
PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS

Termo Nº 000027/2020

ARTFLEX MÓVEIS ESCOLARES LTDA EPP

CNPJ:  04.008.524/0001-80

Rodovia LEVI TEIXEIRA LIMA, 920 - PQ IND. LEVI TEIXEIRA LIMA - BARRA DE SÃO FRANCISCO - ES - CEP:
29800000

ANEXO - TERMO Nº 000027/2020 -  SEQUÊNCIA  N°000002602

Origem Processo

Contrato

Empresa

CNPJ

Endereço

Pregão Presencial Nº 000056/2019 000809/2019

00002 - SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTOSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00577 - SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTOLocal

MarcaItem

CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA

descrição:
base giratória cinza, com 5 rodízios e 3 pontos de regulagem
de altura, anatômica, espuma 3cm injetada, tecido
polipropileno azul liso com perfil cinza; garantia no mínimo 12
( doze) meses.

14.400,0080,00 180,00UN014 ARTFLEX/
LG-02

007

CONJUNTO COLETIVO CIRANDINHA
descrição:
conjunto coletivo cirandinha formado por seis mesas, seis
cadeiras e uma mesa central – tamanho infantil

tampo da mesa - injetado em resina termoplástica abs,
medindo 600mm x 380mm x 230mm,  fixada a estrutura
através de 05 parafusos auto-atarraxaste para melhor
fixação, borda do tampo  medindo 30mm, altura tampo ao
chão 59 cm, com porta lápis na posição horizontal com
capacidade para 5 lápis/caneta/borracha e borda em alto
relevo em toda sua lateral com a função de impedir que caia
o material
didático.
sob tampo – injetado em resina termoplástica abs da mesma
cor do tampo, em formato trapézio.

suporte para mochila – injetado em polipropileno em forma de
gancho, na mesma cor do tampo, com pontas em formato
arredondado para proteção do aluno, suportando 15 kg.

estrutura da mesa - formada por dois tubos 20 x 20 mm na
parede 16mm, ligando o tampo aos pés em um único tubo
sem soldas. reforço do tampo composto de um tubo 20 x 20
circulando e sustentando o tampo. mesa empilhável
facilitando a arrumação.

ponteira - injetada em polipropileno na mesma com do
assento, encosto e tampo, medindo 10 cm de altura com 2,0
x 2,0 cm de largura x comprimento, com função de proteção
da pintura para não enferrujar em contato com a água e
niveladora ao chão.

cadeira em resina - medindo 35 cm de altura do assento ao
chão.

assento - em resina plástica injetados em polipropileno.

assento - anatômico medindo aproximadamente 32 cm x 33
cm, com espessura mínima de 4 mm, com abas laterais ao
seu redor medindo 3 cm, com superfície brilhosa e fixado por
meio de 04 parafusos autoatarraxantes.

63.600,0040,00 1.590,00CJ016
ARTFLEX/
AME-203

039
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encosto - com curvatura ergonômica medindo aprox. 32 cm
x 16 cm, com espessura mínima de 4 mm, composto por
duas cavidades cobrindo a estrutura metálica, fixado a
estrutura através de encaixes e rebites pop, sem parafusos
e ponteiras.

ponteiras – injetado em polipropileno na mesma cor do
assento e encosto, com função de proteção da pintura
evitando oxidação da estrutura metálica e também com a
função de niveladora ao chão.

estrutura – estrutura metálica formada por dois tubos 20 x
20 mm com espessura de 1,6 mm, unindo o assento ao
encosto. dois tubos 20 x 20 mm sob o assento para reforço.
modelo quatro pés em formato de arqueado possibilitando o
empilhamento. toda estrutura tratada por conjuntos de
banhos químicos para proteção e longevidade da mesma,
soldada através do sistema mig e pintada através do sistema
eletrostático epóxi-pó. cadeira empilhável facilitando a
arrumação.

mesa central - injetado em polipropileno medindo 44 cm de
raio composto por travas laterais arredondadas unindo as
mesas. dispositivo necessário para arrumação e segurança
do conjunto para que não caia sobre os alunos. dotado por 6
vãos e um vão central, medindo 5 cm de profundidade ligado
a estrutura através de 03 parafusos auto-atarraxastes
invisíveis.

estrutura da mesa central - composta por 04 tubos de aço
industrial 20 x 20, formando a base da mesa aos pés.

ponteiras – injetado em polipropileno na mesma cor da mesa,
medindo 10 cm de altura com 2,0 x 2,0 cm de largura x
comprimento, com função de proteção da pintura evitando
oxidação da estrutura metálica e também com a função de
niveladora ao chão.

? certificado de conformidade com a norma nbr 321 de
29/10/2009, com realizações dos ensaios previstos
conforme portaria do inmetro n° 108 de 13 de junho de 2005.

CONJUNTO ESCOLAR PADRAO FNDE CJA-04 - VERMELHO
descrição:
carteira: tampo em madeira aglomerada (mdp), com os
cantos arredondados, espessura 18mm com revestimentos
superior em laminado melamínico de alta pressão com o
acabamento texturizado cor cinza, afixado à estrutura com
parafusos de 5,0mm de ø x 45mm de comprimento.
porta livros em polipropileno, afixado à estrutura por rebites
de repuxo com 4,0 mm de ø x 10 mm de comprimento e com
o símbolo internacional da reciclagem.
ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem
afixado por meio de encaixe.
coluna e travessa longitudinal em tubo oblongo 29 x 58 mm
(ch 16), travessa superior em tubo ø 1 ¼” (ch 16) e pés
confeccionados em tubo ø 1 ½” (ch 16).

dimensões aproximadas:
cja-04 (l x p x a) 600 x 450 x 644 mm.
cadeira: assento e encosto em polipropileno e afixado à
estrutura por rebites de repuxo. em polipropileno copolímetro
virgem, com o símbolo internacional de reciclagem e afixado
por meio de encaixe. estrutura tubular ø 20,7 mm (ch 14).

dimensões aproximadas:
cja-04
encosto 396 x 198
assento 400 x 350

80.400,00300,00 268,00CJ017
RFA/

CJA-04
034
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altura até o assento 380 mm.
observações: conjunto indicado para o ensino fundamental.
recomendado para crianças de 1,33 a 1,59 m de altura.
garantia de 12 (doze) meses.

CONJUNTO REFEITORIO EM FORMICA - ADULTO
descrição:
mesa retangular
tampo - em compensado de 15mm revestido em fórmica com
acabamento em pvc, medindo para o tamanho adulto 2,40 x
0,70 x 0,75; tamanho da superfície do tampo ao chão: 75 cm
estrutura - em tubos de aço industrial 50 x 30 mm para
sustentação do tampo e mais quatro tubos 50 x 30 para os
pés com ponteiras de acabamento.
ponteiras - antiderrapantes e também com a função de
proteção da pintura em formato retangular.

banco para refeitório
banco - em compensado de 15mm revestido em fórmica com
acabamento em pvc. medindo 2,40 x 0,30 (altura do assento
ao chão: adulto: 45 cm)
estrutura - em tubos de aço industrial 50 x 30 mm para
sustentação do tampo e mais quatro tubos 50 x 30 para os
pés com ponteiras de acabamento.
ponteiras - antiderrapantes e também com a função de
proteção da pintura em formato retangular.
toda a estrutura metálica é fabricada em tubo de aço
industrial tratados por conjuntos de banhos químicos para
proteção e longevidade da estrutura, interligados por solda
mig e pintados através do sistema eletrostático epóxi pó.
garantia de 12 (doze) meses.

24.600,0020,00 1.230,00CJ020
ARTFLEX/
AME-300A

036

CONJUNTO REFEITORIO EM FORMICA - INFANTIL
descrição:
mesa retangular
tampo - em compensado de 15mm revestido em fórmica com
acabamento em pvc, medindo para o tamanho infantil 2,20 x
0,60 x 0,59. tamanho da superfície do tampo ao chão: 59 cm.
estrutura - em tubos de aço industrial 50 x 30 mm para
sustentação do tampo e mais quatro tubos 50 x 30 para os
pés com ponteiras de acabamento.
ponteiras - antiderrapantes e também com a função de
proteção da pintura em formato retangular.

banco para refeitório
banco - em compensado de 15mm revestido em fórmica com
acabamento em pvc. medindo 2,40 x 0,30 (altura do assento
ao chão: infantil: 35 cm)
estrutura - em tubos de aço industrial 50 x 30 mm para
sustentação do tampo e mais quatro tubos 50 x 30 para os
pés com ponteiras de acabamento.
ponteiras - antiderrapantes e também com a função de
proteção da pintura em formato retangular.
toda a estrutura metálica é fabricada em tubo de aço
industrial tratados por conjuntos de banhos químicos para
proteção e longevidade da estrutura, interligados por solda
mig e pintados através do sistema eletrostático epóxi pó.
garantia de 12 (doze) meses.

32.400,0030,00 1.080,00CJ021
ARTFLEX/
AME-300I

038

MESA DE ESCRITORIO COM TAMPO EM FORMATO L - 1600
MM X 1400 MM
descrição:
dimensões
- largura do tampo: 1600 mm x 1400 mm;
- profundidade do tampo: 600 mm;
- altura da mesa: 735 mm, variação de ± 5 mm;
- dimensões específicas conforme o desenho e respectiva
legenda.

2.500,005,00 500,00UN030
ARTFLEX/
AME-02

029
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tampo
- tampo único com espessura mínima de 25 mm, revestido em
ambas as faces com laminado melamínico em cor cinza
claro;
- bordas retas em termoplástico, na mesma cor do tampo,
com espessura mínima de 2 mm;
- painel frontal com espessura mínima de 18 mm, revestido
em ambas as faces com laminado melamínico em cor cinza.

estrutura
- estruturas laterais metálicas, com calha vertical metálica
para passagem de fiação e tampa com saque frontal,
pintadas em epóxi-pó por processo eletrostático;
- tratamento anticorrosivo à base de fosfato de zinco.
- todos os componentes metálicos aparentes em cor cinza;
- sapatas reguladoras de nível em nylon ou polímero
resistente.

suportes
- saída de cabeamento da parte inferior para a superior com
tampa removível, produzida com divisores que permitam a
individualização dos circuitos;
- calha horizontal para cabeamento sob o tampo.

legenda
h (distância vertical do piso à face superior do tampo): 735 ±
5 mm;
l1 (distância horizontal entre as bordas laterais da mesa):
1600 mm;
l2 (distância horizontal entre as bordas laterais da mesa):
1400 mm;
p (distância horizontal entre as bordas frontal e posterior da
mesa): 600 mm;
r (raio de convergência no segmento de acomodação do
usuário);
borda frontal: borda mais próxima do usuário;
borda posterior: borda oposta à do usuário.

observações:
as arestas nomeadas pelas letras l1, l2 e p devem ser
totalmente retilíneas.
o segmento de acomodação do usuário, na extremidade
frontal do tampo, deve ser curvilíneo, conforme o desenho
(conforme termo de referência).
garantia de 12 (doze) meses.

MESA PARA REUNIOES CXLXA - 3,5M; 1,20M; 0,75M

descrição:

tampo em compensado naval 25mm; imune a broca; coberto
por fórmica na cor preta; fundo invernizado; fita de borda na
cor da fórmica do tampo. medidas: comprimento 3,5 m;
largura de 1,20 m; altura de 0,75 m do chão à superficie do
tampo. pés em metalon de no mínimo 50 x 30 chapa mínima
de 18 ou mais grossa; tipo esqui com dois metalons de cada
lado, mantendo uma distância média de 40cm do limite do
tampo; bases com aproximadamente 1m de comprimento
cada, ligadas por aste em metalon fixando os dois pés;
sapatas.

3.975,005,00 795,00UN034
ARTFLEX/
AMR-35

014

MESA REDONDA ADULTO - 100CM - M7
mesa circular em revestimento melaminico texturizado,
tampo em 28mm com bordas arredondadas em perfil de pvc
180º, e acabamento em fita de pvc. estrutura em aço com
tratamento anti ferrugem e pintura epóxi.
o tampo possui diâmetro de 1m e altura de 71cm.

7.200,0030,00 240,00UN035
ARTFLEX/

AM-21
024

PULPITO EM MDF MELAMINICO NA COR PRETA 1.614,003,00 538,00UN037 ARTFLEX/
P-130

015
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descrição:
- mdf 15mm dupla face, com 1,30cm de altura na parte
frontal e 1,10cm na parte interna, 0,70cm de frente, 0,50cm
de profundidade, com sapatas niveladoras

SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO:              230.689,00

SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO:              230.689,00

ARTFLEX MÓVEIS ESCOLARES LTDA EPP:                        230.689,00
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