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Origem Processo

Contrato

Empresa

CNPJ

Endereço

Pregão Presencial Nº 000029/2021 000793/2021

00002 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇASSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00577 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇASLocal

MarcaItem

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

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):
1400 mm;
l2 (distância horizontal entre as bordas laterais da mesa):
1600 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.

4.300,0005,00 860,000UN001
ARTFLEX/A

ML-160
041
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o segmento de acomodação do usuário, na extremidade
frontal do tampo, deve ser curvilíneo.
garantia de 12 (doze) meses.

ARMÁRIO DIRETOR 02 PORTAS
armário extra alto de 02 portas - dimensões gerais:
800x500x2100mm
tampo confeccionada em mdp, de 25mm de espessura,
revestida em laminado melamínico de baixa pressão
texturizado em ambas as faces, bordas de ps 2 mm de
espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. caixaria
toda confeccionada em mdp, de 18mm de espessura,
revestida em laminado melamínico de baixa pressão
texturizado em ambas as faces, bordas de ps 0,7 mm de
espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. sistema
de fixação utlizando cavilhas, buchas plásticas e minifix.
configurado com 4 prateleiras confeccionadas em mdp, de
18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de
baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com
acabamento de ps 0,7mm de espessura, colada a quente
pelo sistema holt-melt, apoiadas por meio de cunha plastica
contendo tambor minifix no interior, para aperto de minifix
fixado junto à lateral do armário e suporte prateleira em aço,
com opção de 3 tipos de altura para cada prateleira. 02
portas confeccionadas em mdp, de 18mm de espessura,
revestida em laminado melamínico de baixa pressão
texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento de
ps 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema
holt-melt. dobradiças baixas de abertura da porta em 110°.
puxadores em poliestireno com entre furos de 128mm, com 2
dobras 90° totalizando altura de 25mm e largura total de
142mm e travamento das portas por uma única fechadura.
utiliza sapatas reguláveis fixadas na base por meio de bucha
metálica.

4.185,0003,00 1.395,000UND005
ARTFLEX/
AMT-15

050

ARMÁRIO DIRETOR PORTA ALTA
armário alto mdp - dimensões gerais: 900x500x1600mm
tampo confeccionada em mdp, de 25mm de espessura,
revestida em laminado melamínico de baixa pressão
texturizado em ambas as faces, bordas de ps 2 mm de
espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. caixaria
toda confeccionada em mdp, de 18mm de espessura,
revestida em laminado melamínico de baixa pressão
texturizado em ambas as faces, bordas de ps 0,7 mm de
espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. sistema
de fixação utlizando cavilhas, buchas plásticas e minifix.
configurado com 4 prateleiras confeccionadas em mdp, de
18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de
baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com
acabamento de ps 0,7mm de espessura, colada a quente
pelo sistema holt-melt, apoiadas por meio de cunha plastica
contendo tambor minifix no interior, para aperto de minifix
fixado junto à lateral do armário e suporte prateleira em aço,
com opção de 3 tipos de altura para cada prateleira. 02
portas confeccionadas em mdp, de 18mm de espessura,
revestida em laminado melamínico de baixa pressão
texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento de
ps 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema
holt-melt. dobradiças baixas de abertura da porta em 110°.
puxadores em poliestireno com entre furos de 128mm,
com 2 dobras 90° totalizando altura de 25mm e largura total
de 142mm e travamento das portas por uma única
fechadura. utiliza sapatas reguláveis fixadas na base por
meio de bucha metálica.

5.250,0005,00 1.050,000UND006
ARTFLEX/
AMT-14

051

ARMARIO DIRETOR -
azul com perfil cinza–medidas aprox: l 0,91 x p 0,42 x a
1,60mt; em melamínico na cor azul c/ laterais (perfil) na cor
cinza, com tampo de 18mm, com bordas de borracha na cor

8.250,00011,00 750,000UND.007
ARTFLEX/
AMT-14

007
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cinza, sapatas niveladoras, 3 prateleiras internas; com 2
portas com tranca. garantia mínima de 12 meses.

ARMARIO EM MDP 15 MM
com 2 portas, com chave,  com 4 prateleiras, rodapé 0,07
cm altura em madeira revestida c/ pvc melaminico, sapatas
niveladoras 1,55x0,90x0,42.

25.900,00050,00 518,000UND.008
ARTFLEX/
AMT-15

008

CADEIRA FIXA SECRETARIA
cadeira fixa secretaria
cadeira fixa para diálogo: fixa com, no mínimo, espaldar
baixo, sem braços.
oferta de ajustes e funcionalidades: a cadeira não deve ter
ajuste ou regulagem em nenhum elemento, quanto a
movimentos, as sapatas devem ter sistema esférico de
movimentação para corrigir possíveis desníveis na superfície
do piso.
un
250
encosto: estruturado em chassi de polipropileno injetado com
aletas de reforços estruturais, estofamento em espuma
flexível de poliuretano injetada moldada com espessura
média predominante de, no mínimo, 35 mm e dotado de
carenagem para contra capa do encosto injetada em
polipropileno que deixe inacessível e não aparente os pontos
de fixação do extensor de encosto no chassi do espaldar e
que cubra o mesmo extensor, não deixando-o aparente.
largura mínima do encosto de 440 mm, extensão vertical
mínima do encosto de 400 mm.
assento: estruturado em chassi de polipropileno injetado com
aletas de reforços estruturais ou em compensado
multilaminado anatômico de espessura mínima de 12 mm,
estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada
moldada com 40 mm de espessura mínima média
predominante com contra capa para o assento injetada em
polipropileno que proteja todo o contra assento e bordos.
fixação dos elementos ao chassi de assento através de
parafusos e porcas garras com rosca métrica. não será
tolerado o uso de perfil de bordos de pvc para acabamento e
ou fixação da contra capa de assento. largura mínima e
profundidade de superfícies mínimas de 460 mm.
revestimento do assento e do encosto em tecido tipo crepe,
em poliéster, ou em laminado sintético espalmado sobre
malha em cor a definir de acordo com a cartela do
fabricante.
suporte de junção do encosto: em chapa de aço estampada
com vinco de reforço estrutural, fixação na estrutura
metálica da viga ou flange (e não direto no assento), pintura
eletrostática a pó e carenagem plástica.
estrutura metálica fixa, do tipo 04 pés manufaturada à partir
de tubo de aço carbono de diâmetro mínimo de 22,22 e
espessura mínima de parede de 1,20 mm, com plataforma
para fixação do assento e da junção do encosto em chapa
de aço com espessura de, no mínimo, 2,25 mm. tratamento
de superfície do aço da estrutura através de pintura à pó,
cor preta. sapatas reguláveis envolventes injetadas em
termoplástico polipropileno para atrito com a superfície do
piso sendo, no mínimo, 04 sapatas por estrutura.

68.000,000250,00 272,000UND013
ARTFLEX/

CF-02047

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

71.600,00040,00 1.790,000CJ017
ARTFLEX/
AME-205

035

Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES, Cx Postal 07, - Cep: 29.390-000 - CNPJ: 27.167.394/0001-23
Telefax: (28) 3545- 3140



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS
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.

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
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niveladora ao chão.

CONJUNTO ESCOLAR PADRAO FNDE CJA-03 - AMARELO
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-03 (l x p x a) 600 x 450 x 464 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-03:
encosto 396 x 198
assento 400 x 310
altura até o assento 350 mm.
observações: conjunto indicado para jardim e pré-escola.
recomendado para crianças de 1,19 a 1,42 m de
altura.encosto 396 x 198
garantia de 12 (doze) meses.

101.700,000300,00 339,000CJ018
ARTFLEX/

CJA-03
037

CONJUNTO ESCOLAR PADRAO FNDE CJA-05 – VERDE
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-05 (l x p x a) 600 x 450 x 710 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-05
encosto 396 x 198
assento 400 x 390
altura até o assento 430 mm.
observações: conjunto indicado para o ensino fundamental.
recomendado para crianças de 1,46 a 1,76 m de altura.
garantia de 12 (doze) meses.

113.400,000300,00 378,000CJ020
ARTFLEX/

CJA-05
031

CONJUNTO HEXAGONAL COM 6 CADEIRAS EM RESINA -
INFANTIL
descrição:

70.000,00050,00 1.400,000CJ021
ARTFLEX/
AME-204036
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tampo - confeccionado em compensado de 15 mm revestido
em fórmica brilho com bordas arredondadas e acabamento
em pvc fixado a estrutura por meio de parafuso
auto-atarraxastes com 59 cm de altura.

estrutura - em tubos de aço industrial 20 x 20 mm para os
pés e barras de reforço em tubo 20 x 20 mm unindo as
colunas.

ponteiras - antiderrapantes e também com a função de
proteção da pintura em formato quadrado medindo 10 cm de
altura por 2cm de largura por 2cm de comprimento,
fabricadas em polipropileno injetadas na mesma cor do
tampo.

cadeira - com assento e encosto em resina plástica virgem,
fabricados pelo processo de injeção termoplástico não
contendo nenhuma furação , fixados por meio de parafusos
auto atarraxastes invisíveis com marca do fabricante em alto
relevo.  sem nenhum buraco que permita possíveis acidentes
com os alunos. medida do assento ao chão 35 cm.

assento - em resina plástica injetados em polipropileno com
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.

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.

estrutura - base do assento e interligação ao encosto em
tubo quadrado 20mm x 20mm com curvatura ergonômica
para acomodação, duas barras horizontais para
sustentação sob o assento em tubo 20mm x 20mm. modelo
da cadeira de 4  pés com ângulo que permita que a mesma
empilhe (mínimo de 10 cadeiras) em tubo de aço quadrado 20
x 20 . a estrutura fica pelo lado externo do assento.

ponteiras - antiderrapantes e também com a função de
proteção da pintura em formato quadrado medindo 10 cm de
altura por 2cm de largura por 2cm de comprimento,
fabricadas em polipropileno injetadas na mesma cor do
assento e encosto (função da ponteira é de evitar a
oxidação em contato com a água, também permitindo que
haja  empilhamento).

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.

26.000,00020,00 1.300,000CJ022
ARTFLEX/
AMR-01

032

Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES, Cx Postal 07, - Cep: 29.390-000 - CNPJ: 27.167.394/0001-23
Telefax: (28) 3545- 3140



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS

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.

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.

36.000,00030,00 1.200,000CJ023
ARTFLEX/
AMR-02I

034

CONJUNTO REFEITORIO EM FORMICA - JUVENIL
descrição:
mesa retangular
tampo - em compensado de 15mm revestido em fórmica com
acabamento em pvc, medindo para o tamanho juvenil 2,40 x
0,70 x 0,68. tamanho da superfície do tampo ao chão: 68 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: juvenil: 38 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.

46.000,00040,00 1.150,000CJ024
ARTFLEX/
AMR-03J

033

LONGARINA DIRETOR ANATOMICO INJETADA COM MOLA
DE 03 LUGARES
base diretor, pés duplos paralelos e bases duplas paralelas
de sustentação do assento em tubo seção retangular,
30x50mm, suporte de fixação do assento em tubo seção
retangular, 20x40mm, com furação de padrão universal.
tubos confeccionados com chapa de aço industrial de

48.600,00060,00 810,000UN033
ARTFLEX/

LG-03
001
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SETOR DE CONTRATOS
1,20mm de espessura, ligados entre si pelo processo
eletrônico de solda mig com tratamento anti-ferruginosos
pelo processo com fosfato de zinco ou de ferro com pintura
eletrostática em epóxi pó, (na cor preta), com ponteiras de
nylon, na cor da base, nos pés e nos topos. mola de fixação
do assento ao encosto com vinculo externo, na cor da base,
curvada à 10º, em chapa de aço com espessura de 4,75mm,
medindo: largura 80mm, profundidade 215mm com quatro
furos redondos, 100x55x8mm, para fixação do assento,
altura 270mm com quatro furos redondos, 100x55x8mm,
para fixação do encosto. assento e encosto, curvados
anatomicamente, estofados com espuma injetada de 50mm
de espessura, revestidos de corano, (na cor a ser definida),
bordas arredondadas com perfil de pvc de 15mm, com
acabamentos preto. assento medindo 500x480x15mm e
encosto 460x470x15mm, com porcas de garras para fixação
na mola especificada e em bases com furação de padrão
universal, braços tipo corsa na cor preta, encosto em contra
capa em polipropileno preto.

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.

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:

4.250,0005,00 850,000UN034
ARTFLEX/
AML-160

040
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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 ESCRITORIO - COR CINZA - TAMANHO 1,60 X
0,70 X 0,75

descrição:
tampo e perfil 15mm cinza e pés cinza, medida
1,60x0,70x0,75cm, saia e lateral dos pés azul; com sapatas
niveladoras; com gaveteiro de 3 gavetas em aço com
trancas simultâneas; pés metalon 0,30 x ,050, cinza com
pintura époxi e tratamento anti ferrugem; garantia mínima de
12 meses.

41.340,000106,00 390,000UN035
ARTFLEX/
AMT-04

025

MESA PARA ESCRITORIO - COR PRETA - TAMANHO 1,60 X
0,70 X 0,75

descrição:
tampo e perfil 15mm preto e pés preto, medida
1,60x0,70x0,75cm, saia e lateral dos pés preto; com sapatas
niveladoras; com gaveteiro de 3 gavetas em aço com
trancas simultâneas; pés metalon 0,30 x ,050, preto com
pintura époxi e tratamento anti ferrugem; garantia mínima de
12 meses.

1.950,0005,00 390,000UN036
ARTFLEX/
AMT-02

026

MESA PARA ESCRITORIO - COR PRETO - TAMANHO 1,80 X
0,70 X 0,75

descrição:
tampo e perfil de 15 mm na cor preta e pés preto,  medida
1,80x0,70x0,75cm, saia e lateral dos pés preto; com sapatas
niveladoras; sem gaveteiro; pés metalon 0,30 x ,050, preto
com pintura époxi e tratamento anti ferrugem; garantia mínima
de 12 meses.

1.240,0002,00 620,000UN037
ARTFLEX/
AMT-01

027

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.

13.650,00030,00 455,000UN039
ARTFLEX/
AMT-09

011

SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS:              691.615,000

SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS:              691.615,000

ARTFLEX MÓVEIS ESCOLARES LTDA EPP:                        691.615,000

Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES, Cx Postal 07, - Cep: 29.390-000 - CNPJ: 27.167.394/0001-23
Telefax: (28) 3545- 3140


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9

