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00012Lote

Marca

CADEIRA EXECUTIVA DE ESCRITÓRIO cadeira executiva
de escritório
giratória operacional, no mínimo do tipo b, com braços
reguláveis, conforme abnt nbr 13962/2018, com, no
mínimo, espaldar baixo. ajustes mínimos para os
movimentos independentes para altura do assento,
rodízios de duplo giro, giro de 360 graus do
assento/encosto, altura dos braços, altura do encosto,
inclinação do encosto.
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 durante o curso operacional de
ajuste vertical. largura mínima do encosto de 400 mm,
extensão vertical mínima do encosto de 365 mm, ajuste de
altura do encosto em no mínimo 5 pontos, com curso
vertical mínimo de ajuste de 70 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
e trava química ou mecânica. não será tolerado o uso de
perfil de bordos de pvc para acabamento e ou fixação da
contra capa de assento. revestimento do assento e do
encosto em tecido tipo crepe, em poliéster. largura e
profundidade de superfície mínimas de 460 mm.
mecanismo: mecanismo operacional do tipo contato
permanente que possibilite, no mínimo, ajuste de altura do
assento, ajuste de altura do encosto e ajuste de
inclinação do encosto, de maneira independente entre si.
plataforma do assento com, no mínimo, oferta de furação
mais espaçada conforme padrão nacional (160 x 200
mm),
un
84
plataformas com furação universal serão aceitas, porém
não serão aceitas plataformas com furação menos
espaçadas (apenas 125 x 125 m). tal plataforma deve ser
executada em chapa de aço carbono estampada com
espessura mínima de 2,65 mm e fundida aos demais
elementos através de solda do tipo mig/mag ou
eletrofusão.
braços com regulagem de altura, com estrutural vertical

56.616,0084 674,0000UND0033901
FRISOC

AR00046
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manufaturado em resina de engenharia do tipo nylon com
fibra de vidro ou polipropileno com fibra de vidro, sendo a
fibra adicionada de, no mínimo, 30% da resina ou ainda
em chapa de aço com largura mínima de 50 mm e
espessura mínima de 4,75 mm com vinco e pintura
eletrostática. carenagem do braço injetada em
polipropileno, bem como a alma do apoia. tal apoia braço
deve ser injetado em termoplástico. apoia braços com
dimensões mínimas de 70 mm de largura e 250 mm de
comprimento, além de apresentar ajuste de altura dos
braços acionado por botão, frontal ou lateral, com mola de
auto retorno, permitindo o ajuste em, no mínimo, 7 pontos
de parada e curso mínimo de 60 mm.
coluna: coluna para ajuste de altura e giro de 360º do
assento à gás, com classificação de qualidade e
segurança mínimas conforme classe 3 ou 4 da norma en
din 16955/2017.
base cinco patas: confeccionada em aço tubular de
seção retangular ou semi-oblonga cujas dimensões do
perfil tubular sejam, no mínimo, de 20 x 35 x 1,50 mm,
soldadas por eletrofusão e com reforço em metal inert
gas em dois anéis centrais estampados que formam o
cônico de alojamento do pistão. não será admitido o uso
de bucha plástica ou solda para fixação do pino do
rodízio, para facilitar eventuais manutenções, o mesmo
deverá ser fixo através de anel metálico.
rodízios: de duplo giro do tipo “h”, com banda de rodagem
em nylon e dimensionais conforme o preconizado pelos
requisitos aplicáveis da abnt nbr 13962/2018, com eixo
vertical de, no mínimo, 10 mm, com anel elástico metálico
para fixação do rodízio à base sem o uso de bucha
plástica ou solda.
certificações de evidência mínima da qualidade e
compromisso ambiental:
- laudo ergonômico em conformidade com requisitos da
nr-17, portaria mtps 3.751, emitido por profissional
competente. o laudo deve conter fotografias ou imagens,
além de especificações e detalhamento que possam
oferecer, indubitavelmente, elementos de evidência para
identificar que
se trata do mesmo produto ou produto de mesma
família/linha de produção ofertada. não serão aceitos
laudos genéricos, sem identificação detalhada do produto
objeto da análise. devem estar acompanhados da devida
art do serviço caso emitidos por engenheiro, com
comprovante de quitação guia e documento crea do
profissional, caso emitidos por ergonomista, devem vir
acompanhados do certificado abergo válido do
profissional e, caso seja emitido por médico do trabalho,
deverá vir do comprovante de registro no crm.
- força de indentação a 25% de no máximo 300 n e a 65%
de no mínimo 750 n, gerando fator conforto derivado das
forças de indentação maior que 2,3 conforme método
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abnt nbr 9176/2016.
- deformação permanente à compressão a 90% de no
máximo 5,0%, conforme método abnt nbr 8797/2017.
- densidade mínima da espuma de 50 kg/m3 conforme
abnt nbr 8537:2015.
- certificado de cadeia de custódia fsc ou cerflor emitido
por certificadora acreditada em nome do fabricante ou do
licitante.
- certificado de regularidade no cadastro técnico federal
do ibama para atividades potencialmente poluidoras
dentro da validade em nome do fabricante do mobiliário.
- gramatura mínima do tecido de 270 g/m2 conforme abnt
nbr 10591:2008 ou posterior; e
- percentual mínimo de alongamento de 25% e resistência
à tração mínima de 100 n/cm, conforme abnt nbr
11912:2016 ou posterior.
-os documentos acima descritos deverão ser
apresentados na  entrega dos produtos.

Total do Lote:  56.616,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00030Lote

Marca

GAVETEIRO VOLANTE DE 03 GAVETAS gaveteiro com
rodízios de 03 gavetas - dimensões gerais:
470x450x540mm.
tampo confeccionada em mdp, de 25mm de espessura,
revestida em laminado melâmínico de baixa pressão
texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento
na cor branco pp 2 mm e nas demais cores é 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 melâmínico de baixa
pressão texturizado em ambas as faces, bordas com
acabamento na cor branco pp 0,7mm e nas demais cores
é de ps 0,7mm de espessura, colada a quente pelo
sistema holt-melt. gavetas internas confeccionados em
mdp, de 15mm de espessura, revestido em ambas as
faces em laminado melamínico de baixa pressão
texturizado com bordas com acabamento na cor branco
pp 0,7mm e nas demais cores é de ps 0,7mm de
espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. 03
frentes de gaveta confeccionadas em mdp, de 18mm de
espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa
pressão texturizado em ambas as faces, bordas com
acabamento na cor branco pp 0,7 mm e nas demais cores
é de ps 0,7mm de espessura, colada a quente pelo
sistema holt-melt. sistema de fixação utilizando cavilhas,
buchas plásticas e minifix. deslizantes de abertura total
em todas gavetas, utilizando na sua confecção chapas
dobradas de 1,2mm de espessura no componente que é
fixado junto a caixaria e no componente deslizante usa
chapa de 0,9mm, que vai fixado junto a gaveta.

34.086,0057 598,0000UND0033907
MARANE

LLO
00053
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puxadores em poliestireno com entre furos de 128mm,
com 2 dobras 90° totalizando altura de 25mm e largura
total de 142mm. fechadura com travamento simultâneo
das 3 gavetas, com 2 chaves dobráveis. rodízios de
ø50mm com chapa de fixação na base reforçada de
1,9mm de espessura.

Total do Lote:  34.086,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00042Lote

Marca

ROUPEIRO 02 PORTAS descrição: roupeiro em aço com
02 porta, sendo 01 na parte superior e 01 na parte
inferior, para vestiário/alojamentos, chapa 22,
compartimentos independentes sem divisão interna,
minimo de 01 cabide por porta, fechamento com chave e
maçaneta ou pitão para cadeado, possui sistema de
ventilação veneziana, possui pés, pintura em epoxi com
tratamento antiferrugem/ferruginoso, cor cinza. medidas
minimas externas: alt: 192 cm, larg: 33 cm, prof: 39 cm.

2.495,005 499,0000UN0033702 AMAPA00043

Total do Lote:  2.495,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00044Lote

Marca

ARMARIO PARA ARQUIVO SUSPENSO - arquivo em aco
chapa 22
arquivo em aco chapa 22 – corrediça telescópica
descrição: arquivo em aço chapa 22 antiferruginoso e
pintura eletrostática em epóxi na cor cinza, medindo
1,33x0,70x047 com 4 gavetas para pasta suspensa com
tranca..

17.040,0012 1.420,0000UND0033908 AMAPA00052

Total do Lote:  17.040,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00045Lote

Marca

ARMARIO PARA ARQUIVO SUSPENSO - arquivo em aco
chapa 22
arquivo em aco chapa 22 – corrediça telescópica
descrição: arquivo em aço chapa 22 antiferruginoso e
pintura eletrostática em epóxi na cor cinza, medindo
1,33x0,70x047 com 4 gavetas para pasta suspensa com
tranca.

55.380,0039 1.420,0000UND0033908 AMAPA00054

Total do Lote:  55.380,00

Total Geral do Fornecedor:  165.617,00
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00001Lote
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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.
o segmento de acomodação do usuário, na extremidade

4.300,005 860,0000UN0032488
ARTFLE
X/AML-1

60
00041
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00001Lote
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frontal do tampo, deve ser curvilíneo.
garantia de 12 (doze) meses.

Total do Lote:  4.300,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00005Lote

Marca

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.

4.185,003 1.395,0000UND0033905
ARTFLE

X/
AMT-15

00050

Total do Lote:  4.185,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00006Lote

Marca

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

5.250,005 1.050,0000UND0033906
ARTFLE

X/
AMT-14

00051
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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.

Total do Lote:  5.250,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00007Lote

Marca

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

8.250,0011 750,0000UND.0022407
ARTFLE

X/
AMT-14

00007

Total do Lote:  8.250,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00008Lote

Marca

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.

25.900,0050 518,0000UND.0032986
ARTFLE

X/
AMT-15

00008

Total do Lote:  25.900,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00013Lote

Marca

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

68.000,00250 272,0000UND0033902
ARTFLE
X/ CF-02

00047
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00013Lote

Marca

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.

Total do Lote:  68.000,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00017Lote

Marca

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

71.600,0040 1.790,0000CJ0032498
ARTFLE

X/
AME-205

00035
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00017Lote

Marca

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.

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

9
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00017Lote

Marca

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.

Total do Lote:  71.600,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00018Lote

Marca

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:

101.700,00300 339,0000CJ0032492
ARTFLE

X/
CJA-03

00037
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00018Lote

Marca

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.

Total do Lote:  101.700,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00020Lote

Marca

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.

113.400,00300 378,0000CJ0032494
ARTFLE

X/
CJA-05

00031

Total do Lote:  113.400,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00021Lote

Marca

CONJUNTO HEXAGONAL COM 6 CADEIRAS EM RESINA -
INFANTIL descrição:

70.000,0050 1.400,0000CJ0032499
ARTFLE

X/
00036
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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).

AME-204

Total do Lote:  70.000,00
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00022Lote
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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.

26.000,0020 1.300,0000CJ0032495
ARTFLE

X/
AMR-01

00032

Total do Lote:  26.000,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00023Lote

Marca

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.

36.000,0030 1.200,0000CJ0032497
ARTFLE

X/
AMR-02I

00034
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00023Lote
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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.

Total do Lote:  36.000,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00024Lote

Marca

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.

46.000,0040 1.150,0000CJ0032496
ARTFLE

X/
AMR-03J

00033

Total do Lote:  46.000,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00033Lote

Marca

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 1,20mm de espessura, ligados

48.600,0060 810,0000UN0026974
ARTFLE
X/ LG-03

00001
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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.

Total do Lote:  48.600,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00034Lote

Marca

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.

4.250,005 850,0000UN0032487

ARTFLE
X/

AML-160
00040
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Vencedor ARTFLEX MÓVEIS ESCOLARES LTDA EPP

CNPJ 04.008.524/0001-80

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

Contato (27) 3756-1728

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00034Lote

Marca

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.

Total do Lote:  4.250,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00035Lote

Marca

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.

41.340,00106 390,0000UN0030870
ARTFLE

X/
AMT-04

00025

Total do Lote:  41.340,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00036Lote

Marca

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

1.950,005 390,0000UN0030867
ARTFLE

X/
AMT-02

00026
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Vencedor ARTFLEX MÓVEIS ESCOLARES LTDA EPP

CNPJ 04.008.524/0001-80

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

Contato (27) 3756-1728

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00036Lote

Marca

com pintura époxi e tratamento anti ferrugem; garantia
mínima de 12 meses.

Total do Lote:  1.950,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00037Lote

Marca

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.

1.240,002 620,0000UN0030862
ARTFLE

X/
AMT-01

00027

Total do Lote:  1.240,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00039Lote

Marca

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.

13.650,0030 455,0000UN0027365
ARTFLE

X/
AMT-09

00011

Total do Lote:  13.650,00

Total Geral do Fornecedor:  691.615,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VENCEDORES DO CERTAME LICITATÓRIO
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Vencedor Meira Com Serv Eireli - ME

CNPJ 28.429.282/0001-66

Endereço Rua São João, 373 - SEDE - Cariacica - ES - CEP: 29122050

Contato (27) 3376-6110

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00016Lote

Marca

CAMINHA EMPILHAVEL SEM COLCHONETE descrição:
caminha portátil empilhável sem colchonete,
- confeccionada em tecido plástico ou de pvc antifúngico
- sendo que a área de repouso deve ser composta por
um leito de rede confortável e arejada, vazada, antifungo,
anti uv, antioxidante, antichama, antitranspirante e lavável;
- deverá ser costurada e com solda eletrônica;
- com viés nas bordas do tecido para não machucar as
mãos das crianças;
- lavável e de fácil higienização;
- cantos laterais arredondados, tubos laterais leves;
- caminha de fácil desmontagem e montagem com 4 pés
feitos de polipropileno atóxico injetado, encaixáveis
facilitando o empilhamento.

especificação:
peso de até 03 kg.
pés com altura mínima de 10 cm e máxima de 20 cm.
comprimento mínimo de 1.25 m e máximo de 1.40 m.
largura mínima de 50 cm e máxima 60 cm.
com capacidade mínima de suportar até 50 kg.

embalagem:
deverá ser acondicionada conforme praxe do fabricante
devendo garantir a proteção durante o transporte,
estocagem e até o seu destino final.
deverá ainda, acompanhar manual com instruções de
montagem.

garantia:
garantia total mínima de 12 (doze) meses contra defeito
de fabricação a contar da data da entrega.

cores: a definir no ato da autorização de fornecimento
a cama deverá ser entregue montada.

45.000,00200 225,0000UN0032491
ALPHAB
RINK/105

0
00029

Total do Lote:  45.000,00

Total Geral do Fornecedor:  45.000,00
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Vencedor SUELY HUBNER DE MIRANDA

CNPJ 42.227.100/0001-03

Endereço AVENIDA MANOEL LUIZ TRINDADE, 150 - BOA ESPERANÇA - IBATIBA - ES - CEP: 29395000

Contato (28) 9881-8899

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00004Lote

Marca

ARMARIO DE PAREDE PARA COZINHA DIM. (L X A X P):
120 X 55 X 30 CM armário triplo; estrutura em aço;
puxadores com acabamento metalizado em uv; 03 portas;
aço bubina fria frio sae 1008; prateleiras removíveis;
dobradiças de pressão; puxadores com acabamento
metalizado em uv; fixação: parafuso, porca e alças
plásticas; garantia de 1 ano.

8.424,0018 468,0000UN0025341
ITATIAIA
PREMIUM00005

Total do Lote:  8.424,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00011Lote

Marca

BALCAO EM ACO COM TAMPO EM AGLOMERADO NA
COR BRANCA com 3 portas, 3 gavetas; ideal cozinha.
material: estrutura em aço; revestimento em aço.
puxadores: abs plastico. tampo em aglomerado 30mm
revestido com laminado plástico; corrediças metalicas;
dobradiças regulaveis com mancal base de aço soldado
na lateral. dimensões aproximadas do produto (l x a x p):
1,20 x 84 x 50cm.

4.850,005 970,0000UND.0022322
ITAIAIA

PREMIUM
00009

Total do Lote:  4.850,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00014Lote

Marca

SUPORTE PEDESTAL PARA BANNER descrição:
pedestal banner.
material: estrutura em ferro; acabamento superficial:
pintura eletrostática;
altura: deverá atingir 3 metros de altura.
característica adicionais: sistema retrátil, dupla face, cor
preta. montagem inclusa.
garantia de 12 meses (contra defeito de fabricação).
unidade de fornecimento: un

716,004 179,0000UN0032489
FULL

VENDAS
00044

Total do Lote:  716,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00015Lote

Marca

CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA - cadeira secretaria
giratoria
descrição do produto: cadeira de escritório giratória
operacional, no mínimo do tipo b, com braços reguláveis,
conforme abnt nbr 13962/2018, com, no mínimo, espaldar
baixo. ajustes mínimos para os movimentos
independentes para altura do assento, rodízios de duplo
giro, giro de 360 graus do assento/encosto, altura dos
braços, altura do encosto, inclinação do encosto.
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

37.832,0080 472,9000UND0033904
PLAXME

TAL
00049
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Vencedor SUELY HUBNER DE MIRANDA

CNPJ 42.227.100/0001-03

Endereço AVENIDA MANOEL LUIZ TRINDADE, 150 - BOA ESPERANÇA - IBATIBA - ES - CEP: 29395000

Contato (28) 9881-8899

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00015Lote

Marca

aparente os pontos de fixação do extensor de encosto no
chassi do espaldar e que cubra o mesmo extensor, não
deixando-o aparente durante o curso operacional de
ajuste vertical. largura mínima do encosto de 400 mm,
extensão vertical mínima do encosto de 365 mm, ajuste de
altura do encosto em no mínimo 5 pontos, com curso
vertical mínimo de ajuste de 70 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
e trava química ou mecânica. não será tolerado o uso de
perfil de bordos de pvc para acabamento e ou fixação da
contra capa de assento. revestimento do assento e do
encosto em tecido tipo crepe, em poliéster. largura e
profundidade de superfície mínimas de 460 mm.
mecanismo: mecanismo operacional do tipo contato
permanente que possibilite, no mínimo, ajuste de altura do
assento, ajuste de altura do encosto e ajuste de
inclinação do encosto, de maneira independente entre si.
plataforma do assento com, no mínimo, oferta de furação
mais espaçada conforme
un
80
padrão nacional (160 x 200 mm), plataformas com
furação universal serão aceitas, porém não serão aceitas
plataformas com furação menos espaçadas (apenas 125
x 125 m). tal plataforma deve ser executada em chapa de
aço carbono estampada com espessura mínima de 2,65
mm e fundida aos demais elementos através de solda do
tipo mig/mag ou eletrofusão.
braços com regulagem de altura, com estrutural vertical
manufaturado em resina de engenharia do tipo nylon com
fibra de vidro ou polipropileno com fibra de vidro, sendo a
fibra adicionada de, no mínimo, 30% da resina ou ainda
em chapa de aço com largura mínima de 50 mm e
espessura mínima de 4,75 mm com vinco e pintura
eletrostática. carenagem do braço injetada em
polipropileno, bem como a alma do apoia. tal apoia braço
deve ser injetado em termoplástico. apoia braços com
dimensões mínimas de 70 mm de largura e 250 mm de
comprimento, além de apresentar ajuste de altura dos
braços acionado por botão, frontal ou lateral, com mola de
auto retorno, permitindo o ajuste em, no mínimo, 7 pontos
de parada e curso mínimo de 60 mm.
coluna: coluna para ajuste de altura e giro de 360º do
assento à gás, com classificação de qualidade e
segurança mínimas conforme classe 3 ou 4 da norma en
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Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00015Lote

Marca

din 16955/2017.
base cinco patas: confeccionada em aço tubular de
seção retangular ou semi-oblonga cujas dimensões do
perfil tubular sejam, no mínimo, de 20 x 35 x 1,50 mm,
soldadas por eletrofusão e com reforço em metal inert
gas em dois anéis centrais estampados que formam o
cônico de alojamento do pistão. não será admitido o uso
de bucha plástica ou solda para fixação do pino do
rodízio, para facilitar eventuais manutenções, o mesmo
deverá ser fixo através de anel metálico.
rodízios: de duplo giro do tipo “h”, com banda de rodagem
em nylon e dimensionais conforme o preconizado pelos
requisitos aplicáveis da abnt nbr 13962/2018, com eixo
vertical de, no mínimo, 10 mm, com anel elástico metálico
para fixação do rodízio à base sem o uso de bucha
plástica ou solda.
certificações de evidência mínima da qualidade e
compromisso ambiental:
- laudo ergonômico em conformidade com requisitos da
nr-17, portaria mtps 3.751, emitido por profissional
competente. o laudo deve conter fotografias ou imagens,
além de especificações e detalhamento que possam
oferecer, indubitavelmente,
elementos de evidência para identificar que se trata do
mesmo produto ou produto de mesma família/linha de
produção ofertada. não serão aceitos laudos genéricos,
sem identificação detalhada do produto objeto da análise.
devem estar acompanhados da devida art do serviço
caso emitidos por engenheiro, com comprovante de
quitação guia e documento crea do profissional, caso
emitidos por ergonomista, devem vir acompanhados do
certificado abergo válido do profissional e, caso seja
emitido por médico do trabalho, deverá vir do
comprovante de registro no crm.
- força de indentação a 25% de no máximo 300 n e a 65%
de no mínimo 750 n, gerando fator conforto derivado das
forças de indentação maior que 2,3 conforme método
abnt nbr 9176/2016.
- deformação permanente à compressão a 90% de no
máximo 5,0%, conforme método abnt nbr 8797/2017.
- densidade mínima da espuma de 50 kg/m3 conforme
abnt nbr 8537:2015.
- certificado de cadeia de custódia fsc ou cerflor emitido
por certificadora acreditada em nome do fabricante ou do
licitante.
- certificado de regularidade no cadastro técnico federal
do ibama para atividades potencialmente poluidoras
dentro da validade em nome do fabricante do mobiliário.
- gramatura mínima do tecido de 270 g/m2 conforme abnt
nbr 10591:2008 ou posterior; e
- percentual mínimo de alongamento de 25% e resistência
à tração mínima de 100 n/cm, conforme abnt nbr
11912:2016 ou posterior.
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Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00015Lote

Marca

-os documentos acima descritos deverão ser
apresentados na  entrega dos produtos.

Total do Lote:  37.832,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00025Lote

Marca

CORTINA TIPO BLACK OUT PRATA (140CM DE ALTURA
X 160CM DE LARGURA) cortina tipo black out prata
(140cm de altura x 160cm de largura)

16.770,00300 55,9000UND.0023288
EDI

MOOLS00010

Total do Lote:  16.770,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00026Lote

Marca

ESTANTE COM CESTOS PLASTICOS PARA GUARDAR
OBJETOS descrição:
possui cestos plásticos com alças plástico rotomoldado
para guardar objetos. possui 3 prateleiras com 3 cestos
plásticos cada, com alças em cada fileira, totalizando 9
cestos e 8 tubos de alumínio. com 4 rodinhas para facilitar
o transporte. dimensões aproximadas (lxaxp): 58 x 110 x
110.

43.500,0030 1.450,0000UN0032500 FRESO00038

Total do Lote:  43.500,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00031Lote

Marca

JOGO DE MESA E CADEIRAS descrição: 01 base mesa
com estrutura em aço (pés e travessas). 01 tampo em
granito cinza. 06 cadeiras em aço, no sistema de assento
em x, encosto com tubo de 1 1/4 e assento estofado com
espuma e curvim, com revestimento com pintura
eletrostática a pó com resina epóxi poliester martelado
prata com mais resistencia e beleza.
dimensões: cadeira: altura: 97 cm - assento: 37 x 37 cm.
base mesa - altura: 77 cm x comprimento: 100 cm x
largura: 60 cm. tampo mesa: comprimento: 140 cm x
largura: 75 cm.

2.338,002 1.169,0000CJ0033700 PORTO00039

Total do Lote:  2.338,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00032Lote

Marca

KIT COMPLETO DE VARAO SIMPLES DE 3 METROS PARA
CORTINA
descrição:
varão de 3,00 metros de comprimento, divididos em 3
partes de 1 metro cada, fabricado em ferro e revestido
em pvc.
19 milímetros de diâmetro.

kit com: 3 varões de 1 metro, 3 suportes de parede, 2

4.920,00150 32,8000KIT0031806 VITORIA00002
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Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00032Lote

Marca

ponteiras, parafusos e buchas para fixação.
composição:
varão fabricado em ferro e revestido em pvc.
demais artigos em plástico.

Total do Lote:  4.920,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00038Lote

Marca

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.

5.595,005 1.119,0000UN0030869 PORTO00028

Total do Lote:  5.595,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00040Lote

Marca

PULPITO EM ACRILICO
descrição
- dimensões da coluna: 80 cm largura   x 46cm de
profundidade x 120cm de altura x 6mm de espessura;
dimensão da base inferior e superior: 100cm x 66cm;
porta livro: 50cm x 40cm; dimensão do apoio: trapézio
30cm x 15cm de altura e 30cm de comprimento; prateleira:
80cm de altura x 80 cm largura   x 46cm de profundidade;
com: prateleira e porta microfone.

3.540,003 1.180,0000UN0031706
DESIGN

CRIL00003

Total do Lote:  3.540,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00041Lote

Marca

PULPITO EM MDF MELAMINICO NA COR PRETA
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

2.037,003 679,0000UN0020735
SILVA

MOVEIS
00004

Total do Lote:  2.037,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00046Lote

Marca

CADEIRA GIRATORIA DIRETOR - ATE 140 KG cadeira
giratoria diretor ate 140 kg.

12.903,0017 759,0000UND0033903
PLAXME

TAL
00048
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Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00046Lote

Marca

cadeira de escritório: giratória operacional, no mínimo do
tipo b, com braços reguláveis, conforme abnt nbr
13962/2018, com, no mínimo, espaldar baixo. ajustes
mínimos para os movimentos independentes para altura
do assento, rodízios de duplo giro, giro de 360 graus do
assento/encosto, altura dos braços, altura do encosto,
inclinação do encosto.
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 contracapa 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 durante o curso operacional de
ajuste vertical. largura mínima do encosto de 440 mm,
extensão vertical mínima do encosto de 400 mm, ajuste de
altura do encosto em no mínimo 5 pontos, com curso
vertical mínimo de ajuste de 70 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 contracapa 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 contracapa de assento.
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. largura e profundidade de superfície mínimas
de 460 mm.
mecanismo: mecanismo operacional do tipo contato
permanente que possibilite, no mínimo, ajuste de altura do
assento, ajuste de altura do encosto e ajuste de
inclinação do encosto, de maneira independente entre si.
plataforma do assento com, no mínimo, oferta de furação
mais espaçada conforme padrão nacional (160 x 200
mm), plataformas com furação universal serão aceitas,
porém não serão aceitas plataformas com furação menos
espaçadas (apenas 125 x 125 m). tal plataforma deve ser
executada em chapa de aço carbono estampada com
espessura mínima de 2,65 mm e fundida aos demais
elementos através de solda do tipo mig/mag ou
eletrofusão.
suporte do encosto do mecanismo articulado com mola de
retorno automático
que proporcione o contato permanente quando o mesmo
estiver destravado. o mecanismo deve ser do tipo
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Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00046Lote

Marca

monobloco, ou seja, a porção do encosto deve estar
unida permanentemente e não de modo a desacoplá-la do
assento. o usuário deve ser capaz de travar o encosto
em qualquer posição ao longo do curso angular de
inclinação de 25 graus (mínimo). extensor do encosto do
mecanismo executado em chapa de aço estampada com
espessura mínima de 3 mm. tal suporte do encosto deverá
obrigatoriamente ser provido de carenagem plástica de
proteção e acabamento injetada em polipropileno, porém
não ser corrugada (sanfonada), para preservar
segurança do usuário contra elementos ocos, conforme
já especificado supra quando do detalhamento do
encosto e contra encosto. elementos metálicos do
mecanismo construídos em chapa de aço e/ou expostos
devem apresentar tratamento de superfície por meio de
pintura eletrostática à pó, com tratamento anti ferruginoso
e posterior cura e polimerização em estufa.
braços com regulagem de altura, com estrutural vertical
manufaturado em resina de engenharia do tipo nylon com
fibra de vidro ou polipropileno com fibra de vidro, sendo a
fibra adicionada de, no mínimo, 30% da resina ou ainda
em chapa de aço com largura mínima de 50 mm e
espessura mínima de 4,75 mm com vinco e pintura
eletrostática. carenagem do braço injetada em
polipropileno, bem como a alma do apoia. tal apoia braço
deve ser injetado em termoplástico. apoia braços com
dimensões mínimas de 70 mm de largura e 250 mm de
comprimento, além de apresentar ajuste de altura dos
braços acionado por botão, frontal ou lateral, com mola de
auto retorno, permitindo o ajuste em, no mínimo, 7 pontos
de parada e curso mínimo de 60mm.
coluna: coluna para ajuste de altura e giro de 360º do
assento à gás, com classificação de qualidade e
segurança mínimas conforme classe 3 ou 4 da norma en
din 16955/2017.
base cinco patas: confeccionada em aço tubular de
seção retangular ou semi-oblonga cujas dimensões do
perfil tubular sejam, no mínimo, de 20 x 35 x 1,50 mm,
soldadas por eletrofusão e com reforço em metal inert
gas em dois anéis centrais estampados que formam o
cônico de alojamento do pistão. não será admitido o uso
de bucha plástica ou solda para fixação do pino do
rodízio, para facilitar eventuais manutenções, o mesmo
deverá ser fixo através de anel metálico.
rodízios: de duplo giro do tipo “h”, com banda de rodagem
em nylon e dimensionais conforme o preconizado pelos
requisitos aplicáveis da abnt nbr
13962/2018, com eixo vertical de, no mínimo, 10 mm, com
anel elástico metálico para fixação do rodízio à base sem
o uso de bucha plástica ou solda.
certificações de evidência mínima da qualidade e
compromisso ambiental:
- laudo ergonômico em conformidade com requisitos da

25



PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VENCEDORES DO CERTAME LICITATÓRIO

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefone: (28) 3545- 1997               CNPJ: 27.167.394/0001-23

Pregão Presencial Nº 000029/2021 - 30/11/2021 - Processo Nº 000793/2021

Vencedor SUELY HUBNER DE MIRANDA

CNPJ 42.227.100/0001-03

Endereço AVENIDA MANOEL LUIZ TRINDADE, 150 - BOA ESPERANÇA - IBATIBA - ES - CEP: 29395000

Contato (28) 9881-8899

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00046Lote

Marca

nr-17, portaria mtps 3.751, emitido por profissional
competente. o laudo deve conter fotografias ou imagens,
além de especificações e detalhamento que possam
oferecer, indubitavelmente, elementos de evidência para
identificar que se trata do mesmo produto ou produto de
mesma família/linha de produção ofertada. não serão
aceitos laudos genéricos, sem identificação detalhada do
produto objeto da análise. devem estar acompanhados da
devida art do serviço caso emitidos por engenheiro, com
comprovante de quitação guia e documento crea do
profissional, caso emitidos por ergonomista, devem vir
acompanhados do certificado abergo válido do
profissional e, caso seja emitido por médico do trabalho,
deverá vir do comprovante de registro no crm.
- força de indentação a 25% de no máximo 300 n e a 65%
de no mínimo 750 n, gerando fator conforto derivado das
forças de indentação maior que 2,3 conforme método
abnt nbr 9176/2016.
- deformação permanente à compressão a 90% de no
máximo 5,0%, conforme método abnt nbr 8797/2017.
- densidade mínima da espuma de 50 kg/m3 conforme
abnt nbr 8537:2015.
- certificado de cadeia de custódia fsc ou cerflor emitido
por certificadora acreditada em nome do fabricante ou do
licitante.
- certificado de regularidade no cadastro técnico federal
do ibama para atividades potencialmente poluidoras
dentro da validade em nome do fabricante do mobiliário.
- gramatura mínima do tecido de 270 g/m2
conforme abnt nbr 10591:2008 ou posterior; e
- percentual mínimo de alongamento de 25% e resistência
à tração mínima de 100 n/cm, conforme abnt nbr
11912:2016 ou posterior.
os documentos acima descritos deverão ser
apresentados na  entrega dos produtos..

Total do Lote:  12.903,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00047Lote

Marca

CADEIRA GIRATORIA DIRETOR - ATE 140 KG cadeira
giratoria diretor ate 140 kg
cadeira de escritório: giratória operacional, no mínimo do
tipo b, com braços reguláveis, conforme abnt nbr
13962/2018, com, no mínimo, espaldar baixo. ajustes
mínimos para os movimentos independentes para altura
do assento, rodízios de duplo giro, giro de 360 graus do
assento/encosto, altura dos braços, altura do encosto,
inclinação do encosto.
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

40.239,0051 789,0000UND0033903
PLAXME

TAL
00055
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00047Lote

Marca

dotado de carenagem para contracapa 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 durante o curso operacional de
ajuste vertical. largura mínima do encosto de 440 mm,
extensão vertical mínima do encosto de 400 mm, ajuste de
altura do encosto em no mínimo 5 pontos, com curso
vertical mínimo de ajuste de 70 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 contracapa 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 contracapa de assento.
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. largura e profundidade de superfície mínimas
de 460 mm.
mecanismo: mecanismo operacional do tipo contato
permanente que possibilite, no mínimo, ajuste de altura do
assento, ajuste de altura do encosto e ajuste de
inclinação do encosto, de maneira independente entre si.
plataforma do assento com, no mínimo, oferta de furação
mais espaçada conforme padrão nacional (160 x 200
mm), plataformas com furação universal serão aceitas,
porém não serão aceitas plataformas com furação menos
espaçadas (apenas 125 x 125 m). tal plataforma deve ser
executada em chapa de aço carbono estampada com
espessura mínima de 2,65 mm e fundida aos demais
elementos através de solda do tipo mig/mag ou
eletrofusão.
suporte do encosto do mecanismo articulado com mola de
retorno automático
que proporcione o contato permanente quando o mesmo
estiver destravado. o mecanismo deve ser do tipo
monobloco, ou seja, a porção do encosto deve estar
unida permanentemente e não de modo a desacoplá-la do
assento. o usuário deve ser capaz de travar o encosto
em qualquer posição ao longo do curso angular de
inclinação de 25 graus (mínimo). extensor do encosto do
mecanismo executado em chapa de aço estampada com
espessura mínima de 3 mm. tal suporte do encosto deverá
obrigatoriamente ser provido de carenagem plástica de
proteção e acabamento injetada em polipropileno, porém
não ser corrugada (sanfonada), para preservar
segurança do usuário contra elementos ocos, conforme
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00047Lote

Marca

já especificado supra quando do detalhamento do
encosto e contra encosto. elementos metálicos do
mecanismo construídos em chapa de aço e/ou expostos
devem apresentar tratamento de superfície por meio de
pintura eletrostática à pó, com tratamento anti ferruginoso
e posterior cura e polimerização em estufa.
braços com regulagem de altura, com estrutural vertical
manufaturado em resina de engenharia do tipo nylon com
fibra de vidro ou polipropileno com fibra de vidro, sendo a
fibra adicionada de, no mínimo, 30% da resina ou ainda
em chapa de aço com largura mínima de 50 mm e
espessura mínima de 4,75 mm com vinco e pintura
eletrostática. carenagem do braço injetada em
polipropileno, bem como a alma do apoia. tal apoia braço
deve ser injetado em termoplástico. apoia braços com
dimensões mínimas de 70 mm de largura e 250 mm de
comprimento, além de apresentar ajuste de altura dos
braços acionado por botão, frontal ou lateral, com mola de
auto retorno, permitindo o ajuste em, no mínimo, 7 pontos
de parada e curso mínimo de 60mm.
coluna: coluna para ajuste de altura e giro de 360º do
assento à gás, com classificação de qualidade e
segurança mínimas conforme classe 3 ou 4 da norma en
din 16955/2017.
base cinco patas: confeccionada em aço tubular de
seção retangular ou semi-oblonga cujas dimensões do
perfil tubular sejam, no mínimo, de 20 x 35 x 1,50 mm,
soldadas por eletrofusão e com reforço em metal inert
gas em dois anéis centrais estampados que formam o
cônico de alojamento do pistão. não será admitido o uso
de bucha plástica ou solda para fixação do pino do
rodízio, para facilitar eventuais manutenções, o mesmo
deverá ser fixo através de anel metálico.
rodízios: de duplo giro do tipo “h”, com banda de rodagem
em nylon e dimensionais conforme o preconizado pelos
requisitos aplicáveis da abnt nbr
13962/2018, com eixo vertical de, no mínimo, 10 mm, com
anel elástico metálico para fixação do rodízio à base sem
o uso de bucha plástica ou solda.
certificações de evidência mínima da qualidade e
compromisso ambiental:
- laudo ergonômico em conformidade com requisitos da
nr-17, portaria mtps 3.751, emitido por profissional
competente. o laudo deve conter fotografias ou imagens,
além de especificações e detalhamento que possam
oferecer, indubitavelmente, elementos de evidência para
identificar que se trata do mesmo produto ou produto de
mesma família/linha de produção ofertada. não serão
aceitos laudos genéricos, sem identificação detalhada do
produto objeto da análise. devem estar acompanhados da
devida art do serviço caso emitidos por engenheiro, com
comprovante de quitação guia e documento crea do
profissional, caso emitidos por ergonomista, devem vir
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00047Lote

Marca

acompanhados do certificado abergo válido do
profissional e, caso seja emitido por médico do trabalho,
deverá vir do comprovante de registro no crm.
- força de indentação a 25% de no máximo 300 n e a 65%
de no mínimo 750 n, gerando fator conforto derivado das
forças de indentação maior que 2,3 conforme método
abnt nbr 9176/2016.
- deformação permanente à compressão a 90% de no
máximo 5,0%, conforme método abnt nbr 8797/2017.
- densidade mínima da espuma de 50 kg/m3 conforme
abnt nbr 8537:2015.
- certificado de cadeia de custódia fsc ou cerflor emitido
por certificadora acreditada em nome do fabricante ou do
licitante.
- certificado de regularidade no cadastro técnico federal
do ibama para atividades potencialmente poluidoras
dentro da validade em nome do fabricante do mobiliário.
- gramatura mínima do tecido de 270 g/m2
conforme abnt nbr 10591:2008 ou posterior; e
- percentual mínimo de alongamento de 25% e resistência
à tração mínima de 100 n/cm, conforme abnt nbr
11912:2016 ou posterior.
os documentos acima descritos deverão ser
apresentados na  entrega dos produtos. lote 47

Total do Lote:  40.239,00

Total Geral do Fornecedor:  183.664,00
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00002Lote

Marca

ARMARIO ALTO EM ACO - 2 PORTAS E 5 PRATELEIRAS
descrição:
armários altos em aço, dim 198x090x040cm, todo em
chapa 22, com 02 portas de abrir com reforços internos
tipo ômega e puxadores estampados nas portas no
sentido vertical, com acabamento em pvc, contendo 05
prateleiras móveis com regulagem de altura do tipo
cremalheira, com fechadura cilíndrica e pintura
eletrostática a pó.
.

25.737,0023 1.119,0000UN0030858
RS

MOVEIS
00015

Total do Lote:  25.737,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00003Lote

Marca

ARMARIO ALTO EM ACO - 2 PORTAS E 5 PRATELEIRAS
descrição:
armários altos em aço, dim 198x090x040cm, todo em
chapa 22, com 02 portas de abrir com reforços internos
tipo ômega e puxadores estampados nas portas no
sentido vertical, com acabamento em pvc, contendo 05
prateleiras móveis com regulagem de altura do tipo
cremalheira, com fechadura cilíndrica e pintura
eletrostática a pó.

78.330,0070 1.119,0000UN0030858
RS

MOVEIS00045

Total do Lote:  78.330,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00010Lote

Marca

ARQUIVO EM ACO CHAPA 24
descrição:
arquivo em aço chapa 24 antiferruginoso e pintura
eletrostática em epóxi na cor cinza, medindo 1,33x0,70
com 4 gavetas para pasta suspensa com tranca.

27.000,0030 900,0000UN0030857
RS

MOVEIS
00017

Total do Lote:  27.000,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00027Lote

Marca

ESTANTE DE MADEIRA COM 05 PRATELEIRAS
descrição:
- estantes altas em madeira classificada como madeira de
lei; acabamento com substância protetora; dimensão
189,5x094x030 cm; 5 prateleiras; espessura da prateleira
001,5 cm; espaçamento da face superior de uma
prateleira para a face inferior da prateleira logo acima 033
cm;
altura da primeira prateleira em relação ao nível do sol 040
cm; proteção de borracha sob os pés da estante na
espessura de 000,5 cm.

4.995,005 999,0000UN0031703
SANTA
HELENA

00014

Total do Lote:  4.995,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VENCEDORES DO CERTAME LICITATÓRIO

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefone: (28) 3545- 1997               CNPJ: 27.167.394/0001-23

Pregão Presencial Nº 000029/2021 - 30/11/2021 - Processo Nº 000793/2021

Vencedor NA KZA DESIGN PRESENTES & DECORACOES LTDA

CNPJ 64.302.532/0001-66

Endereço AVENIDA COMENDADOR FRANCISCO AVELINO MAIA, 3674 - MUARAMA - PASSOS - MG - CEP:

Contato (35) 3526-2659

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00028Lote

Marca

ESTANTE EM ACO COM 07 PRATELEIRAS
descrição:
2,00x0,92x0,40, reforço em x, estante em chapa 20,
prateleiras chapa 26.

35.100,0090 390,0000UN0030864 AMAPA00022

Total do Lote:  35.100,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00029Lote

Marca

ESTANTE EM ACO INDUSTRIAL COM 08 PRATELEIRAS
descrição:
estante em aço industrial com 08 prateleiras; tamanho
0,30 x 0,92 x 2,50;estante desmontável de aço; com
reforço omega na parte interna (embaixo) de cada
bandeja; suporta uma sobrecarga uniformemente de até
100kg por prateleira; dobras duplas nas laterais e triplas
nas partes frontais e posteriores; acompanham 48
parafusos com porcas sextavadas zincados de 1/4 x 1/2
e 4 sapatas plásticas; tratada pelo processo
anti-corrosivo à base de fosfato de zinco; pintura
elestrostática a pó com camada de 30 a 40 mícrons com
secagem em estufa a 240ºc (na cor cinza cristal);
confeccionado em chapa de aço nº 22; coluna l 3 - chapa
16; dimensões externas: 0,30 - cm - prof. x 0,92cm –
largura 2,50cm - altura.

20.213,0029 697,0000UN0030865 AMAPA00023

Total do Lote:  20.213,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00043Lote

Marca

ROUPEIRO 04 PORTAS descrição: roupeiro em aço com
04 portas, sendo 02 na parte superior e 02 na parte
inferior, para vestiário/alojamentos, chapa 22,
compartimentos independentes sem divisão interna,
minimo de 01 cabide por porta, fechamento com chave e
maçaneta ou pitão para cadeado, possui sistema de
ventilação veneziana, possui pés, pintura em epoxi com
tratamento antiferrugem/ferruginoso, cor cinza. medidas
minimas externas: alt: 192 cm, larg: 63 cm, prof: 40 cm.

5.124,006 854,0000UN0033701
RS

MOVEIS
00042

Total do Lote:  5.124,00

Total Geral do Fornecedor:  196.499,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VENCEDORES DO CERTAME LICITATÓRIO

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefone: (28) 3545- 1997               CNPJ: 27.167.394/0001-23

Pregão Presencial Nº 000029/2021 - 30/11/2021 - Processo Nº 000793/2021

Vencedor ATHOS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

CNPJ 09.342.292/0001-15

Endereço AVENIDA AB, 17 - MANOEL PLAZA - SERRA - ES - CEP:

Contato (00) 0000-0000

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00009Lote

Marca

QUADRO BRANCO EM FORMICA LOUSALINE - MEDIDAS:
3.00M X 1.20M com moldura em madeira, com suporte
para pincel e apagador.
com instalação no local designado pela secretaria
municipal de educação.

41.680,0040 1.042,0000UN0029891
ENGEFL

EX
00012

Total do Lote:  41.680,00

Total Geral do Fornecedor:  41.680,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VENCEDORES DO CERTAME LICITATÓRIO

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefone: (28) 3545- 1997               CNPJ: 27.167.394/0001-23

Pregão Presencial Nº 000029/2021 - 30/11/2021 - Processo Nº 000793/2021

Vencedor SOLUCAO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

CNPJ 25.109.467/0001-03

Endereço AVENIDA VITOR GAGGIATO, SN - DISTRITO INDUSTRIAL - SANTANA DO PARAISO - MG - CEP:

Contato (00) 0000-0000

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00019Lote

Marca

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
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.

107.700,00300 359,0000CJ0032493
SOLUCA

O00030

Total do Lote:  107.700,00

Total Geral do Fornecedor:  107.700,00

Total Geral:  1.431.775,00
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