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Item Quantidade UN Especificação Marca Valorunitário Valor
 

49  UN 3.718,86 37.188,60ITEM01LOTEII–RackmultimídiacomsuporteparaTV/LCD.Dimensão:1040(L)x
1820(A)x600(P)mm
BaseconfeccionadaemquadrosoldadodetubodeaçocarbonoNBR1010laminadoa
frio, com costura, secção retangular 20mm x 40mm (± 0,2mm) com espessura de
1,2mm (± 0,1mm) confeccionada em um único tubo com sistema de dobra e com
sistemadeencaixeemumúnicoladonocentrodoladomaiordoquadro,estruturaem
tubo de aço carbono NBR1010 laminado a frio com  Ø31,75mm (± 0,2mm) com
espessura de 1,9mm (± 0,1mm), placa de suporte de TV e chapa perfurada para
circulação de ar em aço carbono NBR1010 com espessura de 1,9mm (±0,2mm).
Fixaçãona caixa:PorparafusoPhilipsemaçogalvanizadoautoatarrachantes6mmx
16mm(±0,5mm).Sistemadesoldagem:MIGlivrederespingos,devepossuirsuperfície
lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfice áspera ou
escórias. PréTratamento: Antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em
câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas (desengraxe e processo de
nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e
excelente acabamento). Pintura: Eletrostática híbrida epóxi/poliéster a pó com
polimerizaçãoemestufa,possuiagenteantimicrobialeisentodemetaispesados,com
película mínima de 60 mícrons. Construção: Todos os cantos arredondados sem
rebarbas ou partes cortantes. Rodas Giratoria com freio. Garfo injetado em Nylon
poliamidareforçadocomfibradevidro.Rodaproduzidacomrevestimentoemcompoto
termoplásticocomPVCenúcleoempolipropilenocopilímerorecicláveis,proporcionam
rodagem macia e silenciosa, velocidade de trabalho indicada é de 4 km/h e peso
máximoadmissívelporrodaéde70kg,diâmetrodeF100(±5)mm.Fixadonaestrutura
metálicaporbuchadenyloncomdiâmetroexternodeF33(±3)mm,diâmetrodofurode
F11,5(±1)mmealturade43,5(±2)mm.Chapéu :emMDPcomespessurade25mm
revestido nas 2 faces com laminado melaminico de baixa pressão, tratamento
anticrobianonas superfícies, com topo frontalencabeçadocomfitadebordoemPVC
( cloreto de polinivinila), com mesmo acabamento  e cor e tonalidade do laminado
melaminicodebaixapressão,cologemdasfitascomadesivoàbasedePUR,atravésde
processode“HotMelting”,dimensõesacabadasdasfitaslargurade18mm(±0,2mm)
eespessurade3mm(±0,2mm),osraiosdasbordasdeverãoserusinadoscomraiode
3mm. Painel inferior, lateriais direita e esquerda: em MDP com espessura de 18mm
revestido nas 2 faces com laminado melaminico de baixa pressão, tratamento
anticrobianonas superfícies, com topo frontalencabeçadocomfitadebordoemPVC
( cloreto de polinivinila), com mesmo acabamento  e cor e tonalidade do laminado
melaminicodebaixapressão,cologemdasfitascomadesivoàbasedePUR,atravésde
processode“HotMelting”,dimensõesacabadasdasfitaslargurade18mm(±0,2mm)
eespessurade3mm(±0,2mm),osraiosdasbordasdeverãoserusinadoscomraiode
3mm.Fundo:emMDPcomespessurade18mmrevestidonas2 faces com laminado
melaminicodebaixapressão,tratamentoanticrobianonassuperfícies.2Prateleiras:em
MDPcomespessurade18mmrevestidonas2facescomlaminadomelaminicodebaixa
pressão,tratamentoanticrobianonassuperfícies,comtopofrontalencabeçadocomfita
debordoemPVC(cloretodepolinivinila),commesmoacabamentoecoretonalidade
do laminadomelaminicodebaixa pressão, cologemdas fitas com adesivoàbasede
PUR,atravésdeprocessode“HotMelting”,dimensõesacabadasdasfitas largurade
18mm(±0,2mm)eespessurade3mm(±0,2mm),os raiosdasbordasdeverão ser
usinados  com raio de 3mm. Tolerancias de (± 0,2mm). fixação na caixa através de
suportes injetados em Zamak com acabamento niquelado possue pino de segurança
evitandootombamentodaprateleira.Fixações:Montadoporsistemadefixaçãorápida
demetalsemparafusosaparentesexternamente.Lateraiscomfurosnasfacesinternas
distantesa32mm(centroacentro)quepermitemaregulagemdealturadeprateleiras
eacessórios.Portadireitaees

METADIL
PROCEDENCIA
NACIONAL
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50  UN 2.190,75 85.439,25ITEM02LOTEIIMesaparasecretariacomduasgavetasdireitas.Dimensão:900(L)x

760(A)x650(P)mm
Base em tubo de aço carbono NBR1010 secção redonda Ø38.1mm (± 0,2mm) com
parede de 1,9mm (± 0,1mm), montante em tubo de aço carbono NBR1010 secção
oblongade40mmx77mm(±0,2mm)comparedede1,5mm,suportedo tampotipo
mão francesa em chapa de aço carbono NBR1010 1,9mm (± 0,1mm) de espessura.
Conformaçãoa frio livredeamassamentoe rugasvisíveis. SistemadesoldagemMIG
livrede respingosdevepossuir superfície lisa ehomogênea,nãodevendoapresentar
pontoscortantes,superficeásperaouescórias.PréTratamentodasuperfíciemetálica
deve ser Antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa
salina de nomínimo 300 horas (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando
fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento).
PinturaEletrostáticahíbridaepóxi/poliéster apócompolimerizaçãoemestufa,possui
agenteantimicrobiale isentodemetaispesados,compelículamínimade60mícrons.
Ponteiras em Polipropileno com diâmetro interno de F38.1mm (±0,5mm) com
espessurainicialde2mm(±0,2mm)eespessuradaparedeemcontatocomochãode
6,8mm (± 0,5mm),travado através de pino na parte inferior Ø9x 20(±1)mm de
polietileno de alta densidade. Proteção dos pés: Injetado em polipropileno com
comprimento de 245mm (± 5mm) com espessura de 2.6mm (± 0,2mm). Fixado na
estrutura por sistema de encaixe sem rebites. Todos os cantos arredondados sem
rebarbasoupartescortantes.TampoemchapadeMDPUltra(resistenteaumidade)de
18(±0,5)mmdeespessuracomacabamentomelamíniconaparte inferioreaplicação
de laminadomelamínico de alta pressão brilhante de 0,6(±0,1)mm de espessura na
partesuperior,coladocomadesivoatóxico.ProteçãodasbordasemFitadebordaem
PVCmaciçocommínimode3(±0,1)mmdeespessuraeraiode3(±0,1)mm,coladocom
adesivoHotMelt.Fixadonaestruturaporparafuso6mmcombuchadezamakfixadano
tampo. Todos cantos arredondados com raios de 45(+5)mm e arestas de contato
mínimo de 3mm. Dimensões: 1200x650x18(±3)mm. Gavetas, Frente das gavetas:
chapa de MDP BP (baixa pressão) de 18(±0,5)mm de espessura com tratamento
antimicrobiano nas superfícies. Fechadura comprimento de 20mm (± 0,5mm) e
diâmetroF18,75mm,apresentaabaparafixação,possuichaveescamoteável,rotação
180 graus com dupla extração. Acabamento niquelado. Travamento das gavetas
simultâneo. Partes internas:Gavetametálicadeaço laminado formadadeumaúnica
chapa e extremidades soldadas com abas laterais de acabamento da corrediça de
esferas. PréTratamento: Antiferruginoso (desengraxe e processo de nanotecnologia
utilizando fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e excelente
acabamento).Pintura:Eletrostáticahíbridaepóxi/poliésterapócompolimerizaçãoem
estufa,possuiagenteantimicrobialeisentodemetaispesados,compelículamínimade
60mícrons.Proteçãodabordadafrentedagaveta:FitadebordaemPVCmaciçocom
mínimo de 3(±0,1)mm de espessura e raio de 3(±0,1)mm, colado com adesivo Hot
Melt.Puxadores:ConfeccionadosdeZamakcomacabamentoniquelado fosco.Arestas
de contato arredondadas sem rebarbas ou partes cortantes. Porta objetoDe plástico
deslizante na aba da gaveta. Painel frontal em chapa de MDP de 15(±0,5)mm e
laminadomelamínicotexturizadode0,8(±0,1)mmdeespessuranos2lados.Fixadopor
sistemadomontagemdemetalrastexem6pontos.AcabamentodabordaemFitade
borda de3mmde espessura com raiomínimo de3mm(±1)mmcoladopor adesivo
hotmelt.Alturadotampoaosolo:760(±5)mm.

METADIL
PROCEDENCIA
NACIONAL
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51  UN 872,85 6.982,80

52  UN 2.924,80 32.172,80

ITEM03LOTE II Mesa retangular. Pésdeextremidadepainel.Comcalhavertical e
horizontalparapassagemdefiação
Dimensões:1200(L)x740(A)x700(P)mm
Tampo emMDP, com 25mm de espessura, revestido em ambas as faces por filme
termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco e
antirreflexo.Obordoqueacompanhatodoocontornodotampoéencabeçadocomfita
de poliestirenode2,5mmde espessura, coladas comadesivohotmelt, com arestas
arredondadaseraioergonômicode2,5mm.Oacessodocabeamentoaotampoéfeito
pormeiodedoispassacabosredondosemPVCrígido,comdiâmetrointernomínimode
68mm, componível em trêspartes sendo tampa removível comseparador de cabos,
corpocentralcomseparadordecabosebasecomaberturaparapassagemdecabos.A
fixaçãodotampo/estruturadeveráserfeitapormeiodeparafusosocultostipominifix,
fixadosporbuchasmetálicasconfeccionadasemZAMAK,ecravadasnafaceinferiordo
tampo, possibilitando a montagem e desmontagem domóvel sem danificálo. Painel
frontal estrutural e deprivacidadeemMDP, com18mmde espessura, revestidoem
ambasas facescomfilme termoprensadodemelaminicocomespessurade0,2mm,
texturizado, semifosco e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do
painel é encabeçado em fita de poliestireno com 0,45 mm de espessura mínima,
coladascomadesivohotmelt.Afixaçãopainel/pépaineldeveráserfeitapormeiode
distanciadoremaçozincadocomacabamentoanodizadoemedindoØ13xL34mm
comroscatanto internaeexternapara fixarparafusosocultostipominifix.Calhastipo
Berçoconfeccionadascomchapasmetálicas#20(0,9mm)dobradasemformato“J”,
comdivisãointernahorizontalquepossibilitaapassagemdefiaçãoindividual(elétricae
telefonia),comorifíciospara instalaçãode2tomadasdeforçaconvencionaise2para
plugs tipo RJ45. Subida de fiação posicionada verticalmente no pé painel, com leito
únicoparapassagemdecabosdedadoseelétricos,confeccionadaemchapasdeaço
dobradaemformatode“U”comespessuramínima0,9mm.Afixaçãosubida/estrutura
éfeitapormeiodeparafusospermitindofacilmenteremoçãodasubidaparaeventuais
manutençõesquesefaçanecessário.PépainellateralconfeccionadoemMDPcom25
mm de espessura, revestido em ambas as faces por filme termo prensado de
melaminico comespessurade0,2mm, texturizado,semifoscoeantirreflexo.Obordo
queacompanhatodoocontornodotampoéencabeçadocomfitadepoliestirenode2,5
mm de espessura, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio
ergonômico de 2,5mm. A fixação do tampo/pé painel deverá ser feita por meio de
parafusosocultostipominifix,fixadosporbuchasmetálicasconfeccionadasemZAMAK,
e cravadasna face inferiordo tampo,possibilitandoamontagemedesmontagemdo
móvelsemdanificálo.OpépainelprovémdeumdistanciadoremPVCrígidomedindo
Ø23xA10mmparaqueamesafiquecomsensaçãodeestarflutuandoeaindapassa
caboemPVCrígidocomtrêsdivisõesdecabosquepossibilitaráapassagemdefiação
de uma mesa para outra quando as mesmas estiverem unidas lateralmente e ou a
fiaçãosairdaparede.Acabamentonaparteinferiorcomsapatasniveladorasemnylon
combuchanomesmomaterial,comØ34mmeparafusocentralcomrosca3/8’’cuja
funçãoserácontornareventuaisdesníveisdepiso.

FORTILINE
PROCEDENCIA
NACIONAL

ITEM04LOTEIIConjuntodeplataformapara02usuárioscomsuporteparacaixade
tomadas.Dimensão:2800(L)x740(A)x700(P)mm
DIMENSÃO POR MÓDULO: 1400 X 700 X 740 MM (LXPXA). Tampo (02 peças)
confeccionado com chapas de partículas de madeira de média densidade (MDP –
MediumDensityParticleboard),com25mmdeespessura,revestidoemambasasfaces
por filme termoprensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado,
semifosco e antireflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo é
encabeçado com fitadepoliestireno com2,5mmdeespessuramínima, coladas com
adesivohotmelt,comarestasarredondadase raioergonômicode2,5mmdeacordo
com as Normas ABNT. A fixação do tampo/estrutura deverá ser feita por meio de
parafusos máquina M6, fixados por meio de buchas metálicas confeccionadas em
ZAMAK, e cravadas na face inferior do tampo, possibilitando a montagem e
desmontagem do móvel sem danificálo. O tampo possui recorte retangular para
acoplamentodeumacaixadetomada.Caixaelétrica(02peças)confeccionadaemaço,
sendoumapeçaúnica,(tampaeleito)modelobasculantecomabertura90°,fixadaao
tampo por meio de parafuso autoatarraxante, leito com recortes para colocação de
tomadas elétricas (padrãoABNT) e recortes quadrados para colocação de receptores
paraplugRJ45.CalhaLeitoHorizontal(01peça)Parapassagemdecabossobotampo
portodaextensãodamesa,confeccionadaemchapasdeaçodobradaemformatode
“U” com espessura mínima 0,6 mm. A fixação calha/estrutura é feita por meio de
parafusoscomroscamétricaM6,permitindofacilmenteremoçãodacalhaemeventuais
manutenções.Travessasdesustentaçãohorizontal(04peças)constituídaportubosde
aço de secção retangular, em tubo 30 x 20 x 1,2mm, centralizadas ao tampo, não
prejudicandooespaçoútildetrabalhodousuário,comcortealaser,dispensandoouso
de solda e encaixada aos pés trave com travamento por parafuso M6. Estrutura de
sustentação lateral (02 peças)modelo requadro com colunasverticais ebase inferior
emtubosecçãoretangular50x30x1,5mmmodelotrave,interligadasnaextremidade
superiorportubo50x50x1,2mmsoldadospeloprocessoMIG,commãosfrancesas
em chapa de aço #14 (1.9mm) soldadas ao tubo, permitindo assim o perfeito
travamento entre pés e travessas em tubo, Acabamento em sapatas niveladoras em
nylon,comØ38mmeparafusocentralrosca3/8’’cujafunçãoserácontornareventuais
desníveis de piso. Estrutura Central (01 peça) formada por 02 colunas em tubo de
secçãoquadradatubo50x50x1,5mme01tubosuperiorhorizontal50x30x1,5mm
fixadospeloprocessosoldaMIG/MAG,notuboéfixoumsuportedatampaproduzido
emchapaaço#20(0.9)comrecortealaserparaquepossareceber2chapasemaço
#20 (0.9) interna e externa, formando vão central entre os tubos verticais para
possibilitarasubidade fiaçãoeamanutençãodosmesmos.Acabamentoemsapatas
niveladoras emnylon, comØ 38mme parafuso central rosca 3/8’’ cuja função será
contornareventuaisdesníveisdepiso.Todasaspartesmetálicassãosubmetidasaum
prétratamentoporfosfatizaçãoabasedezinco(lavagemdecapagemfosfatização)e
pinturaeletrostáticaemtintahíbridaepóxiempópoliésterfoscodealtaperformance,
polimerizadaemestufaa200ºC.

FORTILINE
PROCEDENCIA
NACIONAL
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53  UN 3.827,11 42.098,21ITEM05LOTEII–Mesagerencialesquerda.Pédeextremidaderequadroseção50x
50.Dimensões:1650(L)x740(A)x1600(P)mm
Tampo da mesa: Confeccionado com chapas de partículas de madeira de média
densidade (MDP – Médium Density Particleboard), selecionadas de eucalipto e pinus
reflorestados,aglutinadaseconsolidadascomresinasintéticaetermoestabilizadosob
pressão, com 25mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo
prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e
antirreflexo.Aschapaspossuemdensidademínimade565Kgf/m³,resistênciaàtração
perpendicularkgf/cm²=3.1,resistênciaàflexãoestáticakgf/cm²=143,resistênciaà
tração superficial Kgf/cm² = 10,2 de acordo com as normas NBR 148101 
Terminologia,NBR148102RequisitoseNBR148103Métodosdeensaio.Obordo
queacompanhatodoocontornodotampoéencabeçadocomfitadepoliestirenocom
2,5mmdeespessuramínima,coladascomadesivohotmelt,comarestasarredondadas
e raio ergonômico de 2,5mmde acordo comasNormasABNT. A fixação do tampo
estrutura deverá ser feita por meio de parafusos máquina M6, fixados por meio de
buchas metálicas confeccionadas em ZAMAK cravadas na face inferior do tampo,
possibilitandoamontagemedesmontagemdomóvelsemdanificálo.Tubodeapoio:
Confeccionadoemtubodeaçodesecçãoquadradamedindo50x50x1,2mmcortados
comcortelaser.Dotadodeumpardemãosfrancesasconfeccionadasemchapadeaço
#14 (1.9mm) conformada e soldadas na parte superior do tubo para a fixação das
travessas, permitindo assim o perfeito travamento do conjunto. Travessas de
sustentação: Posicionada horizontalmente sob tampo (02 peças) metálica constituída
porem tubosdeaçode secçãoretangular, 50x20x1,5mm,cortadas comcortea
laser,dispensandoousodesolda,apoiadanasmãofrancesasdopétraveetubode
apoio (armário), travamento via parafuso M6, servindo como distanciador entre o
tampoepés.Estruturadesustentação(umladoporarmáriopedestalmistoedooutro
péquadrado):Estruturadesustentaçãolateralmodelorequadrocomcolunasverticaise
baseinferioremtubosecçãoretangular50x30x1,5mmmodelotrave,interligadasna
extremidade superior por tubo 50 x 50 x 1,2mm soldados pelo processoMIG, com
mãos francesasemchapadeaço#14(1.9mm)soldadasaotubo,permitindoassimo
perfeito travamento entre pés e travessas em tubo, Acabamento em sapatas
niveladoras emnylon, comØ 38mme parafuso central rosca 3/8’’ cuja função será
contornareventuaisdesníveisdepiso.Armáriopedestalmisto(gaveteiro+armário01
porta + armário nicho). Tampo do Pedestal Misto medindo L 1600 x P 500 mm,
confeccionado com chapas de partículas de madeira de média densidade (MDP –
Médium Density Particleboard), selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados,
aglutinadaseconsolidadascomresinasintéticaetermoestabilizadosobpressão,com
18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termoprensado de
melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e antirreflexo. As
chapaspossuemdensidademínimade575Kgf/m³,resistênciaà traçãoperpendicular
kgf/cm² = 3,6, resistência à flexão estática kgf/cm² = 163, resistência à tração
superficialKgf/cm²=10,2deacordocomasnormasNBR148101Terminologia,NBR
148102  Requisitos e NBR 148103  Métodos de ensaio. O bordo que acompanha
todo o contorno da porta é encabeçado com fita de poliestireno com 2 mm de
espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio
ergonômicode2mmdeacordocomasNormasdeErgonomiaNR17.Otampopossui
um recorte retangular para acoplamento de uma caixa elétrica. Caixa elétrica
confeccionadaemduaspartes(TampaePortaTomadas),sendoatampaconfeccionada
em alumínio modelo basculante com abertura 105º fixada ao tampo por meio 02
chapinhas de açomola e parafuso autoatarraxante3,5 x 16mm, ea Porta tomada
confeccionada em chapa de aço dobrada com espessuramínima 0,95mm embutido
com,08orifíciosretangularesambos
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54  UN 3.827,11 45.925,32ITEM06LOTEIIMesagerencialdireita.Pédeextremidaderequadroseção50x50.
Dimensões:1650(L)x740(A)x1600(P)mm
Tampo da mesa: Confeccionado com chapas de partículas de madeira de média
densidade (MDP – Médium Density Particleboard), selecionadas de eucalipto e pinus
reflorestados,aglutinadaseconsolidadascomresinasintéticaetermoestabilizadosob
pressão, com 25mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo
prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e
antirreflexo.Aschapaspossuemdensidademínimade565Kgf/m³,resistênciaàtração
perpendicularkgf/cm²=3.1,resistênciaàflexãoestáticakgf/cm²=143,resistênciaà
tração superficial Kgf/cm² = 10,2 de acordo com as normas NBR 148101 
Terminologia,NBR148102RequisitoseNBR148103Métodosdeensaio.Obordo
queacompanhatodoocontornodotampoéencabeçadocomfitadepoliestirenocom
2,5mmdeespessuramínima,coladascomadesivohotmelt,comarestasarredondadas
e raio ergonômico de 2,5mmde acordo comasNormasABNT. A fixação do tampo
estrutura deverá ser feita por meio de parafusos máquina M6, fixados por meio de
buchas metálicas confeccionadas em ZAMAK cravadas na face inferior do tampo,
possibilitandoamontagemedesmontagemdomóvelsemdanificálo.Tubodeapoio:
Confeccionadoemtubodeaçodesecçãoquadradamedindo50x50x1,2mmcortados
comcortelaser.Dotadodeumpardemãosfrancesasconfeccionadasemchapadeaço
#14 (1.9mm) conformada e soldadas na parte superior do tubo para a fixação das
travessas, permitindo assim o perfeito travamento do conjunto. Travessas de
sustentação: Posicionada horizontalmente sob tampo (02 peças) metálica constituída
porem tubosdeaçode secçãoretangular, 50x20x1,5mm,cortadas comcortea
laser,dispensandoousodesolda,apoiadanasmãofrancesasdopétraveetubode
apoio (armário), travamento via parafuso M6, servindo como distanciador entre o
tampoepés.Estruturadesustentação(umladoporarmáriopedestalmistoedooutro
péquadrado):Estruturadesustentaçãolateralmodelorequadrocomcolunasverticaise
baseinferioremtubosecçãoretangular50x30x1,5mmmodelotrave,interligadasna
extremidade superior por tubo 50 x 50 x 1,2mm soldados pelo processoMIG, com
mãos francesasemchapadeaço#14(1.9mm)soldadasaotubo,permitindoassimo
perfeito travamento entre pés e travessas em tubo, Acabamento em sapatas
niveladoras emnylon, comØ 38mme parafuso central rosca 3/8’’ cuja função será
contornareventuaisdesníveisdepiso.Armáriopedestalmisto(gaveteiro+armário01
porta + armário nicho). Tampo do Pedestal Misto medindo L 1600 x P 500 mm,
confeccionado com chapas de partículas de madeira de média densidade (MDP –
Médium Density Particleboard), selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados,
aglutinadaseconsolidadascomresinasintéticaetermoestabilizadosobpressão,com
18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termoprensado de
melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e antirreflexo. As
chapaspossuemdensidademínimade575Kgf/m³,resistênciaà traçãoperpendicular
kgf/cm² = 3,6, resistência à flexão estática kgf/cm² = 163, resistência à tração
superficialKgf/cm²=10,2deacordocomasnormasNBR148101Terminologia,NBR
148102  Requisitos e NBR 148103  Métodos de ensaio. O bordo que acompanha
todo o contorno da porta é encabeçado com fita de poliestireno com 2 mm de
espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio
ergonômicode2mmdeacordocomasNormasdeErgonomiaNR17.Otampopossui
um recorte retangular para acoplamento de uma caixa elétrica. Caixa elétrica
confeccionadaemduaspartes(TampaePortaTomadas),sendoatampaconfeccionada
em alumínio modelo basculante com abertura 105º fixada ao tampo por meio 02
chapinhas de açomola e parafuso autoatarraxante3,5 x 16mm, ea Porta tomada
confeccionada em chapa de aço dobrada com espessuramínima 0,95mm embutido
com,08orifíciosretangularesamboso
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55  UN 2.006,00 22.066,00ITEM07LOTEIIMesareuniãosemioval.Pésdeextremidadetraveseçãoquadrada.
Dimensões:2000(L)x740(A)x1300(P)mm
Tampoúnicoconfeccionadascomchapasdefibrademadeirademédiadensidade(MDF
– Medium Density Fiberboard), selecionadas de pinus e eucalipto reflorestados,
aglutinadascomresinasintéticatermofixaqueseconsolidamsobaaçãoconjuntade
calor e pressão. As chapas possuemdensidademínima de 630 Kgf/m³, resistência à
traçãoperpendicularkgf/cm²=5,6,resistênciaàflexãoestáticakgf/cm²=185,atende
às especificações da norma 15316/2 e 15316/3, e a norma de metodologias de
referência NBR 15601/2009. A face inferior do tampo é revestida com filme termo
prensadademelaminicodebaixapressão (BP)na corbranca,comespessurade0,2
mm,texturizado,semifoscoeantireflexo.Obordoqueacompanhatodoocontornoda
facesuperiordotampoéusinadoearredondadascomraioergonômicode2,5mmde
acordo com as Normas ABNT, o revestimento deve ser em película de PVC termo
formávelavácuocomespessuramínimade0,6mm,dispensandodestaformaousode
acabamentosdotipofitasdebordoouPerfisdePVC.Otampopossuidoisrecortespara
caixaelétricaconfeccionadaemalumíniomodelobasculantecomabertura105ºfixada
ao tampo pormeio 02 chapinhas de açomola e parafuso autoatarraxante 3,5 x 16
mm, e aberturas para passagem de cabeamento, e fixada ao tampo por meio de
parafusosautoatarraxante48x13mmAfixaçãodotampo/estruturadeveráserfeita
por meio de parafusos máquina M6, fixados por meio de buchas metálicas
confeccionadas em ZAMAK cravadas na face inferior do tampo. Calha posicionada
horizontalmentenastravessasdesustentação,02peçascomsuportecom04orifícios
retangularesparacolocaçãodetomadaselétricas(padrãoABNT),02orifíciosquadrados
paracolocaçãodereceptoresparaplugRJ45,ambasaspeçassãoconfeccionadasem
chapadeaçode0,9mmdeespessuradobrada.Afixaçãocalha/estruturaéfeitapor
meio de parafusos com rosca métrica. Travessas de Sustentação (02 peças),
posicionadashorizontalmentesobambososladosdotampo,constituídasportubosde
açodesecçãoretangular,50mmx20mmx1,50mm,nãoprejudicandooespaçoútildo
usuário,comcortealaser,dispensandoousodesoldaeencaixadanasmãosfrancesas
das estruturas laterais e central com travamento por parafuso M6. Estrutura de
sustentaçãolateralconfeccionado02colunastubosecçãoquadrada50x50x1,2mm
modelotrave,interligadasnaextremidadesuperiorportubo50x50x1,2mmsoldados
peloprocessoMIG,commãos francesasemchapadeaço#14 (1.9mm)soldadasao
tubo, permitindo assim o perfeito travamento entre pés e travessas em tubo,
Acabamentoemsapatasniveladorasemnylon,comØ38mmeparafusocentralrosca
3/8’’ cuja função será contornar eventuais desníveis de piso. Subida de fiação
confeccionada em chapa de aço conformada de espessura mínima de 0,9mm, com
fixaçãopormeiode imãneodímio.Todoo conjuntometálicoé submetidoaumpré
tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem  decapagem  fosfatização) e
pinturaeletrostáticaemtintaepóxipópoliésterfoscodealtaperformance,polimerizada
emestufaa200ºC.
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56  UN 2.772,19 11.088,76ITEM08LOTEIIMesareuniãoretangular.Pésdeextremidadetraveseçãoquadrada.
Dimensões:2400(L)x740(A)x1000(P)mm
Tampoúnicoconfeccionadascomchapasdefibrademadeirademédiadensidade(MDF
– Medium Density Fiberboard), selecionadas de pinus e eucalipto reflorestados,
aglutinadascomresinasintéticatermofixaqueseconsolidamsobaaçãoconjuntade
calor e pressão. As chapas possuemdensidademínima de 630 Kgf/m³, resistência à
traçãoperpendicularkgf/cm²=5,6,resistênciaàflexãoestáticakgf/cm²=185,atende
às especificações da norma 15316/2 e 15316/3, e a norma de metodologias de
referência NBR 15601/2009. A face inferior do tampo é revestida com filme termo
prensadademelaminicodebaixapressão (BP)na corbranca,comespessurade0,2
mm,texturizado,semifoscoeantireflexo.Obordoqueacompanhatodoocontornoda
facesuperiordotampoéusinadoearredondadascomraioergonômicode2,5mmde
acordo com as Normas ABNT, o revestimento deve ser em película de PVC termo
formávelavácuocomespessuramínimade0,6mm,dispensandodestaformaousode
acabamentosdotipofitasdebordoouPerfisdePVC.Otampopossuidoisrecortespara
caixaelétricaconfeccionadaemalumíniomodelobasculantecomabertura105ºfixada
ao tampo pormeio 02 chapinhas de açomola e parafuso autoatarraxante 3,5 x 16
mm, e aberturas para passagem de cabeamento, e fixada ao tampo por meio de
parafusosautoatarraxante48x13mmAfixaçãodotampo/estruturadeveráserfeita
por meio de parafusos máquina M6, fixados por meio de buchas metálicas
confeccionadas em ZAMAK cravadas na face inferior do tampo. Calha posicionada
horizontalmentenastravessasdesustentação,02peçascomsuportecom04orifícios
retangularesparacolocaçãodetomadaselétricas(padrãoABNT),02orifíciosquadrados
paracolocaçãodereceptoresparaplugRJ45,ambasaspeçassãoconfeccionadasem
chapadeaçode0,9mmdeespessuradobrada.Afixaçãocalha/estruturaéfeitapor
meio de parafusos com rosca métrica. Travessas de Sustentação (04 peças),
posicionadashorizontalmentesobambososladosdotampo,constituídasportubosde
açodesecçãoretangular,50mmx20mmx1,50mm,nãoprejudicandooespaçoútildo
usuário,comcortealaser,dispensandoousodesoldaeencaixadanasmãosfrancesas
das estruturas laterais e central com travamento por parafuso M6. Estrutura de
sustentaçãolateralconfeccionado02colunastubosecçãoquadrada50x50x1,2mm
modelotrave,interligadasnaextremidadesuperiorportubo50x50x1,2mmsoldados
peloprocessoMIG,commãos francesasemchapadeaço#14 (1.9mm)soldadasao
tubo, permitindo assim o perfeito travamento entre pés e travessas em tubo,
Acabamentoemsapatasniveladorasemnylon,comØ38mmeparafusocentralrosca
3/8’’cujafunçãoserácontornareventuaisdesníveisdepiso.EstruturadeSustentação
Central,formadapor02colunasverticaisemtubosdeaçodesecçãoquadrada,40mm
x40mmx1,2mm,interligadasnaextremidadesuperiorportubosdesecçãoquadrada
50mm x 50mm x 1,2mm, e travessas em 30mm x 20mm x 1,9mm, soldados pelo
processoMIG/MAGcomfurospararoscaM6.Fechamentodopécentralemchapade
aço 0,60mm de espessura dobrada e de encaixe. O tubo superior provém de mão
francesa em chapa de aço #14 (1.9mm) soldadas, permitindo assim o perfeito
travamentoentrepésetravessasemtubo.AcabamentoemsapatasniveladorasdeØ
34mmantiderrapantesedePU,comparafusocentralcomrosca3/8cujafunçãoserá
contornareventuaisdesníveisdepiso.Todooconjuntometálicoésubmetidoaumpré
tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem  decapagem  fosfatização) e
pinturaeletrostáticaemtintaepóxipópoliésterfoscodealtaperformance,polimerizada
emestufaa200ºC
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57  KG 651,59 9.773,85

58  UN 865,12 29.414,08

ITEM09LOTEIIGaveteirovolantecomchavecom02gavetassimplese01gavetão.
Dimensões:294(L)x647(A)x446(P)mm
TamposuperiorconfeccionadoemMDPcom18mmdeespessura,revestidoemambas
as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm,
texturizado, semifosco, e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno das
frenteséencabeçadoemfitadepoliestirenocom2,0mmdeespessuramínima,coladas
comadesivohotmeltcomarestasarredondadascomraioergonômicode2,0mmde
acordocomasNormasdeErgonomiaNR17.Afixaçãodotampo/corpodeveserfeita
por meio de acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos tipo minifix,
possibilitando a montagem e desmontagem do móvel sem danificálo. Gavetas (02
gavetas) com altura interna útil de 65 mm cada, em chapa metálica dobrada com
espessurade0,45mm,comprétratamentoporfosfatizaçãoabasedezinco(lavagem
decapagemfosfatização)epinturaeletrostáticaemtintahíbridaepóxiempópoliéster
foscodealtaperformance,polimerizadaemestufaa200ºC.Sãoapoiadase fixadas
lateralmenteentrepardecorrediçasmetálicascomdeslizamentosuaveesilenciosopor
meiode roldanasdenylon.Gavetadepasta (01gaveta)emchapametálicadobrada
com espessura de 0,45 mm, com suportes metálicos para colocação de pastas
suspensas,comprétratamentoporfosfatizaçãoabasedezinco(lavagemdecapagem
 fosfatização) e pintura eletrostática em tinta epóxi pó poliéster fosca de alta
performance, polimerizada em estufa a 200º C. A gaveta de pastaé apoiada
lateralmenteentrepardecorrediçastelescópicasde02estágios,comdeslizamentopor
esferas de aço. Corrediças telescópicas medindo aprox. P 400 x A 45 mm em aço
relaminado com acabamento em Zinco eletrolítico cromatizado, de abertura total e
prolongamentodecursoem27mmdocomprimentonominal.Fixaçãolateral,sistema
32mm,com04parafusoscabeçapanelaPHSAA3,5decadalado.Autotravantefimde
curso aberto e travas fim de curso que permitem a retirada da gaveta. Frentes das
gavetas confeccionadas emMDP com 18mm de espessura, revestido em ambas as
facescomfilmetermoprensadodemelaminicocomespessurade0,2mm,texturizado,
semifosco, e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno das frentes é
encabeçado em fita de poliestireno com 2,0mm de espessuramínima, coladas com
adesivohotmeltcomarestasarredondadascomraioergonômicode2,0mmdeacordo
comasNormasdeErgonomiaNR17.Aaberturadasgavetaséfeitalateralmentepor
vãoqueháentreasfrentesdasgavetaseacaixadogaveteiro.Ogaveteiroédotado
defechadurafrontalcomtravasimultâneadasgavetas.Arotação180ºdachaveaciona
haste em aço conduzida por guias, com ganchos para travamento simultâneo das
gavetas. Acompanham 02 chaves (principal e reserva) com corpos escamoteáveis
(dobráveis)comacabamentoniqueladoecapaplástica.Corpo(02laterais,01fundoe
01 tampo inferior) confeccionado em MDP com 15 mm de espessura, revestido em
ambasas facescomfilme termoprensadodemelaminicocomespessurade0,2mm,
texturizado, semifosco, e antirreflexo. Os bordos aparentes do conjunto são
encabeçadoscomfitadepoliestirenocom1,0mmdeespessura,coladascomadesivo
hotmeltcomarestasarredondadascomraioergonômico.Amontagemdaspeçasdeve
serfeitapormeiodeacessóriosinternos,comocavilhaseparafusosocultostipominifix.
Acompanham5rodíziosdeduplogiro,comalturade50mm,empolipropileno.
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ITEM 10 LOTE II  Armário baixo com duas portas com chaves. Com 01 prateleira.
Dimensões:800(L)x740(A)x500(P)mm
TamposuperioremMDP,com25mmdeespessura,revestidoemambasasfacescom
filmetermoprensadodemelaminicocomespessurade0,2mm,texturizado,semifosco,
eantirreflexo.Obordoqueacompanhatodoocontornodotampoéencabeçadocom
fitadepoliestirenocom2,5mmdeespessuramínima,coladascomadesivohotmelt,
comarestasarredondadase raioergonômicode2,5mm. A fixaçãodo tampo/corpo
deveserfeitapormeiodeacessóriosinternos,comocavilhaseparafusosocultostipo
minifix.PortaemMDP,com18mmdeespessura, revestidoemambasas faces com
filmetermoprensadodemelaminicocomespessurade0,2mm,texturizado,semifosco,
eantirreflexo.Obordoqueacompanhatodoocontornodaportaéencabeçadocomfita
depoliestirenocom2,0mmdeespessuramínima,coladascomadesivohotmelt,com
arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,0 mm. A Portas sustentase em duas
dobradiças(duasporporta),comaberturadeaté105°graus.Cadadobradiçaéfixada
por 5 parafusos fixados. A porta   possui fechadura cilíndrica com travamento por
linguetalateral.Acompanham02chaves(principalereserva).Aportapossuipuxador
metálicotipo“Barra“,confeccionadoemperfildealuminio.Afixaçãodeveserfeitapor
dois parafusos. Corpo (02 laterais, 01fundo e 01 prateleira móvel) em MDP, fundo
15mm e demais com 18mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme
termo prensado demelaminico com espessura de 0,2mm, texturizado, semifosco, e
antirreflexo.Osbordosaparentesdoconjuntosãoencabeçadoscomfitadepoliestireno
com 2,0 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas
arredondadaseraioergonômicode2,0mm,coladascomadesivohotmelt.Aslaterais
eo fundodevemter furaçõespara regulagemdeprateleirasemtodaaalturaútildo
armário,com06pontosdeapoioporprateleira.Asprateleirasmóveissãoapoiadaspor
suportes tipo pino plástico. A montagem das peças deve ser feita por meio de
acessóriosinternos,comocavilhaseparafusosocultostipominifix.Tampoinferiorem
MDP, com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo
prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e
antirreflexo.Obordoqueacompanhatodoocontornodotampoéencabeçadocomfita
de poliestireno com2mmdeespessuramínima, coladas comadesivohotmelt, com
arestasarredondadas.Afixaçãodotampo/corpodeveserfeitapormeiodeacessórios
internos, como cavilhas e parafusos ocultos tipo minifix, possui sapatas plásticas de
regulagemdealturacomregulageminternadealtura.
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60  UN 5.880,34 11.760,68

ITEM11LOTEII Armáriobaixocomquatroportascomchaves.Com02prateleiras.
Dimensões:1200(L)x740(A)x500(P)mm
TamposuperioremMDP,com25mmdeespessura,revestidoemambasasfacescom
filmetermoprensadodemelaminicocomespessurade0,2mm,texturizado,semifosco,
eantirreflexo.Obordoqueacompanhatodoocontornodotampoéencabeçadocom
fitadepoliestirenocom2,5mmdeespessuramínima,coladascomadesivohotmelt,
comarestasarredondadase raioergonômicode2,5mm. A fixaçãodo tampo/corpo
deveserfeitapormeiodeacessóriosinternos,comocavilhaseparafusosocultostipo
minifix.PortaemMDP,com18mmdeespessura, revestidoemambasas faces com
filmetermoprensadodemelaminicocomespessurade0,2mm,texturizado,semifosco,
eantirreflexo.Obordoqueacompanhatodoocontornodaportaéencabeçadocomfita
depoliestirenocom2,0mmdeespessuramínima,coladascomadesivohotmelt,com
arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,0 mm. A Portas sustentase em duas
dobradiças(duasporporta),comaberturadeaté105°graus.Cadadobradiçaéfixada
por 5 parafusos fixados. A porta   possui  fechadura  cilíndrica com travamento por
linguetalateral.Acompanham02chaves(principalereserva).Aportapossuipuxador
metálicotipo“Barra“,confeccionadoemperfildealuminio.Afixaçãodeveserfeitapor
dois parafusos. Corpo (04 laterais, 02 fundo e 02 prateleira móvel) em MDP, fundo
15mm e demais com 18mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme
termo prensado demelaminico com espessura de 0,2mm, texturizado, semifosco, e
antirreflexo.Osbordosaparentesdoconjuntosãoencabeçadoscomfitadepoliestireno
com 2,0 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas
arredondadaseraioergonômicode2,0mm,coladascomadesivohotmelt.Aslaterais
eo fundodevemter furaçõespara regulagemdeprateleirasemtodaaalturaútildo
armário,com06pontosdeapoioporprateleira.Asprateleirasmóveissãoapoiadaspor
suportes tipo pino plástico. A montagem das peças deve ser feita por meio de
acessóriosinternos,comocavilhaseparafusosocultostipominifix.Tampoinferiorem
MDP, com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo
prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e
antirreflexo.Obordoqueacompanhatodoocontornodotampoéencabeçadocomfita
de poliestireno com2mmdeespessuramínima, coladas comadesivohotmelt, com
arestasarredondadas.Afixaçãodotampo/corpodeveserfeitapormeiodeacessórios
internos, como cavilhas e parafusos ocultos tipo minifix, possui sapatas plásticas de
regulagemdealturacomregulageminternadealtura.

FORTILINE
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ITEM12LOTEII Estantecomponívelcom5prateleirasestruturadupla.Dimensões:
1050(L)X2000(A)460(P)mm
TAMPO:01peçaemMDP,com50mmdeespessura,revestidoemambasasfacescom
filmetermoprensadodemelaminicocomespessurade0,2mm,texturizado,semifosco,
eantirreflexo.Obordoqueacompanhatodoocontornodotampoéencabeçadocom
fitadepoliestirenocom2mmdeespessuramínima,coladascomadesivohotmelt,com
arestasarredondadaseraiode2mm.Afixaçãodotampo/estruturadeveráser feita
pormeiodeparafusosocultostipominifix,fixadosembuchasmetálicasconfeccionadas
em ZAMAK, e cravadas no tampo, possui usinagem interna para perfeito encaixe da
estruturaemaço,queestabilizaoconjunto.LATERAL:02peçasemMDP,com50mm
deespessura,revestidoemambasasfacescomfilme termoprensadodemelaminico
com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e antirreflexo. O bordo que
acompanhatodoocontornodotampoéencabeçadocomfitadepoliestirenocom2mm
deespessuramínima,coladascomadesivohotmelt,comarestasarredondadaseraio
de 2mm.A fixação lateral/tampodeverá ser feita pormeiodeparafusosocultos tipo
minifix,fixadosembuchasmetálicasconfeccionadasemZAMAK,ecravadasnotampo.
PRATELEIRA METÁLICA:  05 peças Confeccionada totalmente em aço, sendo base
principalemchapa#20(0.9mm)comreforçotipoguiaemchapadeaço#14(1,9
mm ) com dobras e perfeito encaixe, fornecendo assim maior rigidez ao conjunto.
Possuiseparadorparalivros,01peçaporprateleira.Asprateleirassãofixadaspormeio
demãosfrancesascomrecortetipocremalheiraparaencaixeemtuboscomcortelaser,
compossibilidadedemanutençãoporproporcionarfácilretirasouacréscimodeitensao
conjunto.ESTRUTURALATERAL:02peçasProduzidaemtubosdeaço,constituídoem
partesuperior: tubodeaço20x20x1,5mmsoldadoemtubohorizontal(coluna lateral)
40x20x1,9mmcomfuraçõesuniformesemcortelaserparaencaixedemãosfrancesas
tipocremalheiras,possibilitandoassimaestabilidadedaprateleira.Aparte inferiorda
estruturaéestabilizada,emtubodeaço30x20x1,9mmcomsapatasderegulagemde
nível,cujafunçãoserácontornareventuaisdesníveisdepiso,todaaestruturametálica
éembutidadentroaotamposuperioreinferior,sendovisívelapenasotubohorizontal
com furos para cremalheiras. FUNDO: 01 peça emMDP, com 18mm de espessura,
revestidoemambasasfacescomfilmetermoprensadodemelaminicocomespessura
de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o
contorno dopainel é encabeçadoem fitadepoliestireno com0,45mmdeespessura
mínima,coladascomadesivohotmelt.Afixaçãopainel/estruturadeveráserfeitapor
meio deparafusosocultos tipominifix.TAMPO INFERIOR:01peçaemMDP, com50
mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de
melaminicocomespessurade0,2mm,texturizado,semifosco,eantirreflexo.Obordo
queacompanhatodoocontornodotampoéencabeçadocomfitadepoliestirenocom2
mmdeespessuramínima,coladascomadesivohotmelt,comarestasarredondadase
raiode2mm. A fixaçãodo tampo/estruturadeverá ser feitapormeiodeparafusos
ocultostipominifix,fixadosembuchasmetálicasconfeccionadasemZAMAK,ecravadas
no tampo, possui usinagem interna para perfeito encaixe da estrutura em aço, que
estabiliza o conjunto. Todo conjuntometálico é submetido a um prétratamento por
fosfatização a base de zinco (lavagem  decapagem  fosfatização) e pintura
eletrostática em tinta epóxi pó poliéster fosca de alta performance, polimerizada em
estufaa200ºC.
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62  UN 3.856,81 7.713,62

ITEM13LOTEIIEstantecomponívelcom5prateleirasestrutura lateral.Dimensões:
1050(L)X2000(A)460(P)mm
TAMPO :01peça emMDP, com50mmdeespessura, revestidoemambasas faces
com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado,
semifosco, e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo é
encabeçado com fita de poliestireno com 2 mm de espessura mínima, coladas com
adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio de 2 mm.  A fixação do
tampo/estruturadeveráserfeitapormeiodeparafusosocultostipominifix,fixadosem
buchasmetálicas confeccionadas emZAMAK, e cravadas no tampo, possui usinagem
internaparaperfeitoencaixedaestruturaemaço,queestabilizaoconjunto.LATERAL:
01peçaemMDP,com50mmdeespessura,revestidoemambasas facescomfilme
termo prensado demelaminico com espessura de 0,2mm, texturizado, semifosco, e
antirreflexo.Obordoqueacompanhatodoocontornodotampoéencabeçadocomfita
de poliestireno com2mmdeespessuramínima, coladas comadesivohotmelt, com
arestasarredondadaseraiode2mm.Afixaçãolateral/tampodeveráserfeitapormeio
de parafusos ocultos tipo minifix, fixados em buchas metálicas confeccionadas em
ZAMAK, e cravadas no tampo. PRATELEIRA METÁLICA:  05 peças Confeccionada
totalmente em aço, sendo base principal em chapa#20 ( 0.9mm ) com reforço tipo
guia emchapadeaço#14(1,9mm)comdobraseperfeitoencaixe, fornecendo
assimmaiorrigidezaoconjunto.Possuiseparadorparalivros,01peçaporprateleira.As
prateleirassãofixadaspormeiodemãosfrancesascomrecortetipocremalheirapara
encaixeemtuboscomcorte laser,compossibilidadedemanutençãoporproporcionar
fácil retiras ou acréscimo de itens ao conjunto. ESTRUTURA LATERAL: 01 peça
Produzidaemtubosdeaço,constituídoempartesuperior:tubodeaço20x20x1,5mm
soldadoemtubohorizontal(colunalateral)40x20x1,9mmcomfuraçõesuniformesem
corte laser para encaixe demãos francesas tipo cremalheiras, possibilitando assim a
estabilidadedaprateleira.Aparteinferiordaestruturaéestabilizada,emtubodeaço
30x20x1,9mm com sapatas de regulagem de nível, cuja função será contornar
eventuais desníveis de piso, toda a estrutura metálica é embutida dentro ao tampo
superioreinferior,sendovisívelapenasotubohorizontalcomfurosparacremalheiras.
FUNDO:01peçaemMDP,com18mmdeespessura,revestidoemambasasfacescom
filmetermoprensadodemelaminicocomespessurade0,2mm,texturizado,semifosco,
eantirreflexo.Obordoqueacompanhatodoocontornodopaineléencabeçadoemfita
depoliestireno com0,45mmdeespessuramínima,coladas comadesivohotmelt.A
fixação painel/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos ocultos tipo minifix.
TAMPOINFERIOR:01peçaemMDP,com50mmdeespessura,revestidoemambasas
facescomfilmetermoprensadodemelaminicocomespessurade0,2mm,texturizado,
semifosco, e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo é
encabeçado com fita de poliestireno com 2 mm de espessura mínima, coladas com
adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio de 2 mm.  A fixação do
tampo/estruturadeveráserfeitapormeiodeparafusosocultostipominifix,fixadosem
buchasmetálicasconfeccionadasemZAMAK,ecravadasno tampo, possuiusinagem
internaparaperfeitoencaixedaestruturaemaço,queestabilizaoconjunto.
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ITEM14LOTEIIEstantecomponívelcom5prateleirasestruturacentral.Dimensões:
1050(L)X2000(A)460(P)mm
TAMPO :01peça emMDP, com50mmdeespessura, revestidoemambasas faces
com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado,
semifosco, e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo é
encabeçado com fita de poliestireno com 2 mm de espessura mínima, coladas com
adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio de 2 mm.  A fixação do
tampo/estruturadeveráserfeitapormeiodeparafusosocultostipominifix,fixadosem
buchasmetálicas confeccionadas emZAMAK, e cravadas no tampo, possui usinagem
interna para perfeito encaixe da estrutura em aço, que estabiliza o conjunto.
PRATELEIRA METÁLICA:  05 peças Confeccionada totalmente em aço, sendo base
principalemchapa#20(0.9mm)comreforçotipoguiaemchapadeaço#14(1,9
mm ) com dobras e perfeito encaixe, fornecendo assim maior rigidez ao conjunto.
Possuiseparadorparalivros,01peçaporprateleira.Asprateleirassãofixadaspormeio
demãosfrancesascomrecortetipocremalheiraparaencaixeemtuboscomcortelaser,
compossibilidadedemanutençãoporproporcionarfácilretirasouacréscimodeitensao
conjunto.ESTRUTURACENTRAL:01peçaProduzidaemtubosdeaço,constituídoem
partesuperior:tubodeaço20x20x1,5mmsoldadoemtubohorizontal(colunalateral)
40x20x1,9mmcomfuraçõesuniformesemcortelaserparaencaixedemãosfrancesas
tipocremalheiras,possibilitandoassimaestabilidadedaprateleira.Aparte inferiorda
estruturaéestabilizada,emtubodeaço30x20x1,9mmcomsapatasderegulagemde
nível,cujafunçãoserácontornareventuaisdesníveisdepiso,todaaestruturametálica
éembutidadentroaotamposuperioreinferior,sendovisívelapenasotubohorizontal
com furos para cremalheiras. FUNDO: 01 peça emMDP, com 18mm de espessura,
revestidoemambasasfacescomfilmetermoprensadodemelaminicocomespessura
de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o
contorno dopainel é encabeçadoem fitadepoliestireno com0,45mmdeespessura
mínima,coladascomadesivohotmelt.Afixaçãopainel/estruturadeveráserfeitapor
meio deparafusosocultos tipominifix.TAMPO INFERIOR:01peçaemMDP, com50
mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de
melaminicocomespessurade0,2mm,texturizado,semifosco,eantirreflexo.Obordo
queacompanhatodoocontornodotampoéencabeçadocomfitadepoliestirenocom2
mmdeespessuramínima,coladascomadesivohotmelt,comarestasarredondadase
raiode2mm. A fixaçãodo tampo/estruturadeverá ser feitapormeiodeparafusos
ocultostipominifix,fixadosembuchasmetálicasconfeccionadasemZAMAK,ecravadas
no tampo, possui usinagem interna para perfeito encaixe da estrutura em aço, que
estabiliza o conjunto. Todo conjuntometálico é submetido a um prétratamento por
fosfatização a base de zinco (lavagem  decapagem  fosfatização) e pintura
eletrostática em tinta epóxi pó poliéster fosca de alta performance, polimerizada em
estufaa200ºC.
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63  UN 4.904,50 9.809,00ITEM15LOTEII Estantecomponívelcom5prateleirasestruturamista.Dimensões:
1050(L)X2000(A)460(P)mm
TAMPO:01peçaemMDP,com50mmdeespessura,revestidoemambasasfacescom
filmetermoprensadodemelaminicocomespessurade0,2mm,texturizado,semifosco,
eantirreflexo.Obordoqueacompanhatodoocontornodotampoéencabeçadocom
fitadepoliestirenocom2mmdeespessuramínima,coladascomadesivohotmelt,com
arestasarredondadaseraiode2mm.Afixaçãodotampo/estruturadeveráser feita
pormeiodeparafusosocultostipominifix,fixadosembuchasmetálicasconfeccionadas
emZAMAK,e cravadasno tampo, possuiusinagem internaparaperfeitoencaixeda
estruturaemaço,queestabilizaoconjunto.LATERAL:01peçaemMDP,com50mmde
espessura,revestidoemambasasfacescomfilmetermoprensadodemelaminicocom
espessurade0,2mm,texturizado,semifosco,eantirreflexo.Obordoqueacompanha
todo o contorno do tampo é encabeçado com fita de poliestireno com 2 mm de
espessuramínima,coladascomadesivohotmelt,comarestasarredondadaseraiode
2mm. A fixação lateral/tampo deverá ser feita por meio de parafusos ocultos tipo
minifix,fixadosembuchasmetálicasconfeccionadasemZAMAK,ecravadasnotampo.
PRATELEIRA METÁLICA:  05 peças Confeccionada totalmente em aço, sendo base
principalemchapa#20(0.9mm)comreforçotipoguiaemchapadeaço#14(1,9
mm ) com dobras e perfeito encaixe, fornecendo assim maior rigidez ao conjunto.
Possuiseparadorparalivros,01peçaporprateleira.Asprateleirassãofixadaspormeio
demãosfrancesascomrecortetipocremalheiraparaencaixeemtuboscomcortelaser,
compossibilidadedemanutençãoporproporcionarfácilretirasouacréscimodeitensao
conjunto.ESTRUTURALATERAL:01peçaProduzidaem tubosdeaço,constituídoem
partesuperior:tubodeaço20x20x1,5mmsoldadoemtubohorizontal(colunalateral)
40x20x1,9mmcomfuraçõesuniformesemcortelaserparaencaixedemãosfrancesas
tipocremalheiras,possibilitandoassimaestabilidadedaprateleira.Aparte inferiorda
estruturaéestabilizada,emtubodeaço30x20x1,9mmcomsapatasderegulagemde
nível,cujafunçãoserácontornareventuaisdesníveisdepiso,todaaestruturametálica
éembutidadentroaotamposuperioreinferior,sendovisívelapenasotubohorizontal
comfurospara cremalheiras.ESTRUTURACENTRAL:01peçaProduzidaem tubosde
aço, constituído em parte superior: tubo de aço 20x20x1,5mm soldado em tubo
horizontal(colunalateral)40x20x1,9mmcomfuraçõesuniformesemcortelaserpara
encaixe de mãos francesas tipo cremalheiras, possibilitando assim a estabilidade da
prateleira.Aparte inferiordaestruturaéestabilizada, em tubodeaço30x20x1,9mm
comsapatasderegulagemdenível,cujafunçãoserácontornareventuaisdesníveisde
piso,todaaestruturametálicaéembutidadentroaotamposuperioreinferior,sendo
visívelapenasotubohorizontalcomfurosparacremalheiras.FUNDO:01peçaemMDP,
com18mmdeespessura,revestidoemambasasfacescomfilmetermoprensadode
melaminicocomespessurade0,2mm,texturizado,semifosco,eantirreflexo.Obordo
queacompanha todoocontornodopainel éencabeçadoemfitadepoliestirenocom
0,45 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt. A fixação
painel/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos ocultos tipo minifix. TAMPO
INFERIOR:01peçaemMDP,com50mmdeespessura,revestidoemambasasfaces
com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado,
semifosco, e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo é
encabeçado com fita de poliestireno com 2 mm de espessura mínima, coladas com
adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio de 2 mm.  A fixação do
tampo/estruturadeveráserfeitapormeiodeparafusosocultostipominifix,fixadosem
buchasmetálicasconfeccionadasemZAMAK,ecravadasno tampo, possuiusinagem
internaparaperfeitoencaixedaestruturaemaço,queestabilizaoconjunto.
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64  UN 1.496,34 23.941,44

65  UN 1.591,37 52.515,21

 
 

ITEM16LOTEIIArmáriomistoduasportascomchaves.Com01prateleirafixae03
prateleirasmóveis.Dimensões:800(L)x1600(A)x500(P)mm
TamposuperioremMDP,com25mmdeespessura,revestidoemambasasfacescom
filmetermoprensadodemelaminicocomespessurade0,2mm,texturizado,semifosco,
eantirreflexo.Obordoqueacompanhatodoocontornodotampoéencabeçadocom
fitadepoliestirenocom2,5mmdeespessuramínima,coladascomadesivohotmelt,
comarestasarredondadase raioergonômicode2,5mm. A fixaçãodo tampo/corpo
deveserfeitapormeiodeacessóriosinternos,comocavilhaseparafusosocultostipo
minifix.
Subtampofixadoa740mmdochão,emMDP,com25mmdeespessura,revestidoem
ambasas facescomfilme termoprensadodemelaminicocomespessurade0,2mm,
texturizado, semifosco, e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do
tampo é encabeçado com fita de poliestireno com 2,5 mm de espessura mínima,
coladascomadesivohotmelt,comarestasarredondadaseraioergonômicode2,5mm.
A fixação do subtampo/corpo deve ser feita pormeio de acessórios internos, como
cavilhas eparafusos ocultos tipominifix. Portas emMDP, com18mmde espessura,
revestidoemambasasfacescomfilmetermoprensadodemelaminicocomespessura
de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o
contorno da porta é encabeçado com fita de poliestireno com 2,0mm de espessura
mínima,coladascomadesivohotmelt,comarestasarredondadaseraioergonômicode
2,0mm.OpardePortassustentaseemquatrodobradiçasTop(duasporporta),,com
aberturadeaté105graus.Cadadobradiçaé fixadapor5parafusos fixados.Aporta
direitapossuifechaduracilíndricacomtravamentoporlinguetalateral.Acompanham02
chaves(principalereserva).Aportaesquerdaéautomaticamentetravadapeladireita,
pormeiode02chapasmetálicas80x50x1,2mm.Ambasasportassãodotadasde
puxadoresmetálicos tipo "barra" confeccionadoemperfil dealumínio.A fixaçãodeve
ser feita por dois parafusos. Corpo (02 laterais, 01 fundo, 01 tampo inferior e 03
prateleirasmoveis)emMDP,fundo15mmdemaiscom18mmdeespessura,revestido
em ambas as faces com filme termo prensado demelaminico com espessura de 0,2
mm, texturizado, semifosco, e antirreflexo. Os bordos aparentes do conjunto são
encabeçado com fitadepoliestireno com2,0mmdeespessuramínima, coladas com
adesivohotmelt,comarestasarredondadaseraioergonômicode2,0mm,eosbordos
nãoaparentesdoconjuntosãoencabeçadosemfitadepoliestirenocom0,45mmde
espessura mínima, coladas com adesivo hot melt. As laterais e o fundo devem ter
furaçõespararegulagemdeprateleirasemtodaaalturaútildoarmário,com06pontos
de apoio por prateleira. As prateleiras móveis são apoiadas por suportes tipo pino
plástico.Amontagemdaspeçasdeveserfeitapormeiodeacessórios internos,como
cavilhas e parafusosocultos tipominifix.  Tampo inferior   emMDP, com18mmde
espessura,revestidoemambasasfacescomfilmetermoprensadodemelaminicocom
espessurade0,2mm,texturizado,semifosco,eantirreflexo.Obordoqueacompanha
todo o contorno do tampo é encabeçado com fita de poliestireno com 2 mm de
espessuramínima,coladascomadesivohotmelt,comarestasarredondadas.Afixação
do tampo/corpo  feita por meio de acessórios internos, como cavilhas e parafusos
ocultos tipo minifix, possui sapatas plásticas de regulagem de altura com regulagem
internadealtura.

FORTILINE
PROCEDENCIA
NACIONAL

ITEM17LOTEIIArmárioaltoduasportas+chaves.01prateleirafixae03prateleiras
móveis.Dimensões:800(L)x1600(A)x500(P)mm
TamposuperioremMDP,com25mmdeespessura,revestidoemambasasfacescom
filmetermoprensadodemelaminicocomespessurade0,2mm,texturizado,semifosco,
eantirreflexo.Obordoqueacompanhatodoocontornodotampoéencabeçadocom
fitadepoliestirenocom2,5mmdeespessuramínima,coladascomadesivohotmelt,
comarestasarredondadase raioergonômicode2,5mm. A fixaçãodo tampo/corpo
deveserfeitapormeiodeacessóriosinternos,comocavilhaseparafusosocultostipo
minifix.
Porta em MDP, com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme
termo prensado demelaminico com espessura de 0,2mm, texturizado, semifosco, e
antirreflexo.Obordoqueacompanhatodoocontornodaportaéencabeçadocomfita
depoliestirenocom2,0mmdeespessuramínima,coladascomadesivohotmelt,com
arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,0 mm. A Portas sustentase em 06
dobradiças(trêsporportas),comaberturadeaté105°graus.Cadadobradiçaéfixada
por 5 parafusos fixados. A porta   possui fechadura  cilíndrica com travamento por
linguetalateral.Acompanham02chaves(principalereserva).Aportapossuipuxador
metálicotipo“Barra“,confeccionadoemperfildealuminio.Afixaçãodeveserfeitapor
doisparafusos.Corpo(02laterais,01fundo,01tampoinferior,e03prateleiramóvele
01fixa)emMDP,fundo15mmedemaiscom18mmdeespessura,revestidoemambas
as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm,
texturizado, semifosco, e antirreflexo. Os bordos aparentes do conjunto são
encabeçadoscomfitadepoliestirenocom2,0mmdeespessuramínima,coladascom
adesivohotmelt,comarestasarredondadaseraioergonômicode2,0mm,coladascom
adesivo hot melt. As laterais e o fundo devem ter furações para regulagem de
prateleirasemtodaaalturaútildoarmário,com06pontosdeapoioporprateleira.As
prateleirasmóveissãoapoiadasporsuportestipopinoplástico.Amontagemdaspeças
deveserfeitapormeiodeacessóriosinternos,comocavilhaseparafusosocultostipo
minifix.Tampo inferior  emMDP,com18mmdeespessura, revestidoemambasas
facescomfilmetermoprensadodemelaminicocomespessurade0,2mm,texturizado,
semifosco, e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo é
encabeçado com fita de poliestireno com 2 mm de espessura mínima, coladas com
adesivohotmelt,comarestasarredondadas.Afixaçãodotampo/corpodeveserfeita
pormeiodeacessóriosinternos,comocavilhaseparafusosocultostipominifix,possui
sapatasplásticasderegulagemdealturacomregulageminternadealtura.

FORTILINE
PROCEDENCIA
NACIONAL
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1  UN METADIL 3.732,07 37.320,70ITEM01LOTEIEstanteparapapel.Dimensões:920(L)x1490(A)x600(P)mm
Base:ConfeccionadaemquadrosoldadodetubodeaçocarbonoNBR1010laminadoa
frio, com costura, secção retangular 20mm x 50mm (± 0,2mm) com espessura de
1,2mm (± 0,1mm) confeccionada em um único tubo com sistema de dobra e com
sistemadeencaixeemumúnico ladonocentrodo ladomaiordoquadro,suportede
ponteira em chapa de aço carbono NBR1010 com espessura de 1,9mm (± 0,2mm).
Fixado na caixa por parafuso Philips em aço galvanizado auto atarrachantes 6mm x
16mm(±0,5mm).Sistemadesoldagem:MIGlivrederespingos,devepossuirsuperfície
lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superficie áspera ou
escórias. PréTratamento: Antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em
câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas (desengraxe e processo de
nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e
excelente acabamento). Pintura: Eletrostática híbrida epóxi/poliéster a pó com
polimerizaçãoemestufa,possuiagenteantimicrobialeisentodemetaispesados,com
película mínima de 60 mícrons. Caixa: Chapéu em MDP com espessura de 18mm
revestido nas 2 faces com laminado melaminico de baixa pressão, tratamento
anticrobianonas superfícies, com topo frontalencabeçadocomfitadebordoemPVC
( cloreto de polinivinila), com mesmo acabamento  e cor e tonalidade do laminado
melaminicodebaixapressão,cologemdasfitascomadesivoàbasedePUR,atravésde
processode“HotMelting”,dimensõesacabadasdasfitaslargurade18mm(±0,2mm)
eespessurade3mm(±0,2mm),osraiosdasbordasdeverãoserusinadoscomraiode
3mm.  Painel inferior: emMDP com espessura de 18mm revestido nas 2 faces com
laminadomelaminico de baixa pressão, tratamento anticrobiano nas superfícies, com
topo frontal encabeçado com fita de bordo em PVC ( cloreto de polinivinila), com
mesmo acabamento  e cor e tonalidade do laminado melaminico de baixa pressão,
cologemdasfitascomadesivoàbasedePUR,atravésdeprocessode“HotMelting”,
dimensõesacabadasdas fitas largurade 18mm(±0,2mm)eespessurade3mm(±
0,2mm),osraiosdasbordasdeverãoserusinadoscomraiode3mm.Lateraldireitae
esquerda: em MDP com espessura de 18mm revestido nas 2 faces com laminado
melaminicodebaixapressão,tratamentoanticrobianonassuperfícies,comtopofrontal,
superior e traseiro encabeçados com fita de bordo em PVC ( cloreto de polinivinila),
commesmoacabamentoecoretonalidadedolaminadomelaminicodebaixapressão,
cologemdasfitascomadesivoàbasedePUR,atravésdeprocessode“HotMelting”,
dimensõesacabadasdas fitas largurade 18mm(±0,2mm)eespessurade3mm(±
0,2mm),osraiosdasbordasdeverãoserusinadoscomraiode3mm.Fundo:emMDP
com espessura de 18mm revestido nas 2 faces com laminado melaminico de baixa
pressão, tratamento anticrobiano nas superfícies.  1 divisoria vertical em MDP com
espessurade18mmrevestidonas2facescomlaminadomelaminicodebaixapressão,
tratamentoanticrobianonassuperfícies,comtopofrontalencabeçadocomfitadebordo
em PVC ( cloreto de polinivinila), com mesmo acabamento  e cor e tonalidade do
laminadomelaminicodebaixapressão,cologemdasfitascomadesivoàbasedePUR,
atravésdeprocessode“HotMelting”,dimensõesacabadasdasfitaslargurade18mm
(±0,2mm)eespessurade3mm(±0,2mm),osraiosdasbordasdeverãoserusinados
com raio de3mm.12Prateleiras: emMDPcomespessura de18mm revestidonas2
faces com laminado melaminico de baixa pressão, tratamento anticrobiano nas
superfícies, com topo frontal encabeçado com fita de bordo em PVC ( cloreto de
polinivinila),commesmoacabamento ecor e tonalidadedo laminadomelaminicode
baixapressão,cologemdasfitascomadesivoàbasedePUR,atravésdeprocessode
“HotMelting”,dimensõesacabadasdasfitaslargurade18mm(±0,2mm)eespessura
de 3mm (± 0,2mm), os raios das bordas deverão ser usinados  com raio de 3mm.
FixaçãonacaixaatravésdesuportesinjetadosemZamakcomacaba
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2  UN 2.449,56 257.203,80ITEM02LOTEIEstanteorganizadoracomcaixasorganizadoras.Dimensões:920(L)
x800(A)x450(P)mm
Base:ConfeccionadaemquadrosoldadodetubodeaçocarbonoNBR1010laminadoa
frio, com costura, secção retangular 20mm x 50mm  (± 0,2mm) com espessura de
1,2mm (± 0,1mm) confeccionada em um único tubo com sistema de dobra e com
sistemadeencaixeemumúnico ladonocentrodo ladomaiordoquadro,suportede
ponteira em chapa de aço carbono NBR1010 com espessura de 1,9mm (± 0,2mm).
Fixado na caixa por parafuso Philips em aço galvanizado auto atarrachantes 6mm x
16mm(±0,5mm).Sistemadesoldagem:MIGlivrederespingos,devepossuirsuperfície
lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfice áspera ou
escórias.
PréTratamento: Antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de
névoa salina de no mínimo 300 horas (desengraxe e processo de nanotecnologia
utilizando fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e excelente
acabamento).Pintura:Eletrostáticahíbridaepóxi/poliésterapócompolimerizaçãoem
estufa,possuiagenteantimicrobialeisentodemetaispesados,compelículamínimade
60mícrons.Caixa:ChapéuemMDPcomespessurade18mmrevestidonas2facescom
laminadomelaminico de baixa pressão, tratamento anticrobiano nas superfícies, com
topo frontal encabeçado com fita de bordo em PVC ( cloreto de polinivinila), com
mesmo acabamento  e cor e tonalidade do laminado melaminico de baixa pressão,
cologemdasfitascomadesivoàbasedePUR,atravésdeprocessode“HotMelting”,
dimensõesacabadasdas fitas largurade 18mm(±0,2mm)eespessurade3mm(±
0,2mm),osraiosdasbordasdeverãoserusinadoscomraiode3mm.Painelinferior:
emMDPcomespessurade18mmrevestidonas2facescomlaminadomelaminicode
baixa pressão, tratamento anticrobiano nas superfícies, com topo frontal encabeçado
comfitadebordoemPVC(cloretodepolinivinila),commesmoacabamentoecore
tonalidadedolaminadomelaminicodebaixapressão,cologemdasfitascomadesivoà
base de PUR, através de processo de “Hot Melting”, dimensões acabadas das fitas
largurade 18mm (±0,2mm) e espessura de 3mm(±0,2mm), os raios dasbordas
deverão ser usinados  com raio de 3mm.  Lateral direita e esquerda: emMDP com
espessurade18mmrevestidonas2facescomlaminadomelaminicodebaixapressão,
tratamento anticrobiano nas superfícies, com topo frontal, superior e traseiro
encabeçados com fita de bordo em PVC ( cloreto de polinivinila), com mesmo
acabamentoecoretonalidadedolaminadomelaminicodebaixapressão,cologemdas
fitas com adesivo à base de PUR, através de processo de “Hot Melting”, dimensões
acabadasdasfitas largurade18mm(±0,2mm)eespessurade3mm(±0,2mm),os
raios das bordas deverão ser usinados  com raio de 3mm.  Fundo: em MDP com
espessurade18mmrevestidonas2facescomlaminadomelaminicodebaixapressão,
tratamentoanticrobianonas superfícies. 2divisorias verticais emMDPcomespessura
de18mmrevestidonas2facescomlaminadomelaminicodebaixapressão,tratamento
anticrobianonas superfícies, com topo frontalencabeçadocomfitadebordoemPVC
( cloreto de polinivinila), com mesmo acabamento  e cor e tonalidade do laminado
melaminicodebaixapressão,cologemdasfitascomadesivoàbasedePUR,atravésde
processode“HotMelting”,dimensõesacabadasdasfitaslargurade18mm(±0,2mm)
eespessurade3mm(±0,2mm),osraiosdasbordasdeverãoserusinadoscomraiode
3mm. Fixações: Montado por sistema de fixação rápida de metal sem parafusos
aparentes externamente. Laterais com furos nas faces internas distantes a 32mm
(centro a centro) que permitem a regulagem de altura de prateleiras e acessórios.
Segurança:Todososcantosarredondadoscomraiosde3mmesemrebarbasoupartes
cortantes.Rodízios:fabricadoemchapadeaçoestampadaecabeçotecompistadupla
eeixoda rodaparafusado.Rodaproduzidaemcompostode termoplásticocomPVC,
dureza de 80Shore A (10ºC a 50C°), núcleo em polipropileno copolímero reciclável.
Proporcionarod

METADILCOD.
SB9017R1(9X)
CX2GT(3X)4GT
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3  UN 1.754,06 3.508,12

4  UN 674,64 10.119,60

ITEM03LOTEIEstanteparafantasias.Dimensões:920(L)x1270(A)x450(P)cm
Base:ConfeccionadaemquadrosoldadodetubodeaçocarbonoNBR1010laminadoa
frio, com costura, secção retangular 20mm x 50mm (± 0,2mm) com espessura de
1,2mm (± 0,1mm) confeccionada em um único tubo com sistema de dobra e com
sistemadeencaixeemumúnico ladonocentrodo ladomaiordoquadro,suportede
ponteira em chapa de aço carbono NBR1010 com espessura de 1,9mm (± 0,2mm).
Fixado na caixa por parafuso Philips em aço galvanizado auto atarrachantes 6mm x
16mm(±0,5mm).Sistemadesoldagem:MIGlivrederespingos,devepossuirsuperfície
lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superficie áspera ou
escórias. PréTratamento: Antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em
câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas (desengraxe e processo de
nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e
excelente acabamento). Pintura: Eletrostática híbrida epóxi/poliéster a pó com
polimerizaçãoemestufa,possuiagenteantimicrobialeisentodemetaispesados,com
películamínimade 60mícrons.Chapéu:emMDPcomespessurade 18mm revestido
nas2facescomlaminadomelaminicodebaixapressão,tratamentoantimicrobianonas
superfícies, com topo frontal encabeçado com fita de bordo em PVC ( cloreto de
polinivinila),commesmoacabamento ecor e tonalidadedo laminadomelaminicode
baixapressão,cologemdasfitascomadesivoàbasedePUR,atravésdeprocessode
“HotMelting”,dimensõesacabadasdasfitaslargurade18mm(±0,2mm)eespessura
de 3mm (± 0,2mm), os raios das bordas deverão ser usinados  com raio de 3mm.
Painel inferior:emMDPcomespessurade18mmrevestidonas2facescomlaminado
melaminico de baixa pressão, tratamento antimicrobiano nas superfícies, com topo
frontal encabeçado com fita de bordo em PVC ( cloreto de polinivinila), commesmo
acabamentoecoretonalidadedolaminadomelaminicodebaixapressão,cologemdas
fitas com adesivo à base de PUR, através de processo de “Hot Melting”, dimensões
acabadasdasfitas largurade18mm(±0,2mm)eespessurade3mm(±0,2mm),os
raiosdasbordasdeverãoserusinados comraiode3mm.Lateraldireitaeesquerda:
emMDPcomespessurade18mmrevestidonas2facescomlaminadomelaminicode
baixapressão,tratamentoantimicrobianonassuperfícies,comtopofrontal,superiore
traseiroencabeçadoscomfitadebordoemPVC(cloretodepolinivinila),commesmo
acabamentoecoretonalidadedolaminadomelaminicodebaixapressão,colagemdas
fitas com adesivo à base de PUR, através de processo de “Hot Melting”, dimensões
acabadasdasfitas largurade18mm(±0,2mm)eespessurade3mm(±0,2mm),os
raios das bordas deverão ser usinados  com raio de 3mm. Fundo: em MDP com
espessurade18mmrevestidonas2facescomlaminadomelaminicodebaixapressão,
tratamento antimicrobiano nas superfícies. Painel frontal: emMDP comespessura de
18mm revestido nas 2 faces com laminadomelaminico de baixa pressão, tratamento
antimicrobianonassuperfícies,comtopofrontalencabeçadocomfitadebordoemPVC
( cloreto de polinivinila), com mesmo acabamento  e cor e tonalidade do laminado
melaminicodebaixapressão,colagemdasfitascomadesivoàbasedePUR,atravésde
processode“HotMelting”,dimensõesacabadasdasfitaslargurade18mm(±0,2mm)
eespessurade3mm(±0,2mm),osraiosdasbordasdeverãoserusinadoscomraiode
3mm.Segurança:Todos cantosarredondados com raiosde 3mme sem rebarbasou
partes cortantes. Fixação na caixa através de suportes injetados em Zamak com
acabamentoniqueladopossuepinodesegurançaevitandootombamentodaprateleira.
Fixações:Montado por sistema de fixação rápida de metal sem parafusos aparentes
externamente. Laterais com furos nas faces internas distantes a 32mm (centro a
centro) que permitem a regulagemde altura de prateleiras e acessórios. Segurança:
Todos cantos arredondados com raios de 3mm e sem rebarbas ou partes cortantes.
Rodízios:fabricadoemchapadeaçoestampadaeca

METADILCOD.
12092R

ITEM04LOTEIEstantelactário.Dimensão:1250(L)x500(A)x220(P)mm
Caixa em MDP com espessura de 18mm revestido nas 2 faces com laminado
melaminico de baixa pressão, tratamento antimicrobiano nas superfícies, com topo
frontal encabeçado com fita de bordo em PVC ( cloreto de polinivinila), commesmo
acabamentoecoretonalidadedolaminadomelaminicodebaixapressão,cologemdas
fitas com adesivo à base de PUR, através de processo de “Hot Melting”, dimensões
acabadasdasfitas largurade18mm(±0,2mm)eespessurade3mm(±0,2mm),os
raiosdasbordasdeverão serusinados  com raiode3mm.Sistemademontagemde
encaixe, com cantos arredondados sem rebarbas ou partes cortantes. Suporte de
paredecomajustedenível.PrateleirasemMDPcomespessurade18mmrevestidonas
2 faces com laminado melaminico de baixa pressão, tratamento antimicrobiano nas
superfícies, com topo frontal encabeçado com fita de bordo em PVC ( cloreto de
polinivinila),commesmoacabamento ecor e tonalidadedo laminadomelaminicode
baixapressão,colagemdasfitascomadesivoàbasedePUR,atravésdeprocessode
“HotMelting”,dimensõesacabadasdasfitaslargurade18mm(±0,2mm)eespessura
de 3mm (± 0,2mm), os raios das bordas deverão ser usinados  com raio de 3mm.
Fixação:AtravésdesuportesinjetadosemZamakcomacabamentoniqueladopossuem
pinodesegurançaevitandootombamentodaprateleira.
Dimensõestotais:1250x500x220mmTolerância±5mm.

METADILCOD.
L1250TR
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5  UN 3.597,14 53.957,10

6  UN 2.865,47 298.008,88

ITEM05LOTEI Trocadorcomlixeiradupla,portae rodízios.Dimensão:1250(L)x
1020(A)x600(P)mm
BaseconfeccionadaemquadrosoldadodetubodeaçocarbonoNBR1010laminadoa
frio, com costura, secção retangular 20mm x 50mm (± 0,2mm) com espessura de
1,2mm (± 0,1mm) confeccionada em um único tubo com sistema de dobra e com
sistemadeencaixeemumúnico ladonocentrodo ladomaiordoquadro,suporteda
rodaemchapadeaçocarbonoNBR1010laminadoafriocomespessurade1,9mm(±
0,2mm). Fixação na caixa: Por parafuso com fenda Philips auto atarrachante fenda
phillips,comcabeçapanelaemaçocarbonogalvanizadoM6x16mm(±0,3).
Sistemadesoldagem:MIGlivrederespingos,devepossuirsuperfícielisaehomogênea,
não devendo apresentar pontos cortantes, superfície áspera ou escórias. Pré
Tratamento:Antiferruginosoqueassegureresistênciaàcorrosãoemcâmaradenévoa
salina de nomínimo 300 horas (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando
fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento).
Pintura:Eletrostáticahíbridaepóxi/poliésterapócompolimerizaçãoemestufa,possui
agenteantimicrobiale isentodemetaispesados,compelículamínimade60mícrons.
Construção:Todososcantosarredondadossemrebarbasoupartescortantes.Rodízios:
Garfodechapademetalgalvanizadaestampadacomcabeçotedepistaduplaeeixoda
roda parafusado. Roda produzida com revestimento em composto termoplástico com
PVCenúcleoempolipropilenocopolímerorecicláveis.GavetaPortaLixeiraemMDPcom
espessurade18mmrevestidonas2facescomlaminadomelaminicodebaixapressão,
tratamento antimicrobiano nas superfícies, com topo frontal encabeçado com fita de
bordoemPVC(cloretodepolinivinila),commesmoacabamentoecoretonalidadedo
laminadomelaminicodebaixapressão,colagemdasfitascomadesivoàbasedePUR,
atravésdeprocessode“HotMelting”,dimensõesacabadasdasfitaslargurade18mm
(±0,2mm)eespessurade3mm(±0,2mm),osraiosdasbordasdeverãoserusinados
comraiode3mm.Material:Estruturaemaçocarbonocomacabamentocromado,duas
LixeirasInjetadaemmaterialtermoplástico.Sistemadeabertura:Sistemadeabertura
por trilhos telecópicos. Fixação na caixa: Por parafuso com fenda Philips auto
atarrachante fenda phillips, com cabeça panela em aço carbono galvanizado
M6x16(±0,3)mm.Construção:Todososcantosarredondadossemrebarbasoupartes
cortantes. Puxador: Puxadores confeccionados de Zamak com acabamento niquelado
fosco.SuportedepapeltoalhaemaçocarbonoNBR1010laminadoafriocomespessura
de 1,9mm (± 0,1mm), tubo de aço carbono NBR1010 laminado a frio com secção
redondadeF31,75mm(±0,2mm)comespessurade1,5mm(±0,1mm).Proteçãoda
barra do suporte do papel: Ponteira injetada em polipropileno. Fixação na caixa Por
parafusocomfendaPhilipsautoatarrachantefendaphillips,comcabeçapanelaemaço
carbonogalvanizadoM6x16(±0,3)mm.Construção:Todososcantosarredondadossem
rebarbas ou partes cortantes. Caixa do trocador em MDP com espessura de 18mm
revestido nas 2 faces com laminado melaminico de baixa pressão, tratamento
antimicrobianonassuperfícies,comtopofrontalencabeçadocomfitadebordoemPVC
( cloreto de polinivinila), com mesmo acabamento  e cor e tonalidade do laminado
melaminicodebaixapressão,colagemdasfitascomadesivoàbasedePUR,atravésde
processode“HotMelting”,dimensõesacabadasdasfitaslargurade18mm(±0,2mm)
eespessurade3mm(±0,2mm),osraiosdasbordasdeverãoserusinadoscomraiode
3mm. Construção: Montado por sistema de fixação rápida de metal sem parafusos
aparentes externamente. Laterais com furos nas faces internas distantes a 32mm
(centro a centro) que permitem a regulagem de altura de prateleiras e acessórios.
Segurança:Todoscantosarredondadoscomraiosde3(±0,1)mmesemrebarbasou
partescortantes.PrateleirasmóveisemMDPcomespessurade18mmrevestidonas2
faces com laminado melaminico de baixa pressão, tratamento antimicrobiano nas
superfícies,comtop

METADILCOD.
TR12542D/E

ITEM06LOTE I  Berço com cabeceira vazada, curva ebase com rodas.Dimensão:
1020(L)x1030(A)x660(P)mm.
Material:PésemtubodeaçocarbonosecçãoredondaØ11/2“comparedede1,9mm,
Baseemtubodeaçocarbono20x40mm(±0,2)comparedede1,2mm.Plaquetacom
identificaçãodocódigodoprodutoenúmerodanorma.Sistemadesoldagem:MIGlivre
derespingoserebarbas.Proteçãodasuperfíciemetálica:Porprocessodedesengraxe,
decapagem e fosfatização com fosfato de ferro, por spray, em alta temperatura.
Pintura:Eletrostáticahíbridaepóxi/poliésterapócompolimerizaçãoemestufa,possui
agente antimicrobial e isento de metais pesados. Rodas:  4 Rodízios de nylon com
sistema de travamento. Construção: Todos os cantos arredondados sem rebarbas ou
partes cortantes. Laterais. Material: Chapa de BP (baixa pressão) de 18mm (±1) de
espessura com acabamentomelamínico Proteção das bordas: Fita de borda de 3mm
(±0,5) de espessura. Fixação na estrutura e cabeceiras: Por parafuso M6x15 mm e
buchas de zamak na estrutura, fixação nas cabeceiras através de cavilhas e sistema
minifix.
Segurança:Todoscantosarredondadoscomraiosde3mm(±0,5).CabeceirasMaterial:
ChapadeBP(baixapressão)de18(±1)mmdeespessuracomacabamentomelamínico.
Proteçãodasbordas:Fitadebordade3mm(±0,5)deespessura.Fixaçãonaslaterais:
Fixaçãonascabeceirasatravésdecavilhasesistemaminifix.Segurança:Todoscantos
arredondadoscomraiosde3mm(±0,5).FundoMaterial:ChapadeBP(baixapressão)
de18mm(±1)deespessuracomacabamentomelamínico.Proteçãodasbordas:Fita
debordade1mm(±0,1)deespessura.Segurança:Isentoderebarbas.
AlturadoBerçoemrelaçãoaosolo:1028,2mm(±10).
Dimensõesinternas:618mmx980mm(±5mm).
Dimensõesexternas:654mmx1014mm(±5mm).

METADILCOD.
B1066R
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7  UN 781,75 3.908,75

8  UN 781,75 3.908,75

9  UN 527,19 68.534,70

ITEM07LOTEIMesasQuadradascomtampoemfórmica.Dimensão:770(L)x460
(A)x700(P)mm
PésemtubodeaçocarbonoNBR1010comsecçãoredondaØ50,8mm(±0,2mm)com
parede de 1,5mm (± 0,15mm), travessa de montagem em tubo de aço carbono
NBR1010comsecçãoretangular20x40(±0,2)mmcomparedede1,5mm(±0,15mm),
chapadobradadeaçocarbonoNBR1010comespessurade1,9mm(±0,15mm)para
fixaçãodatravessaelaterais,chapaemaçocarbonoNBR1010parafixaçãodotampoe
estrutura metálica com espessura de 1,9mm. Sistema de soldagem MIG livre de
respingos, deve possuir superfície lisa e homogênea, nãodevendo apresentar pontos
cortantes,superficieásperaouescórias.PréTratamentodasuperfíciemetálicadeveser
Antiferruginosoqueassegureresistênciaàcorrosãoemcâmaradenévoasalinadeno
mínimo 300 horas (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio,
que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). Pintura
Eletrostáticahíbridaepóxi/poliéster apó compolimerizaçãoemestufa,possui agente
antimicrobialeisentodemetaispesados,compelículamínimade60mícrons.Ponteiras
externacomØ56mm(±1)x49mmeespessuranabasedaponteirade4mm(±0,5).
Todososcantosarredondadossemrebarbasoupartescortantes.TampoemChapade
MDP Ultra (resistente a umidade) de 18mm (±0,5) de espessura com acabamento
melamínico na parte inferior e aplicação de laminado melamínico de alta pressão
brilhante de 0,6 mm (±0,1) de espessura na parte superior, colado com adesivo
atóxico.ProteçãodasbordasemFitadebordadePVCcom3mm(±0,2)deespessura
fixada com sistema hotmelt. Fixado na estrutura por parafuso 6mm com bucha de
zamakfixadanotampo.Todososcantosarredondadoscomraiosde40mm(±5),raios
daarestamínimode3mm(±0,1mm).Dimensões:770x770mm(±5).Alturadotampo
aosolo:460mm(±5).

METADILCOD.
70041.1

ITEM08LOTEIMesasQuadradascomtampoemfórmica.Dimensão:770(L)x760
(A)x700(P)mm
PésemtubodeaçocarbonoNBR1010comsecçãoredondaØ50,8mm(±0,2mm)com
paredede1,5mm(±0,15),travessademontagememtubodeaçocarbonoNBR1010
comsecção retangular20x40mm(±0,2) comparedede 1,5mm (±0,15mm) , chapa
dobradadeaçocarbonoNBR1010comespessurade1,9mm(±0,15mm)parafixação
da travessa e laterais, chapa em aço carbono NBR1010 para fixação do tampo e
estrutura metálica com espessura de 1,9mm. Sistema de soldagem MIG livre de
respingos, deve possuir superfície lisa e homogênea, nãodevendo apresentar pontos
cortantes,superficieásperaouescórias.PréTratamentodasuperfíciemetálicadeveser
Antiferruginosoqueassegureresistênciaàcorrosãoemcâmaradenévoasalinadeno
mínimo 300 horas (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio,
que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). Pintura
Eletrostáticahíbridaepóxi/poliéster apó compolimerizaçãoemestufa,possui agente
antimicrobialeisentodemetaispesados,compelículamínimade60mícrons.Ponteiras
externacomØ56mm(±1)x49mmeespessuranabasedaponteirade4mm(±0,5).
Todososcantosarredondadossemrebarbasoupartescortantes.TampoemChapade
MDP Ultra (resistente a umidade) de 18 mm (±0,5) de espessura com acabamento
melamínico na parte inferior e aplicação de laminado melamínico de alta pressão
brilhante de 0,6 mm (±0,1) de espessura na parte superior, colado com adesivo
atóxico.ProteçãodasbordasemFitadebordadePVCcom3mm(±0,2)deespessura
fixada com sistema hotmelt. Fixado na estrutura por parafuso 6mm com bucha de
zamakfixadanotampo.Todososcantosarredondadoscomraiosde40mm(±5),raios
daarestamínimode3mm(±0,1mm).Dimensões:770x770mm(±5).Alturado tampo
aosolo:760mm(±5).

METADILCOD.
70041.6

ITEM09LOTEIMesaindividualFormacírculocom6.Dimensão:800(L)x590(A)x
600(P)mm
PésemtubodeaçocarbonoNBR1010comsecçãoredondaØ31,75mm(±0,2mm)com
espessurade1,9mm(±0,2mm),suportedefixaçãodotampoemchapadeaçocarbono
NBR1010 com espessura de 1,9mm (±0,2mm). Conformação a frio livre de
amassamento e rugas visíveis. Sistema de soldagem MIG livre de respingos, deve
possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes,
superficieásperaouescórias.PréTratamentoAntiferruginosoqueassegureresistência
àcorrosãoemcâmaradenévoasalinadenomínimo300horas(desengraxeeprocesso
denanotecnologiautilizandofluorzircônio,quegarantemgranderesistênciamecânicae
excelente acabamento). Pintura: Eletrostática híbrida epóxi/poliéster a pó com
polimerizaçãoemestufa,possuiagenteantimicrobialeisentodemetaispesados,com
películamínimade60mícrons.PonteirasaltaempolietilenodealtadensidadeØ39mm
x45mm(±1mm)comespessurade7,5mmnopontodecontatodotubocomopiso
(±0,5mm). Ponteira furada em polietileno de alta densidade. Roldana injetada em
poliamida, não risca o chão. Carcaça injetada em poliamida. Haste em aço carbono
NBR1005comtratamentosuperficialzincado.EixoemaçocarbonoNBR1005.Diâmetro
daRoldana65mm(±1mm).EspessuradaRoda51,5mm(±1mm).RaiodeGiroda
Roda56mm(±1mm).Buchasdeengate:InjetadoemPA6com5%degrafite.Tampo
em Chapa deMDP Ultra (resistente a umidade) de 18mm (±0,5) de espessura com
acabamentomelamíniconaparte inferioreaplicaçãode laminadomelamínicodealta
pressãobrilhantede0,6mm(±0,1)deespessuranapartesuperior,coladocomadesivo
atóxico.Proteçãodasbordas: FitadebordaemPVCmaciço com3mm(±0,1mm)de
espessura e raio de 3mm (± 0,1mm), colado com adesivo Hot Melt. Fixação na
estrutura: Por parafuso philips em aço galvanizado auto atarraxante 6x16mm.
Tolerância ±5%. Segurança: Todos cantos arredondados com raios de 50mm.
Dimensões: 800x600x600x18mm. Tolerâncias (±10mm.) Altura do tampo ao solo
590(±5)mm.

METADILCOD.
7172R.3
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10  UN 459,03 59.673,90

11  UN 459,03 27.541,80

12  UN 424,26 47.517,12

ITEM10LOTEIMesaindividualquadrifogliofomacírculocom4.Dimensão:800(L)x
400(A)x600(P)mm
PésemtubodeaçocarbonoNBR1010comsecçãoredondaØ31,75mm(±0,2mm)com
espessurade1,9mm(±0,2mm),suportedefixaçãodotampoemchapadeaçocarbono
comespessurade1,9mm(±0,2mm).Conformaçãoafriolivredeamassamentoerugas
visíveis. Sistema de soldagem MIG livre de respingos, deve possuir superfície lisa e
homogênea,nãodevendoapresentarpontos cortantes, superficie ásperaouescórias.
PréTratamento da superfície metálica deve ser Antiferruginoso que assegure
resistênciaàcorrosãoemcâmaradenévoasalinadenomínimo300horas(desengraxe
eprocessodenanotecnologiautilizandofluorzircônio,quegarantemgranderesistência
mecânicae excelenteacabamento). Pintura: Eletrostáticahíbrida epóxi/poliéster apó
compolimerizaçãoemestufa,possuiagenteantimicrobialeisentodemetaispesados,
com película mínima de 60 mícrons. Ponteiras: Ponteira alta em polietileno de alta
densidadeØ39mmx45mm(±1mm)comespessurade7,5mmnopontodecontato
do tubo com o piso (±0,5mm). Ponteira furada em polietileno de alta densidade.
Roldanainjetadaempoliamida,nãoriscaochão.Carcaçainjetadaempoliamida.Haste
em aço carbono NBR1005 com tratamento superficial zincado. Eixo em aço carbono
NBR 1005.Diâmetro daRoldana 65mm (±1mm). Espessura da Roda 51,5mm (±1
mm).RaiodeGirodaRoda56mm(±1mm).Buchasdeengate:InjetadoemPA6com
5%degrafite.TampoemChapadeMDPUltra(resistenteaumidade)de18mm(±0,5)
de espessura com acabamentomelamínico na parte inferior e aplicação de laminado
melamínicodealtapressãobrilhantede0,6mm(±0,1)deespessuranapartesuperior,
coladocomadesivoatóxico.Proteçãodasbordas:PerfilTmaçicodePVCresistentea
impactoscomalmade5dentese9mmdeprofundidade,3mmdeespessuraeborda
externadoperfilde5mmdeespessura.Fixaçãonaestrutura:Porparafusophilipsem
aço galvanizado auto atarraxante 6x16mm. Tolerância (±5mm). Todos cantos
arredondadoscomraiosde50mm.Dimensões:600x600x800x18mm.

METADILCOD.
7071R.0

ITEM11LOTEIMesaindividualquadrifoglioformacírculocom4.Dimensão:800(L)x
460(A)x600(P)mm
PésemtubodeaçocarbonoNBR1010comsecçãoredondaØ31,75mm(±0,2mm)com
espessurade1,9mm(±0,2mm),suportedefixaçãodotampoemchapadeaçocarbono
comespessurade1,9mm(±0,2mm).Conformaçãoafriolivredeamassamentoerugas
visíveis. Sistema de soldagem MIG livre de respingos, deve possuir superfície lisa e
homogênea,nãodevendoapresentarpontos cortantes, superficie ásperaouescórias.
PréTratamento da superfície metálica deve ser Antiferruginoso que assegure
resistênciaàcorrosãoemcâmaradenévoasalinadenomínimo300horas(desengraxe
eprocessodenanotecnologiautilizandofluorzircônio,quegarantemgranderesistência
mecânicae excelenteacabamento). Pintura: Eletrostáticahíbrida epóxi/poliéster apó
compolimerizaçãoemestufa,possuiagenteantimicrobialeisentodemetaispesados,
com película mínima de 60 mícrons. Ponteiras: Ponteira alta em polietileno de alta
densidadeØ39mmx45mm(±1mm)comespessurade7,5mmnopontodecontato
do tubo com o piso (±0,5mm). Ponteira furada em polietileno de alta densidade.
Roldanainjetadaempoliamida,nãoriscaochão.Carcaçainjetadaempoliamida.Haste
em aço carbono NBR1005 com tratamento superficial zincado. Eixo em aço carbono
NBR 1005.Diâmetro daRoldana 65mm (±1mm). Espessura da Roda 51,5mm (±1
mm).RaiodeGirodaRoda56mm(±1mm).Buchasdeengate:InjetadoemPA6com
5%degrafite.TampoemChapadeMDPUltra(resistenteaumidade)de18mm(±0,5)
de espessura com acabamentomelamínico na parte inferior e aplicação de laminado
melamínicodealtapressãobrilhantede0,6mm(±0,1)deespessuranapartesuperior,
coladocomadesivoatóxico.Proteçãodasbordas:PerfilTmaçicodePVCresistentea
impactoscomalmade5dentese9mmdeprofundidade,3mmdeespessuraeborda
externadoperfilde5mmdeespessura.Fixaçãonaestrutura:Porparafusophilipsem
aço galvanizado auto atarraxante 6x16mm. Tolerância (±5mm). Todos cantos
arredondadoscomraiosde50mm.Dimensões:600x600x800x18mm.

METADILCOD.
7071R.1

ITEM12LOTEIMesa individualcomponível.Dimensão:680(L)x460(A)x500(P)
mm
Estrutura Metálica. Material: Pés e travessa em tubo de aço carbono NBR1010 com
secçãoredondaØ31,75mm(±0,2mm)comespessurade1,5mm(±0,2mm),suportede
fixação do tampo em chapa de aço carbono NBR1010 com espessura de 1,9mm
(±0,2mm).  Processo de conformação de tubo: Conformação a frio livre de
amassamento e rugas visíveis. Sistema de soldagem: MIG livre de respingos, deve
possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes,
superficieásperaouescórias.
PréTratamento: Antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de
névoa salina de no mínimo 300 horas (desengraxe e processo de nanotecnologia
utilizando fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e excelente
acabamento).Pintura:Eletrostáticahíbridaepóxi/poliésterapócompolimerizaçãoem
estufa,possuiagenteantimicrobialeisentodemetaispesados,compelículamínimade
60mícrons.Ponteiras:PonteiraaltaempolietilenodealtadensidadeØ39mmx45mm
(±1mm)comespessurade7,5mmnopontodecontatodotubocomopiso(±0,5mm).
Construção: Todos os cantos arredondados sem rebarbas ou partes cortantes.Tampo
Material: Chapa deMDP Ultra (resistente a umidade) de 18mm (±0,5) de espessura
comacabamentomelamíniconaparte inferioreaplicaçãode laminadomelamínicode
alta pressão brilhante de 0,6mm (±0,2) de espessura na parte superior, colado com
adesivo atóxico.Proteção das bordas: Fita de borda em PVC maciço com 3mm
(±0,1mm)   de espessura e raio de 3mm (± 0,1mm), colado comadesivoHotMelt.
Fixação na estrutura: Por parafuso 6mm com bucha de zamak fixada no tampo.
DiâmetrodaRoldana65mm(±1mm).EspessuradaRoda51,5mm(±1mm).Raiode
GirodaRoda56mm(±1mm).Buchasdeengate:InjetadoemPA6com5%degrafite.
Segurança: Todos cantos arredondados.  Dimensões: 680mm x 500mm (± 5mm).
DimensõesgeraisAlturadotampoaosolo:460mm.Tolerância±5mm.

METADILCOD.
7173.1
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13  UN 538,32 201.870,00

14  UN 538,32 293.384,40

ITEM 13 LOTE I  Mesa individual com portalivros em polipropileno (vermelho).
Dimensão:600(L)x640(A)x450(P)mm
Pés em tubo de aço carbono NBR1010 secção redonda de Ø38,1mm (± 0,2mm) e
paredemínimade1,9mm(±0,2mm),chapaestruturaldobradaparafixaçãodotampo
eportalivroemaçocarbonoNBR1010comespessurade2,65mm(±0,2mm),gancho
de mochila de aço carbono NBR1010 trefilado de secção redonda de Ø 6mm (±
0,2mm). Conformação a frio livre de amassamento e rugas visíveis. Sistema de
soldagem MIG livre de respingos, deve possuir superfície lisa e homogênea, não
devendoapresentarpontoscortantes,superficieásperaouescórias.PréTratamentoda
superfície metálica deve ser Antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em
câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas (desengraxe e processo de
nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e
excelente acabamento). Pintura Eletrostática híbrida epóxi/poliéster a pó com
polimerizaçãoemestufa,possuiagenteantimicrobialeisentodemetaispesados,com
película mínima de 60mícrons. Ponteiras em Polipropileno com diâmetro interno de
F38.1mm(±0,5mm)comespessurainicialde2mm(±0,2mm)eespessuradaparede
emcontatocomochãode6,8mm(±0,5mm)travadoatravésdepinonaparteinferior
Ø9x 20mm (±1) de polietileno de alta densidade. Proteção dos pés injetado em
polipropileno com comprimento de 245mm (± 5mm) com espessura de 2.6mm (±
0,2mm).Fixadonaestruturaporsistemadeencaixesemrebites.2deslizadoresfrontais
empolipropilenocopolímeroheterofasico fixadosnaestruturametálicaatravésdeum
sistema de encaixe apropriado e travados com 1 rebite de repuxo cada. Todos os
cantosarredondadossemrebarbasoupartescortantes.TampoemChapadeMDPUltra
(resistenteaumidade)de18mm(±0,5)deespessuracomacabamentomelamínicona
parte inferior e aplicação de laminado melamínico de alta pressão brilhante de
0,6(±0,1)mmdeespessuranapartesuperior,coladocomadesivoatóxico.Proteçãodas
bordas: Topos encabeçados com borda injetada em PP (Polipropileno) continua sem
interrupções no perímetro, semmetais pesados. O ponto de encontro da borda não
apresentaespaçosoudeslocamentosque facilitemseuarrancamento,oporta lápis é
integradoaborda.Fixadonaestruturacomparafuso6mmcombuchadezamakfixada
no tampo. Raio mínimo de 3,5mm nas arestas em contato o usuário. Dimensões:
600x450mm (±5). Portalivros Envolvente em Polipropileno copolímero heterofasico
comespessurade4mm(±0,5mm),comexcelentebalançodepropriedadesmecânicas,
livredemetaispesados,raiode2,5mm(±0,5)nabordadecontatodoportalivrocomo
usuário,com3nervurasdereforço.

METADILCOD.
7018.4

ITEM14LOTEIMesaindividualcomportalivrosempolipropileno(verde).Dimensão:
600(L)x710(A)x450(P)mm
Pés em tubo de aço carbono NBR1010 secção redonda de Ø38,1mm (± 0,2mm) e
paredemínimade1,9mm(±0,2mm),chapaestruturaldobradaparafixaçãodotampo
eportalivroemaçocarbonoNBR1010comespessurade2,65mm(±0,2mm),gancho
de mochila de aço carbono NBR1010 trefilado de secção redonda de Ø 6mm (±
0,2mm). Conformação a frio livre de amassamento e rugas visíveis. Sistema de
soldagem MIG livre de respingos, deve possuir superfície lisa e homogênea, não
devendoapresentarpontoscortantes,superficieásperaouescórias.PréTratamentoda
superfície metálica deve ser Antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em
câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas (desengraxe e processo de
nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e
excelente acabamento). Pintura Eletrostática híbrida epóxi/poliéster a pó com
polimerizaçãoemestufa,possuiagenteantimicrobialeisentodemetaispesados,com
película mínima de 60mícrons. Ponteiras em Polipropileno com diâmetro interno de
F38.1mm(±0,5mm)comespessurainicialde2mm(±0,2mm)eespessuradaparede
emcontatocomochãode6,8mm(±0,5mm)travadoatravésdepinonaparteinferior
Ø9x 20mm (±1) de polietileno de alta densidade. Proteção dos pés Injetado em
polipropileno com comprimento de 245mm (± 5mm) com espessura de 2.6mm (±
0,2mm).Fixadonaestruturaporsistemadeencaixesemrebites.2deslizadoresfrontais
empolipropilenocopolímeroheterofasico fixadosnaestruturametálicaatravésdeum
sistema de encaixe apropriado e travados com 1 rebite de repuxo cada. Todos os
cantosarredondadossemrebarbasoupartescortantes.TampoemChapadeMDPUltra
(resistenteaumidade)de18mm(±0,5)deespessuracomacabamentomelamínicona
parteinferioreaplicaçãode laminadomelamínicodealtapressãobrilhantede0,6mm
(±0,1) de espessura na parte superior, colado com adesivo atóxico. Proteção das
bordas: Topos encabeçados com borda injetada em PP (Polipropileno) continua sem
interrupções no perímetro, semmetais pesados. O ponto de encontro da borda não
apresentaespaçosoudeslocamentosque facilitemseuarrancamento,oporta lápis é
integradoaborda.Fixadonaestruturacomparafuso6mmcombuchadezamakfixada
no tampo. Raio mínimo de 3,5mm nas arestas em contato o usuário. Dimensões:
600x450mm (±5). Portalivros Envolvente em Polipropileno copolímero heterofasico
comespessurade4mm(±0,5mm),comexcelentebalançodepropriedadesmecânicas,
livredemetaispesados,raiode2,5mm(±0,5)nabordadecontatodoportalivrocomo
usuário,com3nervurasdereforço.

METADILCOD.
7018.5
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15  UN 538,32 191.103,60

16  UN 1.432,74 28.654,80

ITEM15LOTEIMesaindividualcomportalivrosempolipropileno(azul).Dimensão:
600(L)x760(A)x450(P)mm
Pés em tubo de aço carbono NBR1010 secção redonda de Ø38,1mm (± 0,2mm) e
paredemínimade1,9mm(±0,2mm),chapaestruturaldobradaparafixaçãodotampo
eportalivroemaçocarbonoNBR1010comespessurade2,65mm(±0,2mm),gancho
de mochila de aço carbono NBR1010 trefilado de secção redonda de Ø 6mm (±
0,2mm). Conformação a frio livre de amassamento e rugas visíveis. Sistema de
soldagem MIG livre de respingos, deve possuir superfície lisa e homogênea, não
devendoapresentarpontoscortantes,superfícieásperaouescórias.PréTratamentoda
superfície metálica deve ser Antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em
câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas (desengraxe e processo de
nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e
excelente acabamento). Pintura Eletrostática híbrida epóxi/poliéster a pó com
polimerizaçãoemestufa,possuiagenteantimicrobialeisentodemetaispesados,com
película mínima de 60mícrons. Ponteiras em Polipropileno com diâmetro interno de
F38.1mm(±0,5mm)comespessurainicialde2mm(±0,2mm)eespessuradaparede
emcontatocomochãode6,8mm(±0,5mm)travadoatravésdepinonaparteinferior
Ø9x 20mm (±1) de polietileno de alta densidade. Proteção dos pés  Injetado em
polipropileno com comprimento de 245mm (± 5mm) com espessura de 2.6mm (±
0,2mm).Fixadonaestruturaporsistemadeencaixesemrebites.2deslizadoresfrontais
empolipropilenocopolímeroheterofásico fixadosnaestruturametálicaatravésdeum
sistema de encaixe apropriado e travados com 1 rebite de repuxo cada. Todos os
cantosarredondadossemrebarbasoupartescortantes.TampoemChapadeMDPUltra
(resistenteaumidade)de18(±0,5)mmdeespessuracomacabamentomelamínicona
parteinferioreaplicaçãode laminadomelamínicodealtapressãobrilhantede0,6mm
(±0,1) de espessura na parte superior, colado com adesivo atóxico. Proteção das
bordas: Topos encabeçados com borda injetada em PP (Polipropileno) continua sem
interrupções no perímetro, semmetais pesados. O ponto de encontro da borda não
apresentaespaçosoudeslocamentosque facilitemseuarrancamento,oporta lápis é
integradoaborda.Fixadonaestruturacomparafuso6mmcombuchadezamakfixada
no tampo. Raio mínimo de 3,5mm nas arestas em contato o usuário. Dimensões:
600x450mm (±5). Portalivros Envolvente em Polipropileno copolímero heterofasico
comespessurade4mm(±0,5mm),comexcelentebalançodepropriedadesmecânicas,
livredemetaispesados,raiode2,5mm(±0,5)nabordadecontatodoportalivrocomo
usuário,com3nervurasdereforço.

METADILCOD.
7018.6

ITEM16LOTEIMesarefeitóriocompésfixos.Dimensão:1800(L)x460(A)x770(P)
mm
Estrutura Material: Pés em tubo de aço carbono NBR1010 com secção  redonda Ø
38,1mm (± 0,2mm) com parede de 1,9mm (± 0,15mm),montante em tubo de aço
carbono NBR1010 com secção oblongo 40x77(±0,2)mm com parede de 1,5mm (±
0,15mm),travessaparasustentaçãoeamarraçãodaslateraisemtubodeaçocarbono
NBR1010 com secção oblongo 60x40(±0,2)mm com parede de 1,5mm (± 0,15mm),
chapa de aço carbono NBR1010 dobrada para fixação da travessa em aço carbono
NBR1010comespessurade1,9mm(±0,15mm),chapadeaçocarbonoNBR1010para
fixação do tampo na estrutura metálica com espessura de 2,65mm (± 0,15mm).
Processode conformaçãode tubo:Conformaçãoa frio livredeamassamentoe rugas
visíveis. Sistema de soldagem:MIG livre de respingos, deve possuir superfície lisa e
homogênea,nãodevendoapresentarpontos cortantes, superficie ásperaouescórias.
PréTratamento: Antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de
névoa salina de no mínimo 300 horas (desengraxe e processo de nanotecnologia
utilizando fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e excelente
acabamento).Pintura:Eletrostáticahíbridaepóxi/poliésterapócompolimerizaçãoem
estufa,possuiagenteantimicrobialeisentodemetaispesados,compelículamínimade
60mícrons.Ponteiras:PonteiraexternacomØ40x41mm(±1)eespessuranabaseda
ponteira de 8mm (±0,5), material polietileno linear de baixa densidade. Construção:
Todos os cantos arredondados sem rebarbas ou partes cortantes. Tampo Material:
Chapa de MDP Ultra (resistente a umidade) de 18mm (±0,5) de espessura com
acabamentomelamíniconaparte inferioreaplicaçãode laminadomelamínicodealta
pressãobrilhantede0,6mm(±0,1)deespessuranapartesuperior,coladocomadesivo
atóxico. Proteção das bordas: Fita de borda de PVC com 3mm (±0,2) de espessura
fixada com sistema hotmelt. Fixação na estrutura: Por parafuso 6mm combucha de
zamak fixadanotampo.Segurança:Todoscantosarredondadoscomraiosde40mm
(±5), raiosdaarestamínimode3mm(±0,1mm).Dimensões:1800x770 (±10mm)
DimensõesgeraisAlturadotampoaosolo:460mm(±5).

METADILCOD.
70475.1
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17  UN 1.948,80 62.361,60

18  UN 1.948,80 11.692,80

19  UN 1.948,80 11.692,80

ITEM17LOTEIMesasrefeitóriocompésdobráveis.Dimensão:1800(L)x590(A)x
770(P)mm
Pés e montantes em tubo de aço carbono secção redonda Ø 31,75 com parede de
mínimode1,9mm,travessademontagememtubodeaçocarbono20x40mm(+0,2)
comparedemínimade1,2mm,travaegatilhoemchapadeaçocarbonocomespessura
de 1,9mm(±0,2mm). Sistema de soldagem MIG livre de respingos, deve possuir
superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superficie
ásperaouescórias.PréTratamentodasuperfíciemetálicadeveserAntiferruginosoque
assegure resistênciaà corrosãoemcâmaradenévoa salinadenomínimo300horas
(desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem
grande resistência mecânica e excelente acabamento). Pintura Eletrostática híbrida
epóxi/poliésterapócompolimerizaçãoemestufa,possuiagenteantimicrobialeisento
demetaispesados,compelículamínimade60mícrons.Todososcantosarredondados
semrebarbasoupartescortantes.SistemademontagemdospéscomBuchasemnylon
earruelasdetravamento.Ponteirasaltasempolietilenodealtadensidadec/redutorde
ruído, F39mm x 43 mm com espessura de 6 mm no ponto de contato do tubo.
Tolerância(±2mm).TampodamesaemChapadeMDPUltra(resistenteaumidade)
de 18mm (±0,5) de espessura com acabamento melamínico na parte inferior e
aplicaçãodelaminadomelamínicodealtapressãotexturizadode0,6mm(±0,1)mmde
espessuranapartesuperior,coladocomadesivoatóxico.ProteçãodasbordasemFita
debordadePVCcom3mm(±0,2)deespessurafixadacomsistemahotmelt.Fixação
na estrutura por parafuso 6mm combucha de zamak fixada no tampo.Todos cantos
arredondadoscomraiosde40mm(±5), raiosdaarestamínimode3mm(±0,1mm).
Dim.:1800x770mm(+10).

METADILCOD.
638.3

ITEM18LOTEIMesasrefeitóriocompésdobráveis.Dimensão:1800(L)x640(A)x
770(P)mm
Pés e montantes em tubo de aço carbono secção redonda Ø 31,75 com parede de
mínimode1,9mm,travessademontagememtubodeaçocarbono20x40mm(+0,2)
comparedemínimade1,2mm,travaegatilhoemchapadeaçocarbonocomespessura
de 1,9mm (±0,2mm). Sistema de soldagem MIG livre de respingos, deve possuir
superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superficie
ásperaouescórias.PréTratamentodasuperfíciemetálicadeveserAntiferruginosoque
assegure resistênciaà corrosãoemcâmaradenévoa salinadenomínimo300horas
(desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem
grande resistência mecânica e excelente acabamento). Pintura Eletrostática híbrida
epóxi/poliésterapócompolimerizaçãoemestufa,possuiagenteantimicrobialeisento
demetaispesados,compelículamínimade60mícrons.Todososcantosarredondados
semrebarbasoupartescortantes.SistemademontagemdospéscomBuchasemnylon
earruelasdetravamento.Ponteirasaltasempolietilenodealtadensidadec/redutorde
ruído, F39mm x 43 mm com espessura de 6 mm no ponto de contato do tubo.
Tolerância(±2mm).TampodamesaemChapadeMDPUltra(resistenteaumidade)
de 18mm (±0,5) de espessura com acabamento melamínico na parte inferior e
aplicação de laminado melamínico de alta pressão texturizado  de 0,6(±0,1)mm de
espessuranapartesuperior,coladocomadesivoatóxico.ProteçãodasbordasemFita
debordadePVCcom3(±0,2)mmdeespessurafixadacomsistemahotmelt.Fixação
na estrutura por parafuso 6mm combucha de zamak fixada no tampo.Todos cantos
arredondados com raios de 40(±5)mm, raios da aresta mínimo de 3mm (±0,1mm).
Dim.:1800x770(+10)mm.

METADILCOD.
638.4

ITEM19LOTEIMesasrefeitóriocompésdobráveis.Dimensão:1800(L)x710(A)x
770(P)mm
Pés e montantes em tubo de aço carbono secção redonda Ø 31,75 com parede de
mínimode1,9mm, travessademontagemem tubodeaço carbono20x40(+0,2)mm
com parede mínima de 1,2mm , trava e gatilho em chapa de aço carbono com
espessura de 1,9mm(±0,2mm). Sistema de soldagem MIG livre de respingos, deve
possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes,
superficie áspera ou escórias. PréTratamento da superfície metálica deve ser
Antiferruginosoqueassegureresistênciaàcorrosãoemcâmaradenévoasalinadeno
mínimo 300 horas (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio,
que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). Pintura
Eletrostáticahíbridaepóxi/poliéster apó compolimerizaçãoemestufa,possui agente
antimicrobialeisentodemetaispesados,compelículamínimade60mícrons.Todosos
cantosarredondadossemrebarbasoupartescortantes.Sistemademontagemdospés
comBuchasemnylonearruelasdetravamento.Ponteirasaltasempolietilenodealta
densidadec/redutorderuído,F39mmx43mmcomespessurade6mmnopontode
contato do tubo. Tolerância (± 2mm). Tampo da mesa em Chapa de MDP Ultra
(resistenteaumidade)de18(±0,5)mmdeespessuracomacabamentomelamínicona
parte inferior e aplicação de laminado melamínico de alta pressão texturizado  de
0,6(±0,1)mmdeespessuranapartesuperior,coladocomadesivoatóxico.Proteçãodas
bordas em Fita de borda de PVC com 3(±0,2)mm de espessura fixada com sistema
hotmelt. Fixação na estrutura por parafuso 6mm com bucha de zamak fixada no
tampo.Todoscantosarredondadoscomraiosde40(±5)mm,raiosdaarestamínimode
3mm(±0,1mm).Dim.:1800x770(+10)mm.

METADILCOD.
638.5



36

ANO 59 Guaratinguetá, 29 de Janeiro de 2020 - EDIÇÃO ONLINE Nº 3.501

Diário Oficial 
da Estância Turística de Guaratinguetá

Rua Aluísio José de Castro, nº 147 - Chácara Selles - Guaratinguetá - SP – Tel.: (12) 3128.2800 
CEP. 12.505-470  www.guaratingueta.sp.gov.br

c PREGÃO PRESENCIAL




20  UN 1.948,80 15.590,40

21  UN 1.340,93 29.500,46

22  UN 1.340,93 16.091,16

ITEM20LOTEIMesasrefeitóriocompésdobráveis.Dimensão:1800(L)x760(A)x
770(P)mm
Pés e montantes em tubo de aço carbono secção redonda Ø 31,75 com parede de
mínimode1,9mm, travessademontagemem tubodeaço carbono20x40(+0,2)mm
com parede mínima de 1,2mm , trava e gatilho em chapa de aço carbono com
espessura de 1,9mm(±0,2mm). Sistema de soldagem MIG livre de respingos, deve
possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes,
superficie áspera ou escórias. PréTratamento da superfície metálica deve ser
Antiferruginosoqueassegureresistênciaàcorrosãoemcâmaradenévoasalinadeno
mínimo 300 horas (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio,
que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). Pintura
Eletrostáticahíbridaepóxi/poliéster apó compolimerizaçãoemestufa,possui agente
antimicrobialeisentodemetaispesados,compelículamínimade60mícrons.Todosos
cantosarredondadossemrebarbasoupartescortantes.Sistemademontagemdospés
comBuchasemnylonearruelasdetravamento.Ponteirasaltasempolietilenodealta
densidadec/redutorderuído,F39mmx43mmcomespessurade6mmnopontode
contato do tubo. Tolerância (± 2mm). Tampo da mesa em Chapa de MDP Ultra
(resistenteaumidade)de18(±0,5)mmdeespessuracomacabamentomelamínicona
parte inferior e aplicação de laminado melamínico de alta pressão texturizado  de
0,6(±0,1)mmdeespessuranapartesuperior,coladocomadesivoatóxico.Proteçãodas
bordas em Fita de borda de PVC com 3(±0,2)mm de espessura fixada com sistema
hotmelt. Fixação na estrutura por parafuso 6mm com bucha de zamak fixada no
tampo.Todoscantosarredondadoscomraiosde40(±5)mm,raiosdaarestamínimode
3mm(±0,1mm).Dim.:1800x770(+10)mm.

METADILCOD.
638.6

ITEM21LOTEIBancoscompésdobráveis.Dimensão:1800(L)x350(A)x290(P)
mm
Pés e montantes em tubo de aço carbono secção redonda Ø 31,75 com parede de
mínimode1,9mm, travessademontagemem tubodeaço carbono20x40(+0,2)mm
com parede mínima de 1,2mm , trava e gatilho em chapa de aço carbono com
espessura de 1,9mm(±0,2mm). Sistema de soldagem MIG livre de respingos, deve
possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes,
superficie áspera ou escórias. PréTratamento da superfície metálica deve ser
Antiferruginosoqueassegureresistênciaàcorrosãoemcâmaradenévoasalinadeno
mínimo 300 horas (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio,
que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). Pintura
Eletrostáticahíbridaepóxi/poliéster apó compolimerizaçãoemestufa,possui agente
antimicrobialeisentodemetaispesados,compelículamínimade60mícrons.Todosos
cantosarredondadossemrebarbasoupartescortantes.Sistemademontagemdospés
comBuchasemnylonearruelasdetravamento.Ponteirasaltasempolietilenodealta
densidadec/redutorderuído,F39mmx43mmcomespessurade6mmnopontode
contato do tubo. Tolerância (± 2mm). Tampo do banco em Chapa de MDP Ultra
(resistenteaumidade)de18(±0,5)mmdeespessuracomacabamentomelamínicona
parte inferior e aplicação de laminado melamínico de alta pressão texturizado  de
0,6(±0,1)mmdeespessuranapartesuperior,coladocomadesivoatóxico.Proteçãodas
bordas em Fita de borda de PVC com 3(±0,2)mm de espessura fixada com sistema
hotmelt. Fixação na estrutura por parafuso 6mm com bucha de zamak fixada no
tampo.Todoscantosarredondadoscomraiosde40(±5)mm,raiosdaarestamínimode
3mm(±0,1mm).Dime.:2200x290(+5)mm.

METADILCOD.
428.3

ITEM22LOTEIBancoscompésdobráveis.Dimensão:1800(L)x380(A)x290(P)
mm
Pés e montantes em tubo de aço carbono secção redonda Ø 31,75 com parede de
mínimode1,9mm, travessademontagemem tubodeaço carbono20x40(+0,2)mm
com parede mínima de 1,2mm , trava e gatilho em chapa de aço carbono com
espessura de 1,9mm(±0,2mm). Sistema de soldagem MIG livre de respingos, deve
possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes,
superficie áspera ou escórias. PréTratamento da superfície metálica deve ser
Antiferruginosoqueassegureresistênciaàcorrosãoemcâmaradenévoasalinadeno
mínimo 300 horas (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio,
que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). Pintura
Eletrostáticahíbridaepóxi/poliéster apó compolimerizaçãoemestufa,possui agente
antimicrobialeisentodemetaispesados,compelículamínimade60mícrons.Todosos
cantosarredondadossemrebarbasoupartescortantes.Sistemademontagemdospés
comBuchasemnylonearruelasdetravamento.Ponteirasaltasempolietilenodealta
densidadec/redutorderuído,F39mmx43mmcomespessurade6mmnopontode
contato do tubo. Tolerância (± 2mm). Tampo do banco em Chapa de MDP Ultra
(resistenteaumidade)de18(±0,5)mmdeespessuracomacabamentomelamínicona
parte inferior e aplicação de laminado melamínico de alta pressão texturizado  de
0,6(±0,1)mmdeespessuranapartesuperior,coladocomadesivoatóxico.Proteçãodas
bordas em Fita de borda de PVC com 3(±0,2)mm de espessura fixada com sistema
hotmelt. Fixação na estrutura por parafuso 6mm com bucha de zamak fixada no
tampo.Todoscantosarredondadoscomraiosde40(±5)mm,raiosdaarestamínimode
3mm(±0,1mm).Dime.:2200x290(+5)mm.

METADILCOD.
428.4
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23  UN 1.340,93 16.091,16

24  UN 1.340,93 10.727,44

25  UN 6.751,95 175.550,70

ITEM23LOTEIBancoscompésdobráveis.Dimensão:1800(L)x430(A)x290(P)
mm
Pés e montantes em tubo de aço carbono secção redonda Ø 31,75 com parede de
mínimode1,9mm, travessademontagemem tubodeaço carbono20x40(+0,2)mm
com parede mínima de 1,2mm , trava e gatilho em chapa de aço carbono com
espessura de 1,9mm(±0,2mm). Sistema de soldagem MIG livre de respingos, deve
possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes,
superficie áspera ou escórias. PréTratamento da superfície metálica deve ser
Antiferruginosoqueassegureresistênciaàcorrosãoemcâmaradenévoasalinadeno
mínimo 300 horas (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio,
que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). Pintura
Eletrostáticahíbridaepóxi/poliéster apó compolimerizaçãoemestufa,possui agente
antimicrobialeisentodemetaispesados,compelículamínimade60mícrons.Todosos
cantosarredondadossemrebarbasoupartescortantes.Sistemademontagemdospés
comBuchasemnylonearruelasdetravamento.Ponteirasaltasempolietilenodealta
densidadec/redutorderuído,F39mmx43mmcomespessurade6mmnopontode
contato do tubo. Tolerância (± 2mm). Tampo do banco em Chapa de MDP Ultra
(resistenteaumidade)de18(±0,5)mmdeespessuracomacabamentomelamínicona
parte inferior e aplicação de laminado melamínico de alta pressão texturizado  de
0,6(±0,1)mmdeespessuranapartesuperior,coladocomadesivoatóxico.Proteçãodas
bordas em Fita de borda de PVC com 3(±0,2)mm de espessura fixada com sistema
hotmelt. Fixação na estrutura por parafuso 6mm com bucha de zamak fixada no
tampo.Todoscantosarredondadoscomraiosde40(±5)mm,raiosdaarestamínimode
3mm(±0,1mm).Dime.:2200x290(+5)mm.

METADILCOD.
428.5

ITEM24LOTEIBancoscompésdobráveis.Dimensão:1800(L)x460(A)x290(P)
mm
Pés e montantes em tubo de aço carbono secção redonda Ø 31,75 com parede de
mínimode1,9mm, travessademontagemem tubodeaço carbono20x40(+0,2)mm
com parede mínima de 1,2mm , trava e gatilho em chapa de aço carbono com
espessura de 1,9mm(±0,2mm). Sistema de soldagem MIG livre de respingos, deve
possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes,
superficie áspera ou escórias. PréTratamento da superfície metálica deve ser
Antiferruginosoqueassegureresistênciaàcorrosãoemcâmaradenévoasalinadeno
mínimo 300 horas (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio,
que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). Pintura
Eletrostáticahíbridaepóxi/poliéster apó compolimerizaçãoemestufa,possui agente
antimicrobialeisentodemetaispesados,compelículamínimade60mícrons.Todosos
cantosarredondadossemrebarbasoupartescortantes.Sistemademontagemdospés
comBuchasemnylonearruelasdetravamento.Ponteirasaltasempolietilenodealta
densidadec/redutorderuído,F39mmx43mmcomespessurade6mmnopontode
contato do tubo. Tolerância (± 2mm). Tampo do banco em Chapa de MDP Ultra
(resistenteaumidade)de18(±0,5)mmdeespessuracomacabamentomelamínicona
parte inferior e aplicação de laminado melamínico de alta pressão texturizado  de
0,6(±0,1)mmdeespessuranapartesuperior,coladocomadesivoatóxico.Proteçãodas
bordas em Fita de borda de PVC com 3(±0,2)mm de espessura fixada com sistema
hotmelt. Fixação na estrutura por parafuso 6mm com bucha de zamak fixada no
tampo.Todoscantosarredondadoscomraiosde40(±5)mm,raiosdaarestamínimode
3mm(±0,1mm).Dime.:2200x290(+5)mm.

METADILCOD.
428.6

ITEM 25 LOTE I  Mesa de refeitório infantil com 5 assentos acoplados ao tampo.
Dimensões:2000(L)x760(A)x1000(P)mm
TampoemU2000(±5)mmx1000(±5)mmaltura:760(±5)mm.EstruturaMetálicapés
em tubo de aço carbonoNBR1010 comsecção  redondaØ50,8mm(±0,2mm) com
parede de 1,5mm (± 0,15mm), travessa de montagem em tubo de aço carbono
NBR1010comsecçãoretangular20x40(±0,2)mmcomparedede1,5mm(±0,15mm),
chapadobradadeaçocarbonoNBR1010comespessurade1,9mm(±0,15mm)para
fixaçãodatravessaelaterais,chapaemaçocarbonoNBR1010parafixaçãodotampoe
estruturametálicacomespessurade1,9mm.Conformaçãoafriolivredeamassamento
e rugas.  Soldagem Mig livre de respingos, devendo possuir superfície lisa e
homogênea,nãodevendoapresentarpontos cortantes, superfície ásperaouescórias.
Prétratamento da superfíciemetálica deverá ser antiferruginoso assegurando grande
resistênciaàcorrosãoemcâmaradenévoasalinadenomínimo300horas(desengraxe
e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, garantindo grande resistência
mecânicaeexcelenteacabamento). Pinturaeletrostática hibridaepóxi/poliester apó
compolimeraçãoemestufa,possuiagenteantimicrobianoeisentodemetaispesados,
compelículamínimade60mícrons.Ponteiraexternacom49xØ56(±1)mmeespessura
na base da ponteira de 4(±0,5)mm. Tampo em Chapa de MDP Ultra (resistente a
umidade)de18(±0,5)mmdeespessuracomacabamentomelamíniconaparteinferior
e aplicação de laminado melamínico de alta pressão brilhante de 0,6(±0,1)mm de
espessura na parte superior, colado comadesivo atóxico, com Fita de borda de PVC
com3(±0,2)mmdeespessura fixadacomsistemahotmelt, fixadocomparafuso6mm
combuchadezamakfixadanotampo.AssentoeEncostoemPolipropileno

METADILCOD.
ZS21123
MR2010
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26  UN 244,82 31.826,60

27  UN 244,82 50.432,92

28  UN 214,21 66.405,10

ITEM 26 LOTE I  Cadeira infantil com apóia braços e assento e encosto em
polipropileno.Alturadoassento210mm
PéseapóiabraçosemtubodeaçocarbonoNBR1010secçãoredondadeØ19,05mm
(±0,2mm)comespessurade1,2mm(±0,1mm),travessadesuportedoassentoem
tubo de aço carbono NBR1010 amassado com 1,2mm de espessura (± 0,1mm).
Conformaçãoa frio livredeamassamentoe rugasvisíveis. SistemadesoldagemMIG
livrede respingosdevepossuir superfície lisa ehomogênea,nãodevendoapresentar
pontos cortantes, superficie áspera ou escórias. PréTratamento deve ser
Antiferruginosoqueassegureresistênciaàcorrosãoemcâmaradenévoasalinadeno
mínimo 300 horas (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio,
que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). Pintura
Eletrostáticahíbridaepóxi/poliéster apó compolimerizaçãoemestufa,possui agente
antimicrobialeisentodemetaispesados,compelículamínimade60mícrons.Ponteiras
altaempolietilenodealtadensidade,Ø29mmx54mmcomespessurade4mmno
pontodecontatodotubocomopiso.Todososcantosarredondadossemrebarbasou
partescortantes.AssentoeEncostoemPolipropilenovirgemresistenteaaltoimpacto.
Material livredemetaispesados. Fixaçãona estrutura:Assentoeencosto fixadosna
estruturapormeiode4rebitescadaemalumínioextrudadoderepuxonãoaparentes
na superfície. Ø4,9mm (corpo) x Ø9mm (cabeça).Tolerância ±1mm. Dimensões:
Assento: Largura 305(±3)mm, Profundidade 330(±5)mm. Encosto: Largura
345(±5)mm,Altura210(±3)mm.Espessuramínimade4(±0,5)mm.Assentoeencosto
possuemsuperfíciedecontatoergonômica.Assentocomcurvaturafrontaldiminuindoa
pressão nas pernas. Cantos arredondados sem rebarbas. Superfície de contato com
acabamentotexturizadoevitandodeslizamento.
Alturadoassentoaosolo:260(±5)mm

METADILCOD.
4311AB.0

ITEM 27 LOTE I  Cadeira infantil com apóia braços e assento e encosto em
polipropileno.Alturadoassento260mm
PéseapóiabraçosemtubodeaçocarbonoNBR1010secçãoredondadeØ19,05mm
(±0,2mm)comespessurade1,2mm(±0,1mm),travessadesuportedoassentoem
tubo de aço carbono NBR1010 amassado com 1,2mm de espessura (± 0,1mm).
Conformaçãoa frio livredeamassamentoe rugasvisíveis. SistemadesoldagemMIG
livrede respingosdevepossuir superfície lisa ehomogênea,nãodevendoapresentar
pontos cortantes, superficie áspera ou escórias. PréTratamento deve ser
Antiferruginosoqueassegureresistênciaàcorrosãoemcâmaradenévoasalinadeno
mínimo 300 horas (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio,
que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). Pintura
Eletrostáticahíbridaepóxi/poliéster apó compolimerizaçãoemestufa,possui agente
antimicrobialeisentodemetaispesados,compelículamínimade60mícrons.Ponteiras
altaempolietilenodealtadensidade,Ø29mmx54mmcomespessurade4mmno
pontodecontatodotubocomopiso.Todososcantosarredondadossemrebarbasou
partescortantes.AssentoeEncostoemPolipropilenovirgemresistenteaaltoimpacto.
Material livredemetaispesados. Fixaçãona estrutura:Assentoeencosto fixadosna
estruturapormeiode4rebitescadaemalumínioextrudadoderepuxonãoaparentes
na superfície. Ø4,9mm (corpo) x Ø9mm (cabeça).Tolerância ±1mm. Dimensões:
Assento: Largura 305(±3)mm, Profundidade 330(±5)mm. Encosto: Largura
345(±5)mm,Altura210(±3)mm.Espessuramínimade4(±0,5)mm.Assentoeencosto
possuemsuperfíciedecontatoergonômica.Assentocomcurvaturafrontaldiminuindoa
pressão nas pernas. Cantos arredondados sem rebarbas. Superfície de contato com
acabamentotexturizadoevitandodeslizamento.
Alturadoassentoaosolo:260(±5)mm

METADILCOD.
4311AB.1

ITEM28LOTEICadeiraempilhávelcomassentoeencostoempolipropileno.Alturado
assento350mm
PésemtubodeaçocarbonoNBR1010secçãoredondadeØ19,05mm(±0,2mm)com
espessura de 1,2 mm (± 0,1mm), travessa de suporte do assento em tubo de aço
carbonoNBR1010amassadocom1,2mmdeespessura(±0,1mm).Conformaçãoafrio
livredeamassamentoe rugasvisíveis. SistemadesoldagemMIG livrede respingos,
deve possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes,
superficie áspera ou escórias. PréTratamento deve ser Antiferruginoso que assegure
resistênciaàcorrosãoemcâmaradenévoasalinadenomínimo300horas(desengraxe
eprocessodenanotecnologiautilizandofluorzircônio,quegarantemgranderesistência
mecânicae excelenteacabamento). Pintura: Eletrostáticahíbrida epóxi/poliéster apó
compolimerizaçãoemestufa,possuiagenteantimicrobialeisentodemetaispesados,
com película mínima de 60 mícrons. Ponteiras: Ponteira alta em polietileno de alta
densidade,Ø29mmx54mmcomespessurade4mmnopontodecontatodotubocom
opiso.Construção:Todososcantosarredondadossemrebarbasoupartescortantes.
AssentoeEncostoemPolipropilenovirgemresistenteaalto impacto.Material livrede
metaispesados.AssentoeEncostofixadosnaestruturapormeiode4rebitescadaem
alumínioextrudadode repuxonãoaparentesnasuperfície.Ø4,9mm(corpo)xØ9mm
(cabeça).Tolerância ±1mm. Dimensões: Assento: Largura 305(±3)mm, Profundidade
330(±5)mm. Encosto: Largura 345(±5)mm,Altura210(±3)mm.Espessuramínimade
4(±0,5)mm. Assento e encosto possuem superfície de contato ergonômica. Assento
com curvatura frontal diminuindo a pressão nas pernas. Cantos arredondados sem
rebarbas.Superfíciedecontatocomacabamentotexturizadoevitandodeslizamento.

METADILCOD.
4311.3
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29  UN 360,27 135.101,25

30  UN 433,99 236.524,55

31  UN 433,99 154.066,45

ITEM 29 LOTE I  Cadeira assento e encosto empolipropileno (vermelho). Altura do
assento380mm
Basetipi“C”TubodeaçocarbonoNBR1010secçãooblonga20mmx35mm(±0,2mm)
com espessura de 1,9mm (±0,1mm), travessa do assento em tubo de aço carbono
NBR1010 amassado com espessura de 1,2mm (±0,1mm), travessa dos pés em aço
carbonoNBR1010emtubocomsecçãoredondoØ19,05mm(±0,2mm)comespessura
de1,2mm(±0,1mm).Processodeconformaçãode tubo:Conformaçãoa frio livrede
amassamento e rugas visíveis. Sistema de soldagem: MIG livre de respingos deve
possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes,
superficie áspera ou escórias. PréTratamento da superfície metálica deve ser
Antiferruginosoqueassegureresistênciaàcorrosãoemcâmaradenévoasalinadeno
mínimo 300 horas (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio,
que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). Pintura:
Eletrostáticahíbridaepóxi/poliéster apó compolimerizaçãoemestufa,possui agente
antimicrobialeisentodemetaispesados,compelículamínimade60mícrons.Ponteiras
Injetadasempolietileno.Construção:Todososcantosarredondadossemrebarbasou
partes cortantes. Estrutura envolvente na parte traseira do encosto para proteção
contraimpactos.AssentoeEncostoemPolipropilenovirgemresistenteaaltoimpacto.
Materiallivredemetaispesados.Assentoeencostofixadosnaestruturapormeiode4
rebites cadaemalumínioextrudado de repuxo não aparentesna superfície.Ø4,9mm
(corpo) x Ø9mm (cabeça). Tolerância (±1mm). Dimensões: Assento: Largura
360(±3)mm, Profundidade 385(±5)mm. Encosto: Largura 385(±5)mm, Altura
235(±3)mm.Espessuramínimade4(±0,5)mm.Assentoeencostopossuemsuperfície
de contato ergonômica. Assento com curvatura frontal diminuindo a pressão nas
pernas. Cantos arredondados sem rebarbas. Superfície de contato com acabamento
texturizadoevitandodeslizamento.

METADILCOD.
4321.4

ITEM 30 LOTE I  Cadeira assento e encosto em polipropileno (verde). Altura do
assento430mm
Basetipi“C”TubodeaçocarbonoNBR1010secçãooblonga20mmx35mm(±0,2mm)
com espessura de 1,9mm (±0,1mm), travessa do assento em tubo de aço carbono
NBR1010 amassado com espessura de 1,2mm (±0,1mm), travessa dos pés em aço
carbonoNBR1010emtubocomsecçãoredondoØ19,05mm(±0,2mm)comespessura
de1,2mm(±0,1mm).Processodeconformaçãode tubo:Conformaçãoa frio livrede
amassamento e rugas visíveis. Sistema de soldagem: MIG livre de respingos deve
possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes,
superficie áspera ou escórias. PréTratamento da superfície metálica deve ser
Antiferruginosoqueassegureresistênciaàcorrosãoemcâmaradenévoasalinadeno
mínimo 300 horas (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio,
que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). Pintura:
Eletrostáticahíbridaepóxi/poliéster apó compolimerizaçãoemestufa,possui agente
antimicrobialeisentodemetaispesados,compelículamínimade60mícrons.Ponteiras
Injetadasempolietileno.Construção:Todososcantosarredondadossemrebarbasou
partes cortantes. Estrutura envolvente na parte traseira do encosto para proteção
contraimpactos.AssentoeEncostoemPolipropilenovirgemresistenteaaltoimpacto.
Materiallivredemetaispesados.Assentoeencostofixadosnaestruturapormeiode4
rebites cadaemalumínioextrudado de repuxo não aparentesna superfície.Ø4,9mm
(corpo) x Ø9mm (cabeça). Tolerância (±1mm). Dimensões: Assento: Largura
360(±3)mm, Profundidade 385(±5)mm. Encosto: Largura 385(±5)mm, Altura
235(±3)mm.Espessuramínimade4(±0,5)mm.Assentoeencostopossuemsuperfície
de contato ergonômica. Assento com curvatura frontal diminuindo a pressão nas
pernas. Cantos arredondados sem rebarbas. Superfície de contato com acabamento
texturizadoevitandodeslizamento.

METADILCOD.
4321.5

ITEM31LOTEICadeiraassentoeencostoempolipropileno(azul).Alturadoassento
460mm
Basetipi“C”TubodeaçocarbonoNBR1010secçãooblonga20mmx35mm(±0,2mm)
com espessura de 1,9mm (±0,1mm), travessa do assento em tubo de aço carbono
NBR1010 amassado com espessura de 1,2mm (±0,1mm), travessa dos pés em aço
carbonoNBR1010emtubocomsecçãoredondoØ19,05mm(±0,2mm)comespessura
de1,2mm(±0,1mm).Processodeconformaçãode tubo:Conformaçãoa frio livrede
amassamento e rugas visíveis. Sistema de soldagem: MIG livre de respingos deve
possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes,
superficie áspera ou escórias. PréTratamento da superfície metálica deve ser
Antiferruginosoqueassegureresistênciaàcorrosãoemcâmaradenévoasalinadeno
mínimo 300 horas (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio,
que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). Pintura:
Eletrostáticahíbridaepóxi/poliéster apó compolimerizaçãoemestufa,possui agente
antimicrobialeisentodemetaispesados,compelículamínimade60mícrons.Ponteiras
Injetadasempolietileno.Construção:Todososcantosarredondadossemrebarbasou
partes cortantes. Estrutura envolvente na parte traseira do encosto para proteção
contraimpactos.AssentoeEncostoemPolipropilenovirgemresistenteaaltoimpacto.
Materiallivredemetaispesados.Assentoeencostofixadosnaestruturapormeiode4
rebites cadaemalumínioextrudado de repuxo não aparentesna superfície.Ø4,9mm
(corpo) x Ø9mm (cabeça). Tolerância (±1mm). Dimensões: Assento: Largura
360(±3)mm, Profundidade 385(±5)mm. Encosto: Largura 385(±5)mm, Altura
235(±3)mm.Espessuramínimade4(±0,5)mm.Assentoeencostopossuemsuperfície
de contato ergonômica. Assento com curvatura frontal diminuindo a pressão nas
pernas. Cantos arredondados sem rebarbas. Superfície de contato com acabamento
texturizadoevitandodeslizamento.

METADILCOD.
4321.6
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32  UN 567,53 36.889,45

33  UN 495,20 63.385,60

34  UN 118,24 22.702,08

ITEM32LOTEICadeiraempilhávelcomassentoeencostoempolipropilenoestofado
PésemtubosdeaçocarbonoNBR1010secçãoredondadeØ22,2mm(±0,2mm)com
espessura de 1,5 mm (±0,1mm), travessa do assento em tubo de aço carbono
NBR1010amassadocomespessurade1,5mm(±0,1mm).Conformaçãoafriolivrede
amassamento e rugas visíveis. Sistema de soldagem MIG livre de respingos, deve
possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes,
superficie áspera ou escórias. PréTratamento da superfície metálica deve ser
Antiferruginosoqueassegureresistênciaàcorrosãoemcâmaradenévoasalinadeno
mínimo 300 horas (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio,
que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). Pintura
Eletrostáticahíbridaepóxi/poliéster apó compolimerizaçãoemestufa,possui agente
antimicrobialeisentodemetaispesados,compelículamínimade60mícrons.Ponteiras
alta em polietileno de alta densidade c/ redutor de ruído, medindo externamente
Ø28mmx45mm com espessura de 8 mm no ponto de contato do tubo com o piso.
Todososcantosarredondadossemrebarbasoupartescortantes.AssentoeEncostoem
Material Polipropileno resistente a alto impacto. Material livre de metais pesados.
Fixação na estrutura: Assento fixado na estrutura por meio de 4 rebites e encosto
fixado por meio de 2 rebites. Os rebites são em alumínio extrudado de repuxo não
aparentes na superfície. (corpo) Ø4,9(±1)mm x  (cabeça) Ø9(±1)mm. Dimensões:
Assento: Largura 460(±2)mm, Profundidade 390(±2)mm. Encosto: Largura
465(±2)mm,Altura339(±2)mm.Espessuramínimade4(±0,5)mm.Ergonomia:Assento
e encosto possuem superfície de contato ergonômica. Assento com curvatura frontal
diminuindo a pressão nas pernas. Acabamento: Cantos arredondados sem rebarbas.
Superfície de contato com acabamento texturizado evitando deslizamento. Base do
AssentoeEncostoemPolipropilenoVirgemresistenteaalto impacto.Materiallivrede
metaispesados.Espumaconfeccionadaemespumaempoliuretano flexível, isentode
CFC, de alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de
alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente. O
poliuretano flexível devepossuirdensidadeentre50e55kg/m3edeve sermoldado
anatomicamente.Tecidoem100%poliéster, resistentea fogocomaplicaçãodeanti
chamas.Alturadoassentoaosolo:460(±10)mm.

METADILCOD.
4611ES.6

ITEM33LOTEI BanquetagiratóriacomrodaseassentoempolipropilenoAlturado
assento440~530mm
Estrutura Material: Base com 5 patas fabricada em tubo secção quadrada 25x25mm
comparede de1,50mm,alojamentopara engate da sapata nodiâmetrode11mm
feitoatravésdeconformaçãoafrionaextremidadedahastedabase,capaprotetorada
base em polipropileno injetado texturizado, sem emendas, acoplamento a coluna
central dáse através de cone morse, placa de sistema de regulagem de altura em
chapadeaçocarbonocom3mmdeespessura.Tolerância±3%.Sistemaderegulagem:
Pistãoderegulagemagáscomvariaçãode440à530(+5)mm.Sistemadesoldagem:
MIG livre de respingos e rebarbas. Proteção da superfíciemetálica: Por processo de
desengraxe, decapagem e fosfatização com fosfato de ferro, por spray, em alta
temperatura.
PréTratamento: Antiferruginoso (desengraxe e processode nanotecnologia utilizando
fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento).
Pintura:Eletrostáticahíbridaepóxi/poliésterapócompolimerizaçãoemestufa,possui
agenteantibacterianoeisentodemetaispesados,compelículadeaproximadamente60
mícrons.Sapatas:InjetadasemABS.
Construção:Todososcantosarredondadossemrebarbasoupartescortantes.Assento
Material: Polipropileno resistente a alto impacto. Material livre de metais pesados.
Mínimo 80% de matéria prima virgem. Fixação na estrutura: Assento fixado na
estruturapormeiode4rebitescadaemalumínioextrudadoderepuxonãoaparentes
na superfície. (corpo) Ø4,9mm x  (cabeça) Ø9mm. Tolerância +5% Dimensões:
Espessuramínima de 4mm e Ø360mm. Tolerância +5% Ergonomia: Assento possui
superfíciedecontatoergonômica.Assentocomcurvaturafrontaldiminuindoapressão
nas pernas. Acabamento: Cantos arredondados sem rebarbas. Superfície de contato
comacabamentotexturizado.Alturadoassentoaochão:440~530mm(+5mm).

METADILCOD.
4420

ITEM34LOTEIBanquetaempilhávelcomassentoempolipropileno.Alturadoassento
130mm
PésemtubosdeaçocarbonoNBR1010secçãoredondadeØ22,2mm(±0,2mm)com
espessura de 1,5 mm (± 0,1mmConformação a frio livre de amassamento e rugas
visíveis. Sistema de soldagem:MIG livre de respingos, deve possuir superfície lisa e
homogênea,nãodevendoapresentarpontos cortantes, superficie ásperaouescórias.
PréTratamento: Antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de
névoa salina de no mínimo 300 horas (desengraxe e processo de nanotecnologia
utilizando fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e excelente
acabamento).Pintura:Eletrostáticahíbridaepóxi/poliésterapócompolimerizaçãoem
estufa,possuiagenteantimicrobialeisentodemetaispesados,compelículamínimade
60mícrons.Ponteiras:PonteiraaltaempolietilenodealtadensidadecomØ28mmx45
mm (± 0,5mm) com espessura de 8mm no ponto de contato do tubo com o piso.
Construção:Todososcantosarredondadossemrebarbasoupartescortantes.Estrutura
envolvente na parte traseira do encosto para proteção contra impactos. Assento em
Polipropilenovirgemresistenteaaltoimpacto.Materiallivredemetaispesados.Fixação
na estrutura:Assentoeencosto fixadosnaestrutura pormeiode4 rebites cadaem
alumínioextrudadode repuxonãoaparentesnasuperfície.Ø4,9mm(corpo)xØ9mm
(cabeça). Tolerância ±1mm. Dimensões: Assento: Ø360mm, Altura 35(±3)mm.
Espessura mínima de 4(±0,5)mm. Assento com superfície de contato ergonômica.
Acabamento: Cantos arredondados sem rebarbas. Superfície de contato com
acabamentotexturizadoevitandodeslizamento.Alturadoassentoaosolo:130(±5)mm

METADILCOD.
4430
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35  UN 538,96 16.168,80

36  UN 538,95 20.480,10

37  UN 538,95 18.324,30

38  UN 538,95 20.480,10

ITEM 35 LOTE I  Suporte para mochila com prateleira com ambos os cantos
arredondados.Dimensões:1200(L)x250(A)x250(P)mm
Chapadobradocomparteinferiorcomraioemaçocarbonocomespessurade1,09mm
(±0,2)mm, ganchos em aço carbono NBR1010 trefilado de secção redonda de Ø
6,35mm (± 0,2mm). Fixação na prateleira: Por parafuso philips em aço galvanizado
auto atarraxante 6x16(±0,3)mm. Sistema de soldagemMIG livre de respingos, deve
possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes,
superficieásperaouescórias.PréTratamentoAntiferruginosoqueassegureresistência
à corrosão (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que
garantemgranderesistênciamecânicaeexcelenteacabamento).Pintura:Eletrostática
híbridaepóxi/poliésterapócompolimerizaçãoemestufa,possuiagenteantimicrobiale
isento de metais pesados, com película mínima de 60 mícrons. Todos os cantos
arredondadossemrebarbasoupartescortantes.PrateleiraemMDPcomespessurade
18mm revestido nas 2 faces com laminadomelaminico de baixa pressão, tratamento
antimicrobianonassuperfícies,comtopofrontalencabeçadocomfitadebordoemPVC
( cloreto de polinivinila), com mesmo acabamento  e cor e tonalidade do laminado
melaminicodebaixapressão,colagemdasfitascomadesivoàbasedePUR,atravésde
processode“HotMelting”,dimensõesacabadasdasfitaslargurade18mm(±0,2mm)
eespessurade3mm(±0,2mm),osraiosdasbordasdeverãoserusinadoscomraiode
3mm.Cantosarredondadoscomraiode50mm.Dimensões totais:1200x250x250mm.
Tolerância±5mm.

METADILCOD.
SM120P

ITEM 36 LOTE I  Suporte para mochila com prateleira com canto arredondado
esquerdo.Dimensões:1200(L)x250(A)x250(P)mm
Chapadobradocomparteinferiorcomraioemaçocarbonocomespessurade1,09mm
(±0,2)mm, ganchos em aço carbono NBR1010 trefilado de secção redonda de Ø
6,35mm (± 0,2mm). Fixação na prateleira: Por parafuso philips em aço galvanizado
auto atarraxante 6x16(±0,3)mm. Sistema de soldagemMIG livre de respingos, deve
possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes,
superficieásperaouescórias.PréTratamentoAntiferruginosoqueassegureresistência
à corrosão (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que
garantemgranderesistênciamecânicaeexcelenteacabamento).Pintura:Eletrostática
híbridaepóxi/poliésterapócompolimerizaçãoemestufa,possuiagenteantimicrobiale
isento de metais pesados, com película mínima de 60 mícrons. Todos os cantos
arredondadossemrebarbasoupartescortantes.PrateleiraemMDPcomespessurade
18mm revestido nas 2 faces com laminadomelaminico de baixa pressão, tratamento
antimicrobianonassuperfícies,comtopofrontalencabeçadocomfitadebordoemPVC
( cloreto de polinivinila), com mesmo acabamento  e cor e tonalidade do laminado
melaminicodebaixapressão,colagemdasfitascomadesivoàbasedePUR,atravésde
processode“HotMelting”,dimensõesacabadasdasfitaslargurade18mm(±0,2mm)
eespessurade3mm(±0,2mm),osraiosdasbordasdeverãoserusinadoscomraiode
3mm.Cantosarredondadoscomraiode50mm.Dimensões totais:1200x250x250mm.
Tolerância±5mm.

METADILCOD.
120PRE

ITEM 37 LOTE I  Suporte para mochila com prateleira sem canto arredondado.
Dimensões:1200(L)x250(A)x250(P)mm
Chapadobradocomparteinferiorcomraioemaçocarbonocomespessurade1,09mm
(±0,2)mm, ganchos em aço carbono NBR1010 trefilado de secção redonda de Ø
6,35mm (± 0,2mm). Fixação na prateleira: Por parafuso philips em aço galvanizado
auto atarraxante 6x16(±0,3)mm. Sistema de soldagemMIG livre de respingos, deve
possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes,
superficieásperaouescórias.PréTratamentoAntiferruginosoqueassegureresistência
à corrosão (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que
garantemgranderesistênciamecânicaeexcelenteacabamento).Pintura:Eletrostática
híbridaepóxi/poliésterapócompolimerizaçãoemestufa,possuiagenteantimicrobiale
isento de metais pesados, com película mínima de 60 mícrons. Todos os cantos
arredondadossemrebarbasoupartescortantes.PrateleiraemMDPcomespessurade
18mm revestido nas 2 faces com laminadomelaminico de baixa pressão, tratamento
antimicrobianonassuperfícies,comtopofrontalencabeçadocomfitadebordoemPVC
( cloreto de polinivinila), com mesmo acabamento  e cor e tonalidade do laminado
melaminicodebaixapressão,colagemdasfitascomadesivoàbasedePUR,atravésde
processode“HotMelting”,dimensõesacabadasdasfitaslargurade18mm(±0,2mm)
eespessurade3mm(±0,2mm),osraiosdasbordasdeverãoserusinadoscomraiode
3mm.Cantosarredondadoscomraiode50mm.Dimensões totais:1200x250x250mm.
Tolerância±5mm.

METADILCOD.
SM120PR2

ITEM38LOTEISuporteparamochilacomprateleiracomcantoarredondadodireito.
Dimensões:1200(L)x250(A)x250(P)mm
Chapadobradocomparteinferiorcomraioemaçocarbonocomespessurade1,09mm
(±0,2) mm, ganchos em aço carbono NBR1010 trefilado de secção redonda de Ø
6,35mm (± 0,2mm). Fixação na prateleira: Por parafuso philips em aço galvanizado
autoatarraxante6x16(±0,3)mm.Sistemade soldagemMIG livrede respingos,deve
possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes,
superficieásperaouescórias.PréTratamentoAntiferruginosoqueassegureresistência
à corrosão (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que
garantemgranderesistênciamecânicaeexcelenteacabamento).Pintura:Eletrostática
híbridaepóxi/poliésterapócompolimerizaçãoemestufa,possuiagenteantimicrobiale
isento de metais pesados, com película mínima de 60 mícrons. Todos os cantos
arredondadossemrebarbasoupartescortantes.PrateleiraemMDPcomespessurade
18mm revestido nas 2 faces com laminadomelaminico de baixa pressão, tratamento
antimicrobianonassuperfícies,comtopofrontalencabeçadocomfitadebordoemPVC
( cloreto de polinivinila), com mesmo acabamento  e cor e tonalidade do laminado
melaminicodebaixapressão,colagemdasfitascomadesivoàbasedePUR,atravésde
processode“HotMelting”,dimensõesacabadasdasfitaslargurade18mm(±0,2mm)
eespessurade3mm(±0,2mm),osraiosdasbordasdeverãoserusinadoscomraiode
3mm.Cantosarredondadoscomraiode50mm.Dimensões totais:1200x250x250mm.
Tolerância±5mm.

METADILCOD.
SM120PRD
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39  UN 4.036,98 96.887,52

40  UN 4.294,04 72.998,68

ITEM39LOTEIParededeescrituraesquerdo.Dimensões:1200(L)x1800(A)mm
Superficie cerâmica ideal para escrita e projeções em chapa de aço revestida com
cerâmica vitrificadadebaixobrilhona superfícieda escrita na cor branca, esmaltado
nos2 ladosnafaixadetemperaturade700ºCa900ºC,comespessurade0,5mm(±
0,1mm),éreciclávelelivredemetaispesados.(Cádmio,arsênio,chumboeantimônio).
Nãopermiteaabsorçãodegordurasesujeira,impedindoocultivodebactériasemofo,
sua superfície nãoéporosa.É resistenteao fogo, a temperatura continuade400ºC,
não permite propagação do fogo e não dispara gases tóxicos. A extrema dureza da
superfície,tornadifícilamarcaçãopermanentecomfacasouchaves,altaresistênciaa
danos causados por impacto, abrasão, arranhões e desaparecimento de cor. O
revestimentocerâmicoéresistenteaácidos,solventesorgânicos,detergentesenãoé
afetado pelo querosene (com exceção do acido clorídrico). O aço com revestimento
cerâmiconãosofredanosporataquesde roedoresououtrosanimais.Existeumalto
grau de resistência a descargas elétricas, atua como excelente isolante. Miolo da
superfícieCeramicaemChapadeMDPUltra(resistenteaumidade)de18(±0,5)mm
de espessura. Na parte inferior é colada uma chapa de aço galvanizado. Perfil de
fechamentoda lateralesquerdaedos topossuperiore inferioremchapadobradade
açocarbonoNBR1010 laminadoafriocomespessurade1,09mm(±0,15mm),chapa
para fixarquadronaparede e trava inferiorde segurança emaço carbonoNBR1010
laminadoafriocomespessurade1,9mm(±0,1mm).SistemadesoldagemMIGlivre
derespingos,devepossuirsuperfícielisaehomogênea,nãodevendoapresentarpontos
cortantes,superficieásperaouescórias.PréTratamentodasuperfíciemetálicadeveser
Antiferruginosoqueassegureresistênciaàcorrosãoemcâmaradenévoasalinadeno
mínimo 300 horas (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio,
que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). Pintura:
Eletrostáticahíbridaepóxi/poliéster apó compolimerizaçãoemestufa,possui agente
antimicrobialeisentodemetaispesados,compelículamínimade60mícrons.Fixação
das lateraisde fechamento:FixadonoMDPUltranaparte traseiraporparafusoauto
atarraxantedem6x16mm(±0,5mm).Perfildefechamentodalateraldireitaemfita
debordacomespessurade1,5mm(±0,2mm)fundidonabordacomprocessoarTec
semjuntadecola.Altura:1800mm(±5mm).Lateral:1200mm(±5mm).

METADILCOD.
WPE180

ITEM40LOTEIParededeescrituracentral.Dimensões:1200(L)x1800(A)mm
Superficie cerâmica ideal para escrita e projeções em chapa de aço revestida com
cerâmica vitrificadadebaixobrilhona superfícieda escrita na cor branca, esmaltado
nos2 ladosnafaixadetemperaturade700ºCa900ºC,comespessurade0,5mm(±
0,1mm),éreciclávelelivredemetaispesados.(Cádmio,arsênio,chumboeantimônio).
Nãopermiteaabsorçãodegordurasesujeira,impedindoocultivodebactériasemofo,
sua superfície nãoéporosa.É resistenteao fogo, a temperatura continuade400ºC,
não permite propagação do fogo e não dispara gases tóxicos. A extrema dureza da
superfície,tornadifícilamarcaçãopermanentecomfacasouchaves,altaresistênciaa
danos causados por impacto, abrasão, arranhões e desaparecimento de cor. O
revestimentocerâmicoéresistenteaácidos,solventesorgânicos,detergentesenãoé
afetado pelo querosene (com exceção do acido clorídrico). O aço com revestimento
cerâmiconãosofredanosporataquesde roedoresououtrosanimais.Existeumalto
grau de resistência a descargas elétricas, atua como excelente isolante. Miolo da
superfícieCeramicaemChapadeMDPUltra(resistenteaumidade)de18(±0,5)mm
de espessura. Na parte inferior é colada uma chapa de aço galvanizado. Perfil de
fechamentoda lateralesquerdaedos topossuperiore inferioremchapadobradade
açocarbonoNBR1010 laminadoafriocomespessurade1,09mm(±0,15mm),chapa
para fixarquadronaparede e trava inferiorde segurança emaço carbonoNBR1010
laminadoafriocomespessurade1,9mm(±0,1mm).SistemadesoldagemMIGlivre
derespingos,devepossuirsuperfícielisaehomogênea,nãodevendoapresentarpontos
cortantes,superficieásperaouescórias.PréTratamentodasuperfíciemetálicadeveser
Antiferruginosoqueassegureresistênciaàcorrosãoemcâmaradenévoasalinadeno
mínimo 300 horas (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio,
que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). Pintura:
Eletrostáticahíbridaepóxi/poliéster apó compolimerizaçãoemestufa,possui agente
antimicrobialeisentodemetaispesados,compelículamínimade60mícrons.Fixação
das lateraisde fechamento:FixadonoMDPUltranaparte traseiraporparafusoauto
atarraxantedem6x16mm(±0,5mm).Perfildefechamentodalateraldireitaemfita
debordacomespessurade1,5mm(±0,2mm)fundidonabordacomprocessoarTec
semjuntadecola.Altura:1800mm(±5mm).Lateral:1200mm(±5mm).

METADILCOD.
WPC180
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41  UN 4.036,99 96.887,76

42  UN 54,25 1.085,00

43  UN 65,38 1.307,60

44  UN 94,59 1.891,80

45  UN 31,99 159,95

46  UN 31,99 159,95

47  UN 31,99 159,95

48  UN 31,99 159,95

ITEM41LOTEIParededeescrituradireito.Dimensões:1200(L)x1800(A)mm
Superficie cerâmica ideal para escrita e projeções em chapa de aço revestida com
cerâmica vitrificadadebaixobrilhona superfícieda escrita na cor branca, esmaltado
nos2 ladosnafaixadetemperaturade700ºCa900ºC,comespessurade0,5mm(±
0,1mm),éreciclávelelivredemetaispesados.(Cádmio,arsênio,chumboeantimônio).
Nãopermiteaabsorçãodegordurasesujeira,impedindoocultivodebactériasemofo,
sua superfície nãoéporosa.É resistenteao fogo, a temperatura continuade400ºC,
não permite propagação do fogo e não dispara gases tóxicos. A extrema dureza da
superfície,tornadifícilamarcaçãopermanentecomfacasouchaves,altaresistênciaa
danos causados por impacto, abrasão, arranhões e desaparecimento de cor. O
revestimentocerâmicoéresistenteaácidos,solventesorgânicos,detergentesenãoé
afetado pelo querosene (com exceção do acido clorídrico). O aço com revestimento
cerâmiconãosofredanosporataquesde roedoresououtrosanimais.Existeumalto
grau de resistência a descargas elétricas, atua como excelente isolante. Miolo da
superfícieCeramicaemChapadeMDPUltra(resistenteaumidade)de18(±0,5)mm
de espessura. Na parte inferior é colada uma chapa de aço galvanizado. Perfil de
fechamentoda lateralesquerdaedos topossuperiore inferioremchapadobradade
açocarbonoNBR1010 laminadoafriocomespessurade1,09mm(±0,15mm),chapa
para fixarquadronaparede e trava inferiorde segurança emaço carbonoNBR1010
laminadoafriocomespessurade1,9mm(±0,1mm).SistemadesoldagemMIGlivre
derespingos,devepossuirsuperfícielisaehomogênea,nãodevendoapresentarpontos
cortantes,superficieásperaouescórias.PréTratamentodasuperfíciemetálicadeveser
Antiferruginosoqueassegureresistênciaàcorrosãoemcâmaradenévoasalinadeno
mínimo 300 horas (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio,
que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). Pintura:
Eletrostáticahíbridaepóxi/poliéster apó compolimerizaçãoemestufa,possui agente
antimicrobialeisentodemetaispesados,compelículamínimade60mícrons.Fixação
das lateraisde fechamento:FixadonoMDPUltranaparte traseiraporparafusoauto
atarraxantedem6x16mm(±0,5mm).Perfildefechamentodalateraldireitaemfita
debordacomespessurade1,5mm(±0,2mm)fundidonabordacomprocessoarTec
semjuntadecola.Altura:1800mm(±5mm).Lateral:1200mm(±5mm).

METADILCOD.
WPD180

ITEM42LOTEICaixaorganizadoracomtampa.Dimensões:27x5x41cm
CaixaemPolipropilenovirgemresistenteaaltoimpacto,comparedemínimade1,8mm.
Materiallivredemetaispesados.
Tampa em Polipropileno virgem resistente a alto impacto, translúcido para facilitar a
visualizaçãodoconteúdodacaixa.Materiallivredemetaispesados.livrederebarbas.
Travamentocomencaixefácilecomtravasquegarantemofechamentoseguro.
Funcionamcomogavetas.Empilhamentoparaarmazenamentoeestocagem.

METADILCOD.
CX1GT

ITEM43LOTEICaixaorganizadoracomtampa.Dimensões:27x10x41cm
CaixaemPolipropilenovirgemresistenteaaltoimpacto,comparedemínimade1,8mm.
Materiallivredemetaispesados.
Tampa em Polipropileno virgem resistente a alto impacto, translúcido para facilitar a
visualizaçãodoconteúdodacaixa.Materiallivredemetaispesados.livrederebarbas.
Travamentocomencaixefácilecomtravasquegarantemofechamentoseguro.
Funcionamcomogavetas.Empilhamentoparaarmazenamentoeestocagem.

METADILCOD.
CX2GT

ITEM44LOTEICaixaorganizadoracomtampa.Dimensões:27x22x41cm
CaixaemPolipropilenovirgemresistenteaaltoimpacto,comparedemínimade1,8mm.
Materiallivredemetaispesados.
Tampa em Polipropileno virgem resistente a alto impacto, translúcido para facilitar a
visualizaçãodoconteúdodacaixa.Materiallivredemetaispesados.livrederebarbas.
Travamentocomencaixefácilecomtravasquegarantemofechamentoseguro.
Funcionamcomogavetas.Empilhamentoparaarmazenamentoeestocagem.

METADILCOD.
CX4GT

ITEM45LOTEIDivisóriasparacaixasorganizadorascom8divisórias.Dimensões:240
(L)x40(A)x370(P)mm
Divisoria para Caixa com divisões em material PSAI termoformado e usinado, sem
rebarbas.Dimensões:240mmx40mmx370mm.

METADILCOD.
SBDV01

ITEM46LOTEIDivisóriasparacaixasorganizadorascom9divisórias.Dimensões:240
(L)x40(A)x370(P)mm
Divisoria para Caixa com divisões em material PSAI termoformado e usinado, sem
rebarbas.Dimensões:240mmx40mmx370mm.

METADILCOD.
SBDV02

ITEM47LOTEIDivisóriasparacaixasorganizadorascom4divisórias.Dimensões:240
(L)x40(A)x370(P)mm
Divisoria para Caixa com divisões em material PSAI termoformado e usinado, sem
rebarbas.Dimensões:240mmx40mmx370mm.

METADILCOD.
SBDV03

ITEM48LOTEIDivisóriasparacaixasorganizadorascom6divisórias.Dimensões:240
(L)x40(A)x370(P)mm
Divisoria para Caixa com divisões em material PSAI termoformado e usinado, sem
rebarbas.Dimensões:240mmx40mmx370mm.

METADILCOD.
SBDV04
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66  UN 1.228,60 20.886,20ITEM 01 LOTE III  Cadeira giratória com espaldar médio, com apoio de braços
reguláveis.
Encostoestruturadoencostoem resinadeengenharia termoplástica injetadadealta
resistência mecânica. Estrutura provida de superfície de revestimento tipo tela, sem
utilização de espuma e similares, oferecendo excelente conforto ao que se refere à
transpiração, diminuindo a sensação de aumento de temperatura corporal. Possui
apoiolombarcomregulagemdealturafabricadoemmaterialtermoplástico.Oencosto
éfixadodiretamentenomecanismo.Largurade440mmealturade430mm.Assento
internodoassentofabricadoemresinadeengenhariacomsistemadeamortecimento,
dotado de travasque possibilitam a retiradadoassentoatravés deencaixe semque
sejanecessáriodesaparafusar,conferindoassimrapidezepraticidadecasonecessitede
manutenções.Espuma injetadaempoliuretano flexível isentade CFC,alta resiliência,
alta resistênciaà propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura,baixa
fadigadinâmicaebaixadeformação,possuiespessuraentre45mm(centrodaespuma)
a55mm(bordaslaterais)edensidadede45a55kg/m3.Capadeproteção,estrutural
edeacabamento injetada soboassento combordasarredondadasquedispensamo
usodoperfildePVC.Orevestimentodoassentopossuidetalheemcosturaemtodoo
contorno superior, formandoumacabamentoquedelimita oestofamento.Nãoutiliza
cola na fixação do revestimento. Possui regulagem de profundidade do assento com
curso de 50mm. Largura de 480mm (centro do assento), 430mm (menor largura),
490mm (maior largura) e profundidade da superfície do assento 440mm (centro do
assentobordaanterioràbordaposterior).Mecanismocomcorpoinjetadoemligade
alumínio sobpressão, chapade fixaçãodoencostoestampadacom4mmespessura.
Mecanismosincronizadoexcêntricocomregulagemautomáticadetensãodomovimento
de reclinação (peso pessoa) com duas alavancas injetadas em resina de engenharia
comaditivodefibradevidro(grafite).Possuisincronismoemsuaregulagem,mantendo
oapoiolombarpermanenteepermitindoacirculaçãosanguíneanaspernasdousuário.
Omecanismopossuicomandosextremamentefáceisquepermitemqueasregulagens
sejam acessadas sem a necessidade de o usuário levantarse da poltrona. Possui
alavanca sob o assento a direita do usuário, para regulagem de altura, a alavanca
posicionadaaesquerdadoassentodesbloqueiaomovimentodeinclinaçãosincronizado
entreencostoeassentodeslocandonaproporção2:1respectivamente,estemovimento
permitecomqueoapoiolombardapoltronamantenhacontatocomaregiãolombardo
usuárionomovimentodereclinação.Aregulagemdeinclinaçãodoencostoproporciona
4pontosdebloqueio.Possuidoiscalços injetadosemtermoplásticooutermofixoque
limitamdecursoqueimpedemachapadefixaçãodoencostoeocorpodealumíniodo
mecanismo se choquem. Internamente existem 2 pinos zincados com a função de
articular o conjunto assento e encosto, um com diâmetro de 12mm e o outro com
diâmetrode10mm.Omecanismotemsistemadelivreflutuaçãosendoaregulagemda
tensãodomovimentode reclinação realizadapor sistemapesopessoaqueadequaa
tensão do mecanismo automaticamente ao peso do usuário. Possui sistema anti
impacto que impede o choque do encosto com o usuário ao desbloquear omesmo.
Acabamento empintura eletrostática com tinta pó, revestindo totalmente a estrutura
compelículade60a100mícronscompropriedadesderesistênciaaagentesquímicos,
com prétratamento antiferruginoso. Coluna giratória com regulagem de altura por
acionamentoagáscom125mmdecursoaproximado,fabricadaemtubodeaçode50
mm e 1,50mm de espessura. Acabamento em pintura eletrostática, revestindo com
película de aproximadamente 60mícrons com propriedades de resistência a agentes
químicos,comprétratamentoantiferruginoso,quegarantegranderesistênciamecânica
e excelenteacabamento.Buchaguiaparao pistão injetadaem resinadeengenharia
poliacetaldealtaresistênciaaodesgasteecalibradain

FLEXFORM
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67  UN 840,00 17.640,00ITEM 02 LOTE III  Cadeira giratória secretaria com espaldar médio, com apoio de
braçosreguláveis
Encostorevestidoestruturadoencostoemresinadeengenhariatermoplásticainjetada
dealtaresistênciamecânica.Estruturaprovidadesuperfíciederevestimentotipotela,
semutilizaçãodeespumaesimilares,oferecendoexcelenteconfortoaoqueserefereà
transpiração,diminuindoasensaçãodeaumentodetemperaturacorporal.Oencostoé
fixado diretamente no mecanismo. Apoio lombar injetado com regulagem de altura.
Possui altura de 470 mm e largura de 460 mm. Assento revestido interno em
compensadoanatômicomultilaminado(7lâminascom1,5mmcada)moldadaaquente.
EspumainjetadaempoliuretanoflexívelisentadeCFC,altaresiliência,altaresistênciaa
propagaçãode rasgo,alta tensãodealongamentoe ruptura,baixa fadigadinâmicae
baixa deformação permanente com densidade de 45 a 55 kg/m3 e moldada
anatomicamentecomespessuramédiade40mm.Profundidadede470mmelargura
de465mm.Capadeproteçãoeacabamentoinjetadasoboassentoempolipropileno
texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC.
Mecanismo com corpo fabricado por processo robotizado de solda sistema MIG em
chapa de aço estampada de 3mm e encosto articulado em chapa de aço de 2mm
conformados por processo de estampagem progressiva. Corpo e encosto com
acabamento empintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado
em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura compelícula de aproximadamente 60
mícrons com propriedades de resistência a agentes químicos, com prétratamento
antiferruginoso(desengraxeeprocessodenanotecnologiautilizandofluorzircônio,que
garantemgranderesistênciamecânicaeexcelenteacabamento).Sistemaderegulagem
do encosto com bloqueio em qualquer posição e livre flutuação. Travamento do
conjuntoatravésde8(oito) lâminascomsistematipo“freiofricção”realizadoatravés
dealavancadepontaexcêntricaquepermitea liberaçãoeobloqueiodoconjuntode
formasimplesecommínimoesforçoatravésdesimplestoque.Seusistemaprecisode
acoplamento a coluna central dáse através de conemorse, o que confere facilidade
paramontagememcasoseventuaisdemanutenção.Colunagiratória com regulagem
dealturaporacionamentoagáscom90mmdecursoaproximado,fabricadaemtubo
de aço de 50 mm e 1,50 mm de espessura. Acabamento em pintura eletrostática
realizadoporprocessototalmenteautomatizadoemtintapó,revestindocompelículade
aproximadamente60mícronscompropriedadesderesistênciaaagentesquímicos,com
prétratamento antiferruginoso (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando
fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento).
Buchaguiaparaopistãoinjetadaemresinadeengenhariapoliacetaldealtaresistência
aodesgasteecalibradaindividualmentecomprecisãode0,03mm.Comcomprimento
de 70 mm proporciona guia adequada para o perfeito funcionamento do conjunto,
evitandofolgasegarantindoadurabilidade.Pistõesagáspararegulagemdealturaem
conformidadecomanormaDIN4550classe4,fixadosaotubocentralatravésdeporca
rápida. No pistão é gravada a classificação Classe 4 de forma permanente. O
movimentoderotaçãodacolunaésobrerolamentodeesferastratadastermicamente
garantindo alta resistência ao desgaste e mínimo atrito suavizando o movimento de
rotação.Seusistemaprecisodeacoplamentoaomecanismoeabasedáseatravésde
cone morse, o que confere facilidade para montagem e casos eventuais de
manutenção.Basepiramidalcom5patas,fabricadaporprocessodeinjeçãoemresina
deengenhariapoliamida(nylon6)comaproximadamente30%defibradevidronacor
preta e características de excepcional tenacidade, resistênciamecânica, resistência a
abrasão dos calçados e produtos químicos. O cone possui um anel metálico que é
inseridonomoldenomomentodainjeção,conferindomaiorresistênciamecânica.Este
aneléfabricadoemaçocomdiametroexternode56,8mmeespessurade3mmcomac
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68  UN 664,04 49.138,96

69  UN 320,05 16.962,65

70  UN 339,41 6.788,20

ITEM03LOTEIIICadeirafixa4pés.Apoiodebraçofixo.
AssentoCapaestruturaldoassentofabricadaemresinatermoplásticainjetadacomalta
resistência mecânica conformada anatomicamente. Esta capa possui canais para o
alojamento e fixação da estrutura ao assento. Esta fixação é realizada através de 4
parafusosPhillips5x20mmdecabeçachata.Espumainjetadaempoliuretanoflexível
isentadeCFC,alta resiliência,alta resistênciaàpropagaçãode rasgo,alta tensãode
alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com
densidade de45a 55kg/m³ em formaanatômica comaproximadamente40mmde
espessuraútile60mmdeespessuramáxima.
Tapeçariarealizadaatravésdeprocessosemutilizaçãodecola.Medidasaproximadas:
largura do assento de 535 mm e profundidade de 415 mm. Encosto estrutural de
granderesistênciamecânicacomformatoanatômico injetadoemresina termoplástica
comfibradevidroeaditivos.Oprodutopossuifácillimpezaealtaresistênciamecânica
contra impacto. Possui orifícios que possibilitammelhor perspiraçãoentre o corpodo
usuário e o encosto sem utilização de espuma e similares, oferecendo excelente
conforto ao que se refere à transpiração, diminuindo a sensação de aumento de
temperatura corporal.Oencostoémontadoatravésdeencaixediretamentenaparte
superiordabasedoencostoeapoiabraçossemutilizaçãodegrampos,colaouperfise
fixadopornaparteinferiordabasedoencostoeapoiabraçospor4parafusosde4,2x
25 mm Phillips de cabeça chata auto atarraxante. Na parte posterior da base do
encostoeapoiabraços,possuigravaçãocomonomedofabricantenacorcinzaatravés
doprocessodetampografia.Medidasaproximadas:larguracom535mm,alturaA1:J10
275mm e espessura de 6 mm. Estrutura fixa 4 pés em tubo de aço curvado com
diâmetrode25,40mmdediâmetroe2,25mmdeespessura totalmente soldadapor
sistemaMIGeacabamentodesuperfíciepintado.Acabamentoempinturaeletrostática
realizadoporprocesso totalmenteautomatizadoem tintapó, revestindo totalmentea
estrutura com película de aproximadamente 60 mícrons com propriedades de
resistência a agentes químicos, com prétratamento antiferruginoso (desengraxe e
processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem grande resistência
mecânicaeexcelenteacabamento).Estaestruturapossuiacoplamentoparafixaçãodos
apóiabraçosnaparteinferiordaregiãodeapoiodobraçoatravésde2parafusos(cada
apoia braço) de 4,2 x 25 mm Phillips de cabeça chata auto atarraxante. Base do
encostoeapoiabraçosinjetadaemresinatermoplásticacomfibradevidroeaditivos.
Possui4rodíziosdeduplogiro,comrodasde65mmdediâmetro,eixoverticalemaço
trefilado com diâmetro de 11 mm, dotado de anel elástico em aço que possibilita
acoplamentofácileseguroàbase.Possuieixohorizontaldeligaçãoentreasrodasem
aço.Rodase cavaletes injetadosem resinadeengenharia termoplástica.Este rodízio
possuibandaderodagemmórbidaempoliuretano,quepodeserutilizadoemqualquer
tipodepiso.Revestimento:Composição:PolímerosabasedePVCEspessura:0,90mm
Gramatura:550à670g/m²Larguradorolo:1,40m±0,01m.Coràdefinir.

FLEXFORMCOD.
071.21FM

ITEM04LOTEIIICadeiraestruturafixa,contínua.Semapoiodebraços.
Encosto conformadoanatomicamente injetadoemresinadepolipropilenopigmentado
estruturaldegranderesistênciamecânicaefácillimpeza.Encostocomfixaçãodiretaà
estruturametálicaatravésdeengatenaprópriapeçadispensandoousodeparafusos.
O encosto possui três nervuras na parte posterior distantes 36 mm entre si, com
aproximadamente 7 mm de altura e espessura entre 1,5 e 2,5mm (ao longo do
comprimento). Largura de 460 mm e altura do encosto de 240 mm. Assento
conformadoanatomicamenteinjetadoemresinadepolipropilenopigmentadoestrutural
degranderesistênciamecânicaefácillimpeza.Possui3detalhesemdepressão(sulcos)
comprofundidadedeaproximadamente1,8mme10mmde largura.Largurade460
mm e profundidade de 475 mm. Estrutura fixa contínua trapezoidal. Suporte de
encosto,lateraiseapoiofrontaldoassentosãoamesmapeça(tubo)sememendasou
soldas. Laterais em forma próxima a de um trapézio (parte superior menor que a
inferior)fabricadaemtubodeaçocurvadocomdiâmetrode14mmeespessurade1,9
mm, totalmente soldada por sistema MIG e acabamento em pintura eletrostática
realizadoporprocessototalmenteautomatizadoemtintapó,revestindocompelículade
aproximadamente60mícronscompropriedadesderesistênciaaagentesquímicos,com
prétratamento antiferruginoso (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando
fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento).
Fixação do assento na parte posterior através de dois parafusos com cabeça fenda
Phillipseroscaespecialparaplásticos.Partefrontaldoassentofixadoatravésdedois
ganchos plásticos provenientes do próprio assento. Deslizadores injetados em
polipropileno.

FLEXFORMCOD.
012.18

ITEM05LOTEIIICadeiraestruturafixa,monobloco.Semapoiodebraços.
Cadeiramonoblocoempilhável(totalmenteinjetada)fabricadoempoliamidacom30%
de fibradevidro.Possuiemseudesignaberturasemdiversos formatospermitindoa
perspiraçãoTemquatropésdotadosdesapatasinjetadas,sendoaespessuramédiade
cadapédenomínimo5mm.Napartesuperiordospés frontais (abaixodoassento)
existeumsistemadeengateemformadepino(comdiâmetromédiode6,5mm)que
tem por objetivo garantir um correto empilhamento das cadeiras. Produto 100%
reciclávelecomgranderesistênciadesolidezàluz(possuiaditivoU.V.emsuamatéria
prima). Largura total doencosto:410mm.Largura totaldoassento:430mm.Altura
total do assento: 460 mm. Altura total do encosto: 830 mm. Profundidade total da
cadeira:520mm.Larguratotaldacadeira:445mm.

FLEXFORMCOD.
084.01
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71  UN 452,39 3.619,12

72  UN 2.532,19 25.321,90

ITEM06LOTEIIICadeirafixa4pés.Semapoiodebraço.
ConchatipomonoblocoFabricadoemconchaúnicainjetadoempolipropileno.Aconcha
possuiemseudesignsistemadeentrelaçamentogarantindoaltaresistênciamecânica,
facilitando inclusive a perspiração do usuário. Concha 100% reciclável e com grande
resistênciadesolidezà luz.Comdimensãodelarguradoencostode390mmealtura
de380mm.Larguradoassentode420mmeprofundidadede440mm.Estruturafixa
tipo “4 pés“ fabricada em tubo de aço curvado com diâmetro de 15,8 x 2,20 mm,
soldada por sistema MIG. Estrutura bipartida unida com alma de aço interna.
Acabamento empintura eletrostática realizado porprocesso totalmente automatizado
em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura compelícula de aproximadamente 60
mícrons com propriedades de resistência a agentes químicos, com prétratamento
antiferruginoso(desengraxeeprocessodenanotecnologiautilizandofluorzircônio,que
garantemgranderesistênciamecânicaeexcelenteacabamento).Fixaçãodaconchana
estruturarealizadapor4parafusosroscasoberbade4,2mm,comprimentode22mm,
cabeça panela. Ponteiras injetadas em polipropileno. Cadeira empilhável. Sem
revestimento.

FLEXFORMCOD.
084.05

ITEM07LOTEIIISofá02lugares,comtomada.Dimensões:1570(L)x445/720(A)x
790(P)mm
Variaçãomáximade5%nasmedidasparamaisouparamenos.Estofado01lugarcom
assento,encostoebraçosfixos.
Estruturadoemmadeiradereflorestamento(EucaliptoSalignaouGrandis)juntamente
comchapasdeOSB(OrientedStrandBoardPaineldeTirasOrientadas).Asmadeiras
são curadas através de processo de secagem de período mínimo de 6 meses
(eliminaçãoderesinanatural)e,nasequência,atravésdeprocessodesecagempor30
dias para controle da umidade externa. A montagem estrutural é feita por grampos
galvanizados 45mme colagemdas junções (grampo+ colagem)  sistemaDUOde
fixação;TodaaestruturaestofadoérevestidacommantaTermobondingempoliéster
deligaçãoBicomponente,100gr/m²degramatura,antesdeserrevestidacomotecido
escolhido. A montagem das capas de tecido do estofado é feita com sistema de
costuras francesaspara conferirmaior resistênciamecânica.Assentoestruturado com
composto de madeira de reflorestamento (Eucalipto e painéis OSB) envelopado com
espumasoft29kg/m²(EspumadePoliuretanoflexível,tipoéter,expandidaembloco
contínuo, porosa e auto extinguível  Resiliência mínima 45%  NBR 8619) e com
espessura mínima de 8 cm (vide Boletins Técnicos de Produto anexos). Encosto
internamente estruturado com composto demadeira de reflorestamento (Eucalipto e
painéisOSB)envelopadocomespumasoft23Kg/m²(Espumadepoliuretanoflexível,a
basedepoliolpoliéter,expandidaemblococontínuo,porosa,commédiaresiliência–
Resiliência mínima 40%  NBR 8619); Pés em material polímero de secção circular
Ø=40 mm, cor preta. Tomada elétrica (uma unidade) instalada na parte frontal do
assento, em conformidade com Padrão Brasileiro de Tomadas NBR 14.136  tomada
com3pinos20A(âmperes).Entrada=90~240V.Saída=90~240V.Caboelétricode
acordo com NBR 5010 embutido em bolsa sob o assento para transporte. Braços
possuem estrutura em madeira de reflorestamento Eucalipto (Grandis ou Saligna) e
painéis OSB (Oriented Strand Board  Painel de Tiras Orientadas). São montados
atravésdeparafusosegramposcomcolagemnasjunções(sistemaDUOdefixação).A
junçãodobraçoaocorpodoestofamentoéfeitaatravésdeparafusossextavadosauto
atarraxantesdiretamenteemestruturademadeiramaciça.Orevestimentodaestrutura
éfeitocommantaTermobondingempoliésterdeligaçãoBicomponente,100gr/m²de
gramaturaeestaérevestidacomotecidoescolhido.Forração:tecido100%poliéster
com certificados de resiliência adequada à NBR 8619, resistência à abrasão e opção
paratratamentoderetardamentodechama.DETALHESPEÇAS:
ASSENTO:L77xP51xA39cmAlturaemrelaçãoaosolo=44,5cm;ENCOSTO:L77x
P28xA28cmAlturaemrelaçãoaosolo=72~74cm;BRAÇO:L79xP12xA61cm
Alturaemrelaçãoaosolo=66,5cm.

NEOFFICE
COMPOSÊDUO
MODULAR
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73  UN 1.392,58 4.177,74

74  UN 1.986,60 7.946,40

ITEM08LOTEIII Sofá01 lugar,comtomada.Dimensões:790(L)x445/720(A)x
790(P)mm
Variaçãomáximade5%nasmedidasparamaisouparamenos.Estofado01lugarcom
assento,encostoebraçosfixos.
Estruturadoemmadeiradereflorestamento(EucaliptoSalignaouGrandis)juntamente
comchapasdeOSB(OrientedStrandBoardPaineldeTirasOrientadas).Asmadeiras
são curadas através de processo de secagem de período mínimo de 6 meses
(eliminaçãoderesinanatural)e,nasequência,atravésdeprocessodesecagempor30
dias para controle da umidade externa. A montagem estrutural é feita por grampos
galvanizados 45mme colagemdas junções (grampo+ colagem)  sistemaDUOde
fixação;TodaaestruturaestofadoérevestidacommantaTermobondingempoliéster
deligaçãoBicomponente,100gr/m²degramatura,antesdeserrevestidacomotecido
escolhido. A montagem das capas de tecido do estofado é feita com sistema de
costuras francesaspara conferirmaior resistênciamecânica.Assentoestruturado com
composto de madeira de reflorestamento (Eucalipto e painéis OSB) envelopado com
espumasoft29kg/m²(EspumadePoliuretanoflexível,tipoéter,expandidaembloco
contínuo, porosa e auto extinguível  Resiliência mínima 45%  NBR 8619) e com
espessura mínima de 8 cm (vide Boletins Técnicos de Produto anexos). Encosto
internamente estruturado com composto demadeira de reflorestamento (Eucalipto e
painéisOSB)envelopadocomespumasoft23Kg/m²(Espumadepoliuretanoflexível,a
basedepoliolpoliéter,expandidaemblococontínuo,porosa,commédiaresiliência–
Resiliência mínima 40%  NBR 8619); Pés em material polímero de secção circular
Ø=40 mm, cor preta. Tomada elétrica (uma unidade) instalada na parte frontal do
assento, em conformidade com Padrão Brasileiro de Tomadas NBR 14.136  tomada
com3pinos20A(âmperes).Entrada=90~240V.Saída=90~240V.Caboelétricode
acordo com NBR 5010 embutido em bolsa sob o assento para transporte. Braços
possuem estrutura em madeira de reflorestamento Eucalipto (Grandis ou Saligna) e
painéis OSB (Oriented Strand Board  Painel de Tiras Orientadas). São montados
atravésdeparafusosegramposcomcolagemnasjunções(sistemaDUOdefixação).A
junçãodobraçoaocorpodoestofamentoéfeitaatravésdeparafusossextavadosauto
atarraxantesdiretamenteemestruturademadeiramaciça.Orevestimentodaestrutura
éfeitocommantaTermobondingempoliésterdeligaçãoBicomponente,100gr/m²de
gramaturaeestaérevestidacomotecidoescolhido.Forração:tecido100%poliéster
com certificados de resiliência adequada à NBR 8619, resistência à abrasão e opção
paratratamentoderetardamentodechama.DETALHESPEÇAS:ASSENTO:L77xP51x
A39cmAlturaemrelaçãoaosolo=44,5cm;ENCOSTO:L77xP28xA28cmAltura
emrelaçãoaosolo=72~74cm;BRAÇO:L79xP12xA61cmAlturaemrelaçãoao
solo=66,5cm.

NEOFFICE
COMPOSÊUNO
MODULAR

ITEM09LOTEIIISofádecanto.Dimensões:790(L)x445/720(A)x790(P)mm
Variaçãomáximade5%nasmedidasparamaisouparamenos.Estofado01lugarcom
assento,encostoebraçosfixos.Estruturadoemmadeiradereflorestamento(Eucalipto
SalignaouGrandis)juntamentecomchapasdeOSB(OrientedStrandBoardPainelde
TirasOrientadas).Asmadeirassãocuradasatravésdeprocessodesecagemdeperíodo
mínimode6meses(eliminaçãoderesinanatural)e,nasequência,atravésdeprocesso
de secagempor30diasparacontroledaumidadeexterna.Amontagemestruturalé
feitaporgramposgalvanizados45mmecolagemdasjunções(grampo+colagem)
sistema DUO de fixação; Toda a estrutura estofado é revestida com manta
Termobondingempoliésterde ligaçãoBicomponente,100gr/m²degramatura,antes
deserrevestidacomotecidoescolhido.Amontagemdascapasdetecidodoestofadoé
feita com sistema de costuras francesas para conferir maior resistência mecânica.
Assentoestruturadocomcompostodemadeiradereflorestamento(Eucaliptoepainéis
OSB)envelopadocomespumasoft29kg/m²(EspumadePoliuretanoflexível,tipoéter,
expandidaemblococontínuo,porosaeautoextinguívelResiliênciamínima45%NBR
8619)e comespessuramínimade8 cm (videBoletinsTécnicos deProdutoanexos).
Encosto internamente estruturado com composto de madeira de reflorestamento
(Eucalipto e painéis OSB) envelopado com espuma soft 23 Kg/m² (Espuma de
poliuretanoflexível,abasedepoliolpoliéter,expandidaemblococontínuo,porosa,com
médiaresiliência–Resiliênciamínima40%NBR8619);Pésemmaterialpolímerode
secçãocircularØ=40mm,corpreta.Tomadaelétrica(umaunidade)instaladanaparte
superiordoencosto,emconformidadecomPadrãoBrasileirodeTomadasNBR14.136
tomada com3pinos20A (âmperes).Entrada=90~240V.Saída=90~240V.Cabo
elétricodeacordo comNBR5010embutidoembolsa soboassentopara transporte.
Braços possuem estrutura em madeira de reflorestamento Eucalipto (Grandis ou
Saligna) e painéis OSB (Oriented Strand Board  Painel de Tiras Orientadas). São
montadosatravésdeparafusosegramposcomcolagemnasjunções(sistemaDUOde
fixação). A junção do braço ao corpo do estofamento é feita através de parafusos
sextavados autoatarraxantes diretamente em estrutura de madeira maciça. O
revestimento da estrutura é feito commanta Termobonding em poliéster de ligação
Bicomponente, 100 gr/m² de gramatura e esta é revestida com o tecido escolhido.
Forração:tecido100%poliéstercomcertificadosderesiliênciaadequadaàNBR8619,
resistênciaàabrasãoeopçãoparatratamentoderetardamentodechama.DETALHES
PEÇAS: ASSENTO: L77 x P51 x A39 cm  Altura em relação ao solo = 44,5 cm;
ENCOSTO:L77xP28xA28cmAlturaemrelaçãoaosolo=72~74cm;BRAÇO:L79x
P12xA61cmAlturaemrelaçãoaosolo=66,5cm.

NEOFFICE
COMPOSÊUNO
ESQUINA
MODULAR
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75  UN 1.556,50 7.782,50

76  UN 1.498,20 4.494,60

ITEM10LOTEIIIPuferetagular,comtomada.Dimensões:1570(L)x445(A)x790
(P)mm
Variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos. Pufe estofado 02
lugares. Estruturado em madeira de reflorestamento (Eucalipto Saligna ou Grandis)
juntamentecomchapasdeOSB(OrientedStrandBoardPaineldeTirasOrientadas).
As madeiras são curadas através de processo de secagem de período mínimo de 6
meses(eliminaçãoderesinanatural)e,nasequência,atravésdeprocessodesecagem
por 30 dias para controle da umidade externa. A montagem estrutural é feita por
grampos galvanizados 45mme colagemdas junções (grampo+colagem)  sistema
DUOde fixação;TodaaestruturaestofadoérevestidacommantaTermobondingem
poliéster de ligação Bicomponente, 100 gr/m² de gramatura, antes de ser revestida
com o tecido escolhido. A montagem das capas de tecido do estofado é feita com
sistema de costuras francesas para conferir maior resistência mecânica. Assento
estruturado com composto demadeira de reflorestamento (Eucalipto e painéis OSB)
envelopado com espuma soft 29 kg/m² (Espuma de Poliuretano flexível, tipo éter,
expandidaemblococontínuo,porosaeautoextinguívelResiliênciamínima45%NBR
8619)e comespessuramínimade8 cm (videBoletinsTécnicos deProdutoanexos).
Assento internamente estruturado com composto de madeira de reflorestamento
(Eucalipto e painéis OSB) envelopado com espuma soft 23 Kg/m² (Espuma de
poliuretanoflexível,abasedepoliolpoliéter,expandidaemblococontínuo,porosa,com
médiaresiliência–Resiliênciamínima40%NBR8619).Orevestimentodaestruturaé
feito commantaTermobondingempoliésterde ligaçãoBicomponente,100gr/m²de
gramaturaeestaérevestidacomotecidoescolhido.Forração:tecido100%poliéster
com certificados de resiliência adequada à NBR 8619, resistência à abrasão e opção
para tratamento de retardamento de chama. Pés em material polímero de secção
circularØ=40mm,corpreta.Tomadaelétrica(umaunidade)instaladanumadasfaces
deusodeoassento,emconformidadecomPadrãoBrasileirodeTomadasNBR14.136
tomada com3pinos20A (âmperes).Entrada=90~240V.Saída=90~240V.Cabo
elétricodeacordo comNBR5010embutidoembolsa soboassentopara transporte.
DETALHESPEÇAS:ASSENTO:L157xP79xA39cmAlturaemrelaçãoaosolo=44,5
cm.

NEOFFICEILEX
PUFEMODULAR
DUO

ITEM11LOTEIIIPufetrapezoidal,comtomada.Dimensões:1400(L)x445(A)x790
(P)mm
Variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos. Pufe estofado 02
lugares. Estruturado em madeira de reflorestamento (Eucalipto Saligna ou Grandis)
juntamentecomchapasdeOSB(OrientedStrandBoardPaineldeTirasOrientadas).
As madeiras são curadas através de processo de secagem de período mínimo de 6
meses(eliminaçãoderesinanatural)e,nasequência,atravésdeprocessodesecagem
por 30 dias para controle da umidade externa. A montagem estrutural é feita por
grampos galvanizados 45mme colagemdas junções (grampo+colagem)  sistema
DUOde fixação;TodaaestruturaestofadoérevestidacommantaTermobondingem
poliéster de ligação Bicomponente, 100 gr/m² de gramatura, antes de ser revestida
com o tecido escolhido. A montagem das capas de tecido do estofado é feita com
sistema de costuras francesas para conferir maior resistência mecânica. Assento
estruturado com composto demadeira de reflorestamento (Eucalipto e painéis OSB)
envelopado com espuma soft 29 kg/m² (Espuma de Poliuretano flexível, tipo éter,
expandidaemblococontínuo,porosaeautoextinguívelResiliênciamínima45%NBR
8619)e comespessuramínimade8 cm (videBoletinsTécnicos deProdutoanexos).
Assento internamente estruturado com composto de madeira de reflorestamento
(Eucalipto e painéis OSB) envelopado com espuma soft 23 Kg/m² (Espuma de
poliuretanoflexível,abasedepoliolpoliéter,expandidaemblococontínuo,porosa,com
médiaresiliência–Resiliênciamínima40%NBR8619).Orevestimentodaestruturaé
feito commantaTermobondingempoliésterde ligaçãoBicomponente,100gr/m²de
gramaturaeestaérevestidacomotecidoescolhido.Forração:tecido100%poliéster
com certificados de resiliência adequada à NBR 8619, resistência à abrasão e opção
para tratamento de retardamento de chama. Pés em material polímero de secção
circularØ=40mm,corpreta.Tomadaelétrica(umaunidade)instaladanumadasfaces
deusodeoassento,emconformidadecomPadrãoBrasileirodeTomadasNBR14.136
tomada com3pinos20A (âmperes).Entrada=90~240V.Saída=90~240V.Cabo
elétricodeacordo comNBR5010embutidoembolsa soboassentopara transporte.
DETALHESPEÇAS:ASSENTO:L140xP79xA39cmAlturaemrelaçãoaosolo=44,5
cm.

NEOFFICEILEX
PUFEMODULAR
TRAPEZIO
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77  UN 1.139,59 4.558,36

78  UN 1.139,59 3.418,77

ITEM12LOTEIIIPufetransitivodireito,comtomada.Dimensões:520(L)x445(A)x
790(P)mm
Variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos. Pufe estofado 02
lugares. Estruturado em madeira de reflorestamento (Eucalipto Saligna ou Grandis)
juntamentecomchapasdeOSB(OrientedStrandBoardPaineldeTirasOrientadas).
As madeiras são curadas através de processo de secagem de período mínimo de 6
meses(eliminaçãoderesinanatural)e,nasequência,atravésdeprocessodesecagem
por 30 dias para controle da umidade externa. A montagem estrutural é feita por
grampos galvanizados 45mme colagemdas junções (grampo+colagem)  sistema
DUOde fixação;TodaaestruturaestofadoérevestidacommantaTermobondingem
poliéster de ligação Bicomponente, 100 gr/m² de gramatura, antes de ser revestida
com o tecido escolhido. A montagem das capas de tecido do estofado é feita com
sistema de costuras francesas para conferir maior resistência mecânica. Assento
estruturado com composto demadeira de reflorestamento (Eucalipto e painéis OSB)
envelopado com espuma soft 29 kg/m² (Espuma de Poliuretano flexível, tipo éter,
expandidaemblococontínuo,porosaeautoextinguívelResiliênciamínima45%NBR
8619)e comespessuramínimade8 cm (videBoletinsTécnicos deProdutoanexos).
Assento internamente estruturado com composto de madeira de reflorestamento
(Eucalipto e painéis OSB) envelopado com espuma soft 23 Kg/m² (Espuma de
poliuretanoflexível,abasedepoliolpoliéter,expandidaemblococontínuo,porosa,com
médiaresiliência–Resiliênciamínima40%NBR8619).Orevestimentodaestruturaé
feito commantaTermobondingempoliésterde ligaçãoBicomponente,100gr/m²de
gramaturaeestaérevestidacomotecidoescolhido.Forração:tecido100%poliéster
com certificados de resiliência adequada à NBR 8619, resistência à abrasão e opção
para tratamento de retardamento de chama. Pés em material polímero de secção
circularØ=40mm,corpreta.Tomadaelétrica(umaunidade)instaladanumadasfaces
deusodeoassento,emconformidadecomPadrãoBrasileirodeTomadasNBR14.136
tomada com3pinos20A (âmperes).Entrada=90~240V.Saída=90~240V.Cabo
elétricodeacordo comNBR5010embutidoembolsa soboassentopara transporte.
DETALHESPEÇAS:ASSENTO:L52xP79xA39cmAlturaemrelaçãoaosolo=44,5
cm.

NEOFFICEILEX
PUFEMODULAR
TRANSITIVO
DIREITO

ITEM13LOTEIII Pufetransitivoesquerdo,comtomada.Dimensões:520(L)x445
(A)x790(P)mm
Variaçãomáximade5%nasmedidasparamaisouparamenos.Estofado03 lugares
com assento, encosto e braços fixos. Estruturado em madeira de reflorestamento
(EucaliptoSalignaouGrandis)juntamentecomchapasdeOSB(OrientedStrandBoard
PaineldeTirasOrientadas).Asmadeirassãocuradasatravésdeprocessodesecagem
deperíodomínimode6meses(eliminaçãoderesinanatural)e,nasequência,através
deprocessodesecagempor30diasparacontroledaumidadeexterna.Amontagem
estruturaléfeitaporgramposgalvanizados45mmecolagemdasjunções(grampo+
colagem)sistemaDUOdefixação;Todaaestruturaestofadoérevestidacommanta
Termobondingempoliésterde ligaçãoBicomponente,100gr/m²degramatura,antes
deserrevestidacomotecidoescolhido.Amontagemdascapasdetecidodoestofadoé
feita com sistema de costuras francesas para conferir maior resistência mecânica.
Assentoestruturadocomcompostodemadeiradereflorestamento(Eucaliptoepainéis
OSB)envelopadocomespumasoft29kg/m²(EspumadePoliuretanoflexível,tipoéter,
expandidaemblococontínuo,porosaeautoextinguívelResiliênciamínima45%NBR
8619)e comespessuramínimade8 cm (videBoletinsTécnicos deProdutoanexos).
Encosto internamente estruturado com composto de madeira de reflorestamento
(Eucalipto e painéis OSB) envelopado com espuma soft 23 Kg/m² (Espuma de
poliuretanoflexível,abasedepoliolpoliéter,expandidaemblococontínuo,porosa,com
médiaresiliência–Resiliênciamínima40%NBR8619);Pésemmaterialpolímerode
secçãocircularØ=40mm,corpreta.Tomadaelétrica(umaunidade)instaladanaparte
frontaldoassento,emconformidadecomPadrãoBrasileirodeTomadasNBR14.136
tomada com3pinos20A (âmperes).Entrada=90~240V.Saída=90~240V.Cabo
elétricodeacordo comNBR5010embutidoembolsa soboassentopara transporte.
Braços possuem estrutura em madeira de reflorestamento Eucalipto (Grandis ou
Saligna) e painéis OSB (Oriented Strand Board  Painel de Tiras Orientadas). São
montadosatravésdeparafusosegramposcomcolagemnasjunções(sistemaDUOde
fixação). A junção do braço ao corpo do estofamento é feita através de parafusos
sextavados autoatarraxantes diretamente em estrutura de madeira maciça. O
revestimento da estrutura é feito commanta Termobonding em poliéster de ligação
Bicomponente, 100 gr/m² de gramatura e esta é revestida com o tecido escolhido.
Forração:tecido100%poliéstercomcertificadosderesiliênciaadequadaàNBR8619,
resistênciaàabrasãoeopçãoparatratamentoderetardamentodechama.DETALHES
PEÇAS:ASSENTO:L52xP79xA39cmAlturaemrelaçãoaosolo=44,5cm.

NEOFFICEILEX
PUFEMODULAR
TRANSITIVO
ESQUERDO
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79  UN 1.149,50 3.448,50

80  UN 1.134,10 10.206,90

ITEM14LOTEIIICachepottriângulo,comtomada.Dimensões:870(L)x445(A)x
790(P)mm
Variaçãomáximade5%nasmedidasparamaisouparamenos.Cachepot(ouporta
vasos) tipo modular (permite comporse com outros módulos de sofás e/ou mesas
laterais/cachepotsparaformarlayoutsvariadosàescolhadocliente)componíveiscom
módulosda linhaILEXeCOMPOSÉpor2 lados,sendo indicadoparacantos(esquina)
ou finalizações de composições de vários módulos, com estrutura em madeira de
reflorestamento Eucalipto (Eucalyptus Grandis / Saligna) e chapas OSB (Oriented
Standard Board) prérevestidos em manta Termobonding em poliéster de ligação
bicomponente (confere maior maciez) adequadas à norma NBR 8619 (resistência à
abrasão e tratamento de retardamento de chama). Revestimento em tecido 100%
poliésterreciclávelnaparteexterna(visível)eTecidotipoTNT(tecidonãotecido)em
polipropileno e viscose, em cor preta, presente no nicho interno de embutimento do
vaso de planta. Nicho de embutimento possui tampa bipartida em MDF (Medium
Density Fiberboard) de 18mm com revestimentomelamínico de Baixa Pressão (BP).
Esta tampa bipartida possui circunferência apropriada à passagem da vegetação,
porém,escondendoovasoacondicionadononicho.Cachepotpossuiumaunidadede
tomada elétrica 10A, tensão máxima Entrada/Saída = 90~240 V, e cabo elétrico
adequadoàNBR14.136embutidoembolsasobocachepot.Pésemmaterialpolímero
de secção circularØ=40mm, cor preta.Amontagemestrutural é feita por grampos
galvanizados 45mme colagemdas junções (grampo+ colagem)  sistemaDUOde
fixação;TodaaestruturaestofadoérevestidacommantaTermobondingempoliéster
deligaçãoBicomponente,100gr/m²degramatura,antesdeserrevestidacomotecido
escolhido. A montagem das capas de tecido do estofado é feita com sistema de
costuras francesaspara conferirmaior resistênciamecânica.Assentoestruturado com
composto de madeira de reflorestamento (Eucalipto e painéis OSB) envelopado com
espumasoft29kg/m²(EspumadePoliuretanoflexível,tipoéter,expandidaembloco
contínuo, porosa e auto extinguível  Resiliência mínima 45%  NBR 8619) e com
espessura mínima de 8 cm (vide Boletins Técnicos de Produto anexos). Assento
internamente estruturado com composto demadeira de reflorestamento (Eucalipto e
painéisOSB)envelopadocomespumasoft23Kg/m²(Espumadepoliuretanoflexível,a
basedepoliolpoliéter,expandidaemblococontínuo,porosa,commédiaresiliência–
Resiliênciamínima40%NBR8619).Orevestimentodaestruturaéfeitocommanta
TermobondingempoliésterdeligaçãoBicomponente,100gr/m²degramaturaeestaé
revestidacomo tecidoescolhido.Forração:tecido100%poliéstercomcertificadosde
resiliência adequada à NBR 8619, resistência à abrasão e opção para tratamento de
retardamento de chama.Pésemmaterial polímerode secção circularØ=40mm, cor
preta.
Tomada elétrica (uma unidade) instalada numa das faces de uso deo assento, em
conformidade comPadrão Brasileiro de TomadasNBR 14.136  tomada com3 pinos
20A(âmperes).Entrada=90~240V.Saída=90~240V.Caboelétricodeacordocom
NBR 5010 embutido em bolsa sob o assento para transporte. DETALHES PEÇAS:
Largura87cmxProfundidade79cmxAltura44,5cm.

NEOFFICEILEX
CACHEPOT
MODULAR
TRIÂNGULO

ITEM15LOTEIIICachepotquadrado,comtomada.Dimensões:790(L)x445(A)x
790(P)mm
Variaçãomáximade5%nasmedidasparamaisouparamenos.Cachepot(ouporta
vasos) tipo modular (permite comporse com outros módulos de sofás e/ou mesas
laterais/cachepotsparaformarlayoutsvariadosàescolhadocliente)componíveiscom
módulosda linhaILEXeCOMPOSÉpor2 lados,sendo indicadoparacantos(esquina)
ou finalizações de composições de vários módulos, com estrutura em madeira de
reflorestamento Eucalipto (Eucalyptus Grandis / Saligna) e chapas OSB (Oriented
Standard Board) prérevestidos em manta Termobonding em poliéster de ligação
bicomponente (confere maior maciez) adequadas à norma NBR 8619 (resistência à
abrasão e tratamento de retardamento de chama). Revestimento em tecido 100%
poliéster reciclávelnaparteexterna(visível)e tecidotipoTNT(tecidonãotecido)em
polipropileno e viscose, em cor preta, presente no nicho interno de embutimento do
vaso de planta. Nicho de embutimento possui tampa bipartida em MDF (Medium
Density Fiberboard) de 18mm com revestimentomelamínico de Baixa Pressão (BP).
Esta tampa bipartida possui circunferência apropriada à passagem da vegetação,
porém,escondendoovasoacondicionadononicho.Cachepotpossuiumaunidadede
tomada elétrica 10A, tensão máxima Entrada/Saída = 90~240 V, e cabo elétrico
adequadoàNBR14.136embutidoembolsasobocachepot.Pésemmaterialpolímero
de secção circular Ø=40mm, cor preta A montagem estrutural é feita por grampos
galvanizados 45mme colagemdas junções (grampo+ colagem)  sistemaDUOde
fixação;TodaaestruturaestofadoérevestidacommantaTermobondingempoliéster
deligaçãoBicomponente,100gr/m²degramatura,antesdeserrevestidacomotecido
escolhido. A montagem das capas de tecido do estofado é feita com sistema de
costuras francesaspara conferirmaior resistênciamecânica.Assentoestruturado com
composto de madeira de reflorestamento (Eucalipto e painéis OSB) envelopado com
espumasoft29kg/m²(EspumadePoliuretanoflexível,tipoéter,expandidaembloco
contínuo, porosa e auto extinguível  Resiliência mínima 45%  NBR 8619) e com
espessura mínima de 8 cm (vide Boletins Técnicos de Produto anexos). Assento
internamente estruturado com composto demadeira de reflorestamento (Eucalipto e
painéisOSB)envelopadocomespumasoft23Kg/m²(Espumadepoliuretanoflexível,a
basedepoliolpoliéter,expandidaemblococontínuo,porosa,commédiaresiliência–
Resiliênciamínima40%NBR8619).Orevestimentodaestruturaéfeitocommanta
TermobondingempoliésterdeligaçãoBicomponente,100gr/m²degramaturaeestaé
revestidacomo tecidoescolhido.Forração:tecido100%poliéstercomcertificadosde
resiliência adequada à NBR 8619, resistência à abrasão e opção para tratamento de
retardamento de chama.Pésemmaterial polímerode secção circularØ=40mm, cor
preta.Tomadaelétrica (umaunidade) instaladanumadas facesdeusodeoassento,
emconformidadecomPadrãoBrasileirodeTomadasNBR14.136tomadacom3pinos
20A(âmperes).Entrada=90~240V.Saída=90~240V.Caboelétricodeacordocom
NBR 5010 embutido em bolsa sob o assento para transporte. DETALHES PEÇAS:
Largura79cmxProfundidade79cmxAltura44,5cm.

NEOFFICEILEX
CACHEPOT
MODULARUNO
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81  UN 1.134,10 13.609,20

82  UN 4.030,08 52.391,04

83  UN 4.613,95 156.874,30

ITEM16LOTEIIIPoltrona.Dimensões:600(L)x450/750(A)x600(P)mm
Variaçãomáxima de 5% nasmedidas paramais ou paramenos. Poltrona compacta
individualcomassentoeencostoemmadeiradereflorestamentoEucalipto(Eucalyptus
Grandis/Saligna)echapasOSB(OrientedStandardBoard)prérevestidosemespuma
depoliuretanotipoSOFTD25gr/cm³(resiliênciamínimade45%)envelopadanaface
de contato com o usuário com manta Termobonding em poliéster de ligação
bicomponente (conferemaiormaciez),ambas(espumaemanta)adequadasànorma
NBR 8619 (resistência à abrasão e tratamento de retardamento de chama).
Revestimento do conjunto em tecido 100% poliéster reciclável. Base em madeira
maciça espécie Eucalipto (Eucalyptus Grandis/Saligna) montada através de encaixes
tipo Respiga, cavilhada e parafusamento. Revestimento em tecido 100% poliéster
reciclávelcomcertificadosderesiliênciaadequadaàNBR8619,resistênciaàabrasãoe
opçãoparatratamentoderetardamentodechama.DETALHESPEÇAS:ASSENTO:L53
cmxP48,7 cmxAlturaemrelaçãoaosolo=45cm;CONCHAENCOSTO+BRAÇOS
INTEGRADOS:L60cmxP60cmxAlturaemrelaçãoaosolo=75cm.

NEOFFICE
SAETA
POLTRONA
COMPACTA

ITEM01LOTEIVArmárioGuardaVolumesTriplo12P.Dimensões:1050(L)X1850
(A)X450(P)mm
Armáriocom12(doze)portasconfeccionadoemchapadeaçodebaixoteordecarbono
galvanizada composto de 02 (duas) laterais e 02 (duas) divisórias verticais com
espessurade0,50mm,01(um)fundocomespessurade0,50mm,09(nove)prateleiras
intermediáriasparaaseparaçãodoscompartimentoscomespessurade0,50mm,e02
(dois) tampos (superior e inferior) comespessurade0,50mm,01(um)quadro frontal
soldado comespessura de1,25mm, fixando as laterais, superior e inferior, 01 (uma)
base com espessura de 1,25mm dobrada em forma de “U” e quatro pés reguláveis
(sapatas) para correção de pequenos desníveis. O armário deverá conter 12 (doze)
compartimentos com portas, confeccionadas em chapa de aço 0,50mm, com dobra
“”V”” para reforço na aresta oposta a dobradiça e perfurações na parte frontal em
formadequadrados de5x5mmparaventilação interna.Asportasdeverão conter02
(duas)dobradiçasinternasedoisbatentesdeborrachaparafechamentosilenciososob
leve pressão. 01 (uma) fechadura universal paramóveis de aço com rotação de 90°
com 02 (duas) chaves cada e 01 (um) puxador plástico injetado em ABS. Área de
entradadecadaporta39cmx29,5cmeáreainterna41cmdealturax35cmdelargura
x42,5cmdeprofundidade.Acabamentopelosistemadetratamentoquímicodachapa
(antiferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com
camada mínima de tinta de 70 micras. Montagem através de rebites. Dimensões:
Altura: 185cm, Largura: 105cm, Profundidade: 45cm.Deverá acompanhar o armário,
umabasedeelevação.

BICCATECACOD.
BC3334BC1510

ITEM02 LOTE IV  ArmárioGuardaVolumesQuadruplo24P.Dimensões: 1200 (L) X
1850(A)X450(P)mm
Armáriocom24(vinteequatro)portasconfeccionadoemchapadeaçodebaixoteor
decarbonogalvanizadacompostode02(duas) lateraise03(três)divisóriasverticais
com espessura de 0,50mm, 01 (um) fundo com espessura de 0,50mm, 20 (vinte)
prateleiras intermediárias para a separação dos compartimentos com espessura de
0,50mm,e02 (dois) tampos(superior e inferior)comespessurade0,50mm,01(um)
quadro frontal soldado com espessura de 1,25mm, fixando as laterais, superior e
inferior,01(uma)basecomespessurade1,25mmdobradaemformade¿U¿equatro
pésreguláveis(sapatas)paracorreçãodepequenosdesníveis.Oarmáriodeveráconter
24 (vinte e quatro) compartimentos com portas, confeccionadas em chapa de aço
0,50mm,comdobra""V""parareforçonaarestaopostaadobradiçaeperfuraçõesna
parte frontal em forma de quadrados de 5x5mm para ventilação interna. As portas
deverão conter 02 (duas) dobradiças internas e dois batentes de borracha para
fechamentosilenciososoblevepressão.01(uma)fechadurauniversalparamóveisde
açocomrotaçãode90°com02(duas)chavescadae01(um)puxadorplásticoinjetado
emABS.Áreadeentradadecadaporta25cmx24,5cmeáreainterna27cmdealturax
30cmde largura x42,5cmdeprofundidade.Acabamentopelo sistemade tratamento
químico da chapa (antiferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema
eletrostáticoapó, comcamadamínimade tintade70micras.Montagematravésde
rebites.Dimensões:Altura:185cm,Largura:120cm,Profundidade:45cm.Dimensões:
Altura:185cm,Largura:120cm,Profundidade:45cmDeveráacompanharoarmário,
umabasedeelevação.

BICCATECACOD.
BC4306BC1510
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84  UN 1.786,80 30.375,60

85  UN 2.484,50 146.585,50

ITEM03LOTEIVArmárioparaLivrosePeriódicos.Dimensões:900(L)X1980(A)X
450(P)mm
Armárioconfeccionadoemchapadeaçogalvanizado compostode02(duas) laterais,
01(um)fundoe02(dois)tampos(superioreinferior)comespessurade0,50mm,01
(um)reforçosuperiorinterno(esquadro)comespessurade1,20mm,fixadoaslaterais,
01(uma)baseconfeccionadaemchapadeaçogalvanizadocomespessurade1,25mm
dobradaemformade“U”com01(um)rodapétambémemchapadeaçogalvanizado
com espessura de 1,25mm e quatro pés reguláveis (sapatas) para correção de
pequenosdesníveis.04(quatro)prateleirascomdobraquadruplanapartefrontalpara
reforço, fixadasaocorpodoarmárioatravésdeencaixe tipounhaempassosde125
mm,confeccionadasemchapaaçocomespessurade0,50mmcomdobrasnaslaterais
que permitam o encaixe sem a utilização de parafusos ou rebites. 02 (duas) portas
(esquerdadireita)confeccionadasemchapaaço0,50mm,comdobraquádruplapara
reforço na aresta oposta à dobradiça e perfurações na parte frontal em forma de
quadradosde5x5mmparaventilaçãointerna.Cadaportacontém03(três)dobradiças
internase02(dois)batentesdeborrachaparafechamentosilenciososoblevepressão.
Aporta daesquerdapossui 02 (dois) trincos,umnaparte superior eoutronaparte
inferioreaportadireitacontém01(uma)fechadurauniversalparamóveisdeaçocom
rotaçãode90grauscom02(duas)chaves.Áreadeentradadenomínimo1773mmde
altura x 820mmde largura e área interna total de 1826mmde altura x 895mmde
largurax425mmdeprofundidade.Acabamentopelosistemadetratamentoquímicoda
chapa(antiferruginosoe fosfatizante)epinturaatravésde sistemaeletrostáticoapó,
comcamadamínimadetintade70micras.Montagematravésderebiteseprateleiras
encaixadas. Dimensões: Altura: 198cm, Largura: 90cm, Profundidade: 45cm. Deverá
acompanharoarmário,umabasedeelevação.

BICCATECACOD.
BC1803

ITEM04LOTEIVArmáriodelimpeza.Dimensões:500(L)X1850(A)X450(P)mm
Armário Para Limpeza 01 Porta confeccionado em chapa de aço galvanizado, com
acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa (antiferruginoso e
fosfatizante) epinturaatravésdesistemaeletrostáticoapó, comcamadamínimade
tinta de 70micras. Contendo: 02 (duas) laterais em chapa de aço 24 (0,46mm). 01
(um)fundoemchapanº26(0,46mm),02(dois)tampos(superioreinferior)emchapa
nº26(0,46mm),quatropésreguláveis(sapatas)paracorreçãodepequenosdesníveis
parafusados em04 (quatro) suportes em chapa de aço nº 14 (1,90mm) rebitado na
base.Oarmáriodeverásercompostopor02(dois)compartimentosverticais,umdeles
divididonahorizontalem03(três)partespor02bandejasintermediáriasemchapade
aço26(0,46mm),outrocompartimentodaalturatotaldoarmárioquepossuisuporte
para04(quatro)vassourasconfeccionadoemchapadeaçonº18(1,20mm).01(uma)
divisória vertical de em chapa nº 26 (0,46mm). 01 (uma) porta em chapa nº 26
(0,46mm)com03(três)dobradiçasinternaseumafechadurauniversalparamóveisde
açocomrotaçãode90grauscom02(duas)chaves.Áreadeentradadocompartimento
esquerdosuperiordenomínimo375mmdealturax278mmdelargura,compartimento
esquerdo central 840mm de altura x 278mm de largura, compartimento esquerdo
inferiorde390mmdealturax278mmdelarguraecompartimentodireitode1645mm
dealturax132mmdelargura.Áreainternatotaldocompartimentoesquerdosuperior
de no mínimo 427 mm de altura x 323mmde largura x 425mm de profundidade,
compartimentoesquerdo central 855mmdealtura x 323mmde largura x425mmde
profundidade, compartimento esquerdo inferior de 412 mm de altura x 323mmde
largura x425mmdeprofundidade, e compartimentodireitode1695mmdealtura x
170mmde largura x 425mm de profundidade. A porta possui na parte frontal
perfurações em forma de quadrados de 5x5mm que servem como ventilação do
compartimento.Montagematravésderebites.Dimensões:Altura:185cm,Largura:50
cmeProfundidade:45 cm.Dimensões:Altura:198cm,Largura:90cm,Profundidade:
45cm.Deveráacompanharoarmário,umabasedeelevação.

BICCATECACOD.
BC5400BC1510
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86  UN LONDON 2.734,76 142.207,52

87  UN 806,94 41.960,88

ITEM 05 LOTE IV  Estanteria fixa aberta com tirante com 5 prateleiras. Dimensão:
1030(L)x2230(A)x415(P)mm
Objeto:Sistemaorganizacionalemchapadeaçosubmetidaatratamentoantiferrugem
epinturaepóxipó,formadoporpartesfixas,simplesouduplas,conformenecessidade
docliente,sendo2.080mmextensívelaté2.675mmdealturax425mmextensívelaté
850mmdelargurax1.000mmdelarguraútil.Deveráserapresentadorelatóriotécnico
emitido por laboratórios referendados pelo Inmetro demonstrando a possibilidade de
transformação do comprimento, altura e largura dos módulos, mecanização dos
módulos fixos e transformação dos módulos mecânicos em eletrônicos/upgrade.
CaracterísticasTécnicas:ParteestruturalLateralexterna
Possui furos oblongos do lado interno da coluna a cada 25mm para encaixe dos
componentes internos.ConfeccionadaemchapadeaçoSAE1010#18,dobrada,sem
quinas ou saliências, compondo uma única peça. Fechamento superior Possui furos
lateraisemformatooblongoproporcionandoperfeitoencaixenaestrutura,permitindo
umavedaçãosatisfatórianapartesuperiordosmódulos.Confeccionadoemchapade
açoSAE1010#20.Fechamento inferiorSistemadeengateparaproporcionarperfeito
encaixenaestrutura,permitindoumavedaçãosatisfatórianaparteinferiordosmódulos
e possibilitando possíveis reparos e manutenção nos mecanismos atrelados a base
deslizante,podendoservircomoapoioparaarmazenamentodemateriaisnosmódulos.
Confeccionada em chapa de aço SAE 1010#20. Chapa intermediária Com altura de
220mm, instalado de forma intercalada entre as partes visando à estabilidade dos
módulos. Confeccionado em chapa de aço SAE 1010 #14. Componentes internos
Suportede sustentaçãodos componentesConfeccionadoem chapade açoSAE1010
#18, dobrado em formato “J”, com um recorte central retangular para encaixe de
prateleirasequatrorecortesnosextremosparaacomodaçãodeumpardevarõespara
sustentação de pastas pendulares e duas abas estampadas no formato trapezoidal,
paraencaixenalateraldomódulopermitindoainstalaçãoeregulagemdocomponente
peloprópriousuáriosemautilizaçãodequalquertipodeferramenta.Utilizadoparao
armazenamento de diferentes tipos de componentes. Prateleira Confeccionada em
chapa de aço SAE 1010#20 dobrada, com 20mm de altura, dobramento duplo nas
bordasfrontaisecomreforçolongitudinalsoldadonaparteinferior,formandonaparte
superior um acabamento liso evitando o acúmulo de resíduos e possíveis pontos de
atrito.Permiteasua instalaçãoe regulagempeloprópriousuáriosemautilizaçãode
qualquertipodeferramenta,admitindoa instalaçãodeacessóriosquecomplementem
este item.Comprovar resistênciaatravésde laudodecapacidadedecargaaté250kg
com deflexão instantânea menor que 1,70 mm e residual menor que 0,15 mm
comprovadoatravésderelatóriotécnicofornecidoporqualquerlaboratóriocredenciado
pelo INMETRO. Pintura e processo de tratamento Processo de tratamento Todas as
peças confeccionadas em aço passam por tratamento antiferruginoso através de
processocontínuodedecapagemefosfatizaçãoporimersãoatravésde08banhosque
garanteaausênciadeagentescorrosivossobreasuperfíciedapeçaedepoisinduzidas
a secagem, evitando o aparecimento de pontos de oxidação e induzidas a secagem,
comprovado por meio da apresentação de relatório técnico emitido por laboratório
acreditadopeloInmetroatestandoqueoprocessofosfatizaçãoencontraseentre0,4à
1,0,conformeNBR9209:1986.PinturaApóstratamento,aspeçassãopintadasatravés
deprocessoeletrostáticocomtintanacorcinzaclarooudefinidapelocliente,abasede
resinaepóxipó,conformeasnormas:NBR11003deaderênciacomresultadoX0Y0,
espessura de tinta média por face conforme NBR 10443:2008 superior a 70 µm na
amostra utilizada para o ensaio de flexibilidade de tinta, conforme norma NBR
10545:2014, atestando que esta mesma amostra não apresentou qualquer tipo de
trincanapelículadetintaaplicada,indicandooíndicedeflexibilidadefinalsuperior

ITEM06LOTEIVEstantealmoxarifadoestruturaemaço.PrateleiraemOSB(Oriented
StrandBoard).Dimensões:1000(L)X1950(A)X450(P)mm
Estanteencaixávelcomdeestruturaconfeccionadaemchapadeaçodebaixoteorde
carbono compostade04 (quatro) colunas comespessurade1,50mmdobradasemL
com recortes e perfurações em suas abas que permitem encaixe das travessas em
passos de 50mm. Estante composta de 06 (seis) níveis com largura de 1000mm e
profundidadede450mm.Cadanívelécompostodee01(uma)prateleiraemmadeira
OSB(OrientedStrandBoard)comespessurade10mmsobrepostaaestruturacomposta
por04(quatro)travessassendoqueafrontaleatraseirasãodeespessurade1,50mm
easlateraispossuemespessurade1,20mmdobradasemUcomsistemasdedobrase
recorte de forma que sua geometria possibilite o encaixe entre travessa e coluna de
forma que a própria carga da estante faça o travamento, não necessitando de
parafusos nem de travamentos diagonais para a sustentação da estante. Peças
metálicaspossuemtratamentoquímicosuperficialfosfatizante,antiferruginosoepintura
epóxipócomcamadamínimade70micras.Dimensões:Largura:100cmxAltura195
cmxProfundidade:45cm.

BICCATECACOD.
15008
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88  UN 2.539,54 33.014,02

89  UN 2.600,30 26.003,00

ITEM07LOTEIVEstantealtasimples.Dimensões:1000(L)X2000(A)X300(P)mm
Estante simples face, totalmente confeccionada em chapa de aço de baixo teor de
carbono, com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa e pintura
atravésde sistemaeletrostáticoapó,comcamadamínimade tintade70micras.01
(uma) base em formato trapezoidal, formada por uma única peça, fechada,
confeccionada em chapa nº 20 (0,90 mm), com altura de 155mm e angulação
aproximada de 9°, sua fixação às laterais da estante se dá através de parafusos
sextavados galvanizados, possui ainda 04 (quatro) sapatas reguladoras de nível, que
nãoultrapassamos limitesexternosdaestante;01(uma)travessasuperiorhorizontal
trapezoidalconfeccionadaemumaúnicachapanº20(0,90mm),comalturade75mm
e angulaçãoaproximada de 18°, sua fixação às laterais da estante se dá através de
parafusos galvanizados; 02 (duas) laterais com altura de 2000mme largura de 300
mm, confeccionadas emumaúnica peça chapa nº18 (1,20mm), a face interna,que
permiteencaixedasbandejasempassosdeaproximadamente90mm,deverápossuir
19 (dezenove) opções de regulagem, a borda interna da lateral deverá ser angular,
formandoencaixeexatoentreabaseeatravessasuperiorsemcantosvivosouarestas;
04(quatro)prateleirascomdimensõesmínimasde930mmdecomprimentoe250mm
deprofundidade,confeccionadasemchapanº20(0,90mm),comdobrasnas laterais
que permitem as mesmas a união as laterais pelo sistema horizontal deslizante de
encaixe(semparafusos),noseucomprimentodevemapresentardobrasduplas,sendo
que a primeira deve possuir inclinação de aproximadamente 55° (cinquenta e cinco
graus) em relação à prateleira; não poderá apresentar arestas cortantes, rebarbas e
soldas aparentes. Dimensões Aproximadas: Altura: 200 cm, Largura: 100 cm,
Profundidade:30cm.
Painel para sinalização para estante simples face, totalmente confeccionada em aço
com espessura de 0,90 mm e tratamento químico das chapas através do sistema
antiferruginoso e fosfatizanteepinturaeletrostática a pó comcamadamínimade70
micras.Encaixado,deveráficarcompletamenteembutidonalateraldaestante,deverá
possuir19(dezenove)rasgosretangulares.Sistemadefixaçãolateralporencaixe,sem
uso de parafusos, soldas ou rebites. Dimensões mínimas: Altura: 2,0 (dois) metros,
Largura:24cm,Profundidade:2,7cm.
FechamentosuperiorparaestanteNEXTsimples,comdimensõesmínimasde1000mm
decomprimentoe300mmdeprofundidade,confeccionadasemchapanº20(0,90mm),
com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa epintura através de
sistemaeletrostáticoapó, comcamadamínimade tintade70micras.Possuidobras
amassadasnosquatro lados,seguidasdedobraemângulode90ºparaencaixesem
usodeparafusos,soldasourebites;nãopoderáapresentararestascortantes,rebarbas
e soldas aparentes. Dimensões aproximadas: Altura: 2,5 cm, Largura: 100 cm,
Profundidade:30cm.

BICCATECACOD.
12003(2X)12039

ITEM 08 LOTE IV  Expositor Alto Simples. Dimensões: 1000 (L) X 2000 (A) X 300
(P)mm
Expositorpara livroseperiódicossimples,totalmenteconfeccionadoemchapadeaço
de baixo teor de carbono, com acabamento pelo sistema de tratamento químico da
chapaepinturaatravésdesistemaeletrostáticoapó,comcamadamínimadetintade
70 micras. 01 (uma) base em formato trapezoidal, formada por uma única peça,
fechada,confeccionadaemchapanº20(0,90mm),comalturade155mmeangulação
aproximada de 9°, sua fixação às laterais da estante se dá através de parafusos
sextavados galvanizados, possui ainda 04 (quatro) sapatas reguladoras de nível, que
nãoultrapassamos limitesexternosdaestante;01(uma)travessasuperiorhorizontal
trapezoidalconfeccionadaemumaúnicachapanº20(0,90mm),comalturade75mm
e angulaçãoaproximada de 18°, sua fixação às laterais da estante se dá através de
parafusos galvanizados; 02 (duas) laterais com altura de 2000mme largura de 300
mm, confeccionadas emumaúnica peça chapa nº18 (1,20mm), a face interna,que
permiteencaixedasbandejasempassosdeaproximadamente90mm,deverápossuir
19 (dezenove) opções de regulagem, a borda interna da lateral deverá ser angular,
formandoencaixeexatoentreabaseeatravessasuperiorsemcantosvivosouarestas;
04 (quatro) prateleiras inclinadas com dimensões úteis de no mínimo 93,0 cm de
comprimento e 29,0 cm de altura, confeccionadas em chapa nº 20 (0,90mm), com
dobrasnaslateraisquepermitemasmesmasauniãoaslateraispelosistemahorizontal
deslizantedeencaixe(semparafusos),noseucomprimentodevemapresentardobras
duplas, sendo que a primeira deve possuir inclinação de aproximadamente 55°
(cinquenta e cinco graus) em relação à prateleira; não poderá apresentar arestas
cortantes, rebarbas e soldas aparentes. Dimensões Aproximadas: Altura: 200 cm,
Largura: 100 cm, Profundidade: 30 cm. Painel para sinalização para estante simples
face, totalmente confeccionada em aço com espessura de 0,90 mm e tratamento
químico das chapas através do sistema antiferruginoso e fosfatizante e pintura
eletrostática a pó com camada mínima de 70 micras. Encaixado, deverá ficar
completamente embutido na lateral da estante, deverá possuir 19(dezenove) rasgos
retangulares.Sistemadefixação lateralporencaixe,semusodeparafusos,soldasou
rebites.Dimensõesmínimas:Altura:2,0 (dois)metros,Largura:24cm,Profundidade:
2,7cm.

BICCATECACOD.
12009(2X)12039
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90  UN 1.102,68 78.290,28

91  UN 37,17 594,72

92  UN 33,29 532,64

93  UN 51,60 825,60

94  UN 1.443,76 2.887,52

95  UN 688,48 11.704,16

96  UN 270,53 6.763,25

97  UN 250,11 6.252,75

ITEM09LOTEIVExpositorUrsoFaceSimples.Dimensões:1020(L)X1420(A)X330
(P)mm
Expositor face simples confeccionada totalmente em aço de baixo teor de carbono,
contendo:01(uma)basecompostapor01(uma)estruturainferiorconfeccionadacom
chapa (20) 0,90mmde espessura, 02 (dois) acabamentos (anteparos) em forma de 
"urso",confeccionadosemchapa(16)1,5mmeunidosatravésdesoldaMig,02(dois)
suportespara fixaçãodascolunas, fabricados comchapa (16)1,5mmdeespessurae
rebites roscados para fixação das sapatas de nivelamento; 02 (duas) colunas para
sustentação das prateleiras, confeccionadas em chapa (16) 1,5mm, com rasgos
retangulares em passo de 60mm estilo "cremalheira" e oblongos para fixação do
chapéu,fixadoabaseatravésdeparafusoseporcas;01(uma)travessadesustentação
(chapéu)confeccionadoemchapa(20)de0,90mmdeespessura,dobradoemformato
de"U",unidoascolunasatravésdeparafusoseporcas;03(três)prateleirasinclinadas,
confeccionadasemchapa(24)de0,60mmdeespessura;06(seis)anteparos,sendo03
(três)parao ladodireitoe03(três)parao ladoesquerdo,produzidosemchapa(18)
de 1,20mm de espessura, 02 (dois) furos para fixação da prateleira através de
parafusos, em forma de "urso". 04 (quatro) sapatas niveladores confeccionadas em
plásticopreto comparafusoM8.Acabamento pelo sistemade tratamentoquímicoda
chapa(antiferruginosoe fosfatizante)epinturaatravésdosistemaeletrostáticoapó,
comcamadamínimade70micras.

BICCATECACOD.
2103B

ITEM10LOTEIVBicliocantovermelhoBorboleta.Dimensões:180(L)X180(A)X100
(P)mm
BibliocantoInfantildobradoem“L”,confeccionadoemchapadeaçodebaixoteorde
carbono, com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa (anti
ferruginosoefosfatizante)epinturaatravésdesistemaeletrostáticoapó,comcamada
mínima de tinta de 70 micras. Espessura da chapa nº 18 (1,20mm). Contorno e
detalhesinternoscortadosnoformatodeBorboleta,FolhaeJoaninha.

BICCATECACOD.
2070B

ITEM11LOTEIVBicliocantoverdeFolha.Dimensões:150(L)X190(A)X120(P)mm
BibliocantoInfantildobradoem“L”,confeccionadoemchapadeaçodebaixoteorde
carbono, com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa (anti
ferruginosoefosfatizante)epinturaatravésdesistemaeletrostáticoapó,comcamada
mínima de tinta de 70 micras. Espessura da chapa nº 18 (1,20mm). Contorno e
detalhesinternoscortadosnoformatodeBorboleta,FolhaeJoaninha.

BICCATECACOD.
2070F

ITEM12LOTEIVBicliocantovermelhoJoaninha.Dimensões:185(L)X200(A)X120
(P)mm
BibliocantoInfantildobradoem“L”,confeccionadoemchapadeaçodebaixoteorde
carbono, com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa (anti
ferruginosoefosfatizante)epinturaatravésdesistemaeletrostáticoapó,comcamada
mínima de tinta de 70 micras. Espessura da chapa nº 18 (1,20mm). Contorno e
detalhesinternoscortadosnoformatodeBorboleta,FolhaeJoaninha.

BICCATECACOD.
2070J

ITEM13LOTEIVCarrinhoBiblioteca.Dimensões:530(L)X1050(A)X530(P)mm
Carrinhoparatransportedelivros,totalmenteconfeccionadoemchapadeaçodebaixo
teordecarbono,semarestascortanteserebarbas,comacabamentopelosistemade
tratamento químico da chapa (antiferruginoso e fosfatizante) e pintura através de
sistemaeletrostáticoapó,comcamadamínimadetintade70micras.Sendo02(duas)
estruturas tubulares em aço 20x20mm com parede de 1,20mm de espessura; semi
fechadascomchapanº16(1,5mm)com09fendasde2,8cmdealturapor10,5cmde
larguracada.03(três)níveisdebandejasconfeccionadasemchapanº20(0,90mm),
sendo duas superiores inclinadas com divisória central e 01 (uma) inferior plana,
medindo490mmdelargurae490mmdecomprimento,unidasaestruturadocarrinho
através de solda. 02 (dois) suportes para rodas confeccionados em chapa nº 16
(1,50mm),com04(quatro)rodíziosgiratórioscomrodade3”dediâmetro.Capacidade
totaldecarga:100kg.Dimensões:Altura:1,05metros,Largura:53cm,Comprimento:
53cm.

BICCATECACOD.
7060

ITEM14LOTEIVKitAlmofada.Dimensões:310(L)X310(A)X630(P)mm
Kitcompostode01(um)suporteemformatodeelefanteconfeccionadoemchapade
açode baixo teorde carbono comespessurade1,20mm isentodearestascortantes
com tratamento químico superficial antiferruginoso e fosfatizante com pintura
eletrostática a pó e camada mínima de 70 micras e 16 (dezesseis) almofadas de
formato circular com 310mm de diâmetro e 35mm de altura composta de espuma
antialérgica comdensidade20 revestidana face inferioremcorinonacorpretaena
facesuperioremtecido100%poliéstersendo04(quatro)almofadasnacorvermelho,
04 (quatro) na cor verde, 04 (quatro) na cor amarelo e 04 (quatro) na cor azul.
Dimensões:Altura:31cm,Largura:31cm,Profundidade:63cm.

BICCATECACOD.
60040

ITEM 15 LOTE IV  Almofada infantil Aranha. Dimensões: 430 (L) X 200 (A) X 600
(P)mm
Almofada infantil lavável e antialérgica. Fabricada em fibra siliconada (plush 85%
algodão/poliéster 15%).Medidas aproximadas podendo variar conforme omodelo e
corespoderãovariarconformedisponibilidadedeestoque.

BICCATECACOD.
2080A

ITEM16LOTE IV  Almofada infantil Cachorro.Dimensões:600 (L)X 200 (A) X600
(P)mm
Almofada infantil lavável e antialérgica. Fabricada em fibra siliconada (plush 85%
algodão/poliéster 15%).Medidas aproximadas podendo variar conforme omodelo e
corespoderãovariarconformedisponibilidadedeestoque.

BICCATECACOD.
2080C
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c PREGÃO PRESENCIAL




98  UN 250,11 6.252,75

99  UN 250,11 6.252,75

100  UN 250,11 6.252,75

101  UN 250,11 6.252,75

102  UN 958,25 30.664,00

103  UN 834,58 1.669,16

104  UN 917,77 1.835,54

105  UN 867,19 1.734,38

106  UN 911,57 1.823,14

 
 

ITEM17LOTEIVAlmofadainfantilJabuti.Dimensões:600(L)X200(A)X600(P)mm
Almofada infantil lavável e antialérgica. Fabricada em fibra siliconada (plush 85%
algodão/poliéster 15%).Medidas aproximadas podendo variar conforme omodelo e
corespoderãovariarconformedisponibilidadedeestoque.

BICCATECACOD.
2080J

ITEM18LOTEIV Almofada infantil Borboleta.Dimensões:600(L)X200 (A)X600
(P)mm
Almofada infantil lavável e antialérgica. Fabricada em fibra siliconada (plush 85%
algodão/poliéster 15%).Medidas aproximadas podendo variar conforme omodelo e
corespoderãovariarconformedisponibilidadedeestoque.

BICCATECACOD.
2080B

ITEM19LOTEIVAlmofadainfantilGato.Dimensões:600(L)X200(A)X600(P)mm
Almofada infantil lavável e antialérgica. Fabricada em fibra siliconada (plush 85%
algodão/poliéster 15%).Medidas aproximadas podendo variar conforme omodelo e
corespoderãovariarconformedisponibilidadedeestoque.

BICCATECACOD.
2080G

ITEM20LOTEIVAlmofadainfantilSapo.Dimensões:600(L)X200(A)X600(P)mm
Almofada infantil lavável e antialérgica. Fabricada em fibra siliconada (plush 85%
algodão/poliéster 15%).Medidas aproximadas podendo variar conforme omodelo e
corespoderãovariarconformedisponibilidadedeestoque.

BICCATECACOD.
2080S

ITEM21LOTEIVPufeinfantilemformatoLosangular.Dimensões:410(L)X260(A)X
470(P)mm
PufeInfantilFolha.Estofadoinfantilsemencosto(pufe)comfacesuperior(assento)em
formato losangular. Estruturado em madeira de reflorestamento (Eucalyptusgrandis).
Estofado com espuma soft 28. Pé confeccionado em resina termoplástica injetada.
Forraçãoemtecidotiposuedeimpermeável.Dimensões:Altura:26cm;Largura:41cm;
Profundidade:47cm.Medidasaproximadaspodendovariarconformeomodeloecores
poderãovariarconformedisponibilidadedeestoque.

BICCATECACOD.
2107

ITEM22LOTEIVMesainfantilurso03Lugares.Dimensões:900(L)X520(A)X900
(P)mm
Mesainfantilcompostade:01(um)tamporedondoemMDFcomespessurade15mme
diâmetro de 900mm, acabamento melamínico texturizado; 04 (quatro) pés em aço
baixoteordecarbonoconfeccionadoemtubodiâmetrode51mm(2")comespessura
0,90mm fixados ao tampo damesa através de parafusos auto atarraxantes. Os pés
possuemtratamentoquímicofosfatizanteeantiferruginosoepinturaeletrostáticaapó
comcamadamínimade70micras,04(quatro)ponteirasemplásticodealtaresistência
para acabamento inferior dos pes; 16 (dezesseis) parafusos para fixação dos pés.
Adesivovinificonacorazulcomdesenhorecortadoecoladonasuperfíciedotampo.

BICCATECACOD.
17094

ITEM23LOTEIVMesainfantilflor03Lugares.Dimensões:900(L)X520(A)X900
(P)mm
Mesainfantilcompostade:01(um)tamporedondoemMDFcomespessurade15mme
diâmetro de 900mm, acabamento melamínico texturizado; 04 (quatro) pés em aço
baixoteordecarbonoconfeccionadoemtubodiâmetrode51mm(2")comespessura
0,90mm fixados ao tampo damesa através de parafusos auto atarraxantes. Os pés
possuemtratamentoquímicofosfatizanteeantiferruginosoepinturaeletrostáticaapó
comcamadamínimade70micras,04(quatro)ponteirasemplásticodealtaresistência
para acabamento inferior dos pes; 16 (dezesseis) parafusos para fixação dos pés.
Adesivovinificonacorazulcomdesenhorecortadoecoladonasuperfíciedotampo.

BICCATECACOD.
2204

ITEM24LOTEIVMesainfantilborboleta03Lugares.Dimensões:900(L)X520(A)X
900(P)mm
Mesainfantilcompostade:01(um)tamporedondoemMDFcomespessurade15mme
diâmetro de 900mm, acabamento melamínico texturizado; 04 (quatro) pés em aço
baixoteordecarbonoconfeccionadoemtubodiâmetrode51mm(2")comespessura
0,90mm fixados ao tampo damesa através de parafusos auto atarraxantes. Os pés
possuemtratamentoquímicofosfatizanteeantiferruginosoepinturaeletrostáticaapó
comcamadamínimade70micras,04(quatro)ponteirasemplásticodealtaresistência
para acabamento inferior dos pes; 16 (dezesseis) parafusos para fixação dos pés.
Adesivovinificonacorazulcomdesenhorecortadoecoladonasuperfíciedotampo.

BICCATECACOD.
2206

ITEM25LOTEIVMesainfantilfolha03Lugares.Dimensões:900(L)X520(A)X900
(P)mm
Mesainfantilcompostade:01(um)tamporedondoemMDFcomespessurade15mme
diâmetro de 900mm, acabamento melamínico texturizado; 04 (quatro) pés em aço
baixoteordecarbonoconfeccionadoemtubodiâmetrode51mm(2")comespessura
0,90mm fixados ao tampo damesa através de parafusos auto atarraxantes. Os pés
possuemtratamentoquímicofosfatizanteeantiferruginosoepinturaeletrostáticaapó
comcamadamínimade70micras,04(quatro)ponteirasemplásticodealtaresistência
para acabamento inferior dos pes; 16 (dezesseis) parafusos para fixação dos pés.
Adesivovinificonacorazulcomdesenhorecortadoecoladonasuperfíciedotampo.

BICCATECACOD.
2205
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c VALORES REGISTRADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA 
TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ

Seção de Licitações

REF.: Pregão Presencial 185/2019 - Registro de Preços
Objeto:  Futura aquisição de leite e alimentos nutricionais para pacientes com quadros graves de
saúde, destinados à Secretaria Municiapal da Saúde. 

VALORES REGISTRADOS

 AMBIOTON IMPORTADORA LTDA – 29.460,00

 BCR COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA ME – 9.680,00

Item Classificação Código Descrição Especificação UN Marca Quantidade Valor

- Fornecedor : ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.

1 1.006.289.126883 126883 UN NAN COMFORT 1 600 10320

3 1.006.289.126885 126885 UN ENSURE 600 19140

- Fornecedor : BCR COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA ME

4 1.006.289.126886 126886 UN TROPHIC INFANT 400 9680

9680

4786203 - Código BEC - Formula Inf Lact 
Até 6 meses Po Prot Soro do Leite C/lc Puf 
S/sacarose C/probioticos

Especificação Técnica: 
Formula Infantil; para Lactentes Ate 6 Meses de Vida 
Em Po; Com Proteina do Soro do Leite, Acrescido de 
Lc-pufas, Sem Sacarose e Com Probioticos; 
Acondicionado Em Material Que Garanta a Integridade 
do Produto; a Apresentacao do Produto Devera 
Obedecer a Legislaçao Vigente; 

3893430 - Código BEC - Formula 
Enteral/oral Normal 1 A1, 2cal/ml 100%fibr 
Soluv S/lact Em Po

Especificação Técnica: 
Formula para Nutrição Enteral Ou Oral Normal; 
Normocalorica Igual Ou Maior 1,0cal e Menor Ou Igual 
1,2kcal/ml; Com Fibras 100% Soluveis, Com Vits e Sais 
Minerais; Sem Adiçao de Lactose, Isenta de Gluten; Em 
Po C/ Sabor; Acondicionado Em Material Adeq.; a 
Apresentacao do Produto Devera Obedecer a 
Legislaçao Atual Vigente; 

4528301 - Código BEC - Suplemento 
Oral/enteral Po criança a Partir de 1 Ano, 
Diluiç 1,0 e 1,5 cal/ml

Especificação Técnica: 
Suplemento Nutricional para Uso Oral Ou Enteral; Em 
Po P/ Crianças a Partir de 1 Ano, Preparo Nas Diluiç 
1.0kcal/ml e 1.5kcal/ml; Nutricionalmente Completo P/ 
Manutenç do Estado Nutricional; Obedecendo Idr P/ 
Crianças, Isento de Gluten; Acondicionado Em 
Embalagem Apropriada; a Apresentacao do Produto 
Devera Obedecer a Legislaçao Atual Vigente; 
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