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27480-1   BELNIFER LTDA MEFornecedor: CNPJ: 21.949.157/0001-38 4136422247Telefone: Status: Classificado 3.473,55

Email: belnifer@yahoo.com.br

Lote 009 - Lote 009 3.473,55

001 Belniaki AA 385,95 *22496   ARMÁRIO DIRETOR FECHADO EM MDF BP 18MM UN 9,00 Classificado 3.473,55

 cinza cristal - especificações mínimas: 800 x 1560 x 350mm (l x a x p), com três prateleiras internas, com chave, fundo hdf, dobradiças caneco 35mm, fitas de borda 0,45mm, duas portas, puxadores em aço.

10707-7   CAPERPASS COMERCIO DE ARTIGOS PLASTICOS LTDAFornecedor: CNPJ: 05.211.777/0001-19 4103384-4444Telefone: Status: Classificado 2.139,90

Lote 018 - Lote 018 1.344,00

001 REI DO PLÁSTICO GOYANA 44,80 *22504   CADEIRA DE PLÁSTICO   SEM APOIO PARA OS BRAÇOS; UN 30,00 Classificado 1.344,00

 materiall polipropileno com aditivos anti-uv, na cor branca, produto monobloco, resistente e empilhável, para uso interno e externo, classe b (uso irrestrito) com capacidade para suportar 182 kg. De acordo com Norma ABNT NBR 14776 e Certificado do 
INMETRO Portaria 341 e 342/14 (normas vigentes) Garantia de no mínimo 12 (doze) meses a partir da entrega. Medidas aproximadas (HxLxP) 76 x 57 x 54.

Lote 043 - Lote 043 626,00

001 CAPERPASS QUADRADA 62,60 *22524   MESA DE PLÁSTICO NA COR BRANCA, EMPILHÁVEL, NAS MEDIDAS APROXIMADAS 72 UN 10,00 Classificado 626,00

X72X72 CM.

Lote 045 - Lote 045 169,90

001 CAPERPASS QUADRADA 84,95 *22526   MESA PLÁSTICA MONOBLOCO, COR BRANCA, EMPILHÁVEL, UN 2,00 Classificado 169,90

 medida aproximada (axlxp) : 70 x 70 x 70cm. Produto aditivado com proteção UVA/AVB – Resistente aos raios solares; Material: polipropileno e aditivos; Compacta, leve, fácil de  limpar  e  transportar; Uso  irrestrito, para  uso  em  locais abertos com 
exposição à luz solar ou demais intempéries. Garantia de mínimo 12 (doze) meses a partir da data de entrega.

27484-4   ESCOMOVEIS MÓVEIS ESCOLARES LTDAFornecedor: CNPJ: 05.374.843/0001-71 5137090078Telefone: Status: Classificado 19.470,00

Email: escomoveis@bol.com.br

Lote 042 - Lote 042 19.470,00

001 MOVESCO MV-1014+MV-91G 1.770,00 *22523   MESA DE REFEIÇÃO/ATIVIDADE MATERNAL COM 04 LUGARES COM CADEIRA PARA UN 11,00 Classificado 19.470,00

PROFESSOR. .DESCRIÇÃO DA MESA 

Mesa maternal/atividades com 04 lugares: Estrutura com pés em tubo de aço. Laterais com tubo com barramento duplo. Travessa superior em tubo de apoio ao tampo. Travessa horizontal em tubo de aço para unir as laterais da mesa. Fechamento dos topos 
e sapatas com ponteiras injetadas, fixadas através de encaixe e rebitadas a estrutura através de rebites de repuxo de alumínio. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmera de névoa 
salina. Solda deve possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes. Pintura por sistema em epóxi pó. Tampo nas medidas aproximadas de: (1800x850x750 mm, em madeira MDF 18mm de espessura revestido em laminado 
melamínico em cores claras. Acabamento das bordas em perfil PVC em forma arredondada. 
No tampo são usinados orifícios para encaixe das conchas (assento) confeccionadas em resina plástica nas dimensões de área útil (Largura 280mmxProfundidade 190mmxaltura encosto de 220mm, sendo que na parte frontal apresenta saliência de raio de 
40mm para melhor acomodação e conforto .Na parte posterior do encosto possui injetadas duas saliências (nervuras) para garantir maior resistência, acompanhadas de proteção estofada em material EVA e dotadas de cinto de segurança que permite a 
remoção para higienização. Base de sustentação das conchas são em tubo de aço onde as conchas serão fixadas à mesma por rebites. Com 4 lugares. Conchas em 04 cores.  

DESCRIÇÃO DA CADEIRA
Estrutura constituída de plataforma e Coluna a gás, “L” Base com rodízio. O conjunto de sustentação do assento e encosto é constituído de uma estrutura em tubo de aço em formato de “L” fixados ao mecanismo por meio de parafusos com respectivas 
porcas, com fechamento em ponteira plástica com pino na mesma cor do assento/encosto. O assento e encosto são fixados à estrutura através de parafusos mitoplastic. O mecanismo por sua vez acopla ao pistão que é encaixado na base de cinco pernas 
com cinco rodízios. Assento ergonômico com abas e superfície anatômica em resina plástica (PP). Encosto ergonômico em resina plástica (PP) com curvaturas anatômicas e três orifícios de ventilação em forma de losango estilizado em ângulo. 
O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS DA ABNT E INMETRO. 

Emitido por: Bernadete Maguerovski dos Santos, na versão: 5527 e 21/05/2021 16:27:21

mailto:belnifer@yahoo.com.br
mailto:escomoveis@bol.com.br


Prefeitura Municipal de Piên - 2021
Classificação por Fornecedor

Pregão 38/2021

Equiplano Página:2

Preço UnitárioMarcaItem SelProduto/Serviço QuantidadeUN. Preço TotalStatus Modelo

11432-4   FARIAS E FARIAS COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPPFornecedor: CNPJ: 11.943.540/0001-25 47 3264-0674Telefone: Status: Classificado 12.418,00

Email: laurafariascarbone@cloud.com

Lote 023 - Lote 023 7.378,00

001 MELANNINOS CADEIRA 434,00 *20083   CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA COM BRAÇOS UN 17,00 Classificado 7.378,00

 TAMANHO MÉDIO, assento e encosto em compensado multilaminado de 12 mm, com espuma injetada anatomicamente em densidade média (50 a 60 kg/m3), com 45 a 50 mm de espessura. Revestimento do assento e encosto em tecido de alta 
resistência. 100% poliéster na cor azul escuro e espessura mínimo de 1 mm. Bordas em PVC no contorno do estofado. Mecanismo tipo “back system”. Inclinação do encosto mediante acionamento de alavanca. Molas p/retorno automático do encosto e 
ajuste automático na frenagem do reclinador. Regulagem da altura do assento a gás, coluna central desmontável, fixada por encaixe cônico com rolamento axial de giro, esferas e arruelas de aço com coluna e mola a gás para regulagem de altura e 
amortecimento de impactos ao sentar, acionada por alavanca. Regulagem de altura do encosto para apoio lombar. Base giratória com capa de nylon na cor preta, com aranha de 5 hastes, apoiado sobre rodízios de duplo giro de nylon e com esferas de aço. 
Braços em poliuretano injetado, com alma de aço e regulagem vertical e horizontal. Fabricada em conformidade com as normas da ABNT. Medindo o encosto 35 cm de altura X 40 cm (mínimo) e 55 cm (máximo) de largura, base giratória de 67 cm de 
assento X 46 cm de largura X 45 cm de profundidade - podendo ter variação de +/- 10%

Lote 028 - Lote 028 2.850,00

001 GRP CADEIRA 570,00 *22512   CADEIRA TIPO PRESIDENTE COM ENCOSTO ALTO UN 5,00 Classificado 2.850,00

 base giratória em aço cromado com cinco rodízio, função de ajuste de altura por pistão a gás, sistema de reclinamento tipo relax com trava no ponto inicial e ajuste de pressão para maior conforto, encosto com estrutura em aço e cinta de apoio lombar, 
revestida em tela mesh (net nylon), assento com estrutura em madeira com estofamento revestida em tela mesh (net nylon) e couro PU, braços em poliprolileno com detalhes em aço cromado, espuma com densidade controlada, peso máximo recomendado: 
150 kg, medidas encosto largura: 48 cm, altura 76 cm, altura máxima até o chão: 120 cm, altura mínima até o chão: 110 cm, Assento Profundidade: 51 cm Largura: 50 cm, altura máxima até o chão: 50 cm,
altura mínima até o chão: 43 cm, Braços Comprimento: 12 cm, largura: 3 cm, altura máxima até o chão: 77 cm, altura mínima até o chão: 67 cm.

Lote 049 - Lote 049 2.190,00

001 GPR POLTRONA 1.095,00 *22529   POLTRONA GIRATÓRIA EM COURVIM - TIPO PRESIDENTE - COR PRETO UN 2,00 Classificado 2.190,00

 . Assento e encosto em compensado multilaminado com espessura mínima de 12 mm. Assento com características de pouca ou nenhuma conformação na base. Encosto, com formato levemente adaptado ao corpo para proteção da região lombar, podendo 
ser ligado ao assento através de três cantoneiras metálicas, formando, um monobloco fechado ou similar, sendo ambos estofados com espuma de poliuretano de alta resiliência e alta resistência à propagação de rasgos, alta tensão de alongamento e 
ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com espessura média de 40 mm e densidade entre 40 e
50 kg/m³, tanto para o assento, quanto para o encosto. O assento deverá possuir sua borda frontal arredondada, a fim de evitar o estrangulamento da corrente sanguínea das pernas do usuário. No topo do encosto, deverá formar-se uma área para apoio da 
cabeça, podendo ser a mesma, peça integrante do encosto ou não. Revestimento em couro sintético ou resina vinílica plastificada, com espessura mínima de 0,80 mm. Acabamento nas bordas podendo ser com perfil de PVC do tipo francês, ou semi-rígido, 
do tipo Macho/Fêmea ou com outro sistema que dispense o uso de perfil em PVC. Braços com estrutura metálica com acabamento em cromo brilhante e apoio para os braços estofado no mesmo material do revestimento da cadeira. Base giratória de cinco 
patas em aço tubular (podendo ser em formato oblongo) de 16x40mm e parede 1,5 mm com acabamento em cromo brilhante. Cada pata deve possuir um rodízio duplo de nylon com 50 mm de diâmetro, na cor preta, cuja resistência evite deslocamentos 
involuntários e que não comprometam a estabilidade do assento, com capa de acabamento em cromo brilhante ou na  cor preta. Tubo central com pistão a gás, com curso de, no mínimo, 130 mm, onde a altura da superfície superior ajustável, em relação ao 
piso esteja entre 37 cm a 50 cm, com capa telescópica protetora confeccionada por dois tubos de aço redondos sendo o interno de 2.1/4 e o externo de '''3''' com acabamento em cromo brilhante, sistema de inclinação por relax sendo o ajuste de tensão 
através de manípulo. Cor: preta. DIMENSÔES MÍNIMAS: Assento: 500 mm (largura) x 480 mm (profundidade). Encosto: 450 mm (largura)
x 700 mm (altura, do assento ao topo do encosto). Largura do apoio superior dos braços: 50 mm, Profundidade útil: 380-460 mm. As dimensões mínimas exigidas podem variar numa faixa de tolerância de até -5%.

27385-6   FORM W OOD INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDAFornecedor: CNPJ: 00.662.572/0001-36 4432286918Telefone: Status: Classificado 2.788,00

Email: licitacao@stivari.com.br

Lote 052 - Lote 052 2.788,00

001 STIVARI SUP. MONITOR 82,00 *22532   SUPORTE PARA MONITOR EM MDF COM 3 GAVETAS , COR BEGE OU BRANCO, UN 34,00 Classificado 2.788,00

39CM L X 26 CM P X 16 CM A, PESO MÁXIMO 3,9 KGS

23245-9   G. C. ARAUJO MOVEIS PARA ESCRITORIO E TRANSPORTES Fornecedor: CNPJ: 23.206.565/0001-25 045 3565-2247Telefone: Status: Classificado 17.771,86

Email:

Lote 014 - Lote 014 7.139,86
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001 Metal Poliana Q2E 509,99 *20085   ARQUIVO EM AÇO BITOLA 26 COM 04 GAVETAS UN 14,00 Classificado 7.139,86

 para pasta suspensa tamanho ofício, porta-etiqueta e puxadores estampados nas gavetas, puxadores com acabamento em pvc nas cores cristal ou grafite, fechadura cilíndrica tipo yale com travamento simultâneo das gavetas e sistema de deslizamento das 
gavetas, na cor branca.
Medidas aproximadas: 
Altura: 1360mm
Largura:470mm
Profundidade: 570mm.
GARANTIA de no mínimo 1 ano contra defeitos de fabricação e oxidação

Lote 015 - Lote 015 9.432,00

001 Metal Poliana Q2 524,00 *22501   ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS UN 18,00 Classificado 9.432,00

 porta etiqueta estampado, puxadores plásticos cromados, fechadura com dispositivo que trava simultaneamente todas as gavetas, sapatas plásticas niveladoras.  Medidas  das  Gavetas:  280  mm  alt. X  390  mm  larg. X  430  mm  prof.; Dimensões:
1.335 mm  alt. X  460 mm  larg. X  550 mm  prof.; espessura da chapa: 0,45 mm

Lote 034 - Lote 034 1.200,00

001 Metal Poliana ES2E 300,00 *22515   ESTANTE EM AÇO COM 7 PRATELEIRAS COM REGULAGEM DE ALTURA DE 5 EM 5 CM. UN 4,00 Classificado 1.200,00

ALTURA 218CM  X 92 CM LARGURA X PROFUNDIDADE 42 CM

27487-9   NA KZA DESIGN PRESENTES & DECORACOES LTDAFornecedor: CNPJ: 64.302.532/0001-66 3535262659Telefone: Status: Classificado 70.560,00

Email: licitaml@hotmail.com

Lote 008 - Lote 008 23.550,00

001 SR 4 prateleiras 785,00 *20128   ARMÁRIO DE AÇO UN 30,00 Classificado 23.550,00

 alto, 02 portas, 04 prateleiras removíveis e ajustáveis em cada compartimento. Com fechaduras cromadas e puxadores plásticos embutidos ou maçaneta. Corpo, divisórias e portas em chapa de aço laminado chapa 22, com processo de fosfatização 
antiferruginoso e pintura com esmalte sintético na cor branca (capacidade de no mínimo 20 kg por prateleira). Pés Niveladores em 02 regulagens de altura. Medidas aproximadas: 
Altura: 1940mm
Largura:900mm
Profundidade: 400mm.
GARANTIA de no mínimo 1 ano contra defeitos de fabricação e oxidação.

Lote 010 - Lote 010 7.704,00

001 SR 3 prateleiras 963,00 *22497   ARMÁRIO EM AÇO COM DUAS PORTAS E CHAVE EM CHAPA 22 (0,75 MM) UN 8,00 Classificado 7.704,00

NA COR PADRÃO CINZA MEDINDO: 1980X1200X450

Lote 013 - Lote 013 2.300,00

001 SR 16 portas 1.150,00 *22500   ARMÁRIOS ROUPEIRO COM 16 PORTAS: EM CHAPA DE AÇO "22" (0,75 MM) UN 2,00 Classificado 2.300,00

 especificações mínimas: as portas deverão possuir venezianas para arejamento e possuir pitão para cadeado, deve possuir dobradiças internas com abertura de 135º dimensões altura 1945 mm largura 1230 mm. Profundidade
40. Cor cinza.

Lote 019 - Lote 019 4.085,00

001 MOGIMAX fixa 215,00 *22505   CADEIRA EXECUTIVA, ENCOSTO E ASSENTO EM COURO SINTÉTICO, ESTRUTURA EM UN 19,00 Classificado 4.085,00

AÇO CROMADO, SEM BRAÇOS, BASE FIXA, COR PRETA.

Emitido por: Bernadete Maguerovski dos Santos, na versão: 5527 e 21/05/2021 16:27:21
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Lote 035 - Lote 035 1.196,00

001 SR 6 prateleiras 299,00 *22516   ESTANTE EM AÇO C/ 6 PRATELEIRAS ESTRUTURA EM AÇO CHAPA 22/16 6X40 UN 4,00 Classificado 1.196,00

 reforçada, com 6 prateleiras em aço com regulagem de altura, com uma segunda dobra, com reforço ômega de 20x15mm, 4 colunas em "l", carga de 80 kg distribuídos por prateleira, tratamento de superfície e pintura epóxi na cor branca, pés sapatas 
plásticas, kit com 48 parafusos e porcas. Medidas:
Altura: 2000mm
Largura:920mm
Profundidade: 300mm.
GARANTIA de no mínimo 1 ano contra defeitos de fabricação e oxidação.e  reforço X no fundo. Acabamento em pintura epóxi pó na cor cinza, com tratamento anti-ferrugem. Garantia de 05 (cinco) anos, contra defeitos de fabricação.

Lote 036 - Lote 036 28.000,00

001 Bufalo azu 7.000,00 *22517   ESTOFADO 3 E 2 LUGARES, COURO LEGÍTIMO, NA COR AZUL MARINHO UN 4,00 Classificado 28.000,00

 encostos: fixos de espuma d-256 super soft revestida com manta de silicone, assentos: fixos com suspensão de percintas elásticas trançadas, espuma d-33 soft revestida com manta de silicone, braços: espuma d-28 soft revestida com manta de  silicone;  
estrutura:  composta  por  madeira  de  lei, pés: madeira tingida, altura: 0,76, profundidade: 0,96, 3 lugares, comprimento 2,20, 2
Lugares, Comprimento 1,65.

Lote 047 - Lote 047 3.480,00

001 Santa Helena acrilico 1.160,00 *22527   MESA LATERAL EM ACRÍLICO, TODA DESMONTÁVEL, FIXADA COM PARAFUSOS DE UN 3,00 Classificado 3.480,00

ACABAMENTO CROMADO, DIMENSÕES: 65 CM DE DIÂMETRO, 61,5 CM DE ALTURA.

Lote 048 - Lote 048 245,00

001 Cortiarte cortiça 122,50 *22528   QUADRO DE AVISOS, MATERIAL CORTIÇA, COMPRIMENTO 90 CM, LARGURA 60 CM, UN 2,00 Classificado 245,00

PARA ANEXAR AVISOS, MATERIAL MOLDURA ALUMÍNIO.

25868-7   NORMELIA LOTTERMANNFornecedor: CNPJ: 20.132.150/0001-66 5535353283Telefone: Status: Classificado 30.270,00

Email: roges@reiflex.com.br

Lote 017 - Lote 017 2.000,00

001 REIFLEX RX10 500,00 *22503   CADEIRA DE ESCRITÓRIO BASE FIXA CROMADA UN 4,00 Classificado 2.000,00

 dimensões: altura: 1,10 cm, largura: 63 cm, profundidade: 60 cm, característica: estofado em espuma laminada de alta densidade, revestimento em couro sintético (pu), base fixa cromada, apoio para braços

Lote 020 - Lote 020 10.780,00

001 REIFLEX RX12 490,00 *22506   CADEIRA EXECUTIVA, ENCOSTO E ASSENTO EM COURO SINTÉTICO UN 22,00 Classificado 10.780,00

 estrutura em aço cromado, braços fixos em aço cromado e apoio em couro sintético, ajuste e altura pneumático, base cromada com rodízios deslizantes, cor preta.

Lote 022 - Lote 022 8.500,00

001 REIFLEX RX14 500,00 *22508   CADEIRA GIRATÓRIA EM PU UN 17,00 Classificado 8.500,00

 com regulagem de altura e sistema com mecanismo relax proporcionando boa postura e comodidade, base giratória em metal cromado e estrutura reforçada. Características: função de sistema relax com trava no ponto inicial, encosto e assento com 
estrutura reforçada em madeira, espuma com densidade controlada revestido com couro PU, braços em metal cromado revestido em couro PU, regulagem de altura através do pistão a gás, rodízios em PP, medidas: encosto Largura: 50 cm, Altura: 68 cm, 
Altura máxima até o chão: 120 cm, Altura mínima até o chão: 112 cm, Assento Profundidade: 52 cm, Largura: 52 cm, altura máxima até o chão: 56 cm, altura mínima até o chão: 48 cm, braços comprimento: 50 cm, largura: 7cm, altura máxima até o chão: 73 
cm, altura mínima até o chão: 65 cm, base estrela com 70 cm de diâmetro, cor predominante: Preto.

Lote 027 - Lote 027 2.450,00

Emitido por: Bernadete Maguerovski dos Santos, na versão: 5527 e 21/05/2021 16:27:21
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001 REIFLEX RX19 490,00 *20088   CADEIRA GIRATÓRIA ESTILO PRESIDENTE UN 5,00 Classificado 2.450,00

 COM ENCOSTO ALTO, base giratória em aço cromado com cinco rodízios, função de ajuste de altura por pistão a gás, sistema de reclinamento tipo relax com trava no ponto inicial e ajuste de pressão para maior conforto, encosto com estrutura em 
madeira com estofamento revestido em couro pu, assento com estrutura em madeira com estofamento revestido em ouro pu, braços em aço cromado com estofamento revestido em couro pu, espuma com densidade controlada, peso máximo recomendado: 
150 kg, medidas: encosto largura: 50 cm, altura: 62 cm, altura máxima até o chão: 109 cm, altura mínima até o chão: 45 cm, braços: comprimento: 39 cm, largura: 5 cm, altura máxima até o chão: 71,5 cm, altura mínima até o chão: 64 cm

Lote 030 - Lote 030 5.200,00

001 REIFLEX RX21 520,00 *22513   CONJUNTO MESA EM "L", MATERIAL EM MELAMINA UN 10,00 Classificado 5.200,00

 acabamento em fita de borda, estrutura tubo 50 x 30, pintura epóxi, gaveteiro com 03 gavetas em aço com chave, na cor cinza cristal. Mesa medida mínima: 1,20 x 1,00 x 0,60 x 0,75. Mesa auxiliar com teclado retrátil. Conexão arredondada 90º.

Lote 031 - Lote 031 1.340,00

001 REIFLEX RX22 670,00 *22514   CONJUNTO MESA EM L + SUPORTE PARA TECLADO UN 2,00 Classificado 1.340,00

 conjunto de mesas em "l", material em mdp 18 mm, com bordas em pvc 180º, estrutura tubo 50x30,  pintura epóxi, gaveteiro com 03 gavetas em aço com chave, cor cinza cristal,
com mesa medindo aproximadamente 1,50x0,70x0,75 cm, mesa auxiliar com
teclado retrátil medindo aproximadamente 0,80x0,70x0,75 cm, conexão arredondada 90 graus.

23332-3   PLAYRIO PARQUES INFANTIL LTDAFornecedor: CNPJ: 33.492.887/0001-31 4234631411Telefone: Status: Classificado 43.907,00

Email: playrio2019@outlook.com

Lote 003 - Lote 003 6.440,00

001 ANDRIEI MA743 460,00 *22491   ARMÁRIO ALTO COMPOSIÇÃO EM MADEIRA DE MÉDIA DENSIDADE 18 MM UN 14,00 Classificado 6.440,00

 laterais moldadas revestimento em laminado melamínico, com duas portas de abrir com
15 mm de espessura, inseridas entre as laterais, três prateleiras internas, fechadura com duas chaves, seis dobradiças tipo copo, puxadores encaixados nas portas, sistema de amortecimento das portas no fechamento, trincos interno tipo gangorra, fundo 
fechado posicionado entre as laterais com densidade 15 mm, revestido nas duas faces, tampo superior com bordas chanfrada a uma distância de 28 mm da face, com arestas suavizadas no raio de 4 mm, e diagonal côncava de 26 mm de raio, e raio frontal 
de 6 mm, lixadas e envernizadas, cantos arredondados no raio de 50 mm, demais bordas revestida em PVC, aperfeiçoamento de montagem sem aparência de dispositivos externos, regulador de nível para piso com suporte de travamento. Medidas (LPA) 
900x400x1600mm. Cor Cinza Cristal

Lote 004 - Lote 004 4.080,00

001 ANDRIEI MA744 255,00 *22492   ARMÁRIO BAIXO (TIPO BALCÃO) ESPECIFICAÇÕES MÍN:MDF,74CM X 80 CM X 45CM UN 16,00 Classificado 4.080,00

 (altura x largura x profundidade) tolerância, tampo em mdf 25mm com fita de borda 1,0 mm +/- 10%, na cor branca, dobradiças de aço tipo caneco 35mm, estrutura 18 mm e portas 18 mm, 2 portas, com pés, puxador externo em aço com chave.

Lote 005 - Lote 005 1.320,00

001 ANDRIEI MA745 330,00 *22493   ARMÁRIO BAIXO (TIPO BALCÃO) - ESPECIFICAÇÕES MÍN: MDF, 90X80X50 CM UN 4,00 Classificado 1.320,00

 (altura x largura x profundidade) tolerância, tampo em mdf 25mm com fita de borda 1,0 mm +/- 10%, na cor branca, dobradiças de aço tipo caneco 35mm, estrutura 18 mm e portas 18 mm, 2 portas, com pés, puxador externo em aço

Lote 011 - Lote 011 4.792,00

001 ANDRIEI MA748 599,00 *22498   ARMÁRIO GUARDA VOLUME 06 PORTAS COMPOSIÇÃO EM MADEIRA UN 8,00 Classificado 4.792,00

 de média densidade 18 mm, melamínico de alta densidade texturizado, com seis portas construídas em madeira media densidade de 18mm, acoplada internamente nas laterais do modulo, com fechaduras independentes,dobradiças tipo copo , puxadores de 
alumínio inseridos no frontal , bordas encabeçadas com fita de pvc. Todas portas deverão ser inseridas entre as laterais internamente, fundo fechado madeira de media densidade de 15mm, revestimento em ambas as faces, aperfeiçoamento de montagem 
sem aparência de dispositivos externos, regulador de nível para piso com suporte de travamento. Medidas (LPA) 998x450x1263mm. Cor Cinza Cristal

Lote 012 - Lote 012 900,00

001 ANDRIEI MA749 450,00 *22499   ARMÁRIO VERTICAL EM MADEIRA UN 2,00 Classificado 900,00
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 especificações mínimas: tampo em mdf 25mmcom fita de borda abs 1mm duas portas, com prateleira ajustável, portas e estrutura em mdf 18mm, dobradiças caneco curvas 35mm, medindo aproximadamente 170x750x320 (altura x largura x profundidade), na 
cor branco gelo.

Lote 021 - Lote 021 5.340,00

001 ANDRIEI MA751 89,00 *22507   CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 04 PÉS ESTOFADA: - SEM BRAÇOS, UN 60,00 Classificado 5.340,00

 Armação tubular de Aço com quatro pés –
- Fabricada com o assento e encosto em madeira compensada revestida com espuma injetada D-45. –
- Revestimento em tecido na cor preta.
- Garantia mínima de 01 (um) ano para defeitos de fabricação

Lote 024 - Lote 024 1.700,00

001 ANDRIEI MA752 170,00 *22509   CADEIRA LONGARINA 02 LUGARES, BASE HORIZONTAL EM TUBO DE AÇO ELÍPTICO UN 10,00 Classificado 1.700,00

 30X60MM arqueado com ponteiras e sapatas formando um único conjunto, coluna vertical em tubo oblongo de 20x90mm, a base horizontal em tubo retangular 30x70mm, com parede de 1,90 mm com plataformas soldadas para montagem dos assentos a 
união das bases laterais com a base horizontal superior através de parafusos com acabamento polipropileno dando acabamento em todo o conjunto e não ficando soldas aparentes, com pintura eletrostática epóxi pó curado em estufa na cor alumínio, sapatas 
em nylon fixadas na base evitando o atrito diretamente ao piso. Estrutura do chassi do encosto e assento em material plástico na cor azul Royal e ou preta, de alta resistência (polipropileno) plástico com 05 mm de espessura com aditivo anti UV, provida de 
superfície 32 furos simétricos de 1 cm² para ventilação para encosto e 08 furos de 1 cm² para assento, haste de ligação ao assento através de tubo oblongo 16x30x1,2mm curvado pneumaticamente com furações para fixação do conjunto assento e encosto, 
através de parafusos e clips plásticos, travessas horizontais soldadas para estruturação e fixação do conjunto a base da longarina, assento medindo 460x400mm, encosto medindo 460x280mm, altura 800 mm, largura 2300 mm, profundidade 630 altura do 
assento.

Lote 025 - Lote 025 1.275,00

001 ANDRIEI MA754 255,00 *22510   CADEIRA LONGARINA 03 LUGARES, BASE HORIZONTAL EM TUBO DE AÇO ELÍPTICO UN 5,00 Classificado 1.275,00

 30x60mm arqueado com ponteiras e sapatas formando um único conjunto, coluna vertical em tubo oblongo de 20x90mm, a base horizontal em tubo retangular 30x70mm, com parede de 1,90 mm com plataformas soldadas para montagem dos assentos a 
união das bases laterais com a base horizontal superior através de parafusos com acabamento em polipropileno dando acabamento em todo o conjunto e não ficando soldas aparentes, com pintura eletrostática epóxi pó curado em estufa na cor alumínio, 
sapatas em nylon fixadas na base evitando o atrito diretamente ao piso. Estrutura do chassi do encosto e assento em material plástico na cor azul Royal e ou preta, de alta resistência (polipropileno) plástico com 05 mm de espessura com aditivo anti UV, 
provida de superfície 32 furos simétricos de 1 cm² para ventilação para encosto e 08 furos de 1 cm ² para assento, haste de ligação ao assento através do tubo oblongo 16x30x1,2mm curvado pneumaticamente com furações para fixação do conjunto assento 
e encosto, através de parafusos e clips plásticos, travessas horizontais soldadas para estruturação e fixação do conjunto a base longarina, assento medindo 460x400mm, encosto medindo 460x280mm, altura 800 mm, largura 2300 mm, profundidade 630 
altura do assento

Lote 026 - Lote 026 1.700,00

001 ANDRIEI MA755 340,00 *22511   CADEIRA LONGARINA 04 LUGARES BASE HORIZONTAL EM TUBO DE AÇO ELÍPTICO UN 5,00 Classificado 1.700,00

 30x60mm arqueado com ponteiras e sapatas formando um único conjunto, coluna vertical em tubo oblongo de 20x90mm, a base horizontal em tubo retangular 30x70mm, com parede de 1,90 mm com plataformas soldadas para montagem dos assentos a 
união das bases laterais com a base horizontal superior através de parafusos com acabamento em polipropileno dando acabamento em todo o conjunto e não ficando soldas aparentes, com pintura eletrostática epóxi pó curado em estufa na cor alumínio, 
sapatas em nylon fixadas na base evitando o atrito diretamente ao piso. Estrutura do chassi do encosto e assento em material plástico na cor azul Royal e ou preta, de alta resistência (polipropileno) plástico com 05 mm de espessura com aditivo anti UV, 
provida de superfície 32 furos simétricos de 1 cm² para ventilação para encosto e 08 furos de 1 cm² para assento, haste de ligação ao assento através de tubo oblongo 16x30x1,2mm curvado pneumaticamente com furações para fixação do conjunto assento e 
encosto, através de parafusos e clips plásticos, travessas horizontais soldadas para estruturação e fixação do conjunto a base da longarina, assento medindo 460x400mm encosto medindo 460x280 mm, altura 800 mm, largura 2300 mm, profundidade 630 
altura do assento.

Lote 029 - Lote 029 1.716,00

001 ANDRIEI  MA756 429,00 *20095   CONJUNTO DE MESA COM 04 CADEIRAS UN 4,00 Classificado 1.716,00

 Especificações mínimas: em MDF com bordas arredondadas. Mesa 80x80x54cm (LxCxA) , 04 cadeiras também em MDF, assento (32x32cm) anatômico e encosto (32x16cm), altura aproximada de 61 cm.

Lote 032 - Lote 032 12.784,00

001 ANDRIEI MA759 799,00 *21750   CONJUNTO DE MESA E BANCO PARA REFEITÓRIO EMPILHÁVEIS CO 16,00 Classificado 12.784,00

 Conjunto de mesa e banco para refeitório empilháveis composto por uma mesa e dois bancos com estrutura tubular monobloco em aço. Pés, longarinas e travessas em aço seção retangular 20x40mm 10110/1020, chapa 16. Todo o conjunto metálico unido 
entre si através de solda, por processo MIG; pintura com tinta epoxi-pó, na cor cinza. Tampo e assento em compensado multilaminado 25mm, revestido na face superior com laminado melamínico de alta pressão com maior resistência superficial a perda de 
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brilho. A fixação dos mesmos e feita através de parafusos. Bordos longitudinais em post-forming 90°, bordos transversais filetados com filete plástico ou formica, ambos na mesma cor da face superior. Fechamento dos topos inferiores dos pés, com 
ponteiras plásticas internas injetadas na cor preta, fixadas a estrutura através de encaixe. 
Cor da estrutura tubular: Cinza.
Cor da fórmica da mesa: Laranja.
Cor da fórmica dos bancos: Verde limão.

06 Conjuntos nos tamanhos aproximados: 
Mesa: 2000 x 700 x 640mm
Banco: 1900 x 300 x 380mm
10 conjunto infantil nos tamanhos aproximados: 
Mesa: 2000 x 700 x 530mm
Banco: 1900 x 300 x 310mm

Lote 038 - Lote 038 1.860,00

001 ANDRIEI MA762 372,00 *22519   GAVETEIRO 6 GAVETAS: MATERIAL DO PRODUTO: MDF 15 MM UN 5,00 Classificado 1.860,00

 gaveteiro  p/  escritório; em  madeira compensado; tampo superior em  mdf  com  20 mm  de espessura; revestido em laminado melamínico na cor cinza cristal.; medindo aproximadamente 430 x
540 x 630 mm;  tipo volante; com  rodízio, contendo duas gavetas simples em aço, mais um  gavetão em  aço para pasta suspensa; deslizando sobre corrediças  metálicas;  com  puxadores  pintados  cor  alumínio.

26998-1   SLA COMERCIAL EIRELIFornecedor: CNPJ: 31.789.047/0001-00 Telefone: Status: Classificado 65.585,50

Lote 001 - Lote 001 5.720,00

001 PRÓPRIA  ARMÁRIO ALTO 520,00 *22489   ARMÁRIO ALTO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 800X500X1600 UN 11,00 Classificado 5.720,00

 (LARGURA X PROFUNDIDADE X ALTURA): - armário alto 02 portas, em mdp 25 mm. Bordas aparentes encabeçadas com fita de poliestireno de 1,0 mm com raio de 2,5 mm em suas extremidades. Parte estrutural do móvel em MDF melamínico de baixa 
pressão com 18 mm , prateleiras internas com regulagem de 32 á 32 mm.
Portas em MDF de 18 mm. Puxadores de polipropileno em formato de alça na mesma cor do mobiliário, com fechadura em aço niquelado com tambor de giro simples 180º e 2 (duas) chaves escamoteáveis com revestimento em polipropileno, dobradiças de 
zamack do tipo copo com mecanismo que permite abertura  de  270º  e  regulagens  horizontais  e  verticais;  Base  em  aço galvanizado SAE 1010/1020, retangular com 50x20x1,25 mm possuindo sapatas reguladoras de nível hexagonal em polipropileno e 
diâmetro 35 mm, que permitem regulagens de nivelamento até 15 mm, Estrutura fixada por meio de parafusos embutidos, juntamente com tambores (modelo minifix), buchas rosqueadas em zamack e cavilhas. Pintada com 50 mícrons de tinta em pó hibrido, 
com polimerização em estufa aquecida a temperatura mínima de 200¨C.
Cor Cinza cristal.

Lote 002 - Lote 002 7.595,82

001 PRÓPRIA  ARMÁRIO ALTO 2 421,99 *22490   ARMÁRIO ALTO 2 PORTAS - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 0,80X0,44X1,60 UN 18,00 Classificado 7.595,82

 com as seguintes especificações: caixa/estrutura: fabricado em mdf, tipo standard com no mínimo 720 kg/m³ de densidade média, com espessura mínima de 18 mm, ambas as faces revestidas em laminado decorativo melamínico de baixa pressão, na cor 
branca com acabamento texturizado, bordas/topos laminados com fitas de pvc 0,45 mm texturizado, na cor do móvel, a caixa/estrutura deve ser dividida em base, lateral e barras de sustentação (frontais e posteriores), a montagem do móvel deverá ser 
necessariamente com parafusos vb 36 com acabamento na cor do móvel, tampo: fabricado em mdf, tipo standart com no mínimo 720 kg/m³ de densidade média, com esp/mínima de 25 mm, ambas as faces revestidas em laminado decorativo melamínico de 
baixa pressão, na cor branca com acabamentos texturizado. Bordas/topos laminadas com fitas de PVC 0,45 mm texturizada, na cor do móvel. Fundo: fabricado em MDF, com espessura mínima de 06 mm, ambas as faces, revestidas em laminado decorativo 
melamínico de baixa pressão, na cor branca com acabamento texturizado. A montagem deverá ser parafusada e colada. Prateleira Interna: Fabricada em MDF, tipo standart com no mínimo 720 Kg/m³ de densidade média, com esp/mínima de 18 mm, ambas 
as faces revestidas com laminado decorativo melamínico de baixa pressão, na cor branca com acabamento texturizado.
Bordas laminadas com fitas de PVC de 01 mm texturizado, na cor do móvel, deverá conter 03 (três) prateleira, espessura de no mínimo 18 mm no mesmo material e cor do móvel, parte interna. Portas: 02 (duas) de abrir com chaves, fabricadas em MDF, tipo 
standard com no mínimo 720 Kg/m³ de densidade média, com espessura mínima de 18 mm, ambas as faces revestidas com laminado decorativo melamínico de baixa pressão, na cor branca com acabamento texturizado. Bordas horizontais são laminadas 
com fita de PVC 0, 45 mm na cor do móvel. Dobradiças utilizadas: (35 mm, com referência de ângulo P/ONO: 045HI/10-05 SLINE ON CURVA C52). Puxadores: em barra de alumínio.

Lote 006 - Lote 006 4.199,96

001 PRÓPRIA  ARMÁRIO COM 1.049,99 *22494   ARMÁRIO COM ARQUIVO INTERNO UTILITÁRIO UN 4,00 Classificado 4.199,96

 especificações mínimas: em mdf padrão bp branco laterais moldada, espessura de 18 mm, dimensões acabadas de 1030x 530 x 1600 mm, com 02 portas no mesmo padrão de cor, 02 prateleiras internas, fechadura com 02 chaves, dobradiças tipo copo, 
puxadores embutidos na porta, sistema para amortecimento de portas no fechamento, trinco interno tipo gangorra, fundo fechado, encaixado nas laterais, as portas deverão estar com as faces inseridas nas laterais internas, topos encabeçados com fita de 
bordo pvc. O móvel deverá ainda ser formado por uma base dividida em 3 nichos constituídos por caixas plásticas que devem estar acopladas ao móvel por meio de sistema de corrediças plásticas. As corrediças devem estar dispostas de modo que as 
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caixas possam ser trocadas e o tamanho possa variar, conforme o padrão que as constituem. O fundo deverá ser fechado em MDF com revestimento na face externa, espessura de 18 mm, a montagem do móvel não deverá apresentar dispositivos externos 
aparentes, o mesmo devera apresentar regulagem de nível, com suporte de travamento. Cor Cinza Cristal

Lote 007 - Lote 007 1.000,00

001 PRÓPRIA  ARMÁRIO COM 500,00 *22495   ARMÁRIO COM TAMPO PARA PIA UN 2,00 Classificado 1.000,00

 balcão constituído de mdf branco 18mm com quatro gavetas com corrediças telescópicas reforçadas e duas portas.  Medidas aproximadas: Altura 87(cm)x Largura 120 (cm) x Profundidade 50 (cm).
Tampo de pia com uma cuba, em aço inox, acimentado na parte inferior.

Lote 016 - Lote 016 3.419,90

001 PRÓPRIA  BAIAS EM MDF 341,99 *22502   BAIAS EM MDF COM PRATELEIRAS PARA MONITOR COM ALTURA UN 10,00 Classificado 3.419,90

 recomendável fechamento traseiro incluso tempo com frente de 30 mm arredondado e forrado em formiplast na cor bege, medidas: lateral 1,26 m x 0,68 m com sapatilhas niveladoras, mesa: 0,90 m x 0,59 m. Prateleira do monitor 0,90 m x 0,25 m acompanha 
suporte para CPU interna na lateral direita. Padrão MDF branco com as bordas e a forração do tampo em diversas cores

Lote 033 - Lote 033 26.319,92

001 PRÓPRIA    ESTAÇÃO DE 3.289,99 *22423   ESTAÇÃO DE TRABALHO EM FORMATO DE ILHA UN 8,00 Classificado 26.319,92

 formada por 4 mesas de trabalho independentes, 4 gaveteiros volantes, 04 Suportes para CPU.
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 
MESAS Formato em "L" sem gavetas fixas, tampo único produzido em MDF com espessura de 25mm, na cor branca, altura 750mm, largura 1500mm x 1500mm, profundidade 600mm. Suporte retrátil para teclado, em madeira de MDF 15 ou 18mm, 
corrediças telescópicas, tamanho aproximado de 66 cm comprimento x 30 cm largura. Suportes para CPU grafite 18mm com rodízios. Saia Frontal: Produzida em chapa de MDF com espessura de 18mm com altura mínima de 30 cm seguindo a cor do 
tampo. Estrutura: Pés em Metalon 50x30 tubo 1,2 na cor grafite.
GAVETEIRO com rodízios com 4 gavetas, largura 50 cm, profundidade 47 cm, altura 68 cm, produzido em MDF 18mm na cor branca e tampo e gavetas na cor cinza grafite, com puxadores linear e corrediças metálicas, chave com fechamento simultâneo 
(uma chave que tranca todas as gavetas). 
Deverá ser entregue montado.
Garantia de no mínimo 5 anos

Lote 037 - Lote 037 2.300,00

001 PRÓPRIA  GAVETEIRO 230,00 *22518   GAVETEIRO  VOLANTE  COM  03  GAVETAS UN 10,00 Classificado 2.300,00

 gaveteiro  p/  escritório; em  madeira compensado; tampo superior em  mdf  com  20 mm  de espessura; revestido em laminado melamínico na cor cinza cristal.; medindo aproximadamente 430 x
540 x 630 mm;  tipo volante; com  rodízio, contendo duas gavetas simples em aço, mais um  gavetão em  aço para pasta suspensa; deslizando sobre corrediças  metálicas;  com  puxadores  pintados  cor  alumínio.

Lote 039 - Lote 039 3.089,90

001 PRÓPRIA  GAVETEIRO 308,99 *22520   GAVETEIRO VOLANTE COM 3 GAVETAS - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ALTURA 62,1 UN 10,00 Classificado 3.089,90

CM X LARGURA 41,2 CM X PROFUNDIDADE 57,2 CM tampo em mdf bp 25 mm cor argila, fresado com perfil emborrachado na parte frontal, frente das gavetas em
MDF 18 mm argila, gavetas em aço fixadas por corrediças telescópicas  reforçadas, puxadores em aço, com chave.

Lote 040 - Lote 040 3.750,00

001 PRÓPRIA  GAVETEIRO 250,00 *22521   GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS – ESPECIFICAÇÕES MINIMAS ALTURA 62 CM UN 15,00 Classificado 3.750,00

X LARGURA 41 CM X PROFUNDIDADE 57 CM com tampo em mdf bp 25 mm cor argila, fresado com perfil emborrachado na parte frontal, frente das gavetas em mdf 18mm argila, gavetas em aço ficadas por corrediças telescópicas reforçadas, 
puxadores em aço, com chave.

Lote 041 - Lote 041 2.900,00

001 PRÓPRIA  GAVETEIRO 290,00 *22522   GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS UN 10,00 Classificado 2.900,00

 especificações mínimas: altura 62,1 cm x largura 42,7 cm x profundidade 61,5 cm - tampo em mdf bp 25 mm cor argila, fresado com perfil emborrachado na parte frontal, frente das gavetas em
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MDF 18 mm argila, gavetas em aço fixadas por corrediças telescópicas reforçadas, puxadores em aço, com chave

Lote 044 - Lote 044 2.490,00

001 PRÓPRIA  MESA EM 415,00 *22525   MESA EM FORMATO "L" ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 1400 X 600 X 1400 X 600 MM UN 6,00 Classificado 2.490,00

 tampo em mdf bp 25 mm carvalho castagno, borda reta em abs 1mm de espessura,
fresado, com perfilado emborrachado aplicado na parte de contato com o usuário, parte do operador arredondado com um raio de 150mm, saias com 300mm de altura acopladas ao pé redondo 3'' (três polegadas) com pés estruturados em tubos de aço 
oblongo de 30 x 50 mm com soldagem tipo "MIG" em formato H com calha fixa para passagem de fiação e sapatas niveladoras - estrutura com pintura epóxi (eletrostática a pó) na cor preta. Com calha para fiação com 03 furos para tomadas elétricas e 03 
furos para lógica também na cor preta .

Lote 046 - Lote 046 1.600,00

001 PRÓPRIA  MESA PARA 800,00 *21657   MESA PARA ESCRITÓRIO EM FORMATO L UN 2,00 Classificado 1.600,00

 tipo escrivaninha em "L". - Especificações mínimas: Com estrutura em madeira de MDF de mínimo 25 mm borda reta em ABS 1mm de espessura com perfilado emborrachado aplicado na parte de contato com o usuário, composta de tampo em MDF de 25 
mm e gaveteiro na cor cinza cristal.
Medindo aproximadamente 1400 mm de comprimento à esquerda, 1400 mm à direita, 600 mm de profundidade, 750 mm de altura. Gaveteiro com no mínimo três gavetas em aço, medindo 400/450 mm de largura, 400/450 mm de profundidade, 08/12 cm de 
altura. Pé central com furos para tomadas, pés laterais com calhas de saque frontal para passagem de fios. Gavetas com sistema de deslizamento através de corrediças metálicas telescópicas e puxadores tipo cilindro para móveis na gaveta em aço - Pés e 
calhas com pintura epóxi.

Lote 051 - Lote 051 1.200,00

001 PRÓPRIA  SUPORTE PARA 80,00 *22531   SUPORTE PARA CPU E NOBREAK - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: EM MDF 15MM, NA UN 15,00 Classificado 1.200,00

COR CINZA CRISTAL, MEDINDO APROXIMADAMENTE28CM X 34CM X 45 CM LXAXP COM 4 RODÍZIOS

V A L O R   T O T A L : 268.383,81
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