
MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO

 

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 

CNPJ 77.816.510/0001-66 / e-mail: 

 

SRP - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E 

PUBLICAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS
  
 O Município de Francisco Beltrão, Órgão Gerenciador do Sistema de 
Registro de Preços, com base na Lei Federal 8.666/93, Lei Federal nº 
Decreto Federal nº 7892/13 e Decreto Municipal nº 176/2007, torna público:
 1)REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de 

equipamentos, eletrônicos, utensílios domésticos, eletrodomésticos, 

eletroeletrônicos, móveis, móveis sob medi

escolares, instrumentos musicais, tapeçaria e vestuário para utilização da 

Municipalidade, decorrente do Pregão eletrônico nº 

outubro de 2021 a 05 de outubro

ATA SRP Nº 809/2021 
EMPRESA DETENTORA:
CNPJ Nº 08.221.047/0001-97
Lote Item Código Descrição 

001 29 77605 CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO CARACTERÍSTICAS
- Estrutura fixa empilhável.
- Com 4 pés. 
- assento e encosto confeccionados em polipropileno (PP).
- Cor preta. 
- Encosto: confeccionado em polipropileno (PP). Fixa
de encaixes retangulares, com travamento na estrutura através de pino
tampão, também confeccionado em poliprop
encosto. 
-assento: confeccionado em polipropileno (PP). Possui encaixes de garras 
para fixar-se na estrutura, com travamento feito por parafusos do tipo aa.
- Estrutura: suportes do encosto: em 2 tubos de aço carbono, de formato 
oblongo, seção 16x30 mm, parede 1,9 mm e comprimento55cm. Suportes do 
assento: em 2 tubos de aço carbono, de formato redondo, seção ¾’, parede 
1,5 mm e comprimento 54 cm. Pés: em 2 tubos de aço carbono, de formato 
oblongo, seção 16 x 30 mm, parede 1,5 mm e
assento: largura: 46   
15 UN CRAS SÃO MIGUEL
04UN HABITAÇÃO –

001 43 77619 CONJUNTO ESCOLAR ALUNO 1
CARACTERÍSTICAS 
- Conjunto para crianças com altura compreendida entre 0,93 e 1,16m, 
composto de uma mesa e uma cadeira.
- Certificado pelo INMETRO
- Mesa individual com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior 
de laminado melamínico de alta pressão e na face inferior em chap
balanceamento, montado sobre estrutura tubular de aço.
- Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno 
injetado ou em compensado anatômico moldado., montado sobre estrutura 
tubular de aço. 
Dimensões e tolerâncias da mesa:
- Largura: 600 mm. 
- Profundidade: 450 mm.
- Altura: 460 mm. 
- Espessura: 19,4 mm.
- Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/
espessura e +/- 6 mm para altura.
Características da mesa:

MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO

Estado do Paraná 

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 – Caixa Postal 51 – CEP 85601-030  

mail: licitacao@franciscobeltrao.pr.gov.br – Telefone: (46) 3520

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E  

PUBLICAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS 

O Município de Francisco Beltrão, Órgão Gerenciador do Sistema de 
Registro de Preços, com base na Lei Federal 8.666/93, Lei Federal nº 
Decreto Federal nº 7892/13 e Decreto Municipal nº 176/2007, torna público:

REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de 

equipamentos, eletrônicos, utensílios domésticos, eletrodomésticos, 

eletroeletrônicos, móveis, móveis sob medida, material esportivo, conjuntos 

escolares, instrumentos musicais, tapeçaria e vestuário para utilização da 

, decorrente do Pregão eletrônico nº 119/2021 com vigência de 

outubro de 2022 conforme segue: 

EMPRESA DETENTORA:ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA 
97 

Marca UN

CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO CARACTERÍSTICAS 
Estrutura fixa empilhável. 

assento e encosto confeccionados em polipropileno (PP). 

Encosto: confeccionado em polipropileno (PP). Fixa-se na estrutura através 
de encaixes retangulares, com travamento na estrutura através de pino-
tampão, também confeccionado em polipropileno (PP) da mesma cor do 

assento: confeccionado em polipropileno (PP). Possui encaixes de garras 
se na estrutura, com travamento feito por parafusos do tipo aa. 

Estrutura: suportes do encosto: em 2 tubos de aço carbono, de formato 
oblongo, seção 16x30 mm, parede 1,9 mm e comprimento55cm. Suportes do 
assento: em 2 tubos de aço carbono, de formato redondo, seção ¾’, parede 
1,5 mm e comprimento 54 cm. Pés: em 2 tubos de aço carbono, de formato 
oblongo, seção 16 x 30 mm, parede 1,5 mm e comprimento 121 cm. Medidas 

 
15 UN CRAS SÃO MIGUEL 

– PONTO DE ATENDIMENTO TERRA NOSSA 

MARCA 
PRÓPRIA 

UN

CONJUNTO ESCOLAR ALUNO 1- LARANJA – (1 MESA + 1 CADEIRA )   
 

para crianças com altura compreendida entre 0,93 e 1,16m, 
composto de uma mesa e uma cadeira. 

Certificado pelo INMETRO 
Mesa individual com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior 

de laminado melamínico de alta pressão e na face inferior em chapa de 
balanceamento, montado sobre estrutura tubular de aço. 

Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno 
injetado ou em compensado anatômico moldado., montado sobre estrutura 

Dimensões e tolerâncias da mesa: 

Profundidade: 450 mm. 

Espessura: 19,4 mm. 
Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1 mm para 

6 mm para altura. 
Características da mesa: 

MARCA 
PRÓPRIA 

UN
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O Município de Francisco Beltrão, Órgão Gerenciador do Sistema de 
Registro de Preços, com base na Lei Federal 8.666/93, Lei Federal nº 10.520/2002, 
Decreto Federal nº 7892/13 e Decreto Municipal nº 176/2007, torna público: 

REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de 

equipamentos, eletrônicos, utensílios domésticos, eletrodomésticos, 

da, material esportivo, conjuntos 

escolares, instrumentos musicais, tapeçaria e vestuário para utilização da 

/2021 com vigência de 06 de 

 

UN Quant. Valor unitário 
R$ 

UN 50,00 92,75 

UN 50,00 269,71 
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- Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18 mm, reves
superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8 mm de espessura, 
acabamento texturizado, na cor cinza, cantos arredondados. Revestimento 
na face inferior em chapa de balanceamento (contra
mm. Aplicação de porcas gar
mm. 
- Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica extrudada, 
confeccionada em PVC (cloreto de polivinila). PP (polipropileno) ou PE 
(polietileno), com “primer” na face de colagem, acabamento de superfície 
texturizado, na cor laranja, colada com adesivo “HotMelting”.
- Estrutura composta de: 
- Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço 
carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29 mm x 58 mm, 
em chapa 16 (1,5 mm).
- Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, 
com costura, curvado em formato de “C”, com secção circular, diâmetro de 
31,75 mm (1 ¼) em chapa 16 (1,5 mm).
- Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, 
secção circular, diâmetro de 38mm (1 ½”), em chapa 16 (1,5mm).
- Fixação do tampo à estrutura através de 06 porcas garra rosca métrica M6 
(diâmetro de 6 mm), 06 parafusos rosca métrica M6 (diâmetro de 6 mm), 
comprimento 47 mm, cabeça panela, fenda Phillips.
- Fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de 
“repuxo”, diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm.
- Ponteiras e sapatas em copolímero virgem, isento de cargas minerais, 
injetadas na cor laranja, fixadas à estrutura através de encaix
- Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso.
- Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, 
eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 
micrometros na cor cinza.
Dimensões e tolerâncias da cadeira:
- Largura do assento: 340 mm.
- Profundidade do assento: 260 mm.
- Espessura do assento: 7,2 mm a 9,1mm.
- Largura do encosto: 350 mm.
- Altura do encosto: 155 mm.
- Espessura do encosto: 7,0 mm a 9,3 mm.
- Altura do assento ao 
- Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/
espessura e +/- 10mm para altura do assento ao chão.
Características da cadeira: 
- Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem isento de cargas 
minerais, injetados na cor laranja.
- Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em 
compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo cinco 
lâminas internas, com espessura máxima de 1,5mm cada.
- Quando fabricado em compensado, o assento deve receber
na face superior de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de 
espessura, acabamento texturizado, na cor laranja. Revestimento da face 
inferior em lâmina de madeira faqueada de 0,7mm, com acabamento em 
selador, seguido de verniz poli
- Quando fabricado em compensado, o encosto deve receber revestimento 
nas duas faces de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de 
espessura, acabamento texturizado, na cor laranja. Bordos com acabamento 
em selador seguido de verniz poliuretano.
- Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro 
de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm).
- Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de 
“repuxo”, diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm
- Fixação do assento em compensado moldado à estrutura através de rebites 
de “repuxo”, diâmetro de 4,8mm, comprimento 16mm.
- Fixação do encosto em compensado moldado à estrutura através de rebites 
de “repuxo”, diâmetro de 4,8mm, comprimento 18mm.
- Ponteiras e sapatas, em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas 
minerais, injetadas na cor laranja, fixadas à estrutura através de encaixe e 
pino expansor. 
- Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti
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Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18 mm, revestido na face 
superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8 mm de espessura, 
acabamento texturizado, na cor cinza, cantos arredondados. Revestimento 
na face inferior em chapa de balanceamento (contra-placa fenólica) de 0,6 
mm. Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10 

Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica extrudada, 
confeccionada em PVC (cloreto de polivinila). PP (polipropileno) ou PE 
(polietileno), com “primer” na face de colagem, acabamento de superfície 

urizado, na cor laranja, colada com adesivo “HotMelting”. 
Estrutura composta de:  
Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço 

carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29 mm x 58 mm, 
em chapa 16 (1,5 mm). 

ravessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, 
com costura, curvado em formato de “C”, com secção circular, diâmetro de 
31,75 mm (1 ¼) em chapa 16 (1,5 mm). 

Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, 
ecção circular, diâmetro de 38mm (1 ½”), em chapa 16 (1,5mm). 
Fixação do tampo à estrutura através de 06 porcas garra rosca métrica M6 

(diâmetro de 6 mm), 06 parafusos rosca métrica M6 (diâmetro de 6 mm), 
comprimento 47 mm, cabeça panela, fenda Phillips. 

Fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de 
“repuxo”, diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm. 

Ponteiras e sapatas em copolímero virgem, isento de cargas minerais, 
injetadas na cor laranja, fixadas à estrutura através de encaixe. 

Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso. 
Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, 

eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 
micrometros na cor cinza. 

e tolerâncias da cadeira: 
Largura do assento: 340 mm. 
Profundidade do assento: 260 mm. 
Espessura do assento: 7,2 mm a 9,1mm. 
Largura do encosto: 350 mm. 
Altura do encosto: 155 mm. 
Espessura do encosto: 7,0 mm a 9,3 mm. 
Altura do assento ao chão: 260 mm. 
Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1mm para 

10mm para altura do assento ao chão. 
Características da cadeira:  

Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem isento de cargas 
a cor laranja. 

Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em 
compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo cinco 
lâminas internas, com espessura máxima de 1,5mm cada. 

Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento 
na face superior de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de 
espessura, acabamento texturizado, na cor laranja. Revestimento da face 
inferior em lâmina de madeira faqueada de 0,7mm, com acabamento em 
selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos. 

Quando fabricado em compensado, o encosto deve receber revestimento 
nas duas faces de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de 
espessura, acabamento texturizado, na cor laranja. Bordos com acabamento 

eguido de verniz poliuretano. 
Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro 

de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm). 
Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de 

“repuxo”, diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm. 
Fixação do assento em compensado moldado à estrutura através de rebites 

de “repuxo”, diâmetro de 4,8mm, comprimento 16mm. 
Fixação do encosto em compensado moldado à estrutura através de rebites 

de “repuxo”, diâmetro de 4,8mm, comprimento 18mm. 
eiras e sapatas, em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas 

minerais, injetadas na cor laranja, fixadas à estrutura através de encaixe e 

Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso. 
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- Pintura dos elementos 
eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 
micrometros, na cor cinza.
GARANTIA 
- Mínima de dois anos a partir da data da entrega, contra defeitos de 
fabricação. 

001 49 77625 CONJUNTO ESCOLAR PARA REFEITÓRIO 
BANCOS) CARACTERÍSTICAS
Conjunto para refeitório, composto de uma mesa e dois bancos padrão 
FNDE – vermelho – (ALTURA DO ALUNO: DE 1,33 A 1,59 M)
ESPECIFICAÇÕES: Tampo e assentos em madeira aglomerada (MDP), com 
espessura de 25 mm, revestida na face superior em laminado melamínico de 
alta pressão, 0,8 mm de espessura, acabamento frost, na cor branca. 
Revestimento na face inferior em laminado melamín
BP, acabamento frost, na cor branca. Furação e colocação de buchas em 
zamak, auto-atarraxantes, rosca interna ¼”, 13 mm de comprimento, 
conforme projeto e detalhamento. Dimensões acabadas: tampo: 700 mm 
(largura) x 1500 mm (comprimen
para largura e comprimento e +/
(largura) x 1350 mm (comprimento), admitindo
para largura e comprimento e +/
com fita de bordo em PVC (cloreto de polinivinila)“atóxica” com “primer”, 
acabamento texturizado, na cor vermelha, coladas com adesivo 
“hotmelting”. Dimensões nominais de 29 mm (largura) x 3 mm (espessura), 
com tolerância de até 2,5 mm para espessura. Es
bancos compostas de: pés confeccionados em tubo de aço carbono, 
laminado a frio, com costura, ø = 38 mm (1 ½”), em chapa 16 (1,5 mm). 
Travessa longitudinal em tubo de aço carbono, laminado a frio, com 
costura, secção quadrada 40 x 40 
transversais em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, secção 
retangular 20 x 50 mm, em chapa 16 (1,5 mm). Suportes estruturais e de 
fixação do tampo/assento confeccionados em chapa de aço carbono, 
espessura de 3 mm, estampados conforme o projeto. Aletas de fixação do 
tampo confeccionados em chapa de aço carbono, em chapa 14 (1,9 mm), 
estampadas conforme o projeto. Fixação do tampo/assento às estruturas 
através de parafusos ¼” x 2 ½”, cabeça chata, bicromatiza
x 2”, cabeça chata, bicromatizados. Parafusos para aglomerado, de 4,5 x 22 
mm, cabeça panela, fenda Phillips, bicromatizados. Ponteiras e sapatas em 
polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor vermelha, 
fixadas à estrutura através de encaixe. Dimensões de design conforme 
projeto. Nos moldes das ponteiras e sapatas é grafado o símbolo 
internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do 
polímero. Datador de lotes indicando mês e ano. A identificação “modelo
FDE FNDE” (conforme indicado no projeto) e o nome da empresa fabricante 
do componente injetado. Será ainda ser grafada a espessura da chapa e o 
diâmetro correspondente ao tubo para o qual a peça é adequada. Nas partes 
metálicas é aplicado tratamento antif
corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. Pintura dos 
elementos metálicos em tinta em pó híbrida epóxi/poliéster, eletrostática, 
brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na c
cinza. 
GARANTIA 
- Mínima de dois anos a partir da data da entrega, contra defeitos de 
fabricação. 

001 51 77627 CONJUNTO ESCOLAR PROFESSOR 
CARACTERÍSTICAS 
- Conjunto para professor composto de uma mesa e uma cadeira. 
- Mesa com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior de 
laminado melamínico de alta pressão e na face inferior com chapa de 
balanceamento, painel frontal em MDP ou MDF, revestido nas duas
em laminado melamínico de baixa pressão (BP), montado sobre estrutura 
tubular de aço. 
- Cadeira empilhável, com assento e encosto em polipropileno injetado ou 
em compensado anatômico moldado, montados sobre estrutura tubular de 
aço. 
Dimensões e tolerâncias da mesa:
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Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, 
eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 
micrometros, na cor cinza. 

Mínima de dois anos a partir da data da entrega, contra defeitos de 

CONJUNTO ESCOLAR PARA REFEITÓRIO – VERMELHO – (1 MESA E 2 
BANCOS) CARACTERÍSTICAS 
Conjunto para refeitório, composto de uma mesa e dois bancos padrão 

(ALTURA DO ALUNO: DE 1,33 A 1,59 M) 
ESPECIFICAÇÕES: Tampo e assentos em madeira aglomerada (MDP), com 
espessura de 25 mm, revestida na face superior em laminado melamínico de 
alta pressão, 0,8 mm de espessura, acabamento frost, na cor branca. 
Revestimento na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão – 
BP, acabamento frost, na cor branca. Furação e colocação de buchas em 

atarraxantes, rosca interna ¼”, 13 mm de comprimento, 
conforme projeto e detalhamento. Dimensões acabadas: tampo: 700 mm 
(largura) x 1500 mm (comprimento), admitindo-se tolerância de até + 2 mm 
para largura e comprimento e +/- 1 mm para espessura. Assento: 350 mm 
(largura) x 1350 mm (comprimento), admitindo-se tolerância de até + 2 mm 
para largura e comprimento e +/- 1 mm para espessura. Topos encabeçados 
com fita de bordo em PVC (cloreto de polinivinila)“atóxica” com “primer”, 
acabamento texturizado, na cor vermelha, coladas com adesivo 
“hotmelting”. Dimensões nominais de 29 mm (largura) x 3 mm (espessura), 
com tolerância de até 2,5 mm para espessura. Estrutura da mesa e dos 
bancos compostas de: pés confeccionados em tubo de aço carbono, 
laminado a frio, com costura, ø = 38 mm (1 ½”), em chapa 16 (1,5 mm). 
Travessa longitudinal em tubo de aço carbono, laminado a frio, com 
costura, secção quadrada 40 x 40 mm, em chapa 16 (1,5 mm). Travessas 
transversais em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, secção 
retangular 20 x 50 mm, em chapa 16 (1,5 mm). Suportes estruturais e de 
fixação do tampo/assento confeccionados em chapa de aço carbono, 

de 3 mm, estampados conforme o projeto. Aletas de fixação do 
tampo confeccionados em chapa de aço carbono, em chapa 14 (1,9 mm), 
estampadas conforme o projeto. Fixação do tampo/assento às estruturas 
através de parafusos ¼” x 2 ½”, cabeça chata, bicromatizados. Parafusos ¼” 
x 2”, cabeça chata, bicromatizados. Parafusos para aglomerado, de 4,5 x 22 
mm, cabeça panela, fenda Phillips, bicromatizados. Ponteiras e sapatas em 
polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor vermelha, 

ura através de encaixe. Dimensões de design conforme 
projeto. Nos moldes das ponteiras e sapatas é grafado o símbolo 
internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do 
polímero. Datador de lotes indicando mês e ano. A identificação “modelo 
FDE FNDE” (conforme indicado no projeto) e o nome da empresa fabricante 
do componente injetado. Será ainda ser grafada a espessura da chapa e o 
diâmetro correspondente ao tubo para o qual a peça é adequada. Nas partes 
metálicas é aplicado tratamento antiferruginoso que assegura resistência à 
corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. Pintura dos 
elementos metálicos em tinta em pó híbrida epóxi/poliéster, eletrostática, 
brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor 

Mínima de dois anos a partir da data da entrega, contra defeitos de 

MARCA 
PRÓPRIA 

UN

CONJUNTO ESCOLAR PROFESSOR – 1 MESA + 1 CADEIRA 
 

Conjunto para professor composto de uma mesa e uma cadeira.  
Mesa com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior de 

laminado melamínico de alta pressão e na face inferior com chapa de 
balanceamento, painel frontal em MDP ou MDF, revestido nas duas faces 
em laminado melamínico de baixa pressão (BP), montado sobre estrutura 

Cadeira empilhável, com assento e encosto em polipropileno injetado ou 
em compensado anatômico moldado, montados sobre estrutura tubular de 

râncias da mesa: 

MARCA 
PRÓPRIA 

UN
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- Largura: 1200 mm. 
- Profundidade: 650 mm.
- Altura: 760 mm. 
- Espessura: 19,4 mm.
-Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/
espessura e +/- 10 mm para altura.
Características da mesa:
- Tampo em MDP ou MDF, com e
superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, 
acabamento texturizado, na cor cinza, cantos arredondados. Revestimento 
na face inferior em chapa de balanceamento (contra placa fenólica) de 
0,6mm. Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 
10mm. 
- Painel frontal em MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revestido nas 
duas faces em laminado melamínico de baixa pressão 
frost, na cor cinza. Dimensões acabadas de 1117mm (lar
(altura) x 18mm (espessura) admitindo
largura e altura e +/- 0,6mm para espessura.
- Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica extrudada, 
confeccionada em PVC (cloreto de polivinila), PP (polipropileno) 
(polietileno), com “primer” na face de colagem, acabamento de superfície 
texturizado, na cor cinza, colada com adesivo “Hot Melting”.
- Estrutura composta de:
- Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço 
carbono laminado a frio, com costura, secção semi
60mm, em chapa 16 (1,5 mm).
- Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, 
com costura, curvado em formato de “C”, com secção circular, diâmetro 
31,75mm (1 ¼”), em chapa 16 (1,
- Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, 
secção circular, diâmetro de 38mm (1 ½”), em chapa 16 (1,5mm).
- Fixação do tampo à estrutura através de 06 porcas garra rosca métrica M6 
(diâmetro de 6mm). 06 parafusos rosca 
comprimento 47mm, cabeça panela, fenda Phillips.
- Fixação do painel à estrutura através de parafusos auto
x 5/8”, zincados. 
- Aletas de fixação do painel confeccionadas em chapa de aço carbono em 
chapa 14 
(1,9 mm). 
- Fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de 
“repuxo”, diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm.
- Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem isento de cargas 
minerais, injetadas na cor cinza.
- Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso.
- Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, 
eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 
micrometros na cor cinza.
Dimensões e tolerâncias da cad
- Largura do assento: 400 mm.
- Profundidade do assento: 430 mm.
- Espessura do assento: 9,7 mm a 12mm.
- Largura do encosto: 396 mm.
- Altura do encosto: 198 mm.
- Espessura do encosto: 9,6 mm a 12,1 mm.
- Altura do assento ao chão: 460 mm.
- Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/
espessura e +/- 10mm para altura do assento ao chão.
Características da cadeira: 
- Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem isento de cargas 
minerais, injetados na cor cinza.
- Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em 
compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo sete 
lâminas internas, com espessura máxima de 1,5mm cada.
- Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento 
na face superior de laminado melamínico de alta pressão, de 0,6mm a 0,8 
mm de espessura, acabamento texturizado, na cor cinza. Revestimento da 
face inferior em lâmina de madeira faqueada de 0,7mm, com acabamento 
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Profundidade: 650 mm. 

Espessura: 19,4 mm. 
Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1 mm para 

10 mm para altura. 
Características da mesa: 

Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revestido na face 
superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, 
acabamento texturizado, na cor cinza, cantos arredondados. Revestimento 
na face inferior em chapa de balanceamento (contra placa fenólica) de 

licação de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 

Painel frontal em MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revestido nas 
duas faces em laminado melamínico de baixa pressão – BP, acabamento 
frost, na cor cinza. Dimensões acabadas de 1117mm (largura) x 250mm 
(altura) x 18mm (espessura) admitindo-se tolerâncias de +/- 2mm para 

0,6mm para espessura. 
Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica extrudada, 

confeccionada em PVC (cloreto de polivinila), PP (polipropileno) ou PE 
(polietileno), com “primer” na face de colagem, acabamento de superfície 
texturizado, na cor cinza, colada com adesivo “Hot Melting”. 

Estrutura composta de: 
Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço 

o a frio, com costura, secção semi-oblonga de 25mm x 
60mm, em chapa 16 (1,5 mm). 

Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, 
com costura, curvado em formato de “C”, com secção circular, diâmetro 
31,75mm (1 ¼”), em chapa 16 (1,5mm). 

Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, 
secção circular, diâmetro de 38mm (1 ½”), em chapa 16 (1,5mm). 

Fixação do tampo à estrutura através de 06 porcas garra rosca métrica M6 
(diâmetro de 6mm). 06 parafusos rosca métrica M6 (diâmetro de 6mm), 
comprimento 47mm, cabeça panela, fenda Phillips. 

Fixação do painel à estrutura através de parafusos auto-atarraxantes 3/16” 

Aletas de fixação do painel confeccionadas em chapa de aço carbono em 

Fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de 
“repuxo”, diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm. 

Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem isento de cargas 
minerais, injetadas na cor cinza. 

icas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso. 
Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, 

eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 
micrometros na cor cinza. 
Dimensões e tolerâncias da cadeira: 

Largura do assento: 400 mm. 
Profundidade do assento: 430 mm. 
Espessura do assento: 9,7 mm a 12mm. 
Largura do encosto: 396 mm. 
Altura do encosto: 198 mm. 
Espessura do encosto: 9,6 mm a 12,1 mm. 
Altura do assento ao chão: 460 mm. 
Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1mm para 

10mm para altura do assento ao chão. 
Características da cadeira:  

Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem isento de cargas 
minerais, injetados na cor cinza. 

lternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em 
compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo sete 
lâminas internas, com espessura máxima de 1,5mm cada. 

Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento 
ce superior de laminado melamínico de alta pressão, de 0,6mm a 0,8 

mm de espessura, acabamento texturizado, na cor cinza. Revestimento da 
face inferior em lâmina de madeira faqueada de 0,7mm, com acabamento 
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em selador, seguido de verniz poliuretano, inclus
- Quando fabricado em compensado, o encosto deve receber revestimento 
nas duas faces de laminado melamínico de alta pressão, de 0,6mm a 0,8mm 
de espessura, acabamento texturizado, na cor cinza. Bordos revestidos com 
selador seguido de verni
- Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro 
de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm).
- Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de 
“repuxo”, diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm.
- Fixação do assento em compensado moldado à estrutura através de rebites 
de repuxo, diâmetro de 4,8mm, comprimento 19mm.
- Fixação do encosto em compensado moldado à estrutura através de rebites 
de repuxo, diâmetro 4,8mm, comprimento 22mm.
- Ponteiras e sapatas em pol
minerais, injetadas na cor cinza, fixadas à estrutura através de encaixe e 
pino expansor. 
- Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso,
- Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó 
eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 
micrometros, na cor cinza.
GARANTIA 
- Mínima de dois anos a partir da data da entrega, contra defeitos de 
fabricação.  

001 86 77662 MESA DE REUNIÃO CARACTERÍSTICAS
Mesa de reunião com tampo retangular ou oval em MDF revestido de 
laminado melamínico, montada sobre dois pés.
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS
- Tampo retangular: 2000 x 1000 mm +/
- Altura: 740 mm +/- 5mm.
- Para acomodação de pessoas em cadeira de rodas (PCR) e atendimento às 
exigências da ABNT NBR 9050 a mesa deve possuir altura livre sob o 
tampo: mínima de 730mm.
- Tampo em MDF, com espessura de 25 mm, revestido na face inferior com 
laminado melamínico de baixa 
laminado melamínico de alta pressão, de 0,8 mm de espessura, cor cinza ou 
branco, acabamento texturizado.
- Bordos encabeçados com perfil extrudado maciço de 180º, na cor cinza ou 
branco, com a mesma tonalidade do lamin
pequenasvariações decorrentes das características de cada material (brilho, 
textura). O perfil deve ser encaixado e fixado com adesivo ao tampo, e ser 
nivelado com as suas superfícies.
- Estrutura constituída de:
- Estrutura em aço carbono com dois pés, com trava em MDF entre os 
mesmos. 
- Fixação do tampo à estrutura através de parafusos de rosca com 
buchasmetálicas. 
- Sapatas reguláveis em nylon ou polipropilenoinjetado.
- Terminações de tubos em plástico injetado, na cor cinza o
através de encaixe. Estas não devem poder ser retiradas sem o uso 
deferramentas. 
- Peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes 
cortantes. 
- Acabamento das partes metálicas em pintura em pó, brilhante, na cor 
oupreta. 
- Todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas devem receber 
solda em toda a extensão daunião.
GARANTIA 
- Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do 
equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a d
gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da 
garantia, substituindo as peças com defeito.
02 UN SAUDE  
01 UN MEIO AMBIENTE

001 89 77665 MESA DE TRABALHO 
Mesa de trabalho, estação com 4 mesas e 4 painéis divisores em MDF 
revestido de laminado melamínico, montada sobre suporte metálico 
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em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos. 
Quando fabricado em compensado, o encosto deve receber revestimento 

nas duas faces de laminado melamínico de alta pressão, de 0,6mm a 0,8mm 
de espessura, acabamento texturizado, na cor cinza. Bordos revestidos com 
selador seguido de verniz poliuretano. 

Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro 
de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm). 

Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de 
“repuxo”, diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm. 

assento em compensado moldado à estrutura através de rebites 
de repuxo, diâmetro de 4,8mm, comprimento 19mm. 

Fixação do encosto em compensado moldado à estrutura através de rebites 
de repuxo, diâmetro 4,8mm, comprimento 22mm. 

Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem isento de cargas 
minerais, injetadas na cor cinza, fixadas à estrutura através de encaixe e 

Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso, 
Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, 

eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 
micrometros, na cor cinza. 

Mínima de dois anos a partir da data da entrega, contra defeitos de 

MESA DE REUNIÃO CARACTERÍSTICAS 
Mesa de reunião com tampo retangular ou oval em MDF revestido de 
laminado melamínico, montada sobre dois pés. 
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS 

Tampo retangular: 2000 x 1000 mm +/- 50mm. 
5mm. 

acomodação de pessoas em cadeira de rodas (PCR) e atendimento às 
exigências da ABNT NBR 9050 a mesa deve possuir altura livre sob o 
tampo: mínima de 730mm. 

Tampo em MDF, com espessura de 25 mm, revestido na face inferior com 
laminado melamínico de baixa pressão (BP), e na face superior com 
laminado melamínico de alta pressão, de 0,8 mm de espessura, cor cinza ou 
branco, acabamento texturizado. 

Bordos encabeçados com perfil extrudado maciço de 180º, na cor cinza ou 
branco, com a mesma tonalidade do laminado do tampo, admitindo-se 
pequenasvariações decorrentes das características de cada material (brilho, 
textura). O perfil deve ser encaixado e fixado com adesivo ao tampo, e ser 
nivelado com as suas superfícies. 

Estrutura constituída de: 
ço carbono com dois pés, com trava em MDF entre os 

Fixação do tampo à estrutura através de parafusos de rosca com 

Sapatas reguláveis em nylon ou polipropilenoinjetado. 
Terminações de tubos em plástico injetado, na cor cinza ou preta, fixadas 

através de encaixe. Estas não devem poder ser retiradas sem o uso 

Peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes 

Acabamento das partes metálicas em pintura em pó, brilhante, na cor cinza 

Todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas devem receber 
solda em toda a extensão daunião. 

Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do 
equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica 
gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da 
garantia, substituindo as peças com defeito. 

01 UN MEIO AMBIENTE 
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MESA DE TRABALHO – ESTAÇÃO COM 04 MESAS  CARACTERÍSTICAS 
Mesa de trabalho, estação com 4 mesas e 4 painéis divisores em MDF 
revestido de laminado melamínico, montada sobre suporte metálico 
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compés. 
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS
-Estação composta por mesa com tampo regular de 1500 x 1500 mm +/
10mm, gaveteiro fixo de 2 ou 3 gavetas com corrediças metálicas.
- Para acomodação de pessoas em cadeira de rodas (PCR) e atendimento às 
exigências da ABNT NBR 9050 a mesa deve possuir altura livre sob o 
tampo: mínima de 730mm.
- Tampo em MDF, com espessura de 2
laminado melamínico de baixa pressão (BP), e na face superior com 
laminado melamínico de alta pressão, de 0,8 mm de espessura, cor cinza, 
acabamento texturizado.
- Bordos encabeçados com perfil extrudado maciço de 180º,
com a mesma tonalidade do laminado do tampo, admitindo
pequenasvariações decorrentes das características de cada material (brilho, 
textura). O perfil deve ser encaixado e fixado com adesivo ao tampo, e ser 
nivelado com as suas superfícies
- Estrutura constituída de:
- Estrutura em aço carbono com pés, com trava em MDF entre os mesmos.
- Fixação do tampo à estrutura através de parafusos de rosca com 
buchasmetálicas. 
- Sapatas reguláveis em nylon ou polipropileno injetado.
- Terminações de tubos em plástico injetado, na cor cinza ou preta, fixadas 
através de encaixe. Estas não devem poder ser retiradas sem o uso de 
ferramentas. 
- Passa fios e furo central.
- Acabamento das partes metálicas em pintura em pó, brilhante, na cor cinza 
ou preta. 
- Todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas devem receber 
solda em toda a extensão da união.
- Cantos devem ser arredondados
GARANTIA 
- Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do 
equipamento. O fabricante/contrat
gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da 
garantia, substituindo as peças com defeito.
02 UN SAUDE  
01 UN MEIO AMBIENTE

001 97 77673 MESA PARA IMPRESSORA 
- Mesa tampo em mdp15mm.
-  medindo 600 x 400 x 750.
-  acabamento em bp. 
- bordas com perfil reto em pvc.
 - pés com estrutura metálica tubo 30x50mm acabam
ento com pintura epóxi. 
- cor padrão cristal ou cinza.
GARANTIA 
- Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do 
equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica 
gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da 
garantia, substituindo as peças com defeito.
13 UN SAUDE  

 
ATA SRP Nº 810 /2021 
EMPRESA DETENTORA:
SERVIÇOS EIRELI. 
CNPJ Nº 26.865.222/0001-60
Lote Item Código Descrição 

001 38 77614 CAMA EMPILHÁVEL 
- Caminha empilhável para crianças de 1 a 5 anos. Leve, lavável, montada 
através de encaixe, sem velcro e parafusos.
DIMENSÕES  
- Altura: 110 mm. 
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DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS 
Estação composta por mesa com tampo regular de 1500 x 1500 mm +/- 

gaveteiro fixo de 2 ou 3 gavetas com corrediças metálicas. 
Para acomodação de pessoas em cadeira de rodas (PCR) e atendimento às 

exigências da ABNT NBR 9050 a mesa deve possuir altura livre sob o 
tampo: mínima de 730mm. 

Tampo em MDF, com espessura de 25 mm, revestido na face inferior com 
laminado melamínico de baixa pressão (BP), e na face superior com 
laminado melamínico de alta pressão, de 0,8 mm de espessura, cor cinza, 
acabamento texturizado. 

Bordos encabeçados com perfil extrudado maciço de 180º, na cor cinza, 
com a mesma tonalidade do laminado do tampo, admitindo-se 
pequenasvariações decorrentes das características de cada material (brilho, 
textura). O perfil deve ser encaixado e fixado com adesivo ao tampo, e ser 
nivelado com as suas superfícies. 

Estrutura constituída de: 
Estrutura em aço carbono com pés, com trava em MDF entre os mesmos. 
Fixação do tampo à estrutura através de parafusos de rosca com 

Sapatas reguláveis em nylon ou polipropileno injetado. 
tubos em plástico injetado, na cor cinza ou preta, fixadas 

através de encaixe. Estas não devem poder ser retiradas sem o uso de 

Passa fios e furo central. 
Acabamento das partes metálicas em pintura em pó, brilhante, na cor cinza 

Todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas devem receber 
solda em toda a extensão da união. 

Cantos devem ser arredondados 

Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do 
equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica 
gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da 
garantia, substituindo as peças com defeito. 

01 UN MEIO AMBIENTE 

MESA PARA IMPRESSORA CARACTERÍSTICAS 
Mesa tampo em mdp15mm. 
medindo 600 x 400 x 750. 

 
bordas com perfil reto em pvc. 
pés com estrutura metálica tubo 30x50mm acabam 

ento com pintura epóxi.  
cor padrão cristal ou cinza. 

a partir da data da entrega, de cobertura integral do 
equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica 
gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da 
garantia, substituindo as peças com defeito. 
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EMPRESA DETENTORA:ALFABRINK COMERCIO DE BRINQUEDOS E 

60 
Marca UN

CAMA EMPILHÁVEL CARACTERÍSTICAS 
Caminha empilhável para crianças de 1 a 5 anos. Leve, lavável, montada 

através de encaixe, sem velcro e parafusos. 
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-Largura: 550 mm. 
- Comprimento: 1350 mm.
- Selo do INMETRO. 
- Permite empilhamento.
- Suporta até 50 kg. 
- Pés e cabeceira em polipropileno virgem (PP não reciclado) que permitam 
higienização total com água. Ponteiras dos pés em borracha antiderrapante.
- Estrutura lateral em barras de alumínio de liga 6063 com espessura de 
1,59mm, resistente à co
-Tela vazada em tecido 100% poliéster lavável, com tratamento antialérgico, 
antifungo, antiácaro, antibacteriano, antichama, anti
isento de ftalatos.  
- Acabamento soldado uniformemente
GARANTIA 
- Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do 
equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica 
gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da 
garantia, substituindo as peças com defeito.

 
ATA SRP Nº 811/2021 
EMPRESA DETENTORA:
PLASTICOS EIRELI. 
CNPJ Nº 41.770.193/0001-47
Lote Item Código Descrição 

001 32 77608 CADEIRA PLÁSTICACADEIRA PLÁSTICA CARACTERÍSTICAS
- Produzida em polipropileno com material 100% virgem. 
- Sem braço. 
- Com proteção contra raios UV.
- Certificadas pela norma ABNT.
- Selo do INMETRO. 
- Suporta até 154 kg. 
GARANTIA 
- Mínima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de 
fabricação. 

001 53 77629 CONJUNTO MESA E 4 CADEIRAS POLTRONA PLASTICO BRANCO 
CARACTERÍSTICAS 
- Material 01 mesa monobloco, modelo quadrada tamanho 70x70, e 04 
cadeiras com apoio para braços.
- Material poliuretano.
- Mesa deverá suportar até 20 kg, cadeira até 120 kg.
-Certificado pelo INMETRO.
- Branca. 
GARANTIA 
- Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do 
equipamento. O fabricante/c
gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da 
garantia, substituindo as peças com defeito.

 
ATA SRP Nº 812/2021 
EMPRESA DETENTORA:
CNPJ Nº 81.340.960/0001-00
Lote Item Código Descrição 

001 56 77632 ESTANTE PARA BIBLIOTECA  CARACTERÍSTICAS
- Estante para biblioteca dupla face com base em aço.
- 10 prateleiras reguláveis.
- Pintura eletrostática a pó ou pintura em esmalte sintético. 
- Medidas aproximadas 2000 mm x 1020 mm x555 mm
- Capacidade de 60 kg por prateleira.
- Cor cinza. 
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Comprimento: 1350 mm. 
 

Permite empilhamento. 

Pés e cabeceira em polipropileno virgem (PP não reciclado) que permitam 
higienização total com água. Ponteiras dos pés em borracha antiderrapante. 

Estrutura lateral em barras de alumínio de liga 6063 com espessura de 
1,59mm, resistente à corrosão, inclusive por tensão, umidade e salinidade. 
Tela vazada em tecido 100% poliéster lavável, com tratamento antialérgico, 

antifungo, antiácaro, antibacteriano, antichama, anti-UV, antioxidante e 

Acabamento soldado uniformemente resistente à tração manual. 

Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do 
equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica 
gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da 

arantia, substituindo as peças com defeito. 

EMPRESA DETENTORA:ARICANDUVA COMERCIO DE ARTIGOS DE 

47 
Marca UN

CADEIRA PLÁSTICACADEIRA PLÁSTICA CARACTERÍSTICAS 
Produzida em polipropileno com material 100% virgem.  

Com proteção contra raios UV. 
Certificadas pela norma ABNT. 

 

ano a partir da data de entrega, contra defeitos de 

REI DO 
PLÁSTICO 
GOYANIA 

UN

CONJUNTO MESA E 4 CADEIRAS POLTRONA PLASTICO BRANCO 
 

Material 01 mesa monobloco, modelo quadrada tamanho 70x70, e 04 
cadeiras com apoio para braços. 

Material poliuretano. 
Mesa deverá suportar até 20 kg, cadeira até 120 kg. 

Certificado pelo INMETRO. 

Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do 
equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica 
gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da 
garantia, substituindo as peças com defeito. 

 UN

EMPRESA DETENTORA:CELI PRODUTOS DE AÇO LTDA 
00 

Marca UN

ESTANTE PARA BIBLIOTECA  CARACTERÍSTICAS 
Estante para biblioteca dupla face com base em aço. 
10 prateleiras reguláveis. 
Pintura eletrostática a pó ou pintura em esmalte sintético.  
Medidas aproximadas 2000 mm x 1020 mm x555 mm 
Capacidade de 60 kg por prateleira. 

CELI UN

MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO 
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ARICANDUVA COMERCIO DE ARTIGOS DE 

UN Quant. Valor unitário 
R$ 

UN 50,00 35,70 

UN 30,00 220,00 

UN Quant. Valor unitário 
R$ 

UN 15,00 1.140,00 
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GARANTIA 
- Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do 
equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica 
gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da 
garantia, substituindo as peças com defeito.
10 UN EDUCAÇÃO 
02 UN MEIO AMBIENTE

 
ATA SRP Nº 813/2021 
EMPRESA DETENTORA:
EQUIPAMENTOS LTDA 
CNPJ Nº 73.334.476/0001-32
Lote Item Código Descrição 

001 7 77582 ARMÁRIO EM AÇO – 
- Armário roupeiro de aço com dezesseis portas com venezianas para 
ventilação, compartimentos de tamanhos médios independentes sem 
divisórias internas, fechamento das portas independentes através de pitão 
para cadeado. 
- Corpo, divisórias e portas em chapa
- Piso dos compartimentos em chapa 20 (0,90mm).
- Pés em chapa 16 (1,50mm).
- Dobradiças em chapa internas não visíveis na parte exterior do móvel no 
mínimo 75mm de altura 14 (1,9mm), duas unidades por porta.
- Porta-etiquetas estampado ou so
exclusivamente de liga metálica não ferrosa cromada.
- Pintura em tinta em pó hibrida epóxi/ poliéster, eletrostática brilhante, 
polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza.
DIMENSÕES MÍNIMAS
- Largura: 1230 mm  
- Profundidade: 400 mm 
- Altura: 1980 mm  
GARANTIA 
- Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do 
equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica 
gratuita na sua rede credenciada de assistênc
garantia, substituindo as peças com defeito.
03 UN SAUDE  

001 8 77583 ARMÁRIO EM AÇO 2 PORTAS 
- Armário de aço alto, dividido verticalmente em dois compartimentos por 
meio de divisórias com portas independentes, dotado de quatro prateleiras 
removíveis e ajustáveis em cada compartimento.
- Corpo, divisórias e portas em chapa de aço laminado a frio 
(0,75 mm). 
- Prateleiras e reforço das portas em chapa de aço laminado
20 (0,90 mm). 
- Base em chapa de aço laminado a frio 
- Barras de travamento das portas Ø = ¼” (mínimo).
- Dobradiças internas não visíveis na parte exterior do móvel em chapa de 
aço laminado a frio – chapa 14 (1,9 mm) 
três unidades por porta.
- Maçaneta e canopla inteiramente metálicas, com travamento sistema 
onside. 
- Fechadura de tambor cilíndrico embutida na maçaneta com no mínimo 
de 4 pinos. 
- Chaves em duplicata presas às maçanetas c
- Pintura em tinta em pó hibrida epóxi/ poliéster, eletrostática brilhante, 
polimerizada em estufa.
DIMENSÕES MÍNIMAS
- Largura: 900 mm  
- Profundidade: 400 mm 
- Altura: 1980 mm  
GARANTIA 
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Estado do Paraná 

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 – Caixa Postal 51 – CEP 85601-030  

mail: licitacao@franciscobeltrao.pr.gov.br – Telefone: (46) 3520

Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do 
O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica 

gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da 
garantia, substituindo as peças com defeito. 

 
02 UN MEIO AMBIENTE 

EMPRESA DETENTORA:CENTRO OESTE – COMERCIO DE MOVEIS E 
EQUIPAMENTOS LTDA - ME 

32 
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 16 PORTAS CARACTERÍSTICAS 
Armário roupeiro de aço com dezesseis portas com venezianas para 

ventilação, compartimentos de tamanhos médios independentes sem 
divisórias internas, fechamento das portas independentes através de pitão 

Corpo, divisórias e portas em chapa 22 (0,75mm). 
Piso dos compartimentos em chapa 20 (0,90mm). 
Pés em chapa 16 (1,50mm). 
Dobradiças em chapa internas não visíveis na parte exterior do móvel no 

mínimo 75mm de altura 14 (1,9mm), duas unidades por porta. 
etiquetas estampado ou sobreposto, sendo esta última 

exclusivamente de liga metálica não ferrosa cromada. 
Pintura em tinta em pó hibrida epóxi/ poliéster, eletrostática brilhante, 

polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. 
DIMENSÕES MÍNIMAS 

Profundidade: 400 mm  

Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do 
equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica 
gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da 
garantia, substituindo as peças com defeito. 

LUNASA UN

ARMÁRIO EM AÇO 2 PORTAS – 4 PRATELEIRAS CARACTERÍSTICAS 
Armário de aço alto, dividido verticalmente em dois compartimentos por 

divisórias com portas independentes, dotado de quatro prateleiras 
removíveis e ajustáveis em cada compartimento. 

Corpo, divisórias e portas em chapa de aço laminado a frio – chapa 22 

Prateleiras e reforço das portas em chapa de aço laminado a frio – chapa 

Base em chapa de aço laminado a frio – chapa 18 (1,25 mm). 
Barras de travamento das portas Ø = ¼” (mínimo). 
Dobradiças internas não visíveis na parte exterior do móvel em chapa de 

chapa 14 (1,9 mm) com no mínimo 75 mm de altura – 
três unidades por porta. 

Maçaneta e canopla inteiramente metálicas, com travamento sistema 

Fechadura de tambor cilíndrico embutida na maçaneta com no mínimo 

Chaves em duplicata presas às maçanetas correspondentes. 
Pintura em tinta em pó hibrida epóxi/ poliéster, eletrostática brilhante, 

polimerizada em estufa. 
DIMENSÕES MÍNIMAS 

Profundidade: 400 mm  

LUNASA UN

MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO 
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UN Quant. Valor unitário 
R$ 

UN 4,00 1.590,00 

UN 35,00 1.089,00 
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- Mínima de um ano a partir da data da entrega, de 
equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica 
gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da 
garantia, substituindo as peças com defeito.
02 UNCREAS 
13 UNSAUDE  
02 UN MEIO AMBIENTE
15 UN EDUCAÇÃO 

001 10 77585 ARQUIVO EM AÇO CARACTERÍSTICAS
- Arquivo deslizante em aço com quatro gavetas montadas sobre trilhos 
telescópicos que permitam abertura total.
- Corpo e estrutura interna em aço chapa 22 (espessura 
cinza. 
- Gavetas em chapa 24 (0,60mm).
- Trilhos telescópicos e guias zincados em chapa 18 (1,20mm) ou 
superiores. 
- Haste de travamento de gavetas em chapa 16 (1,50mm).
- Fechamento inferior (junto ao piso) em chapa 24 (0,60mm).
- Puxadores em zamac no acabamento steel de 96mm.
- Fechadura de tambor cilíndrico (mínimo 4 pinos) com sistema de 
travamento simultâneo das gavetas.
- Chaves em duplicata.
- Compressores para pastas em todas as gavetas.
- Porta-etiquetas estampado ou sobreposto, sen
exclusivamente de liga metálica não ferrosa cromado ou niquelado.
- Gavetas dotadas de trilhos telescópicos compostos por guias lineares com 
rolamentos de esferas de aço, com capacidade de carga vertical mínima de 
45kg e mecanismo contra esc
- Sapatas niveladoras em metal cromado com base de polipropileno 
injetado. 
- Pintura em tinta em pó hibrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, 
polimerizada em estufa.
DIMENSÕES MÍNIMAS
- Altura: 1330 mm  
- Largura: 470 mm  
- Profundidade: 710 mm 
GARANTIA 
- Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do 
equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica 
gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da 
garantia, substituindo a
10 UN CRAS NORTE 
01 UN CRAS SÃO MIGUEL
01 UN CREAS 
04 UN SAUDE  
02 UN MEIO AMBIENTE
05 UN EDUCAÇÃO 

001 11 77586 ASPIRADOR DE PÓ  CARACTERÍSTICAS
- Mínimo de 1200 watts de potência.
-  Confeccionado em polipropileno e metal.
- Mangueira flexível, regulador de sucção.
- Bocal para pisos. Bocal para estofados. Bocal 2 em 1. Canto e escova. 
Tubos prolongadores. 
- Com fio mínimo de 3 metros. 
- Voltagem de 110 v.  
- Classificação “A” INMETRO.
GARANTIA 
- Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do 
equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica 
gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da 
garantia, substituindo as peças com defeito.

001 14 77589 BALANÇA MÉDICA PEDIÁTRICA DIGITAL CARACTERÍSTICAS
-Funções do Teclado: Liga/Desliga, Tara e Impressão. O botão de tara pode 
facilitar o cálculo do peso do bebê, antes e depois de mamar, peso de 
fralda limpa e fralda suja, pesagem com travesseiros e cobertores, etc.
- Display: LCD (Cristal Líquido), evitando consumo energético excessivo.

MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
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Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do 
equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica 
gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da 
garantia, substituindo as peças com defeito. 

02 UN MEIO AMBIENTE 

ARQUIVO EM AÇO CARACTERÍSTICAS 
Arquivo deslizante em aço com quatro gavetas montadas sobre trilhos 

telescópicos que permitam abertura total. 
Corpo e estrutura interna em aço chapa 22 (espessura 0,75mm) na cor 

Gavetas em chapa 24 (0,60mm). 
Trilhos telescópicos e guias zincados em chapa 18 (1,20mm) ou 

Haste de travamento de gavetas em chapa 16 (1,50mm). 
Fechamento inferior (junto ao piso) em chapa 24 (0,60mm). 

em zamac no acabamento steel de 96mm. 
Fechadura de tambor cilíndrico (mínimo 4 pinos) com sistema de 

travamento simultâneo das gavetas. 
Chaves em duplicata. 
Compressores para pastas em todas as gavetas. 

etiquetas estampado ou sobreposto, sendo este último 
exclusivamente de liga metálica não ferrosa cromado ou niquelado. 

Gavetas dotadas de trilhos telescópicos compostos por guias lineares com 
rolamentos de esferas de aço, com capacidade de carga vertical mínima de 
45kg e mecanismo contra escape. 

Sapatas niveladoras em metal cromado com base de polipropileno 

Pintura em tinta em pó hibrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, 
polimerizada em estufa. 
DIMENSÕES MÍNIMAS 

0 mm  

Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do 
equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica 
gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da 
garantia, substituindo as peças com defeito. 

 
01 UN CRAS SÃO MIGUEL 

02 UN MEIO AMBIENTE 

LUNASA UN

ASPIRADOR DE PÓ  CARACTERÍSTICAS 
Mínimo de 1200 watts de potência. 

polipropileno e metal. 
Mangueira flexível, regulador de sucção. 
Bocal para pisos. Bocal para estofados. Bocal 2 em 1. Canto e escova. 

 
Com fio mínimo de 3 metros.  

Classificação “A” INMETRO. 

ma de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do 
equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica 
gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da 
garantia, substituindo as peças com defeito. 

ELECTROLUX UN

BALANÇA MÉDICA PEDIÁTRICA DIGITAL CARACTERÍSTICAS 
Funções do Teclado: Liga/Desliga, Tara e Impressão. O botão de tara pode 

facilitar o cálculo do peso do bebê, antes e depois de mamar, peso de 
suja, pesagem com travesseiros e cobertores, etc. 

Display: LCD (Cristal Líquido), evitando consumo energético excessivo. 

WELMY UN
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- Concha Anatômica: Construída especialmente em Polipropileno injetado 
na cor Extra-Branco, é anti
- Gabinete: Em Plástico ABS injetado na cor Extra
- Dimensões: Gabinete 30L x 28P x 9,5A cm 
- Alimentação: Bivolt automático “Full Range” (90
-Dispensa a utilização de tomadas tri polar e a obrigator
aterramento, além de proteger a balança contra eventuais variações e 
sobrecargas na rede elétrica.
- Teclado: Teclado tipo “membrana” de fácil digitação em policarbonato 
resistente, dispensando proteções adicionais. Funções do teclado: 
liga/desliga, Tara 100%, Impressão, e Z. O Botão de Tara pode facilitar o 
cálculo de peso do bebê, antes e depois de mamar, peso de fralda limpa e 
fralda suja, pesagem com travesseiros, cobertores, etc.
- Capa almofadada: Anti
desenho com temas infantis.
- Acompanha capa almofadada anti
- Capacidade 25Kg x Divisão 5g.
- Precisão: 2g de 0,000Kg até 10,000Kg e 5g de 10,005Kg até 25,000Kg.
- Classificação do INMETRO 
- Produto Nacional. 
GARANTIA 
- Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do 
equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica 
gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da 
garantia, substituindo as p
04 UN SAÚDE 

001 30 77606 CADEIRA GIRATÓRIA BASE CAIXA CARACTERÍSTICAS
- Cadeira giratória base caixa,
- Assento em compensado multi laminado 14mm de espessura;
- Espuma injetada 45mm anatômica;
- Acabamento nas bordas com perfil PVC;
- Revestimento em tecido e/ou couro ecológico;
- Encosto em compensado multi laminado 14mm de espessura;
- Espuma injetada 40mm anatômica;
- Acabamento nas bordas com perfil PVC;
- Revestimento em tecido e/ou couro ecológico;
- Suporte do encosto em lâmina de aço 110mm com capa sanfonada 
plástica; 
- Base giratória com aranha de 05 hastes metálicas com capa de proteção 
em polipropileno injetada;
- Pistão a gás; 
- Com 05 rodízios ou sapata fixa nas extremidades da aranha;
- Aro de apoio dos pés com regulagem de altura em tubo de aço 7/8 parede 
1,50mm; 
- Medidas: assento: 42cmprof 47cm larg. encosto: 41cm larg x 36cm alt. 
altura total da cadeira: 120cm
12 UN SAUDE  

001 41 77617 COLCHÃO DE SOLTEIRO 
Densidade D-33, tecido microfibra, antiácaro e antialérgico.
- Espuma de poliuretano selada.
- Peso suportado: até 100Kg
- Certificado pelo INMETRO
- Composição: 49% poliéster e 51% viscose.
- Enchimento: Polipropileno
- Revestimento: 100% Poliéster
- Dimensões:  88cm x 1,88m x 17cm
GARANTIA 
- Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do 
equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica 
gratuita na sua rede credenciada d
garantia, substituindo as peças com defeito.
15 UN SAUDE  

001 42 77618 COLCHÃO PARA BERÇO  CARACTERÍSTICAS 
espuma flexível de poliuretano.
- Espuma de poliuretano flexível com densidade D18, integral (tipo 
“simples”), revestido em uma das faces e nas laterais em tecido Jacquard, 

MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
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Concha Anatômica: Construída especialmente em Polipropileno injetado 
Branco, é anti-germes, totalmente higienizável e atóxica. 

Gabinete: Em Plástico ABS injetado na cor Extra-Branco.  
Dimensões: Gabinete 30L x 28P x 9,5A cm - Concha: 55P x 33L x 8,5A cm. 
Alimentação: Bivolt automático “Full Range” (90-250v).  

Dispensa a utilização de tomadas tri polar e a obrigatoriedade de 
aterramento, além de proteger a balança contra eventuais variações e 
sobrecargas na rede elétrica. 

Teclado: Teclado tipo “membrana” de fácil digitação em policarbonato 
resistente, dispensando proteções adicionais. Funções do teclado: 

ga, Tara 100%, Impressão, e Z. O Botão de Tara pode facilitar o 
cálculo de peso do bebê, antes e depois de mamar, peso de fralda limpa e 
fralda suja, pesagem com travesseiros, cobertores, etc. 

Capa almofadada: Anti-germes, totalmente higienizável e atóxica. Possui 
desenho com temas infantis. 

Acompanha capa almofadada anti-germes, totalmente higienizável. 
Capacidade 25Kg x Divisão 5g. 
Precisão: 2g de 0,000Kg até 10,000Kg e 5g de 10,005Kg até 25,000Kg. 
Classificação do INMETRO – A. 

Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do 
equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica 
gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da 
garantia, substituindo as peças com defeito. 

CADEIRA GIRATÓRIA BASE CAIXA CARACTERÍSTICAS 
Cadeira giratória base caixa, 
Assento em compensado multi laminado 14mm de espessura; 
Espuma injetada 45mm anatômica; 

bordas com perfil PVC; 
Revestimento em tecido e/ou couro ecológico; 
Encosto em compensado multi laminado 14mm de espessura; 
Espuma injetada 40mm anatômica; 
Acabamento nas bordas com perfil PVC; 
Revestimento em tecido e/ou couro ecológico; 

te do encosto em lâmina de aço 110mm com capa sanfonada 

Base giratória com aranha de 05 hastes metálicas com capa de proteção 
em polipropileno injetada; 

Com 05 rodízios ou sapata fixa nas extremidades da aranha; 
dos pés com regulagem de altura em tubo de aço 7/8 parede 

Medidas: assento: 42cmprof 47cm larg. encosto: 41cm larg x 36cm alt. 
altura total da cadeira: 120cm 

PLAXMETAL UN

COLCHÃO DE SOLTEIRO CARACTERÍSTICAS - Produzido em espuma 
33, tecido microfibra, antiácaro e antialérgico. 

Espuma de poliuretano selada. 
Peso suportado: até 100Kg 
Certificado pelo INMETRO 
Composição: 49% poliéster e 51% viscose. 
Enchimento: Polipropileno 
Revestimento: 100% Poliéster 
Dimensões:  88cm x 1,88m x 17cm 

Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do 
equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica 
gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da 
garantia, substituindo as peças com defeito. 

GAZIN UN

COLCHÃO PARA BERÇO  CARACTERÍSTICAS - Colchão infantil em 
espuma flexível de poliuretano. 

Espuma de poliuretano flexível com densidade D18, integral (tipo 
“simples”), revestido em uma das faces e nas laterais em tecido Jacquard, 

GAZIN UN
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costurado em matelassê (acolchoado), com fechamento perimetral tipo 
viés, e com acabamento da outra face do colchão
- Tratamento antialérgico e antiácaro nos tecidos.
- Certificado pelo INMETRO
- Dimensões: 1,30 x 0,70 x 0,10
GARANTIA 
- Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do 
equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a
gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da 
garantia, substituindo as peças com defeito.

002 58 77634 FOGÃO INDUSTRIAL 6 QUEIMADORES COM 1 FORNO 
CARACTERÍSTICAS 
- Fogão industrial de baixa pressão de seis queimadores com um forno, 
alimentado por GLP (gás liquefeito de petróleo).
- Espalhadores e bases dos queimadores em ferro fundido.
- Mesa de aço carbono, perfil U de 50mm pintada.
- Registros de gás com manípulos expostos de fácil m
- Três queimadores duplos e três queimadores simples. 
- Grelhas mínimo: 300 mm x 300 mm.
- Mesa, bandeja e corpo do produto em pintura Epoxi.
- Sapatas reguláveis. 
- Alimentação do fogão através de terminal de acoplamento em tubo 
metálico flexível para condução de gases conforme ABNT NBR 14177 
Tubo flexível metálico para instalações de gás combustível de baixa 
pressão. 
- Cada queimador deverá ser dotado de torneira individual. Os 
queimadores conjugados devem possuir duas torneiras de controle. T
as torneiras deverão ter limites intransponíveis nas posições aberto e 
fechado, assim como identificação de intensidade das chamas. Torneira do 
forno deve possuir identificação diferenciada para fácil localização, além 
da identificação para controle d
DO FORNO 
- Volume aproximado do forno 85 litros.
- Puxador ergonômico na porta do forno.
- Travamento na porta do forno. A porta deve possuir dispositivo que a 
mantenha aberta sem a aplicação de força ou fechada de forma hermética.
- Prateleira removível e regulável no forno.
- Piso em placa de ferro fundido, bipartido e removível, com orifício de 
visualização das chamas. Alternativamente, o piso pode ser fabricado em 
chapa de aço carbono, esmaltada a fogo. Espessura mínima da chapa de 
5mm. 
- Classificação do INMETRO 
GARANTIA 
- Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do 
equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica 
gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da
garantia, substituindo as peças com defeito.
01 UN CREAS 
01 UN GARAGEM  

001 72 77648 LAVADORA ALTA PRESSÃO  CARACTERÍSTICAS
- Lavadora de alta pressão semi profissional.
- Potência de no mínimo 1800 watts.
- Pressão máxima 2.000 PSI.
- Bomba em alumínio. 
- Carenagem em termo plástico.
- Mangueira flexível com 5 metros de extensão e com sistema antitorção.
- Rodas e alça para transporte (SISTEMA ERGONÔMICO)
- Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.
- Cordão de alimentação (r
indicação da voltagem.
- Classificação do INMETRO 
GARANTIA 
- Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do 
equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica 
gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da 
garantia, substituindo as peças com defeito.
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costurado em matelassê (acolchoado), com fechamento perimetral tipo 
viés, e com acabamento da outra face do colchão plastificado. 

Tratamento antialérgico e antiácaro nos tecidos. 
Certificado pelo INMETRO 
Dimensões: 1,30 x 0,70 x 0,10 

Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do 
equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica 
gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da 
garantia, substituindo as peças com defeito. 

FOGÃO INDUSTRIAL 6 QUEIMADORES COM 1 FORNO 

baixa pressão de seis queimadores com um forno, 
alimentado por GLP (gás liquefeito de petróleo). 

Espalhadores e bases dos queimadores em ferro fundido. 
Mesa de aço carbono, perfil U de 50mm pintada. 
Registros de gás com manípulos expostos de fácil manuseio. 
Três queimadores duplos e três queimadores simples.  
Grelhas mínimo: 300 mm x 300 mm. 
Mesa, bandeja e corpo do produto em pintura Epoxi. 

Alimentação do fogão através de terminal de acoplamento em tubo 
l para condução de gases conforme ABNT NBR 14177 – 

Tubo flexível metálico para instalações de gás combustível de baixa 

Cada queimador deverá ser dotado de torneira individual. Os 
queimadores conjugados devem possuir duas torneiras de controle. Todas 
as torneiras deverão ter limites intransponíveis nas posições aberto e 
fechado, assim como identificação de intensidade das chamas. Torneira do 
forno deve possuir identificação diferenciada para fácil localização, além 
da identificação para controle de temperatura. 

Volume aproximado do forno 85 litros. 
Puxador ergonômico na porta do forno. 
Travamento na porta do forno. A porta deve possuir dispositivo que a 

mantenha aberta sem a aplicação de força ou fechada de forma hermética. 
ira removível e regulável no forno. 

Piso em placa de ferro fundido, bipartido e removível, com orifício de 
visualização das chamas. Alternativamente, o piso pode ser fabricado em 
chapa de aço carbono, esmaltada a fogo. Espessura mínima da chapa de 

Classificação do INMETRO – A. 

Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do 
equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica 
gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da 
garantia, substituindo as peças com defeito. 

CRISTAL 
AÇO 

UN

LAVADORA ALTA PRESSÃO  CARACTERÍSTICAS 
Lavadora de alta pressão semi profissional. 
Potência de no mínimo 1800 watts. 

2.000 PSI. 
 

Carenagem em termo plástico. 
Mangueira flexível com 5 metros de extensão e com sistema antitorção. 
Rodas e alça para transporte (SISTEMA ERGONÔMICO) 
Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. 
Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com 

indicação da voltagem. 
Classificação do INMETRO – A. 

Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do 
equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica 

a na sua rede credenciada de assistência, durante o período da 
garantia, substituindo as peças com defeito. 

ELECTROLUX UN
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Modelo de referência Wap sendo admissível equipamento similar, 
equivalente ou de qualidade superior.
02 UN SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
10 UN SAUDE  
01 UN MEIO AMBIENTE

001 75 77651 LIQUIDIFICADOR COMERCIAL 4 LITROS CARACTERÍSTICAS
- Liquidificador comercial com gabinete em aço inox e copo monobloco, 
indicado para triturar alimentos leves com adição de líquido.
- Capacidade volumétrica: 4 litros.
- Copo removível confeccionado em chapa de aço inox, em peça única 
(monobloco), sem soldas, com espessura de, no mínimo, 1mm.
- Flange do copo em material plástico injetado.
- Alta rotação. 
- Alças em aço inox, espessura d
bordas rebatidas para o lado interno e soldadas em toda extensão de modo 
que não haja retenção de resíduos.
- Fixação das alças ao copo com soldas lisas, uniformes e sem frestas de 
modo a evitar o acúmulo de resíduos.
-Tampa do copo em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6 mm, com 
dobras estruturais que permitam a limpeza interna.
- Gabinete do motor em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6 mm, 
flange superior e da base em material plástico injetado. Dreno da fl
posicionado de modo a não haver entrada de líquidos no gabinete do 
motor. 
- Sapatas antivibratórias em material aderente e antiderrapante.
- Eixo e porca fixadora do eixo da faca em aço inox (as buchas poderão ser 
de bronze ou outro material apropriad
mecânico e a durabilidade do conjunto).
- O conjunto formado pelas facas, eixo e elementos de fixação deve ser 
removível para limpeza, sem a necessidade de utilização de ferramentas.
- Flange de acoplamento do motor, pinos de 
em aço inox. 
- Interruptor liga/desliga.
- Potência Mínima de 800 watts.
- Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis 
com a corrente de operação.
- Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.
- Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com 
indicação da voltagem.
- Cordão de alimentação com, no mínimo, 1,5 m de comprimento.
- Classificação do INMETRO 
- Atendimento a NR 12.
GARANTIA 
- Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cob
equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica 
gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da 
garantia, substituindo as peças com defeito.
01 UN SENSIBILIZAR 

001 76 77652 LIQUIDIFICADOR COMERCIAL 8 LITROS CARACTERÍSTICAS
- Liquidificador comercial com gabinete em aço inox e copo monobloco, 
indicado para triturar alimentos leves com adição de líquido.
- Capacidade volumétrica: 8 litros.
- Copo removível confeccionado em chapa de aço inox, em peça única 
(monobloco), sem soldas, com espessura de, no mínimo, 1mm.
- Flange do copo em material plástico injetado.
- Baixa rotação. 
- Alças em aço inox, espessura de chapa de, no mínimo, 1,25 mm, com 
bordas rebatidas para o lado interno e soldadas em toda extensão de modo 
que não haja retenção de resíduos.
- Fixação das alças ao copo com soldas lisas, uniformes e sem frestas de 
modo a evitar o acúmulo de resíduos.
- Tampa do copo em aço inox, espessura mínima de cha
dobras estruturais que permitam a limpeza interna.
- Gabinete do motor em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6 mm, 
flange superior e da base em material plástico injetado. Dreno da flange 
posicionado de modo a não haver entrada de l
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Modelo de referência Wap sendo admissível equipamento similar, 
equivalente ou de qualidade superior. 
02 UN SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 

01 UN MEIO AMBIENTE 

LIQUIDIFICADOR COMERCIAL 4 LITROS CARACTERÍSTICAS 
Liquidificador comercial com gabinete em aço inox e copo monobloco, 

indicado para triturar alimentos leves com adição de líquido. 
Capacidade volumétrica: 4 litros. 
Copo removível confeccionado em chapa de aço inox, em peça única 

(monobloco), sem soldas, com espessura de, no mínimo, 1mm. 
Flange do copo em material plástico injetado. 

Alças em aço inox, espessura de chapa de, no mínimo, 1,25 mm, com 
bordas rebatidas para o lado interno e soldadas em toda extensão de modo 
que não haja retenção de resíduos. 

Fixação das alças ao copo com soldas lisas, uniformes e sem frestas de 
modo a evitar o acúmulo de resíduos. 

ampa do copo em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6 mm, com 
dobras estruturais que permitam a limpeza interna. 

Gabinete do motor em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6 mm, 
flange superior e da base em material plástico injetado. Dreno da flange 
posicionado de modo a não haver entrada de líquidos no gabinete do 

Sapatas antivibratórias em material aderente e antiderrapante. 
Eixo e porca fixadora do eixo da faca em aço inox (as buchas poderão ser 

de bronze ou outro material apropriado que garanta o desempenho 
mecânico e a durabilidade do conjunto). 

O conjunto formado pelas facas, eixo e elementos de fixação deve ser 
removível para limpeza, sem a necessidade de utilização de ferramentas. 

Flange de acoplamento do motor, pinos de tração e elementos de fixação 

Interruptor liga/desliga. 
Potência Mínima de 800 watts. 
Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis 

com a corrente de operação. 
Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. 

alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com 
indicação da voltagem. 

Cordão de alimentação com, no mínimo, 1,5 m de comprimento. 
Classificação do INMETRO – A. 
Atendimento a NR 12. 

Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do 
equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica 
gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da 
garantia, substituindo as peças com defeito. 

 

INDUSTRIAL 
SHOP 

UN

LIQUIDIFICADOR COMERCIAL 8 LITROS CARACTERÍSTICAS 
Liquidificador comercial com gabinete em aço inox e copo monobloco, 

indicado para triturar alimentos leves com adição de líquido. 
Capacidade volumétrica: 8 litros. 

confeccionado em chapa de aço inox, em peça única 
(monobloco), sem soldas, com espessura de, no mínimo, 1mm. 

Flange do copo em material plástico injetado. 

Alças em aço inox, espessura de chapa de, no mínimo, 1,25 mm, com 
as para o lado interno e soldadas em toda extensão de modo 

que não haja retenção de resíduos. 
Fixação das alças ao copo com soldas lisas, uniformes e sem frestas de 

modo a evitar o acúmulo de resíduos. 
Tampa do copo em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6 mm, com 

dobras estruturais que permitam a limpeza interna. 
Gabinete do motor em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6 mm, 

flange superior e da base em material plástico injetado. Dreno da flange 
posicionado de modo a não haver entrada de líquidos no gabinete do 

JL COLOMBO UN

MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO 

Telefone: (46) 3520-2103  Página 12 

UN 5,00 404,00 

UN 3,00 730,00 



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO

 

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 

CNPJ 77.816.510/0001-66 / e-mail: 

 

motor. 
- Sapatas antivibratórias em material aderente e antiderrapante.
- Eixo e porca fixadora do eixo da faca em aço inox (as buchas poderão ser 
de bronze ou outro material apropriado que garanta o desempenho 
mecânico e a durabilidade do conjunto).
- O conjunto formado pelas facas, eixo e elementos de fixação deve ser 
removível para limpeza, sem a necessidade de utilização de ferramentas.
- Flange de acoplamento do motor, pinos de tração e elementos de fixação 
em aço inox. 
- Interruptor liga/desliga.
- Potência Mínima de 1000 watts.
- Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis 
com a corrente de operação.
- Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.
- Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, co
indicação da voltagem.
- Cordão de alimentação com, no mínimo, 1,5 m de comprimento.
- Classificação do INMETRO 
- Atendimento a NR 12.
GARANTIA 
- Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do 
equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica 
gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da 
garantia, substituindo as peças com defeito.

001 78 77654 LIXEIRA COM PEDAL 50 LITROS 
- Lixeira 50 litros com pedal.
DIMENSÕES E CAPACIDADE
- Altura máxima: 720 mm.
- Largura máxima: 450 mm.
- Profundidade máxima: 450 mm.
- Capacidade: 50l. 
- Corpo e tampa em polietileno de alta densidade, 100% virgem e 
tecnicamente aditivado para oferecer alta resistência ao impacto e a tração.
- Aditivação extra com antioxidante e anti UV para os níveis de proteção 
classe 8 UV – 8,0 que evita o produto desbotar, ressecar ou rachar.
- Com pedal e estrutura para abertura/fechamento da tampa, 
plástico ou aço com tratamento anticorrosão ou pintura eletrostática.
- Superfícies internas polidas e cantos arredondados.
- Passível de ser reciclado mecanicamente ao fim de sua vida útil.
GARANTIA 
- Mínima de um ano a partir da data da entrega
fabricação. 
1 UN GARAGEM 

001 82 77658 MESA AUXILIAR AÇO INOX 
- Mesa Auxiliar em aço inox para Hospitais, Laboratórios, Clínicas de 
Odontologia, Fisioterapia e Estética
- Armação em tubo de aço inox redondo de 7/8 x 1.20mm;
- Tampo e prateleira em chapa de aço inox, sendo as extremidades com 
acabamento sem arestas cortantes;
- Pés com ponteiras plásticas (opcional rodízios)
- Aço inox AISI430 - (Opcional AISI304)
GARANTIA 
- Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do 
equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica 
gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da 
garantia, substituindo as peças com defeito.
MEDIDAS: 
40x40x80 cm 
10 UN SAUDE  

001 83 77659 MESA AUXILIAR AÇO INOX 40X60X80CM COM RODÍZIOS Mesa 
Auxiliar em aço inox para Hospitais, Laboratórios, Clínicas de 
Odontologia, centros cirúrgicos, fisioterapia e estética
ESPECIFICAÇÕES: 
- Pés em tubo de aço inox 304 redondo;
- Tampo e prateleira em chapa de aço inoxidável, sendo as extremidades 
com acabamento sem arestas cortantes;
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Sapatas antivibratórias em material aderente e antiderrapante. 
Eixo e porca fixadora do eixo da faca em aço inox (as buchas poderão ser 

de bronze ou outro material apropriado que garanta o desempenho 
ade do conjunto). 

O conjunto formado pelas facas, eixo e elementos de fixação deve ser 
removível para limpeza, sem a necessidade de utilização de ferramentas. 

Flange de acoplamento do motor, pinos de tração e elementos de fixação 

ptor liga/desliga. 
Potência Mínima de 1000 watts. 
Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis 

com a corrente de operação. 
Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. 
Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com 

indicação da voltagem. 
Cordão de alimentação com, no mínimo, 1,5 m de comprimento. 
Classificação do INMETRO – A. 
Atendimento a NR 12. 

Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do 
fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica 

gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da 
garantia, substituindo as peças com defeito. 

LIXEIRA COM PEDAL 50 LITROS CARACTERÍSTICAS 
Lixeira 50 litros com pedal. 

DIMENSÕES E CAPACIDADE 
Altura máxima: 720 mm. 
Largura máxima: 450 mm. 
Profundidade máxima: 450 mm. 

Corpo e tampa em polietileno de alta densidade, 100% virgem e 
o para oferecer alta resistência ao impacto e a tração. 

Aditivação extra com antioxidante e anti UV para os níveis de proteção 
8,0 que evita o produto desbotar, ressecar ou rachar. 

Com pedal e estrutura para abertura/fechamento da tampa, fabricado 
plástico ou aço com tratamento anticorrosão ou pintura eletrostática. 

Superfícies internas polidas e cantos arredondados. 
Passível de ser reciclado mecanicamente ao fim de sua vida útil. 

Mínima de um ano a partir da data da entrega, contra defeitos de 

BELOCH UN

MESA AUXILIAR AÇO INOX – SEM RODIZIOS CARACTERÍSTICAS 
Mesa Auxiliar em aço inox para Hospitais, Laboratórios, Clínicas de 

Odontologia, Fisioterapia e Estética 
tubo de aço inox redondo de 7/8 x 1.20mm; 

Tampo e prateleira em chapa de aço inox, sendo as extremidades com 
acabamento sem arestas cortantes; 

Pés com ponteiras plásticas (opcional rodízios) 
(Opcional AISI304) 

um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do 
equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica 
gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da 
garantia, substituindo as peças com defeito. 

RENASCER UN

MESA AUXILIAR AÇO INOX 40X60X80CM COM RODÍZIOS Mesa 
Auxiliar em aço inox para Hospitais, Laboratórios, Clínicas de 
Odontologia, centros cirúrgicos, fisioterapia e estética 

Pés em tubo de aço inox 304 redondo; 
Tampo e prateleira em chapa de aço inoxidável, sendo as extremidades 

com acabamento sem arestas cortantes; 

RENASCER UN
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- Pés com rodízios de 2", (opcional 3")
Medidas: 
40x60x80 cm 
Garantia de 01 ano para defeitos de fabricação.
10 UN SAUDE  

001 85 77661 MESA DE EXAME CLÍNICO CARACTERÍSTICAS
Estrutura tubular metálica esmaltada na cor branca (pintura epóxi ou 
eletrostática), leito acolchoado em espuma de poliuretano de 1ª qualidade, 
revestido em courvin, na cor preto, cabeceira reclinável manualmente 
através de cremalheira, pés com ponteira de borracha. Acompanha suporte 
para lençol de papel de 50 mm. Dimensões aproximadas de 1,85m de 
comprimento X 0,80m de largura X 0,80 de altura. Garantia de 1(um) ano.
Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas 
da ABNT, Apresentar Registro no MS/ANVISA.
03 UN SAUDE  

001 94 77670 MESA GINECOLÓGICA COM BALCÃO EM MDF CARACTERÍSTICAS
Mesa para exames clínico e 
revestimento interno e externo em laminado decorativo (MDF).Gabinete 
com 4 gavetas, 2 portas e 1 prateleira interna.Gavetas deslizantes através 
de corrediças metálicas.Puxadores cromados. Leito estofado com espuma 
D33 com revestimento em courvim (preto).Cabeceira e peseira articuláveis 
com regulagem através de cremalheira.Suporte para perneiras cromados. 
Porta coxas estofado com revestimento em courvim com regulagem de 
altura e ângulo.Acompanha gaveta para escoamento de
inox. 
GARANTIA 
- Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do 
equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica 
gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da 
garantia, substituindo as peças com defeito.
04 UN SAUDE  

001 98 77674 MESA PLÁSTICA QUADRADA CARACTERÍSTICAS
- produzida em polipropileno com material 100% virgem. 
- Com proteção contra raios UV.
- Certificadas pela norma ABNT.
- Selo do INMETRO. 
- Tamanho mínimo 68 x 68 cm,
GARANTIA 
- Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do 
equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica 
gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o 
garantia, substituindo as peças com defeito.
Modelo de referência TRAMONTINA, sendo admissível equipamento 
similar, equivalente ou de qualidade superior.
20 UN CENTRO DE CONVIVENCIA DO JUPTER

001 103 77679 MUTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS  CARACTERÍSTICAS
- Multiprocessador de alimentos, com lâminas multifuncionais, modelo 
doméstico. 
- Funções: processar, ralar, cortar, misturar, fatiar, espremer, picar e 
liquidificar. 
- Capacidade total da jarra do processador 
- Tampa da jarra do processador com bocal largo para absorver frutas, 
legumes e verduras inteiras.
- Capacidade total do copo do liquidificador em acrílico de 3,2 litros.
- Lâminas multifuncionais fabricadas em aço inoxidável.
- Com dois ajustes de velocidade e função pulsar que permita o controle 
preciso da duração e frequência do processamento.
- Trava de segurança. 
- Cabo com armazenamento integrado.
- Base firme com pés antideslizantes (ventosa).
- Motor com potência mínima de
- Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos 
compatíveis com a corrente de operação.
- Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.
- Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com 
indicação da voltagem.

MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
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Pés com rodízios de 2", (opcional 3") 

Garantia de 01 ano para defeitos de fabricação. 

MESA DE EXAME CLÍNICO CARACTERÍSTICAS 
Estrutura tubular metálica esmaltada na cor branca (pintura epóxi ou 
eletrostática), leito acolchoado em espuma de poliuretano de 1ª qualidade, 

na cor preto, cabeceira reclinável manualmente 
através de cremalheira, pés com ponteira de borracha. Acompanha suporte 
para lençol de papel de 50 mm. Dimensões aproximadas de 1,85m de 
comprimento X 0,80m de largura X 0,80 de altura. Garantia de 1(um) ano. 
Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas 
da ABNT, Apresentar Registro no MS/ANVISA. 

RENASCER UN

MESA GINECOLÓGICA COM BALCÃO EM MDF CARACTERÍSTICAS 
Mesa para exames clínico e ginecológico.Estrutura em madeira com 
revestimento interno e externo em laminado decorativo (MDF).Gabinete 
com 4 gavetas, 2 portas e 1 prateleira interna.Gavetas deslizantes através 
de corrediças metálicas.Puxadores cromados. Leito estofado com espuma 

com revestimento em courvim (preto).Cabeceira e peseira articuláveis 
com regulagem através de cremalheira.Suporte para perneiras cromados. 
Porta coxas estofado com revestimento em courvim com regulagem de 
altura e ângulo.Acompanha gaveta para escoamento de líquidos em aço 

Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do 
equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica 
gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da 

a, substituindo as peças com defeito. 

MEDICAL UN

MESA PLÁSTICA QUADRADA CARACTERÍSTICAS 
produzida em polipropileno com material 100% virgem.  
Com proteção contra raios UV. 
Certificadas pela norma ABNT. 

Tamanho mínimo 68 x 68 cm, 

Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do 
equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica 
gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da 
garantia, substituindo as peças com defeito. 
Modelo de referência TRAMONTINA, sendo admissível equipamento 
similar, equivalente ou de qualidade superior. 
20 UN CENTRO DE CONVIVENCIA DO JUPTER 

GOIANIA UN

MUTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS  CARACTERÍSTICAS 
Multiprocessador de alimentos, com lâminas multifuncionais, modelo 

Funções: processar, ralar, cortar, misturar, fatiar, espremer, picar e 

Capacidade total da jarra do processador em acrílico de 2,2 litros. 
Tampa da jarra do processador com bocal largo para absorver frutas, 

legumes e verduras inteiras. 
Capacidade total do copo do liquidificador em acrílico de 3,2 litros. 
Lâminas multifuncionais fabricadas em aço inoxidável. 
Com dois ajustes de velocidade e função pulsar que permita o controle 

preciso da duração e frequência do processamento. 
 

Cabo com armazenamento integrado. 
Base firme com pés antideslizantes (ventosa). 
Motor com potência mínima de 1000W. 
Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos 

compatíveis com a corrente de operação. 
Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. 
Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com 

indicação da voltagem. 

OSTER UN
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- Classificação do INMETRO 
GARANTIA 
- Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do 
equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica 
gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da 
garantia, substituindo as peças com defeito.

001 107 77683 PROJETOR MULTIMÍDIA CARACTERÍSTICAS
Projetor 3.600 lumens em cores.
- Resolução XGA. 
- lâmpada para 10.000 horas.
- conexão wireless, HDMI, VGA, USB E USB A.
- Acessórios: controle remoto, cabo de alimentação, cabo do computador, 
bolsa de transporte. 
- Liga/desliga. 
- Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.
- Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com 
indicação da voltagem.
- Classificação do INMETRO 
GARANTIA 
- Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do 
equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica 
gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da 
garantia, substituindo as peças com de
Modelo de referência Epson, sendo admissível equipamento similar, 
equivalente ou de qualidade superior.
01 UN FORMANDO CIDADÃO
01 UN CRAS PADRE ULRICO
01 UN SESIBILIZAR 
02 UN ESCOLA OFICINA ADELIRIA MEURER
01 UN EDUCAÇÃO 

001 109 77685 QUADRO BRANCO TIPO LOUSA MAGNÉTICO 
CARACTERÍSTICAS 
- Quadro com superfície em laminado branco brilhante especial para 
escrita e fixação de acessórios magnéticos.
Dimensões e tolerâncias: 
- Altura: 1200 mm +/- 10 mm.
- Largura: 2000 mm +/- 
- Espessura: 17mm. 
- Resistente a manchas.
- Moldura em alUNínioanodizado fosco.
- Confeccionado em MDF 9 mm, sobreposto de chapa metálica e laminado 
melamínico branco. 
- Sistema de fixação invisível.
- Acompanha: 
- 1 Apagador. 
- 4 Caixas com 12 canetas cada, nas cores vermelho, verde, azul e preto.
GARANTIA 
- Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do 
equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica 
gratuita na sua rede credenciada de assis
garantia, substituindo as peças com defeito.

001 110 77686 QUADRO MURAL EM FELTRO CARACTERÍSTICAS
- Quadro em metal com feltro para fixação de recados, trabalhos e outros.
Dimensões e tolerâncias: 
- Altura: 1200 mm +/- 10 mm.
- Largura: 900 mm +/- 10 mm.
CARACTERÍSTICAS 
- Moldura com cantos arredondados em alumínio anodizado fosco.
- Confeccionado MDF 3mm revestido na parte frontal com cardboard 
6mm. 
- Acabamento em feltro acrílico 2mm.
- Sistema de fixação invisível permitindo instalação na vertical ou 
horizontal. 

001 118 77694 TELA RETRÁTIL CARACTERÍSTICAS
- Tela de Projeção Retrátil.
- Tamanho 200 x 200 cm.

MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
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ficação do INMETRO – A 

Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do 
equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica 
gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da 

a, substituindo as peças com defeito. 

PROJETOR MULTIMÍDIA CARACTERÍSTICAS 
Projetor 3.600 lumens em cores. 

lâmpada para 10.000 horas. 
conexão wireless, HDMI, VGA, USB E USB A. 

remoto, cabo de alimentação, cabo do computador, 

Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. 
Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com 

indicação da voltagem. 
Classificação do INMETRO – A. 

Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do 
equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica 
gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da 
garantia, substituindo as peças com defeito. 
Modelo de referência Epson, sendo admissível equipamento similar, 
equivalente ou de qualidade superior. 
01 UN FORMANDO CIDADÃO 
01 UN CRAS PADRE ULRICO 

02 UN ESCOLA OFICINA ADELIRIA MEURER 

ACER UN

QUADRO BRANCO TIPO LOUSA MAGNÉTICO – 1200x2000 

Quadro com superfície em laminado branco brilhante especial para 
escrita e fixação de acessórios magnéticos. 
Dimensões e tolerâncias:  

10 mm. 
 10 mm. 

Resistente a manchas. 
Moldura em alUNínioanodizado fosco. 
Confeccionado em MDF 9 mm, sobreposto de chapa metálica e laminado 

Sistema de fixação invisível. 

12 canetas cada, nas cores vermelho, verde, azul e preto. 

Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do 
equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica 
gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da 
garantia, substituindo as peças com defeito. 

STALO UN

QUADRO MURAL EM FELTRO CARACTERÍSTICAS 
Quadro em metal com feltro para fixação de recados, trabalhos e outros. 

Dimensões e tolerâncias:  
10 mm. 
10 mm. 

Moldura com cantos arredondados em alumínio anodizado fosco. 
Confeccionado MDF 3mm revestido na parte frontal com cardboard 

Acabamento em feltro acrílico 2mm. 
ixação invisível permitindo instalação na vertical ou 

STALO UN

TELA RETRÁTIL CARACTERÍSTICAS 
Tela de Projeção Retrátil. 
Tamanho 200 x 200 cm. 

TT UN

MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO 

Telefone: (46) 3520-2103  Página 15 

UN 6,00 3.957,00 

UN 2,00 525,00 

UN 2,00 188,59 

UN 1,00 674,00 



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO

 

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 

CNPJ 77.816.510/0001-66 / e-mail: 

 

- À prova de água. 
- Acionamento: Enrolamento automático por mola, 
- Resolução máxima:1:1.
- Película MATTE-WHITE com acabamento em pintura eletrostática,
- Borda para melhor enquadramento de imagem.
- Tela com sistema Multiponto de parada.
- Case em aço carbono.
GARANTIA 
- Mínima de um ano a partir da data da entrega, de c
equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica 
gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da 
garantia, substituindo as peças com defeito.
01 UN CRAS PADRE ULRICO

001 120 77696 TELEFONE SEM FIO CARACTERÍSTICAS
- Tecnologia dect 6.0 (1,910
- Identificador de chamadas com capacidade para até 7 ramais (base + 6 
ramais). 
- Agenda para 70 nomes/números.
- Discagem rápida para 10 números (teclas 0
- Bloqueio de teclado.  
- Som de teclado (on/off). 
- Registro de 15 chamadas atendidas, 20 chamadas não atendidas e 15 
realizadas (com data, hora e nome, se cadastrado na agenda).
- 4 opções de volume de toque + silencioso. 
- 7 tipos de toque, 3 opções d
- Voltagem: 110v 
GARANTIA 
- Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do 
equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica 
gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da 
garantia, substituindo as peças com defeito.

001 122 77698 TELEVISOR SMART 40” CARACTERÍSTICAS
- Smart TV 40 polegadas com acesso à internet.
- Tela LED. 
- Wi-Fi integrado. 
- Acesso à internet. 
- Resolução de imagem em HD.
- Conversor digital integrado.
- Entradas especiais – HDMI (mínimo 2), LAN, USB.
- Tensão (voltagem): bivolt automático.
- Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos 
compatíveis com a corrente de operação.
- Voltagem: 110V e 220V, co
- Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com 
indicação da voltagem.
- Certificação do INMETRO 
GARANTIA 
- Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do 
equipamento. O fabricante/contratado é 
gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da 
garantia, substituindo as peças com defeito.
01 UN MEIO AMBIENTE
05 UN EDUCAÇÃO 

001 124 77700 TERMÔMETRO SENSOR INFRAVERMELHO 
CARACTERÍSTICAS 
Com Sensor Infravermelho Digital de Testa, Medição de Temperatura + 
FDA +Temperatura Objeto, que meça com precisão a temperatura de 
partes do corpo, como testa e orelha, Medição de disparo com uma tecla, 
sem contato, distância de me
cm / 1,18 a 1,97 pol sem necessidade de tocar na pele e evitar infecções 
cruzadas de forma eficaz.
Tela nítida no LCD, luz de fundo de alto contraste e leitura, 
Função de economia de energia, alimentação por pilh
desligamento automaticamente após 15 segundos de operação ociosa e 
certificado de garantia.
01 UM ESCOLA OFICINA ADELIRIA MEURER
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Acionamento: Enrolamento automático por mola,  
Resolução máxima:1:1. 

WHITE com acabamento em pintura eletrostática, 
Borda para melhor enquadramento de imagem. 
Tela com sistema Multiponto de parada. 
Case em aço carbono. 

Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do 
equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica 
gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da 
garantia, substituindo as peças com defeito. 
01 UN CRAS PADRE ULRICO 

TELEFONE SEM FIO CARACTERÍSTICAS 
Tecnologia dect 6.0 (1,910-1,920 ghz).  
Identificador de chamadas com capacidade para até 7 ramais (base + 6 

Agenda para 70 nomes/números. 
Discagem rápida para 10 números (teclas 0-9). 

 
Som de teclado (on/off).  
Registro de 15 chamadas atendidas, 20 chamadas não atendidas e 15 

realizadas (com data, hora e nome, se cadastrado na agenda). 
4 opções de volume de toque + silencioso.  
7 tipos de toque, 3 opções de volume. 

Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do 
equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica 
gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da 

antia, substituindo as peças com defeito. 

INTELBRAS UN

TELEVISOR SMART 40” CARACTERÍSTICAS 
Smart TV 40 polegadas com acesso à internet. 

Resolução de imagem em HD. 
Conversor digital integrado. 

HDMI (mínimo 2), LAN, USB. 
Tensão (voltagem): bivolt automático. 
Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos 

compatíveis com a corrente de operação. 
Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. 
Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com 

indicação da voltagem. 
Certificação do INMETRO – A. 

Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do 
equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica 
gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da 
garantia, substituindo as peças com defeito. 
01 UN MEIO AMBIENTE 

AOC UN

TERMÔMETRO SENSOR INFRAVERMELHO DIGITAL 

Com Sensor Infravermelho Digital de Testa, Medição de Temperatura + 
FDA +Temperatura Objeto, que meça com precisão a temperatura de 
partes do corpo, como testa e orelha, Medição de disparo com uma tecla, 
sem contato, distância de medição do termômetro infravermelho de 3 a 5 
cm / 1,18 a 1,97 pol sem necessidade de tocar na pele e evitar infecções 
cruzadas de forma eficaz. 
Tela nítida no LCD, luz de fundo de alto contraste e leitura,  
Função de economia de energia, alimentação por pilhas AAA, com 
desligamento automaticamente após 15 segundos de operação ociosa e 
certificado de garantia. 
01 UM ESCOLA OFICINA ADELIRIA MEURER 

AIQURA UN
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001 125 77701 VENTILADOR DE COLUNA 50 CM CARACTERÍSTICAS
- Ventilador oscilante. 
- Corpo confeccionado em polipropileno
- Com diâmetro de 50cm
-3 velocidades e 6 pás mega turbo.
- Motor turbo com potência de 135 watts.
- Ajuste de Altura: Mínima 115cm | Máxima 130cm.
- Cor preta. 
- Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.
- Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com 
indicação da voltagem.
- Classificação do INMETRO 
GARANTIA 
- Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do 
equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica 
gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da 
garantia, substituindo as peças com defeito.
03 UN CRAS NORTE 
01 UN CREAS 
03 UN CEJU 
02 UN SENSIBILIZAR 

001 126 77702 VENTILADOR DE PAREDE CARACTERÍSTICAS
- Ventilador de parede para uso em ambiente escolar.
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS
- Diâmetro entre 500 e 600 mm.
- Comprimento do tubo de fixação: 150 mm (tolerância: ±2,5%).
- Ventilador de parede, com uma hélice com no mínimo três pás.
- Base de fixação à pared
- Canopla de acabamento injetada em poliamida, na cor preta, para cobrir 
a base de fixação na parede.
- O conjunto de suporte mais o tubo de fixação deverão suportar 5 (cinco) 
vezes a massa nominal do produto sem qualquer flexão.
- Suporte de ligação entre base e a carcaça dotado de articulação com 
parafuso metálico e borboleta que permita a regulagem da articulação no 
sentido vertical do conjunto motor e hélices, provido de mola para 
sustentação do peso do equipamento.
- O equipamento deve ser dotado de grade de proteção de acordo com os 
requisitos de segurança da IEC 60335
for instalado. 
- As grades não poderão ser removidas sem o uso de ferramentas.
- Os equipamentos deverão apresentar controle de velo
rotativos, com no mínimo três níveis de velocidade (baixa, média e alta).
- O acionamento deverá ser do tipo “controle de parede”.
- Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos 
compatíveis com a corrente de operação.
- Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.
- Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com 
indicação da voltagem.
GARANTIA 
- Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do 
equipamento. O fabricante/contratado é obrigado
gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da 
garantia, substituindo as peças com defeito.
02 UN ESCOLA OFICINA ADELIRIA MEURER
03 UN CEJU 

001 129 77705 ARMÁRIO EM AÇO – 
- Armário roupeiro de aço com dezesseis portas com venezianas para 
ventilação, compartimentos de tamanhos médios independentes sem 
divisórias internas, fechamento das portas independentes através de pitão 
para cadeado. 
- Corpo, divisórias e portas em chapa 22 (0,75mm).
- Piso dos compartimentos em chapa 20 (0,90mm).
- Pés em chapa 16 (1,50mm).
- Dobradiças em chapa internas não visíveis na parte exterior do móvel no 
mínimo 75mm de altura 14 (1,9mm), duas unidades por porta.
- Porta-etiquetas estampado ou sobreposto, sendo esta última 
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VENTILADOR DE COLUNA 50 CM CARACTERÍSTICAS 
 

confeccionado em polipropileno 
Com diâmetro de 50cm 

3 velocidades e 6 pás mega turbo. 
Motor turbo com potência de 135 watts. 
Ajuste de Altura: Mínima 115cm | Máxima 130cm. 

Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. 
ão (rabicho) certificado pelo INMETRO, com 

indicação da voltagem. 
Classificação do INMETRO – A. 

Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do 
equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica 

atuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da 
garantia, substituindo as peças com defeito. 

 

 

VENTISOL UN

VENTILADOR DE PAREDE CARACTERÍSTICAS 
Ventilador de parede para uso em ambiente escolar. 

DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS 
Diâmetro entre 500 e 600 mm. 
Comprimento do tubo de fixação: 150 mm (tolerância: ±2,5%). 
Ventilador de parede, com uma hélice com no mínimo três pás. 
Base de fixação à parede em aço carbono. 
Canopla de acabamento injetada em poliamida, na cor preta, para cobrir 

a base de fixação na parede. 
O conjunto de suporte mais o tubo de fixação deverão suportar 5 (cinco) 

vezes a massa nominal do produto sem qualquer flexão. 
e de ligação entre base e a carcaça dotado de articulação com 

parafuso metálico e borboleta que permita a regulagem da articulação no 
sentido vertical do conjunto motor e hélices, provido de mola para 
sustentação do peso do equipamento. 

e ser dotado de grade de proteção de acordo com os 
requisitos de segurança da IEC 60335-2-80, independente da altura em que 

As grades não poderão ser removidas sem o uso de ferramentas. 
Os equipamentos deverão apresentar controle de velocidade tipo 

rotativos, com no mínimo três níveis de velocidade (baixa, média e alta). 
O acionamento deverá ser do tipo “controle de parede”. 
Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos 

compatíveis com a corrente de operação. 
oltagem: 110V e 220V, conforme demanda. 

Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com 
indicação da voltagem. 

Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do 
equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica 
gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da 
garantia, substituindo as peças com defeito. 
02 UN ESCOLA OFICINA ADELIRIA MEURER 

VENTISOL UN

 8 PORTAS CARACTERÍSTICAS 
Armário roupeiro de aço com dezesseis portas com venezianas para 

ventilação, compartimentos de tamanhos médios independentes sem 
divisórias internas, fechamento das portas independentes através de pitão 

portas em chapa 22 (0,75mm). 
Piso dos compartimentos em chapa 20 (0,90mm). 
Pés em chapa 16 (1,50mm). 
Dobradiças em chapa internas não visíveis na parte exterior do móvel no 

mínimo 75mm de altura 14 (1,9mm), duas unidades por porta. 
estampado ou sobreposto, sendo esta última 

LUNASA UN
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exclusivamente de liga metálica não ferrosa cromada.
- Pintura em tinta em pó hibrida epóxi/ poliéster, eletrostática brilhante, 
polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza.
DIMENSÕES MÍNIMAS
- Largura: 640 mm  
- Profundidade: 395 mm 
- Altura: 1980 mm  
GARANTIA 
- Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do 
equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica 
gratuita na sua rede credencia
garantia, substituindo as peças com defeito.
01 UN BIBLIOTECA 

001 136 77712 TELEVISOR SMART 55” CARACTERÍSTICAS
- Smart TV 55 polegadas com acesso à internet.
- Tela LED. 
- Wi-Fi integrado. 
- Acesso à internet. 
- Resolução de imagem em HD 4k.
- Conversor digital integrado.
- Entradas especiais – HDMI (mínimo 2), LAN, USB.
- Tensão (voltagem): bivolt automático.
- Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos 
compatíveis com a corrente de operação.
- Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.
- Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com 
indicação da voltagem.
- Certificação do INMETRO 
GARANTIA 
- Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura
equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica 
gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da 
garantia, substituindo as peças com defeito.

001 137 77713 AQUECEDOR DE AR 
controle gradual de temperatura.
- 1500w de potência. 
- Função ventilação. 
- Lâmpada piloto. 
-  Baixo nível de ruído. 
- Tomada 20 amperes. 
- Alça para transporte. 
- Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.
- Certificação do INMETRO 
GARANTIA 
- Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do 
equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica 
gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da 
garantia, substituindo as peças com defeito.

001 139 77757 Cama tipo beliche de solteiro, confeccionada em madeira,   com escada 
lateral, deve suportar no mínimo 100 kg, medidas aproximadas 1,60 x 0,90 
x 1,90 cm (A x L x C).  

 
ATA SRP Nº 814/2021 
EMPRESA DETENTORA:
LTDA 
CNPJ Nº 24.419.569/0001-54
Lote Item Código Descrição 

001 54 77630 ESPREMEDOR COMERCIAL DE PRODUTOS CÍTRICOS 
CARACTERÍSTICAS 
- Espremedor automático de frutas cítricas, comercial, com copo coletor de 1 
litro com tampa, um coador/ peneira e dois cones de extração (castanha/ 
carambola) em tamanhos diferentes, para laranja e limão.
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exclusivamente de liga metálica não ferrosa cromada. 
Pintura em tinta em pó hibrida epóxi/ poliéster, eletrostática brilhante, 

polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. 
MÍNIMAS 

Profundidade: 395 mm  

Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do 
equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica 
gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da 
garantia, substituindo as peças com defeito. 

TELEVISOR SMART 55” CARACTERÍSTICAS 
Smart TV 55 polegadas com acesso à internet. 

Resolução de imagem em HD 4k. 
Conversor digital integrado. 

HDMI (mínimo 2), LAN, USB. 
Tensão (voltagem): bivolt automático. 
Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos 

m a corrente de operação. 
Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. 
Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com 

indicação da voltagem. 
Certificação do INMETRO – A. 

Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do 
equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica 
gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da 
garantia, substituindo as peças com defeito. 

PHILCO UN

TERMO CERAMIC - 2 níveis para aquecimento e 
controle gradual de temperatura. 

 
 

Alça para transporte.  
Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. 
Certificação do INMETRO – A. 

Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do 
equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica 
gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da 

arantia, substituindo as peças com defeito. 

MONDIAL UN

Cama tipo beliche de solteiro, confeccionada em madeira,   com escada 
lateral, deve suportar no mínimo 100 kg, medidas aproximadas 1,60 x 0,90 

 

NEGRI UN

EMPRESA DETENTORA:DANFESSI MOVEIS CORPORATIVOS E ESCOLARES 

54 
Marca UN

ESPREMEDOR COMERCIAL DE PRODUTOS CÍTRICOS 
 

Espremedor automático de frutas cítricas, comercial, com copo coletor de 1 
litro com tampa, um coador/ peneira e dois cones de extração (castanha/ 
carambola) em tamanhos diferentes, para laranja e limão. 

JL 
COLOMBO 
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- Capacidade volumétrica mínima: 1
- Gabinete (corpo) fabricado em aço inox.
- Copo superior, em aço inox ou alumínio, desmontável com bica.
- Copo coletor (jarra), tampa e peneira fabricados em aço inox, alumínio ou 
plástico. 
- Jogo de cones de extração (carambola/castanha) em poli
- Motor de, no mínimo, ¼ HP.
- Base antiderrapante. 
- Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis 
com a corrente de operação.
- Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.
- Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo I
indicação da voltagem.
- Cordão de alimentação com 1,5 m de comprimento, como mínimo.
- Classificação do INMETRO 
GARANTIA 
- Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do 
equipamento. O fabricante/contratado é obrig
gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da 
garantia, substituindo as peças com defeito.

001 132 77708 FOGÃO INDUSTRIAL 6 QUEIMADORES SEM FORNO 
CARACTERÍSTICAS 
- Fogão industrial de baixa pressão de seis queimadores com um forno, 
alimentado por GLP (gás liquefeito de petróleo).
- Espalhadores e bases dos queimadores em ferro fundido.
- Mesa de aço carbono, perfil U de 50mm pintada.
- Registros de gás com manípulos expost
- Três queimadores duplos e três queimadores simples. 
- Grelhas mínimo: 300 mm x 300 mm.
- Mesa, bandeja e corpo do produto em pintura Epoxi.
- Sapatas reguláveis. 
- Alimentação do fogão através de terminal de acoplamento em tubo 
metálico flexível para condução de gases conforme ABNT NBR 14177 
Tubo flexível metálico para instalações de gás combustível de baixa 
pressão. 
- Cada queimador deverá ser dotado de torneira individual. Os 
queimadores conjugados devem possuir duas torneiras d
as torneiras deverão ter limites intransponíveis nas posições aberto e 
fechado, assim como identificação de intensidade das chamas. Torneira do 
forno deve possuir identificação diferenciada para fácil localização, além da 
identificação para controle de temperatura.

ATA SRP Nº 815/2021 
EMPRESA DETENTORA:
E ELETROELETRONICOS EIRELI
CNPJ Nº 31.768.037/0001-98
Lote Item Código Descrição 

001 121 77697 TELEVISOR SMART 32” CARACTERÍSTICAS
- Smart TV 32 polegadas com acesso à internet.
- Tela LED. 
- Wi-Fi integrado. 
- Acesso à internet. 
- Resolução de imagem em HD.
- Conversor digital integrado.
- Entradas especiais –
- Tensão (voltagem): bivolt automático.
- Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos 
compatíveis com a corrente de operação.
- Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.
- Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com 
indicação da voltagem.
- Certificação do INMETRO 
GARANTIA 
- Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do 
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Capacidade volumétrica mínima: 1 litro. 
Gabinete (corpo) fabricado em aço inox. 
Copo superior, em aço inox ou alumínio, desmontável com bica. 
Copo coletor (jarra), tampa e peneira fabricados em aço inox, alumínio ou 

Jogo de cones de extração (carambola/castanha) em poliestireno. 
Motor de, no mínimo, ¼ HP. 

 
Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis 

com a corrente de operação. 
Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. 
Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com 

indicação da voltagem. 
Cordão de alimentação com 1,5 m de comprimento, como mínimo. 
Classificação do INMETRO – A. 

Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do 
equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica 
gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da 
garantia, substituindo as peças com defeito. 

FOGÃO INDUSTRIAL 6 QUEIMADORES SEM FORNO 
 

industrial de baixa pressão de seis queimadores com um forno, 
alimentado por GLP (gás liquefeito de petróleo). 

Espalhadores e bases dos queimadores em ferro fundido. 
Mesa de aço carbono, perfil U de 50mm pintada. 
Registros de gás com manípulos expostos de fácil manuseio. 
Três queimadores duplos e três queimadores simples.  
Grelhas mínimo: 300 mm x 300 mm. 
Mesa, bandeja e corpo do produto em pintura Epoxi. 

Alimentação do fogão através de terminal de acoplamento em tubo 
álico flexível para condução de gases conforme ABNT NBR 14177 – 

Tubo flexível metálico para instalações de gás combustível de baixa 

Cada queimador deverá ser dotado de torneira individual. Os 
queimadores conjugados devem possuir duas torneiras de controle. Todas 
as torneiras deverão ter limites intransponíveis nas posições aberto e 
fechado, assim como identificação de intensidade das chamas. Torneira do 
forno deve possuir identificação diferenciada para fácil localização, além da 

ra controle de temperatura. 

MR 
FOGÕES 

UN

EMPRESA DETENTORA:EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA 
E ELETROELETRONICOS EIRELI 

98 
Marca UN

TELEVISOR SMART 32” CARACTERÍSTICAS 
Smart TV 32 polegadas com acesso à internet. 

Resolução de imagem em HD. 
Conversor digital integrado. 

– HDMI (mínimo 2), LAN, USB. 
Tensão (voltagem): bivolt automático. 
Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos 

compatíveis com a corrente de operação. 
Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. 
Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com 

indicação da voltagem. 
Certificação do INMETRO – A. 

Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do 

PHILCO UN
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equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica 
gratuita na sua rede credenciada de assistênci
garantia, substituindo as peças com defeito.
01 UN HABITAÇÃO 
04 UN DEBETRAN 

001 127 77703 WEBCAM FULL HD ALTA RESOLUÇÃO COM MICROFONE 
INTEGRADO + TRIPE AJUSTAVE 
- Webcam com sensor CMOS de no mínimo 2 Mega pixels e de até 30 frames 
porsegundo, que possibilite a captura de imagem com alta definição e em 
todos os formatos, como JPG´s e PNG´s e gravação de vídeos em RGB de 24 
bit. 
-Sensor de imagem CM
pixels (1980 x 1080), Taxa de frames FPS30, Foco Automático (3cm 
infinito), formato de imagens JPG, PNG com 300dpi (ISO/
IEC 10918), S/N ratio 36dB, Balanço de branco Automático, Interface USB 2.0 
Driverless (não necessita driver), Microfone Embutido,
Iluminação LED,Suporte Ajustes horizontal e vertical, Sistemas 
operacionais: Win 7 / Win 8 / Win 10 
Garantia contra defeitos de fabricação.
02 UN CEJU 

ATA SRP Nº 816/2021 
EMPRESA DETENTORA:
CNPJ Nº 02.995.568/0001-15
Lote Item Código Descrição 

001 26 77602 CADEIRA DE ALIMENTAÇÃO CARACTERÍSTICAS
- Cadeira alta de alimentação infantil dobrável, com bandeja removível.
DIMENSÕES MÍNIMAS
- Altura: 1050 mm  
- Largura: 560 mm  
- Profundidade: 680 mm 
- Proteção lateral: mínimo de 140 mm, medidos do topo da proteção lateral 
à superfície do assento.
- Altura do encosto: mínima de 250 mm, medidos na posição vertical.
- Ângulo do encosto: mínimo 60º em relação à horizontal (se menor o 
comprimento mínimo do encosto deve ser de 400 mm).
- Borda frontal do assento: raio mínimo de 5mm.
- Suporta até 15 kg. 
- Cadeira dobrável, com estrutura tubular de seção circular em aço carbono.
- Assento e encosto acolchoados com espuma revestida de lona vinílica 
laminada com tecido. 
- Braços ou dispositivo para proteção lateral.
- Bandeja em (PP) polipropileno injetado, na cor branca, removível ou 
articulada com bordas arredondadas nas laterais 
- Apoio para os pés em (PP) polipropileno injetado, removível ou 
articulado. 
- Sapatas antiderrapantes com partes em contato com o piso 
emborrachadas. 
- Cinto tipo suspensório com largura mínima de 25mm, dotado de pontos 
de retenção entre as pernas, tiras subabdominais e tiras de ombro. O 
sistema de fixação do cinto à cadeira deve prover segurança contra quedas 
e assegurar a estabilidade da criança.
- Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, 
eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 
micrometros na cor cinza.
GARANTIA 
- Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do 
equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica 
gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da 
garantia, substituindo as peças com defeito.
Modelo de referência BURIGOTTO/ GALZERANO, sendo admissível 
equipamento similar, equivalente ou de qualidade superior. 

ATA SRP Nº 817/2021 
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equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica 
gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da 
garantia, substituindo as peças com defeito. 
01 UN HABITAÇÃO - PONTO DE ATENDIMENTO TERRA NOSSA 

WEBCAM FULL HD ALTA RESOLUÇÃO COM MICROFONE 
INTEGRADO + TRIPE AJUSTAVE CARACTERÍSTICAS 

Webcam com sensor CMOS de no mínimo 2 Mega pixels e de até 30 frames 
porsegundo, que possibilite a captura de imagem com alta definição e em 
todos os formatos, como JPG´s e PNG´s e gravação de vídeos em RGB de 24 

Sensor de imagem CMOS, Tamanho do array ativo de no mínimo 2 Mega 
pixels (1980 x 1080), Taxa de frames FPS30, Foco Automático (3cm – 
infinito), formato de imagens JPG, PNG com 300dpi (ISO/ 
IEC 10918), S/N ratio 36dB, Balanço de branco Automático, Interface USB 2.0 

(não necessita driver), Microfone Embutido, 
Iluminação LED,Suporte Ajustes horizontal e vertical, Sistemas 
operacionais: Win 7 / Win 8 / Win 10 – 32 ou 64 bits 
Garantia contra defeitos de fabricação. 

RELEE UN

EMPRESA DETENTORA:ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA 
15 

Marca UN

CADEIRA DE ALIMENTAÇÃO CARACTERÍSTICAS 
Cadeira alta de alimentação infantil dobrável, com bandeja removível. 

DIMENSÕES MÍNIMAS 

Profundidade: 680 mm  
Proteção lateral: mínimo de 140 mm, medidos do topo da proteção lateral 

à superfície do assento. 
Altura do encosto: mínima de 250 mm, medidos na posição vertical. 

do encosto: mínimo 60º em relação à horizontal (se menor o 
comprimento mínimo do encosto deve ser de 400 mm). 

Borda frontal do assento: raio mínimo de 5mm. 

Cadeira dobrável, com estrutura tubular de seção circular em aço carbono. 
Assento e encosto acolchoados com espuma revestida de lona vinílica 

 
Braços ou dispositivo para proteção lateral. 
Bandeja em (PP) polipropileno injetado, na cor branca, removível ou 

articulada com bordas arredondadas nas laterais para retenção de líquidos. 
Apoio para os pés em (PP) polipropileno injetado, removível ou 

Sapatas antiderrapantes com partes em contato com o piso 

Cinto tipo suspensório com largura mínima de 25mm, dotado de pontos 
ção entre as pernas, tiras subabdominais e tiras de ombro. O 

sistema de fixação do cinto à cadeira deve prover segurança contra quedas 
e assegurar a estabilidade da criança. 

Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, 
stática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 

micrometros na cor cinza. 

Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do 
equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica 

a na sua rede credenciada de assistência, durante o período da 
garantia, substituindo as peças com defeito. 
Modelo de referência BURIGOTTO/ GALZERANO, sendo admissível 
equipamento similar, equivalente ou de qualidade superior.  
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EMPRESA DETENTORA:
LTDA 
CNPJ Nº 34.832.381/0001-97
Lote Item Código Descrição 

001 47 77623 CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO 1 
CARACTERÍSTICAS
- Conjunto coletivo para crianças com altura compreendida entre 0,93 e 
1,16m, composto de uma mesa e quatro cadeiras.
- Mesa com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior em 
laminado melamínico de alta prssão, e na face inferior em laminado 
melamínico de baixa pressão (BP), montado sobre estrutura tubular de aço.
- Cadeira empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou 
em compensado anatômico moldado, montados sobre estrutura tubular de 
aço. 
Dimensões e tolerâncias da mesa:
-Largura: 800 mm. 
- Profundidade: 800 mm.
- Altura: 460 mm. 
- Espessura: 25,8 mm.
- Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade e +/
espessura. 
Características da mesa:
- Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 25mm, revestido na face 
superior em laminado
acabamento texturizado, na cor cinza, cantos arredondados. Revestimento 
na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão 
branca. 
- Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica extru
confeccionada em PVC (cloreto de polivinila). PP (polipropileno) ou PE 
(polietileno), com “primer” na face de colagem, acabamento de superfície 
texturizado, na cor laranja, coladas com adesivo “Hot Melting”.
- Estrutura da mesa composta de:
- Pés confeccionados em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, 
secção circular diâmetro de 38mm (1 ½”), em chapa 16 (1,5mm).
- Travessas em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, secção 
retangular de 20 x 40mm, em chapa 16 (1,5mm).
- Fixação do tampo à estrutura através de parafusos rosca máquina 
polegada, diâmetro de ¼” x comprimento 2”, cabeça chata, fenda simples. 
- Sapatas em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, 
injetadas na cor laranja, fixadas à estrutura através
- Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti
- Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, 
eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 
micrometros na cor cinz
Dimensões e tolerâncias da cadeira:
- Largura do assento: 340 mm.
- Profundidade do assento: 260 mm.
- Espessura do assento: 7,2 mm a 9,1mm.
- Largura do encosto: 350 mm.
- Altura do encosto: 155 mm.
- Espessura do encosto: 7,0 mm a 9,3 mm.
- Altura do assento ao chão: 260 mm.
- Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/
espessura e +/- 10mm para altura do assento ao chão.
Características da cadeira: 
- Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas 
minerais, injetados na cor laranja. 
- Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em 
compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo cinco 
lâminas internas, com espessura máxima de 1,5mm cada.
- Quando fabricado em compensado, o assento
na face superior de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de 
espessura, acabamento texturizado, na cor laranja. Revestimento da face 
inferior em lâmina de madeira faqueada de 0,7mm, com acabamento em 
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97 
Marca UN

CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO 1 – 1 MESA + 4 CADEIRAS 
CARACTERÍSTICAS 

Conjunto coletivo para crianças com altura compreendida entre 0,93 e 
1,16m, composto de uma mesa e quatro cadeiras. 

Mesa com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior em 
laminado melamínico de alta prssão, e na face inferior em laminado 

de baixa pressão (BP), montado sobre estrutura tubular de aço. 
Cadeira empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou 

em compensado anatômico moldado, montados sobre estrutura tubular de 

Dimensões e tolerâncias da mesa: 

Profundidade: 800 mm. 

Espessura: 25,8 mm. 
Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade e +/- 1mm para 

Características da mesa: 
Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 25mm, revestido na face 

superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, 
acabamento texturizado, na cor cinza, cantos arredondados. Revestimento 
na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão – BP, na cor 

Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica extrudada, 
confeccionada em PVC (cloreto de polivinila). PP (polipropileno) ou PE 
(polietileno), com “primer” na face de colagem, acabamento de superfície 
texturizado, na cor laranja, coladas com adesivo “Hot Melting”. 

Estrutura da mesa composta de: 
feccionados em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, 

secção circular diâmetro de 38mm (1 ½”), em chapa 16 (1,5mm). 
Travessas em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, secção 

retangular de 20 x 40mm, em chapa 16 (1,5mm). 
do tampo à estrutura através de parafusos rosca máquina 

polegada, diâmetro de ¼” x comprimento 2”, cabeça chata, fenda simples.  
Sapatas em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, 

injetadas na cor laranja, fixadas à estrutura através de encaixe.  
Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso. 
Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, 

eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 
micrometros na cor cinza. 
Dimensões e tolerâncias da cadeira: 

Largura do assento: 340 mm. 
Profundidade do assento: 260 mm. 
Espessura do assento: 7,2 mm a 9,1mm. 
Largura do encosto: 350 mm. 
Altura do encosto: 155 mm. 
Espessura do encosto: 7,0 mm a 9,3 mm. 

assento ao chão: 260 mm. 
Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1mm para 

10mm para altura do assento ao chão. 
Características da cadeira:  

Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas 
injetados na cor laranja.  

Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em 
compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo cinco 
lâminas internas, com espessura máxima de 1,5mm cada. 

Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento 
na face superior de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de 
espessura, acabamento texturizado, na cor laranja. Revestimento da face 
inferior em lâmina de madeira faqueada de 0,7mm, com acabamento em 
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selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos.
- Quando fabricado em compensado, o encosto deve receber revestimento 
nas duas faces de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de 
espessura, acabamento texturizado, na cor laranja. Bordos em selador 
seguido de verniz poliuretano.
- Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro 
de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm).
- Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de 
“repuxo”, diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm.
- Fixação do assento em compensado moldado à estrutura através de rebites 
de “repuxo”, diâmetro de 4,8mm, comprimento 16mm.
- Fixação do encosto em compensado moldado à estrutura através de rebites 
de “repuxo”, diâmetro de 4,8mm, comprimento 18mm. 
- Ponteiras e sapatas, em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas 
minerais, injetadas na cor laranja, fixadas à estrutura através de encaixe e 
pino expansor.  
- Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti
assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 
300 horas.  
- Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi/ Poliéster, 
eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 
micrometros, na cor cinza.
GARANTIA 
- Mínima de dois anos a partir da data da entrega, contra defeitos de 
fabricação. 

001 48 77624 CONJUNTO ESCOLAR PARA REFEITÓRIO 
BANCOS) CARACTERÍSTICAS
Conjunto para refeitório, composto de uma mesa e dois bancos padrão 
FNDE – AZUL – (ALTURA DO ALUNO: DE 1,59 A 1,88M)
ESPECIFICAÇÕES: Tampo e assentos em madeira aglomerada (MDP), com 
espessura de 25 mm, revestida na face superior em laminado melamínico de 
alta pressão, 0,8 mm de espessura, acabamento frost, na cor branca. 
Revestimento na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão 
BP, acabamento frost, na cor branca. Furação e colocação de buchas em 
zamak, auto-atarraxantes, rosca interna ¼”, 13 mm de comprimento, 
conforme projeto e detalhamento. Dimensões acaba
(largura) x 1500 mm (comprimento), admitindo
para largura e comprimento e +/
(largura) x 1350 mm (comprimento), admitindo
para largura e compri
com fita de bordo em PVC (cloreto de polinivinila) “atóxica”com “primer”, 
acabamento texturizado, na cor azul, coladas com adesivo “hotmelting”. 
Dimensões nominais de 29 mm (largura) x 3 mm (espessura), co
de até 2,5 mm para espessura. Estrutura da mesa e dos bancos compostas 
de: pés confeccionados em tubo de aço carbono, laminado a frio, com 
costura, ø = 38 mm (1 ½”), em chapa 14 (1,9 mm). Travessa longitudinal em 
tubo de aço carbono, laminado 
mm, em chapa 16 (1,5 mm). Travessas transversais em tubo de aço carbono, 
laminado a frio, com costura, secção retangular 20 x 50 mm, em chapa 16 
(1,5 mm). Suportes estruturais e de fixação do tampo/assento 
confeccionados em chapa de aço carbono, espessura de 3 mm, estampados 
conforme o projeto. Aletas de fixação do tampo confeccionados em chapa de 
aço carbono, em chapa 14 (1,9 mm), estampadas conforme o projeto. Fixação 
do tampo/assento às estruturas através de p
chata, bicromatizados. Parafusos ¼” x 2”, cabeça chata, bicromatizados. 
Parafusos para aglomerado, de 4,5 x 22 mm, cabeça panela, fenda Phillips, 
bicromatizados. Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem e 
sem cargas, injetadas na cor azul, fixadas à estrutura através de encaixe. 
Dimensões de design conforme projeto. Nos moldes das ponteiras e sapatas 
é grafado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número 
identificador do polímero. Datador de lotes ind
identificação “modelo FDE FNDE” (conforme indicado no projeto) e o nome 
da empresa fabricante do componente injetado. Será ainda ser grafada a 
espessura da chapa e o diâmetro correspondente ao tubo para o qual a peça 
é adequada. Nas partes metálicas é aplicado tratamento antiferruginoso que 
assegura resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 
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e verniz poliuretano, inclusive nos bordos. 
Quando fabricado em compensado, o encosto deve receber revestimento 

nas duas faces de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de 
espessura, acabamento texturizado, na cor laranja. Bordos em selador 

uido de verniz poliuretano. 
Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro 

de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm). 
Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de 

“repuxo”, diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm. 
Fixação do assento em compensado moldado à estrutura através de rebites 

de “repuxo”, diâmetro de 4,8mm, comprimento 16mm. 
Fixação do encosto em compensado moldado à estrutura através de rebites 

de “repuxo”, diâmetro de 4,8mm, comprimento 18mm.  
iras e sapatas, em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas 

minerais, injetadas na cor laranja, fixadas à estrutura através de encaixe e 

Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso que 
à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 

Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi/ Poliéster, 
eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 
micrometros, na cor cinza. 

dois anos a partir da data da entrega, contra defeitos de 

CONJUNTO ESCOLAR PARA REFEITÓRIO – AZUL – (1 MESA E 2 
BANCOS) CARACTERÍSTICAS 
Conjunto para refeitório, composto de uma mesa e dois bancos padrão 

(ALTURA DO ALUNO: DE 1,59 A 1,88M) 
ESPECIFICAÇÕES: Tampo e assentos em madeira aglomerada (MDP), com 
espessura de 25 mm, revestida na face superior em laminado melamínico de 
alta pressão, 0,8 mm de espessura, acabamento frost, na cor branca. 
Revestimento na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão – 
BP, acabamento frost, na cor branca. Furação e colocação de buchas em 

atarraxantes, rosca interna ¼”, 13 mm de comprimento, 
conforme projeto e detalhamento. Dimensões acabadas: tampo: 700 mm 
(largura) x 1500 mm (comprimento), admitindo-se tolerância de até + 2 mm 
para largura e comprimento e +/- 1 mm para espessura. Assento: 350 mm 
(largura) x 1350 mm (comprimento), admitindo-se tolerância de até + 2 mm 
para largura e comprimento e +/- 1 mm para espessura. Topos encabeçados 
com fita de bordo em PVC (cloreto de polinivinila) “atóxica”com “primer”, 
acabamento texturizado, na cor azul, coladas com adesivo “hotmelting”. 
Dimensões nominais de 29 mm (largura) x 3 mm (espessura), com tolerância 
de até 2,5 mm para espessura. Estrutura da mesa e dos bancos compostas 
de: pés confeccionados em tubo de aço carbono, laminado a frio, com 
costura, ø = 38 mm (1 ½”), em chapa 14 (1,9 mm). Travessa longitudinal em 
tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, secção quadrada 40 x 40 
mm, em chapa 16 (1,5 mm). Travessas transversais em tubo de aço carbono, 
laminado a frio, com costura, secção retangular 20 x 50 mm, em chapa 16 
(1,5 mm). Suportes estruturais e de fixação do tampo/assento 

ccionados em chapa de aço carbono, espessura de 3 mm, estampados 
conforme o projeto. Aletas de fixação do tampo confeccionados em chapa de 
aço carbono, em chapa 14 (1,9 mm), estampadas conforme o projeto. Fixação 
do tampo/assento às estruturas através de parafusos ¼” x 2 ½”, cabeça 
chata, bicromatizados. Parafusos ¼” x 2”, cabeça chata, bicromatizados. 
Parafusos para aglomerado, de 4,5 x 22 mm, cabeça panela, fenda Phillips, 
bicromatizados. Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem e 

, injetadas na cor azul, fixadas à estrutura através de encaixe. 
Dimensões de design conforme projeto. Nos moldes das ponteiras e sapatas 
é grafado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número 
identificador do polímero. Datador de lotes indicando mês e ano. A 
identificação “modelo FDE FNDE” (conforme indicado no projeto) e o nome 
da empresa fabricante do componente injetado. Será ainda ser grafada a 
espessura da chapa e o diâmetro correspondente ao tubo para o qual a peça 

tes metálicas é aplicado tratamento antiferruginoso que 
assegura resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 
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300 horas. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida 
epóxi/poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estu
mínima 40 micrometros, na cor cinza.
GARANTIA 
- Mínima de dois anos a partir da data da entrega, contra defeitos de 
fabricação. 

001 50 77626 CONJUNTO ESCOLAR PARA REFEITÓRIO INFANTIL 
CARACTERÍSTICAS
Conjunto Refeitório com Encosto
- Conjunto Refeitório com Encosto sendo 01 mesa com tampo medindo: 
1,91×0,55cm, em MDF 18mm, revestido em fórmica com acabamento das 
bordas em perfil de PVC colado com cola hotmelt. Estrutura em tubo de aço 
20×40, pintado com tinta epóxi a pó com tratamento antioxidante 
antiferrugem. Altura total adulto: 79cm, infantil: 55cm.
- 02 bancos com assento e encosto medindo: 1,91×30 em MDF 18mm, assento 
e encosto revestido em fórmica com acabamento em perfil de pvc colado 
com cola hotmelt. Estrutura em tubo de aço 20×40, pintado com tinta epóxi a 
pó. Altura total do adulto: 45cm, infantil: 35cm. 
GARANTIA 
- Mínima de dois anos a partir da data da entrega, contra defeitos de 
fabricação. 

001 91 77667 MESA DE TRABALHO COM GAVETAS DESCRIÇÃO
Mesa de trabalho, com tampo retangular em MDF revestido de laminado 
melamínico, montada sobre suporte metálico compés.
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS
-Estação composta por mesa com tampo regular de 1500 x 600 mm +/
10mm, altura: 750 mm +/
e com corrediças metálicas.
- Para acomodação de pessoas em cadeira de rodas (PCR) e atendimento às 
exigências da ABNT NBR 9050 a mesa deve possuir altura livre sob o 
tampo: mínima de 730mm.
CARACTERÍSTICAS
- Tampo em MDF, com espessura de 25 mm, revestido na face inferior com 
laminado melamínico de baixa pressão (BP), e na face superior com 
laminado melamínico de alta pressão, de 0,8 mm de espessura, cor cinza, 
acabamento texturizado.
- Bordos encabeçados com perfil extrudado maciço de 180º, na cor cinza, 
com a mesma tonalidade do laminado do tampo, admitindo
pequenasvariações decorrentes das características de cada material (brilho, 
textura). O perfil deve ser encaixado e fixado com
nivelado com as suas superfícies.
- Estrutura constituídade:
- Estrutura em aço carbono com pés, com trava em MDF entre osmesmos.
- Fixação do tampo à estrutura através de parafusos de rosca com 
buchasmetálicas. 
- Sapatas reguláveis em nylon ou polipropilenoinjetado.
- Terminações de tubos em plástico injetado, na cor cinza ou preta, fixadas 
através de encaixe. Estas não devem poder ser retiradas sem o uso 
deferramentas. 
- Passa fios. 
- Acabamento das partes metálicas em pintura em 
oupreta. 
- Todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas devem receber 
solda em toda a extensão daunião.
- Cantos devem ser arredondados
GARANTIA 
- Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral 
equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica 
gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da 
garantia, substituindo as peças com defeito.
01 UN HABITAÇÃO
02 UN CREAS 
20 UN SAUDE  
02 UN MEIO AMBIENTE

001 96 77672 MESA PARA BIBLIOTECA CARACTERÍSTICAS
- Mesa coletiva com estrutura monobloco em tubo de aço 7/8”.
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300 horas. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida 
epóxi/poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura 
mínima 40 micrometros, na cor cinza. 

Mínima de dois anos a partir da data da entrega, contra defeitos de 

CONJUNTO ESCOLAR PARA REFEITÓRIO INFANTIL – COM ENCOSTO 
CARACTERÍSTICAS 
Conjunto Refeitório com Encosto 

Conjunto Refeitório com Encosto sendo 01 mesa com tampo medindo: 
1,91×0,55cm, em MDF 18mm, revestido em fórmica com acabamento das 
bordas em perfil de PVC colado com cola hotmelt. Estrutura em tubo de aço 

m tinta epóxi a pó com tratamento antioxidante 
antiferrugem. Altura total adulto: 79cm, infantil: 55cm. 

02 bancos com assento e encosto medindo: 1,91×30 em MDF 18mm, assento 
e encosto revestido em fórmica com acabamento em perfil de pvc colado 

otmelt. Estrutura em tubo de aço 20×40, pintado com tinta epóxi a 
pó. Altura total do adulto: 45cm, infantil: 35cm.  

Mínima de dois anos a partir da data da entrega, contra defeitos de 

REIFLEX UN

TRABALHO COM GAVETAS DESCRIÇÃO 
Mesa de trabalho, com tampo retangular em MDF revestido de laminado 
melamínico, montada sobre suporte metálico compés. 
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS 
Estação composta por mesa com tampo regular de 1500 x 600 mm +/- 

0 mm +/- 5mm. Gaveteiro fixo de 2 ou 3 gavetas com chaves  
e com corrediças metálicas. 

Para acomodação de pessoas em cadeira de rodas (PCR) e atendimento às 
exigências da ABNT NBR 9050 a mesa deve possuir altura livre sob o 
tampo: mínima de 730mm. 

ERÍSTICAS 
Tampo em MDF, com espessura de 25 mm, revestido na face inferior com 

laminado melamínico de baixa pressão (BP), e na face superior com 
laminado melamínico de alta pressão, de 0,8 mm de espessura, cor cinza, 
acabamento texturizado. 

Bordos encabeçados com perfil extrudado maciço de 180º, na cor cinza, 
com a mesma tonalidade do laminado do tampo, admitindo-se 
pequenasvariações decorrentes das características de cada material (brilho, 
textura). O perfil deve ser encaixado e fixado com adesivo ao tampo, e ser 
nivelado com as suas superfícies. 

Estrutura constituídade: 
Estrutura em aço carbono com pés, com trava em MDF entre osmesmos. 
Fixação do tampo à estrutura através de parafusos de rosca com 

s em nylon ou polipropilenoinjetado. 
Terminações de tubos em plástico injetado, na cor cinza ou preta, fixadas 

através de encaixe. Estas não devem poder ser retiradas sem o uso 

Acabamento das partes metálicas em pintura em pó, brilhante, na cor cinza 

Todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas devem receber 
solda em toda a extensão daunião. 

Cantos devem ser arredondados 

Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do 
equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica 
gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da 
garantia, substituindo as peças com defeito. 
01 UN HABITAÇÃO- PONTO DE ATENDIMENTO TERRA NOSSA 

02 UN MEIO AMBIENTE 

REIFLEX UN

MESA PARA BIBLIOTECA CARACTERÍSTICAS 
Mesa coletiva com estrutura monobloco em tubo de aço 7/8”. 

REIFLEX UN
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- Tampo em MDF face superior em laminado de alta pressão brilhante.
- Bordos fresados e arredondados a 180°.
- Cantos arredondados.
- Estrutura composta por pés duplos em tubo de aço ø7/8”.
- Pintura epóxi pó liso brilhante.
- Acabamento com ponteiras pretas. 
- Quadrada: 900 x 900 x 750.
GARANTIA 
- Mínima de um ano a partir da data da entreg
equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica 
gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da 
garantia, substituindo as peças com defeito.

ATA SRP Nº818 /2021 
EMPRESA DETENTORA:
CNPJ Nº 05.374.843/0001-71
Lote Item Código Descrição 

001 44 77620 CONJUNTO ESCOLAR ALUNO 1
CARACTERÍSTICAS 
- Conjunto para crianças com altura compreendida entre 0,93 e 1,16m, 
composto de uma mesa e uma cadeira.
- Certificado pelo INMETRO
- Mesa individual com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior 
de laminado melamínico de alta pressão e na face inferior em chap
balanceamento, montado sobre estrutura tubular de aço.
- Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno 
injetado ou em compensado anatômico moldado., montado sobre estrutura 
tubular de aço. 
Dimensões e tolerâncias da mesa:
- Largura: 600 mm. 
- Profundidade: 450 mm.
- Altura: 460 mm. 
- Espessura: 19,4 mm. 
- Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/
espessura e +/- 6 mm para altura.
Características da mesa:
- Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18 mm, reves
superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8 mm de espessura, 
acabamento texturizado, na cor cinza, cantos arredondados. Revestimento 
na face inferior em chapa de balanceamento (contra
mm. Aplicação de porcas gar
mm. 
- Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica extrudada, 
confeccionada em PVC (cloreto de polivinila). PP (polipropileno) ou PE 
(polietileno), com “primer” na face de colagem, acabamento de superfície 
texturizado, na cor laranja, colada com adesivo “HotMelting”.
- Estrutura composta de: 
- Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço 
carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29 mm x 58 mm, 
em chapa 16 (1,5 mm).
- Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, 
com costura, curvado em formato de “C”, com secção circular, diâmetro de 
31,75 mm (1 ¼) em chapa 16 (1,5 mm).
- Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, 
secção circular, diâmetro de 38mm (1 ½”), em chapa 16 (1,5mm).
- Fixação do tampo à estrutura através de 06 porcas garra rosca métrica M6 
(diâmetro de 6 mm), 06 parafusos rosca métrica M6 (diâmetro de 6 mm), 
comprimento 47 mm, cabeça panela, fenda Phillips.
- Fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de 
“repuxo”, diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm.
- Ponteiras e sapatas em copolímero virgem, isento de cargas minerais, 
injetadas na cor laranja, fixadas à estrutura através de encaix
- Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso.
- Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, 
eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 
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Tampo em MDF face superior em laminado de alta pressão brilhante. 
arredondados a 180°. 

Cantos arredondados. 
Estrutura composta por pés duplos em tubo de aço ø7/8”. 
Pintura epóxi pó liso brilhante. 
Acabamento com ponteiras pretas.  
Quadrada: 900 x 900 x 750. 

Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do 
equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica 
gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da 
garantia, substituindo as peças com defeito. 

EMPRESA DETENTORA:ESCOMOVEIS – MOVEIS ESCOLARES LTDA 
71 

Marca UN

CONJUNTO ESCOLAR ALUNO 1- LARANJA – (1 MESA + 1 CADEIRA )  
 

para crianças com altura compreendida entre 0,93 e 1,16m, 
composto de uma mesa e uma cadeira. 

Certificado pelo INMETRO 
Mesa individual com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior 

de laminado melamínico de alta pressão e na face inferior em chapa de 
balanceamento, montado sobre estrutura tubular de aço. 

Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno 
injetado ou em compensado anatômico moldado., montado sobre estrutura 

Dimensões e tolerâncias da mesa: 

Profundidade: 450 mm. 

 
Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1 mm para 

6 mm para altura. 
Características da mesa: 

Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18 mm, revestido na face 
superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8 mm de espessura, 
acabamento texturizado, na cor cinza, cantos arredondados. Revestimento 
na face inferior em chapa de balanceamento (contra-placa fenólica) de 0,6 
mm. Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10 

Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica extrudada, 
confeccionada em PVC (cloreto de polivinila). PP (polipropileno) ou PE 
(polietileno), com “primer” na face de colagem, acabamento de superfície 

urizado, na cor laranja, colada com adesivo “HotMelting”. 
Estrutura composta de:  
Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço 

carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29 mm x 58 mm, 
em chapa 16 (1,5 mm). 

ravessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, 
com costura, curvado em formato de “C”, com secção circular, diâmetro de 
31,75 mm (1 ¼) em chapa 16 (1,5 mm). 

Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, 
ecção circular, diâmetro de 38mm (1 ½”), em chapa 16 (1,5mm). 
Fixação do tampo à estrutura através de 06 porcas garra rosca métrica M6 

(diâmetro de 6 mm), 06 parafusos rosca métrica M6 (diâmetro de 6 mm), 
comprimento 47 mm, cabeça panela, fenda Phillips. 

Fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de 
“repuxo”, diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm. 

Ponteiras e sapatas em copolímero virgem, isento de cargas minerais, 
injetadas na cor laranja, fixadas à estrutura através de encaixe. 

Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso. 
Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, 

eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 

MOVESCO UN
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micrometros na cor cinza.
Dimensões e tolerâncias da cadeira:
- Largura do assento: 340 mm.
- Profundidade do assento: 260 mm.
- Espessura do assento: 7,2 mm a 9,1mm.
- Largura do encosto: 350 mm.
- Altura do encosto: 155 mm.
- Espessura do encosto: 7,0 mm a 9,3 mm.
- Altura do assento ao 
- Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/
espessura e +/- 10mm para altura do assento ao chão.
Características da cadeira: 
- Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem isento de cargas 
minerais, injetados na cor laranja.
- Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em 
compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo cinco 
lâminas internas, com espessura máxima de 1,5mm cada.
- Quando fabricado em compensado, o assento deve receber
na face superior de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de 
espessura, acabamento texturizado, na cor laranja. Revestimento da face 
inferior em lâmina de madeira faqueada de 0,7mm, com acabamento em 
selador, seguido de verniz poli
- Quando fabricado em compensado, o encosto deve receber revestimento 
nas duas faces de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de 
espessura, acabamento texturizado, na cor laranja. Bordos com acabamento 
em selador seguido de verniz poliuretano.
- Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro 
de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm).
- Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de 
“repuxo”, diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm
- Fixação do assento em compensado moldado à estrutura através de rebites 
de “repuxo”, diâmetro de 4,8mm, comprimento 16mm.
- Fixação do encosto em compensado moldado à estrutura através de rebites 
de “repuxo”, diâmetro de 4,8mm, comprimento 18mm.
- Ponteiras e sapatas, em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas 
minerais, injetadas na cor laranja, fixadas à estrutura através de encaixe e 
pino expansor. 
- Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti
- Pintura dos elementos 
eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 
micrometros, na cor cinza.
GARANTIA 
- Mínima de dois anos a partir da data da entrega, contra defeitos de 
fabricação. 

001 45 77621 CONJUNTO ESCOLAR ALUNO 4
)    CARACTERÍSTICAS
- Conjunto para crianças, composto de uma mesa e uma cadeira.
- Mesa individual com tampo superfície plana, em resina ABS, texturizado, 
4mm de espessura, bordas laterais em alto brilho (abas que envolvem a 
estrutura dimensões de 45mm de altura no lado posterior do tampo com 
redução para 21mm na parte do contato com o
maior resistência, nervuras transversais e longitudinais para reforço à 
tração na parte inferior do tampo.
Dimensões e tolerâncias da mesa:
- Largura: 600 mm. 
- Profundidade: 450 mm.
- Altura: 640 mm. 
- Laterais e travessa de suste
29x58mm chapa 16(parede 1,5mm), pés em tubo 38mm (parede 1 ½”) chapa 
16(parede 1,5mm).  
- Fixação do tampo em tubo 20x20 (parede 1,50mm) para reforço de sua 
parte superior as quais são fixadas 02 peças laterais em tubo
1,50mm) dando assim resistência à superfície do tampo. 
- Fechamento com ponteiras e sapatas em polipropileno cor VERMELHA, 
fixadas à estrutura através de rebites de repuxo diâmetro de 4,80mm, 
comprimento 4.8x16mm. 
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micrometros na cor cinza. 
e tolerâncias da cadeira: 

Largura do assento: 340 mm. 
Profundidade do assento: 260 mm. 
Espessura do assento: 7,2 mm a 9,1mm. 
Largura do encosto: 350 mm. 
Altura do encosto: 155 mm. 
Espessura do encosto: 7,0 mm a 9,3 mm. 
Altura do assento ao chão: 260 mm. 
Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1mm para 

10mm para altura do assento ao chão. 
Características da cadeira:  

Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem isento de cargas 
a cor laranja. 

Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em 
compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo cinco 
lâminas internas, com espessura máxima de 1,5mm cada. 

Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento 
na face superior de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de 
espessura, acabamento texturizado, na cor laranja. Revestimento da face 
inferior em lâmina de madeira faqueada de 0,7mm, com acabamento em 
selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos. 

Quando fabricado em compensado, o encosto deve receber revestimento 
nas duas faces de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de 
espessura, acabamento texturizado, na cor laranja. Bordos com acabamento 

eguido de verniz poliuretano. 
Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro 

de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm). 
Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de 

“repuxo”, diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm. 
Fixação do assento em compensado moldado à estrutura através de rebites 

de “repuxo”, diâmetro de 4,8mm, comprimento 16mm. 
Fixação do encosto em compensado moldado à estrutura através de rebites 

de “repuxo”, diâmetro de 4,8mm, comprimento 18mm. 
eiras e sapatas, em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas 

minerais, injetadas na cor laranja, fixadas à estrutura através de encaixe e 

Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso. 
Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, 

eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 
micrometros, na cor cinza. 

Mínima de dois anos a partir da data da entrega, contra defeitos de 

CONJUNTO ESCOLAR ALUNO 4- VERMELHO – (1 MESA + 1 CADEIRA 
)    CARACTERÍSTICAS 

Conjunto para crianças, composto de uma mesa e uma cadeira. 
Mesa individual com tampo superfície plana, em resina ABS, texturizado, 

4mm de espessura, bordas laterais em alto brilho (abas que envolvem a 
estrutura dimensões de 45mm de altura no lado posterior do tampo com 
redução para 21mm na parte do contato com o usuário) com frizo para 
maior resistência, nervuras transversais e longitudinais para reforço à 
tração na parte inferior do tampo. 
Dimensões e tolerâncias da mesa: 

Profundidade: 450 mm. 

Laterais e travessa de sustentação do porta livros em tubo de aço 
29x58mm chapa 16(parede 1,5mm), pés em tubo 38mm (parede 1 ½”) chapa 

Fixação do tampo em tubo 20x20 (parede 1,50mm) para reforço de sua 
parte superior as quais são fixadas 02 peças laterais em tubo 20x30 (parede 
1,50mm) dando assim resistência à superfície do tampo.  

Fechamento com ponteiras e sapatas em polipropileno cor VERMELHA, 
fixadas à estrutura através de rebites de repuxo diâmetro de 4,80mm, 
comprimento 4.8x16mm.  
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- Porta livros (503x304mm
longitudinal através de rebites de repuxo.
- Proteção da superfície com tratamento especial anticorrosivo e pintura em 
epóxi-pó, híbrida e eletrostática cor cinza. 
- Apresentar junto a proposta de preços o 
INMETRO para o modelo especificado no edital de acordo com a Portaria 
401/2020 acompanhado por declaração referente ao Laudo de ensaio com a 
imagem do mobiliário, emitido por OCP que comprove que o móvel é 
correspondente ao Certificado e atende as especificações do Edital; 
Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão de Qualidade para 
Fabricação de Móveis Escolares, emitido pela Associação Brasileira de 
Normas Técnicas ABNT.
- Cadeira individual empilhável com assento e en
injetado ou em compensado anatômico moldado, montado sobre estrutura 
tubular de aço. 
Dimensões e tolerâncias da cadeira:
- Largura do assento: 400 mm.
- Profundidade do assento: 350 mm.
- Largura do encosto: 396 mm.
- Altura do encosto: 198 mm.
- Altura do assento ao chão: 380 mm.
- Estrutura em tubo de aço 20,7mm, em chapa 14(1,90mm).
 - Ponteiras e sapatas em polipropileno cor VERMELHA, fixadas à estrutura 
através de encaixe e pino expansor. 
- Proteção da superfície com tratamento 
epóxi-pó, híbrida e eletrostática cor CINZA.
GARANTIA 
- Mínima de dois anos a partir da data da entrega, contra defeitos de 
fabricação. 

001 46 77622 CONJUNTO ESCOLAR ALUNO 6
CARACTERÍSTICA  
- Mesa individual com tampo superfície plana, em resina ABS, texturizado, 
4mm de espessura, bordas laterais em alto brilho (abas que envolvem a 
estrutura dimensões de 45mm de altura no lado posterior do tampo com 
redução para 21mm na parte do contato com o
maior resistência, nervuras transversais e longitudinais para reforço à 
tração na parte inferior do tampo.
Dimensões e tolerâncias da mesa:
- Largura: 600 mm. 
- Profundidade: 450 mm.
- Altura: 760 mm. 
- Laterais e travessa de suste
29x58mm chapa 16(parede 1,5mm), pés em tubo 38mm (parede 1 ½”) chapa 
16(parede 1,5mm).  
- Fixação do tampo em tubo 20x20 (parede 1,50mm) para reforço de sua 
parte superior as quais são fixadas 02 peças laterais em tubo
1,50mm) dando assim resistência à superfície do tampo.
- Fechamento com ponteiras e sapatas em polipropileno cor AZUL, fixadas 
à estrutura através de rebites de repuxo diâmetro de 4,80mm, comprimento 
4.8x16mm.  
- Porta livros (503x304mm) em 
longitudinal através de rebites de repuxo.
- Proteção da superfície com tratamento especial anticorrosivo e pintura em 
epóxi-pó, híbrida e eletrostática cor cinza. 
- Apresentar junto a proposta de preços o Certi
INMETRO para o modelo especificado no edital de acordo com a Portaria 
401/2020 acompanhado por declaração referente ao Laudo de ensaio com a 
imagem do mobiliário, emitido por OCP que comprove que o móvel é 
correspondente ao Certif
Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão de Qualidade para 
Fabricação de Móveis Escolares, emitido pela Associação Brasileira de 
Normas Técnicas ABNT.
- Cadeira individual empilhável com assento e encosto
injetado ou em compensado anatômico moldado, montado sobre estrutura 
tubular de aço. 
Dimensões e tolerâncias da cadeira:
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Porta livros (503x304mm) em polipropileno cor cinza, fixado à estrutura 
longitudinal através de rebites de repuxo. 

Proteção da superfície com tratamento especial anticorrosivo e pintura em 
pó, híbrida e eletrostática cor cinza.  

Apresentar junto a proposta de preços o Certificado de Conformidade do 
INMETRO para o modelo especificado no edital de acordo com a Portaria 
401/2020 acompanhado por declaração referente ao Laudo de ensaio com a 
imagem do mobiliário, emitido por OCP que comprove que o móvel é 

ertificado e atende as especificações do Edital; 
Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão de Qualidade para 
Fabricação de Móveis Escolares, emitido pela Associação Brasileira de 
Normas Técnicas ABNT. 

Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno 
injetado ou em compensado anatômico moldado, montado sobre estrutura 

Dimensões e tolerâncias da cadeira: 
Largura do assento: 400 mm. 
Profundidade do assento: 350 mm. 
Largura do encosto: 396 mm. 

to: 198 mm. 
Altura do assento ao chão: 380 mm. 
Estrutura em tubo de aço 20,7mm, em chapa 14(1,90mm). 
Ponteiras e sapatas em polipropileno cor VERMELHA, fixadas à estrutura 

através de encaixe e pino expansor.  
Proteção da superfície com tratamento especial anticorrosivo e pintura em 

pó, híbrida e eletrostática cor CINZA. 

Mínima de dois anos a partir da data da entrega, contra defeitos de 

CONJUNTO ESCOLAR ALUNO 6- AZUL – (1 MESA + 1 CADEIRA )  
 

Mesa individual com tampo superfície plana, em resina ABS, texturizado, 
4mm de espessura, bordas laterais em alto brilho (abas que envolvem a 
estrutura dimensões de 45mm de altura no lado posterior do tampo com 
redução para 21mm na parte do contato com o usuário) com frizo para 
maior resistência, nervuras transversais e longitudinais para reforço à 
tração na parte inferior do tampo. 
Dimensões e tolerâncias da mesa: 

Profundidade: 450 mm. 

Laterais e travessa de sustentação do porta livros em tubo de aço 
29x58mm chapa 16(parede 1,5mm), pés em tubo 38mm (parede 1 ½”) chapa 

Fixação do tampo em tubo 20x20 (parede 1,50mm) para reforço de sua 
parte superior as quais são fixadas 02 peças laterais em tubo 20x30 (parede 
1,50mm) dando assim resistência à superfície do tampo. 

Fechamento com ponteiras e sapatas em polipropileno cor AZUL, fixadas 
à estrutura através de rebites de repuxo diâmetro de 4,80mm, comprimento 

Porta livros (503x304mm) em polipropileno cor cinza, fixado à estrutura 
longitudinal através de rebites de repuxo. 

Proteção da superfície com tratamento especial anticorrosivo e pintura em 
pó, híbrida e eletrostática cor cinza.  

Apresentar junto a proposta de preços o Certificado de Conformidade do 
INMETRO para o modelo especificado no edital de acordo com a Portaria 
401/2020 acompanhado por declaração referente ao Laudo de ensaio com a 
imagem do mobiliário, emitido por OCP que comprove que o móvel é 
correspondente ao Certificado e atende as especificações do Edital; 
Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão de Qualidade para 
Fabricação de Móveis Escolares, emitido pela Associação Brasileira de 
Normas Técnicas ABNT. 

Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno 
injetado ou em compensado anatômico moldado, montado sobre estrutura 

Dimensões e tolerâncias da cadeira: 
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- Largura do assento: 400 mm.
- Profundidade do assento: 430 mm.
- Largura do encosto: 396 mm.
- Altura do encosto: 198 mm.
- Altura do assento ao chão: 460 mm.
- Estrutura em tubo de aço 20,7mm, em chapa 14(1,90mm).
 - Ponteiras e sapatas em polipropileno cor AZUL, fixadas à estrutura 
através de encaixe e pino expansor. 
- Proteção da superfície com tratamento especial 
epóxi-pó, híbrida e eletrostática cor CINZA.
GARANTIA 
- Mínima de dois anos a partir da data da entrega, contra defeitos de 
fabricação. 

001 133 77709 MESA DE REFEIÇÃO/ATIVIDADE 4 LUGARES E CADEIRA PARA 
PROFESSORA.  Mesa: Estrutura com pés em tubo de aço 1 ½ (parede 1,50). 
Laterais com tubo 1 ¼ (parede 1,50) com barramento duplo. Travessa 
superior em tubo 1 ¼ (parede 1,50) de apoio ao tampo. Travessa hor
em tubo de aço 1/1/4 (parede 1,50) para unir as laterais da mesa. 
Fechamento dos topos e sapatas com ponteiras injetadas na cor laranja, 
fixadas através de encaixe e rebitadas a estrutura através de rebites de 
repuxo de alumínio 4,8x16. Nas partes 
tratamento anti-ferruginoso que assegure resistência à corrosão por 
exposição à névoa salina. Solda deve possuir superfície lisa e homogênea, 
não devendo apresentar pontos cortantes. Pintura por sistema em epóxi
Tampo (1800x850mm) em MDF de 18mm de espessura revestido em 
laminado melamínico na cor casca de ovo (bege) com 0,8mm de espessura. 
Acabamento das bordas em perfil PVC em forma arredondada com raio de 
curvatura de 20mm na cor bege. No tampo são embutidas buchas 
americanas preparadas para receber os parafusos de 1/4x43mm que irão 
fixar o mesmo à estrutura e a base de sustentação das conchas E fixadas por 
parafusos 1/4x12mm. No tampo são usinados orifícios para encaixe das 
conchas (assento) confeccionadas em resina plásti
útil (Largura 280mm x Profundidade 190mm x altura 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. AS Bases de sustentação das conchas 
são em tubo de aço ¾ (parede 1,06) onde as conchas serã
por rebites 4,8x16. Cores disponíveis das conchas: laranja, amarela, 
vermelha, rosa pink e lilás. Altura 750mm. Apresentar junto a proposta de 
preços o Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão de Qualidade 
emitido pela Assoc. Bras
ensaio emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO, do esforço de 
tração de 4150kgf na região da solda.
 
Cadeira giratória para monitora: Estrutura constituída de plataforma e 
Coluna a gás, “L” base com 
de sustentação do assento e encosto é constituído de uma estrutura em tubo 
de aço 20x20 em formato de “L” fixados ao mecanismo por meio de 
parafusos ¼ x 1 ¼ com respectivas porcas, com fechamento em ponteira 
plástica 20x20 com pino na mesma cor do assento/encosto. O assento e 
encosto são fixados à estrutura através de parafusos mitoplastic 5x25. O 
mecanismo por sua vez acopla ao pistão que é encaixado na base de cinco 
pernas com cinco rodízios.  A altura máxima d
425mm. Assento ergonômico (415x410mm) com abas e superfície anatômica 
em resina plástica (PP) texturizado. Encosto ergonômico (435x250mm) em 
resina plástica (PP) texturizado com curvaturas anatômicas e três orifícios 
de ventilação em forma de losango estilizado em ângulo.

001 134 77710 CONJUNTO COLETIVO INFANTIL  1 MESA COM IMAGENS E 4 
CADEIRAS Mesa: Estrutura em tubo de aço 3/4 (parede 1,06mm) com 
barramento duplo em forma de “U” invertido. Pés com 
polipropileno 3/4 embutido tipo bola. Soldagem das partes metálicas pelo 
processo MIG em todo perímetro de união, junções com superfície lisa e 
homogênea, sem apresentar pontos cortantes, asperezas ou escórias. 
Proteção da superfície com trata
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Largura do assento: 400 mm. 
Profundidade do assento: 430 mm. 
Largura do encosto: 396 mm. 

98 mm. 
Altura do assento ao chão: 460 mm. 
Estrutura em tubo de aço 20,7mm, em chapa 14(1,90mm). 
Ponteiras e sapatas em polipropileno cor AZUL, fixadas à estrutura 

através de encaixe e pino expansor.  
Proteção da superfície com tratamento especial anticorrosivo e pintura em 

pó, híbrida e eletrostática cor CINZA. 

Mínima de dois anos a partir da data da entrega, contra defeitos de 

MESA DE REFEIÇÃO/ATIVIDADE 4 LUGARES E CADEIRA PARA 
PROFESSORA.  Mesa: Estrutura com pés em tubo de aço 1 ½ (parede 1,50). 
Laterais com tubo 1 ¼ (parede 1,50) com barramento duplo. Travessa 
superior em tubo 1 ¼ (parede 1,50) de apoio ao tampo. Travessa horizontal 
em tubo de aço 1/1/4 (parede 1,50) para unir as laterais da mesa. 
Fechamento dos topos e sapatas com ponteiras injetadas na cor laranja, 
fixadas através de encaixe e rebitadas a estrutura através de rebites de 
repuxo de alumínio 4,8x16. Nas partes metálicas deve ser aplicado 

ferruginoso que assegure resistência à corrosão por 
exposição à névoa salina. Solda deve possuir superfície lisa e homogênea, 
não devendo apresentar pontos cortantes. Pintura por sistema em epóxi-pó. 

850mm) em MDF de 18mm de espessura revestido em 
laminado melamínico na cor casca de ovo (bege) com 0,8mm de espessura. 
Acabamento das bordas em perfil PVC em forma arredondada com raio de 
curvatura de 20mm na cor bege. No tampo são embutidas buchas 

nas preparadas para receber os parafusos de 1/4x43mm que irão 
fixar o mesmo à estrutura e a base de sustentação das conchas E fixadas por 
parafusos 1/4x12mm. No tampo são usinados orifícios para encaixe das 
conchas (assento) confeccionadas em resina plástica nas dimensões de área 
útil (Largura 280mm x Profundidade 190mm x altura 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 

ervuras) para garantir maior resistência, acompanhadas de 
proteção estofada em material EVA e dotadas de cinto de segurança que 
permite a remoção para higienização. AS Bases de sustentação das conchas 
são em tubo de aço ¾ (parede 1,06) onde as conchas serão fixadas à mesma 
por rebites 4,8x16. Cores disponíveis das conchas: laranja, amarela, 
vermelha, rosa pink e lilás. Altura 750mm. Apresentar junto a proposta de 
preços o Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão de Qualidade 
emitido pela Assoc. Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e Relatório de 
ensaio emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO, do esforço de 
tração de 4150kgf na região da solda. 

Cadeira giratória para monitora: Estrutura constituída de plataforma e 
Coluna a gás, “L” base com rodízio, com regulagem de altura. O conjunto 
de sustentação do assento e encosto é constituído de uma estrutura em tubo 
de aço 20x20 em formato de “L” fixados ao mecanismo por meio de 
parafusos ¼ x 1 ¼ com respectivas porcas, com fechamento em ponteira 

stica 20x20 com pino na mesma cor do assento/encosto. O assento e 
encosto são fixados à estrutura através de parafusos mitoplastic 5x25. O 
mecanismo por sua vez acopla ao pistão que é encaixado na base de cinco 
pernas com cinco rodízios.  A altura máxima do assento até o chão de 
425mm. Assento ergonômico (415x410mm) com abas e superfície anatômica 
em resina plástica (PP) texturizado. Encosto ergonômico (435x250mm) em 
resina plástica (PP) texturizado com curvaturas anatômicas e três orifícios 

m forma de losango estilizado em ângulo. 

MOVESCO UN

CONJUNTO COLETIVO INFANTIL  1 MESA COM IMAGENS E 4 
CADEIRAS Mesa: Estrutura em tubo de aço 3/4 (parede 1,06mm) com 
barramento duplo em forma de “U” invertido. Pés com ponteiras em 
polipropileno 3/4 embutido tipo bola. Soldagem das partes metálicas pelo 
processo MIG em todo perímetro de união, junções com superfície lisa e 
homogênea, sem apresentar pontos cortantes, asperezas ou escórias. 
Proteção da superfície com tratamento especial anticorrosivo e acabamento 
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com tinta epóxi-pó, híbrida e eletrostática cor cinza. Tampo (1000x1000mm) 
em MDF 15mm espessura. Face superior com aplicação de imagem colorida 
e acabamento impermeável. Recorte convexo nos quatro lados permitindo
melhor acomodação do usuário. Bordas com acabamento em PVC tipo “T” 
cor branco. Fixado por 8 parafusos 5x30. Altura do tampo ao chão 580mm. 
Apresentar junto a proposta de preços o Certificado de Conformidade do 
Sistema de Gestão de Qualidade emitido pel
Técnicas (ABNT) e Relatório de ensaio emitido por laboratório credenciado 
pelo INMETRO, do esforço de tração de 4150kgf na região da solda.
Cadeiras: Estrutura em tubo de aço 3/4 (parede 1,06mm). Quatro pés, sendo 
dois em peça única com o encosto e dois em forma de palito. Duas travessas 
de sustentação sob o assento em tubo 3/4 (parede 1,06mm). Soldagem das 
partes metálicas pelo processo MIG em todo perímetro de união, junções 
com superfície lisa e homogênea, sem apresentar pon
asperezas ou escórias. Acabamento com tinta epóxi
Fechamento de todos os topos dos tubos com ponteiras 3/4 injetadas 100% 
polipropileno. Assento (295x305mm) e encosto (295x180mm) em resina PP 
texturizado. Altura do assento a
625mm. 

001 135 77711 CONJUNTO COLETIVO INFANTIL 
CADEIRAS. Mesa: Estrutura em tubo de aço 7/8 (parede 1,20mm) com 
barramento duplo em forma de “U” invertido. Pés com 
polipropileno 7/8 embutido tipo bola. Soldagem pelo processo MIG em 
todas as junções, proteção da superfície com tratamento especial 
anticorrosivo e acabamento com tinta epóxi
cinza. Tampo (1200mm de diâmetro) e
revestido em ambas as faces com melamínico branco textura. Face superior 
com aplicação de imagem colorida e acabamento impermeável. Recortes em 
formato de nuvens e bordas em PVC. Altura 580mm.  Apresentar junto a 
proposta de preços o Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão de 
Qualidade emitido pela Assoc. Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e 
Relatório de ensaio emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO, do 
esforço de tração de 4150kgf na região da solda. Cadeiras: E
tubo 7/8 (parede 1,50mm), quatro pés, sendo dois em peça única com o 
encosto e dois em forma de palito. Duas travessas de sustentação sob o 
assento em tubo 7/8 (parede 1,20mm). Abaixo do assento na parte frontal 
travessa em forma de arco para s
1,20mm). Soldagem das partes metálicas pelo processo MIG em todo 
perímetro de união, junções com superfície lisa e homogênea, sem 
apresentar pontos cortantes, asperezas ou escórias. Proteção da superfície 
com tratamento especial anticorrosivo e acabamento com tinta epóxi
híbrida e eletrostática cor cinza. Fechamento de todos os topos dos tubos 
com ponteiras 7/8 injetadas 100% polipropileno. Assento (340x330mm) e 
encosto (330x180mm) em resina plástica de alto impac
curvaturas anatômicas e abas laterais que se acomodam melhor à estrutura. 
Cavidades especiais com rebaixo para fixação do assento e encosto à 
estrutura através de rebites de repuxo tipo POP. Altura do assento ao chão 
340mm e altura do encosto ao chão 625mm.

 
ATA SRP Nº 819/2021 
EMPRESA DETENTORA:
CNPJ Nº 14.037.880/0001-85
Lote Item Código Descrição 

001 138 77714 COLCHONETE PARA REPOUSO   colchonete 
flexível de poliuretano para uso infantil.
- dimensões aproximadas do produto: 60 x 160 x 10cm (lxcxh).
- revestido de material têxtil plastificado, atóxico, ref. corino, na cor azul 
real/ preto. 
- impermeável. 
- com acabamento em costu
- zíper lateral com acabamento oculto e respiro.
- com densidade nominal aproximada kg/m³ d
- Certificado pelo INMETRO  
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pó, híbrida e eletrostática cor cinza. Tampo (1000x1000mm) 
em MDF 15mm espessura. Face superior com aplicação de imagem colorida 
e acabamento impermeável. Recorte convexo nos quatro lados permitindo a 
melhor acomodação do usuário. Bordas com acabamento em PVC tipo “T” 
cor branco. Fixado por 8 parafusos 5x30. Altura do tampo ao chão 580mm. 
Apresentar junto a proposta de preços o Certificado de Conformidade do 
Sistema de Gestão de Qualidade emitido pela Assoc. Brasileira de Normas 
Técnicas (ABNT) e Relatório de ensaio emitido por laboratório credenciado 
pelo INMETRO, do esforço de tração de 4150kgf na região da solda. 
Cadeiras: Estrutura em tubo de aço 3/4 (parede 1,06mm). Quatro pés, sendo 

única com o encosto e dois em forma de palito. Duas travessas 
de sustentação sob o assento em tubo 3/4 (parede 1,06mm). Soldagem das 
partes metálicas pelo processo MIG em todo perímetro de união, junções 
com superfície lisa e homogênea, sem apresentar pontos cortantes, 
asperezas ou escórias. Acabamento com tinta epóxi-pó na cor cinza. 
Fechamento de todos os topos dos tubos com ponteiras 3/4 injetadas 100% 
polipropileno. Assento (295x305mm) e encosto (295x180mm) em resina PP 
texturizado. Altura do assento ao chão 340mm. Altura do encosto ao chão 

CONJUNTO COLETIVO INFANTIL –1 MESA COM IMAGENS E 6 
CADEIRAS. Mesa: Estrutura em tubo de aço 7/8 (parede 1,20mm) com 
barramento duplo em forma de “U” invertido. Pés com ponteiras em 
polipropileno 7/8 embutido tipo bola. Soldagem pelo processo MIG em 
todas as junções, proteção da superfície com tratamento especial 
anticorrosivo e acabamento com tinta epóxi-pó, híbrida e eletrostática cor 
cinza. Tampo (1200mm de diâmetro) em MDF 18mm de espessura 
revestido em ambas as faces com melamínico branco textura. Face superior 
com aplicação de imagem colorida e acabamento impermeável. Recortes em 
formato de nuvens e bordas em PVC. Altura 580mm.  Apresentar junto a 

o Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão de 
Qualidade emitido pela Assoc. Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e 
Relatório de ensaio emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO, do 
esforço de tração de 4150kgf na região da solda. Cadeiras: Estrutura em 
tubo 7/8 (parede 1,50mm), quatro pés, sendo dois em peça única com o 
encosto e dois em forma de palito. Duas travessas de sustentação sob o 
assento em tubo 7/8 (parede 1,20mm). Abaixo do assento na parte frontal 
travessa em forma de arco para sustentação do mesmo em tubo 7/8 (parede 
1,20mm). Soldagem das partes metálicas pelo processo MIG em todo 
perímetro de união, junções com superfície lisa e homogênea, sem 
apresentar pontos cortantes, asperezas ou escórias. Proteção da superfície 

nto especial anticorrosivo e acabamento com tinta epóxi-pó, 
híbrida e eletrostática cor cinza. Fechamento de todos os topos dos tubos 
com ponteiras 7/8 injetadas 100% polipropileno. Assento (340x330mm) e 
encosto (330x180mm) em resina plástica de alto impacto, texturizado, com 
curvaturas anatômicas e abas laterais que se acomodam melhor à estrutura. 
Cavidades especiais com rebaixo para fixação do assento e encosto à 
estrutura através de rebites de repuxo tipo POP. Altura do assento ao chão 

encosto ao chão 625mm. 

MOVESCO UN

EMPRESA DETENTORA:JOAO CARLOS LOPES OKUYAMA 
85 

Marca UN

COLCHONETE PARA REPOUSO   colchonete de lâmina de espuma 
flexível de poliuretano para uso infantil. 

dimensões aproximadas do produto: 60 x 160 x 10cm (lxcxh). 
revestido de material têxtil plastificado, atóxico, ref. corino, na cor azul 

com acabamento em costura simples. 
zíper lateral com acabamento oculto e respiro. 
com densidade nominal aproximada kg/m³ d-28. 
Certificado pelo INMETRO   
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ATA SRP Nº 820/2021 
EMPRESA DETENTORA:
CNPJ Nº 37.658.173/0001-01
Lote Item Código Descrição 

001 20 77596 BEBEDOURO INDUSTRIAL 100 LITROS CARACTERÍSTICAS
- Bebedouro elétrico industrial com duas torneiras com capacidade de 
refrigeração de no mínimo 100l/h, para instalação no piso.
- Fornecimento mínimo de água gelada: 100 l/h.
- Termostato com regulagem de temperatura.
- Sistema de filtragem que inclua retenção de partículas (PIII) e Redução de 
cloro (CI). 
- Filtro de fácil acesso e troca, com no mínimo três estágios de filtragem.
- Corpo e estrutura em aço inox 430.
- Duas torneiras em metal cromado para copo tipo lavatório (ou similar), 
reguláveis e de fácil acionamento pelos usuários.
- Sendo uma torneira gelada e outra temperatura ambiente.
- Reservatório de água em material 
(polipropileno ou aço inox).
- Serpentina interna em aço inox 304.
- Bóia controladora do nível de água.
- Isolamento em PS. 
- Gás ecológico R134A.
- Previsões para limpeza, higienização e dreno.
- Mangueiras atóxicas
- Sapatas niveladoras em borracha ou nylon.
- Não possuir cantos vivos, arestas ou quaisquer outras saliências cortantes 
ou perfurantes de modo a não causar acidentes.
- A cuba, as torneiras e o(s) filtro(s)
equipamento, não podendo considerá
- Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos 
compatíveis com a corrente de operação.
- Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.
- Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com 
indicação da voltagem.
- Classificação do INMETRO 
- Produto nacional. 
- Deverá acompanhar kit de instalação (adaptadores, conectores e 
mangueira) e 02 unidades do filtro externo com carvão ativado 
bebedouro.  
- Acompanhar manual de utilização e instalação.
- Atendimento aos requisitos da portaria INMETRO n.º 344, de 22/07/2014, 
alterada pela portaria INMETRO n.º 77, de 24/02/2016.
- Assistência técnica em Francisco Beltrão e região.
- Incluindo mão de obra e instalação, nos locais indicados pela 
administração municipal. 
GARANTIA 
- Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do 
equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica 
gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da 
garantia, substituindo as peças com defeito.
Modelo de referência ACQUAGELADA, sendo admissível equipamento 
similar, equivalente ou de qualidade superior.
01 UN GARAGEM 

001 63 77639 FREEZER HORIZONTAL LINHA BRANCA 
CARACTERÍSTICAS
Freezer horizontal Capacidade mínima de 500 litros
- Sistema degelo 
- 02 tampas 
- Gabinete interno e externo revestido de chapa de aço pintado
- Quatro pés com rodízios
- Dreno de gelo frontal
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EMPRESA DETENTORA:MAB EQUIPAMENTOS EIRELI 
01 

Marca UN

BEBEDOURO INDUSTRIAL 100 LITROS CARACTERÍSTICAS 
Bebedouro elétrico industrial com duas torneiras com capacidade de 

refrigeração de no mínimo 100l/h, para instalação no piso. 
Fornecimento mínimo de água gelada: 100 l/h. 
Termostato com regulagem de temperatura. 
Sistema de filtragem que inclua retenção de partículas (PIII) e Redução de 

Filtro de fácil acesso e troca, com no mínimo três estágios de filtragem. 
orpo e estrutura em aço inox 430. 

Duas torneiras em metal cromado para copo tipo lavatório (ou similar), 
reguláveis e de fácil acionamento pelos usuários. 

Sendo uma torneira gelada e outra temperatura ambiente. 
Reservatório de água em material resistente, atóxico e de fácil limpeza 

(polipropileno ou aço inox). 
Serpentina interna em aço inox 304. 
Bóia controladora do nível de água. 

 
Gás ecológico R134A. 
Previsões para limpeza, higienização e dreno. 
Mangueiras atóxicas e adaptador para conexão com a rede hidráulica. 
Sapatas niveladoras em borracha ou nylon. 
Não possuir cantos vivos, arestas ou quaisquer outras saliências cortantes 

ou perfurantes de modo a não causar acidentes. 
A cuba, as torneiras e o(s) filtro(s) devem fazer parte integral do 

equipamento, não podendo considerá-las como itens adicionais. 
Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos 

compatíveis com a corrente de operação. 
Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. 

e alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com 
indicação da voltagem. 

Classificação do INMETRO – A. 

Deverá acompanhar kit de instalação (adaptadores, conectores e 
mangueira) e 02 unidades do filtro externo com carvão ativado para cada 

Acompanhar manual de utilização e instalação. 
Atendimento aos requisitos da portaria INMETRO n.º 344, de 22/07/2014, 

alterada pela portaria INMETRO n.º 77, de 24/02/2016. 
Assistência técnica em Francisco Beltrão e região. 
Incluindo mão de obra e instalação, nos locais indicados pela 

administração municipal.  

Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do 
equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica 

a sua rede credenciada de assistência, durante o período da 
garantia, substituindo as peças com defeito. 
Modelo de referência ACQUAGELADA, sendo admissível equipamento 
similar, equivalente ou de qualidade superior. 

FRISBEL UN

FREEZER HORIZONTAL LINHA BRANCA – GRANDE 
CARACTERÍSTICAS 
Freezer horizontal Capacidade mínima de 500 litros 

Gabinete interno e externo revestido de chapa de aço pintado 
Quatro pés com rodízios 

frontal 
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- Termostato de preferencialmente frontal
- Cor branca 
- Temperatura de operação de 
- Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.
- Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com 
indicação da voltagem.
- Classificação do INMETRO 
GARANTIA 
- Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do 
equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica 
gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da 
garantia, substituindo as peças com defeito.
Modelo de referência Freezer Horizontal 519L 2 Portas Dupla função 
CHB53C – Consul sendo admissível equipamento similar, equivalente ou de 
qualidade superior. 

001 66 77642 FRIGOBAR CARACTERÍSTICAS
- Capacidade de 120 litros.
- com porta latas. 
- Congelador. 
- prateleiras aramadas internas removíveis.
- porta reversível. 
- Controle de temperatura.
- Categoria energética “A”.
- Bivolt. 
- Certificada pelo INMETRO.
GARANTIA 
- Mínima de um ano a partir da 
equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica 
gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da 
garantia, substituindo as peças com defeito.
Modelo de referência Elec
equivalente ou de qualidade superior.
01 UN HABITAÇÃO 
03 UN SAUDE  

 
ATA SRP Nº821 /2021 
EMPRESA DETENTORA:
CNPJ Nº 04.664.811/0001-48
Lote Item Código Descrição 

001 52 77628 CONJUNTO LIXEIRA COLETA SELETIVA CARACTERÍSTICAS
Kit composto por cinco coletores de 50l para coleta de resíduos orgânicos e 
seletivos, para área externa,sendo:
- um coletor amarelo para vidro, com capacidade de 50litros;
- um coletor azul para papel, com capacidade de 50litros;
- um coletor amarelo para metal, com capacidade de 50litros;
- um coletor vermelho para plástico, com capacidade de 50litros;
- um coletor marrom para lixo orgânico, com capacidade de 50litros.
- Corpo e tampo em polietileno de alta densidade, 100% virgem 
tecnicamente aditivado para oferecer alta resistência ao impacto e a tração.
- Suporte fabricado em aço com tratamento anticorrosão ou com pi
eletrostática. 
- Aditivação extra com antioxidante e anti UV para os níveis de proteção 
classe 8 UV – que evita desbotar, ressecar ou rachar.
- Superfícies internas polidas e cantos arredondados.
- Coletores em cores conforme normas da Conama e 
tipo de lixo. 
- Suporte em aço com tratamento anticorrosão.

 
ATA SRP Nº 822/2021 
EMPRESA DETENTORA:
CNPJ Nº 33.966.390/0001-08

MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
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Termostato de preferencialmente frontal 

Temperatura de operação de -20 a 5 ºC 
Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. 
Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com 

indicação da voltagem. 
INMETRO – A. 

Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do 
equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica 
gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da 

uindo as peças com defeito. 
Modelo de referência Freezer Horizontal 519L 2 Portas Dupla função 

Consul sendo admissível equipamento similar, equivalente ou de 

FRIGOBAR CARACTERÍSTICAS 
Capacidade de 120 litros. 

prateleiras aramadas internas removíveis. 

Controle de temperatura. 
Categoria energética “A”. 

Certificada pelo INMETRO. 

Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do 
equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica 
gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da 
garantia, substituindo as peças com defeito. 
Modelo de referência Electrolux, sendo admissível equipamento similar, 
equivalente ou de qualidade superior. 
01 UN HABITAÇÃO - PONTO DE ATENDIMENTO TERRA NOSSA 

MIDEA UN

EMPRESA DETENTORA:MARCELO SIMONI 
48 

Marca UN

CONJUNTO LIXEIRA COLETA SELETIVA CARACTERÍSTICAS 
Kit composto por cinco coletores de 50l para coleta de resíduos orgânicos e 
seletivos, para área externa,sendo: 

coletor amarelo para vidro, com capacidade de 50litros; 
um coletor azul para papel, com capacidade de 50litros; 
um coletor amarelo para metal, com capacidade de 50litros; 
um coletor vermelho para plástico, com capacidade de 50litros; 

rrom para lixo orgânico, com capacidade de 50litros. 
Corpo e tampo em polietileno de alta densidade, 100% virgem 

tecnicamente aditivado para oferecer alta resistência ao impacto e a tração. 
Suporte fabricado em aço com tratamento anticorrosão ou com pintura 

Aditivação extra com antioxidante e anti UV para os níveis de proteção 
que evita desbotar, ressecar ou rachar. 

Superfícies internas polidas e cantos arredondados. 
Coletores em cores conforme normas da Conama e adesivados conforme o 

Suporte em aço com tratamento anticorrosão. 

PRÓPRIA UN

EMPRESA DETENTORA:O.E. PEREIRA BRINQUEDOS 
08 
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Lote Item Código Descrição 

001 116 77692 TATAME EM E.V.A.40MM CARACTERÍSTICAS
- Tatame em placas intertravadas de E.V.A. (etileno
vinil) com bordas de acabamento.
Dimensões e tolerâncias: 
- Tamanho das placas: 1000 mm x 1000 mm +/
- Espessura: 40 mm
- Placas de tatame intertravadas e bordas de acabamento, 
confeccionadas em E.V.A. (100%), atóxicas, com superfície 
texturizada, siliconizada, antiderrapante e lavável.
- Densidade entre 150 e 180 gramas por centímetro cúbico.
- Cada peça deve ser fornecida
acabamento. 
- Os encaixes devem proporcionar a junção perfeita das peças.
- As arestas de bordas e placas devem ser uniformes, com corte 
preciso a 90º em relação ao plano da superfície, isentas de 
rebarbas e falhas. 
GARANTIA 
- Mínima de três meses a partir da data da entrega, contra 
defeitos de fabricação.

 
ATA SRP Nº 823/2021 
EMPRESA DETENTORA:
MERCADORIAS EIRELI -
CNPJ Nº 09.630.087/0001-55
Lote Item Código Descrição 

001 25 77601 BOIA ESPAGUETE MACARRÃO FLUTUADOR PARA PISCINA 
CARACTERÍSTICAS
Em material polietileno, cores variadas, Peso Suportado de Até 85 Kg, com 
Certificação do Inmetro, Garantia do Fornecedor contra defeitos de 
fabricação. 
Medidas aproximadas:
Comprimento: 1.53 metros
Diâmetro: 6,5cm 
Furo: 2,5cm 
Largura: 6,5cm 
30 UN CEJU 

 
ATA SRP Nº 824/2021 
EMPRESA DETENTORA:
INDUSTRIAIS LTDA 
CNPJ Nº 37.480.591/0001-51
Lote Item Código Descrição 

001 19 77595 BEBEDOURO ELÉTRICO DE COLUNA CARACTERÍSTICAS
- Bebedouro elétrico de coluna
- Gabinete em aço inox ou chapa eletrozincada.
- Torneiras com funil separador para água gelada e natural 
reservatório de água.
- Com refrigeração termoelétrica.
- Ajuste de temperatura conforme botão termostato externo.
- Para galão de água de 10 ou 20 litros.
- Não possuir cantos vivos, arestas ou quaisquer outras saliências cortantes 
ou perfurantes de modo a não causar acidentes.
- Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos 
compatíveis com a corrente de operação.
- Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.
- Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com 
indicação da voltagem.
DIMENSÕES APROXIMADAS

MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
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Marca UN

TATAME EM E.V.A.40MM CARACTERÍSTICAS 
Tatame em placas intertravadas de E.V.A. (etileno-acetato de 

vinil) com bordas de acabamento. 
Dimensões e tolerâncias:  

Tamanho das placas: 1000 mm x 1000 mm +/- 10 mm. 
Espessura: 40 mm 
Placas de tatame intertravadas e bordas de acabamento, 

confeccionadas em E.V.A. (100%), atóxicas, com superfície 
texturizada, siliconizada, antiderrapante e lavável. 

Densidade entre 150 e 180 gramas por centímetro cúbico. 
Cada peça deve ser fornecida em conjunto com UNa borda de 

Os encaixes devem proporcionar a junção perfeita das peças. 
As arestas de bordas e placas devem ser uniformes, com corte 

preciso a 90º em relação ao plano da superfície, isentas de 

Mínima de três meses a partir da data da entrega, contra 
defeitos de fabricação. 

EVASOLA UN

EMPRESA DETENTORA:OLITHIER COMERCIO DE MATERIAIS E 
- ME 

55 
Marca UN

BOIA ESPAGUETE MACARRÃO FLUTUADOR PARA PISCINA 
CARACTERÍSTICAS 
Em material polietileno, cores variadas, Peso Suportado de Até 85 Kg, com 
Certificação do Inmetro, Garantia do Fornecedor contra defeitos de 

Medidas aproximadas: 
Comprimento: 1.53 metros 

MOR UN

EMPRESA DETENTORA:POWER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 

51 
Marca UN

BEBEDOURO ELÉTRICO DE COLUNA CARACTERÍSTICAS 
Bebedouro elétrico de coluna 
Gabinete em aço inox ou chapa eletrozincada. 
Torneiras com funil separador para água gelada e natural acompanhando 

reservatório de água. 
Com refrigeração termoelétrica. 
Ajuste de temperatura conforme botão termostato externo. 
Para galão de água de 10 ou 20 litros. 
Não possuir cantos vivos, arestas ou quaisquer outras saliências cortantes 

ntes de modo a não causar acidentes. 
Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos 

compatíveis com a corrente de operação. 
Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. 
Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com 
dicação da voltagem. 

DIMENSÕES APROXIMADAS 
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- Altura: 970 mm. 
- Largura: 280 mm. 
- Profundidade: 360 mm.
- Classificação do INMETRO 
- Produto nacional. 
- Assistência técnica em Francisco Beltrão e região.
GARANTIA 
- Mínima de um ano a partir da data da
equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica 
gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da 
garantia, substituindo as peças com defeito.
Modelo de referência ESMALTEC/ I
similar, equivalente ou de qualidade superior.
01 UN GARAGEM 
01 UN HABITAÇÃO 
01 UN MEIO AMBIENTE

001 23 77599 BEBEDOURO DE PRESSÃO CARACTERÍSTICAS
- Bebedouro elétrico de pressão, modelo industrial. 
- Termostato com regulagem de temperatura.
- Sistema de filtragem que inclua retenção de partículas (PIII) e Redução de 
cloro (CI). Com filtro de carvão ativado.
- Corpo em aço inox polido.
- Duas torneiras em metal cromado (jato para boca e outra para copo), 
reguláveis e de fácil acionamento.
- Reservatório de água em material resistente, atóxico e de fácil limpeza 
(polipropileno ou aço inox). Capacidade de armazenamento aproximado de 
2 litros/hora.  
- Mangueiras atóxicas e adaptador para conexão com a rede hidráulica.
- Baixo consumo de energia, com termostato para controle automático da 
temperatura da água.
- Sapatas niveladoras em borracha ou nylon.
- Não possuir cantos vivos, arestas ou quaisquer outr
ou perfurantes de modo a não causar acidentes.
- As torneiras e o(s) filtro(s) devem fazer parte integral do equipamento, não 
podendo considerá-las como itens adicionais.
- Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores 
compatíveis com a corrente de operação.
- Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.
- Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com 
indicação da voltagem.
- Classificação do INMETRO 
- Produto nacional. 
GARANTIA 
- Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do 
equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica 
gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da 
garantia, substituindo as peças com defeito.
Modelo de referência LATINA/ IBBL, sendo admissível equipamento 
similar, equivalente ou de qualidade superior.

001 71 77647 GELADEIRA VERTICAL INDUSTRIAL 4 PORTAS CARACTERÍSTICAS
Refrigerador vertical de quatro portas e capacidade mínima de 1000 litros, 
com sistema frost-free (degelo automático). Temperatura de operação: entre 
0°c e+7°. 
DIMENSÕES BÁSICAS E CAPACIDADE
- largura máxima: 1250mm.
- capacidade total: mínima de 1000litro
- gabinete com quatro portas.
- refrigerador vertical em aço inox com sistema “frostfree” (degelo 
automático, que não precisa descongelamento).
- gabinete tipo monobloco revestido interna e externamente em aço inox, em 
chapa22 (0,79mm). 
- isolamento do gabinete de poliuretano injetado, com espessura mínima de 
55 mm e densidade mínima de 36kg/m3.
- pés fixos em material metálico e maciço com revestimento de borracha 
resistente. 
- portas revestidas interna e externamente em aço inox, em chapa 22 (0,79 
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Profundidade: 360 mm. 
Classificação do INMETRO – A. 

Assistência técnica em Francisco Beltrão e região. 

Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do 
equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica 
gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da 
garantia, substituindo as peças com defeito. 
Modelo de referência ESMALTEC/ IBBL, sendo admissível equipamento 
similar, equivalente ou de qualidade superior. 

01 UN HABITAÇÃO - PONTO DE ATENDIMENTO TERRA NOSSA 
01 UN MEIO AMBIENTE 

BEBEDOURO DE PRESSÃO CARACTERÍSTICAS 
Bebedouro elétrico de pressão, modelo industrial.  
Termostato com regulagem de temperatura. 
Sistema de filtragem que inclua retenção de partículas (PIII) e Redução de 

cloro (CI). Com filtro de carvão ativado. 
Corpo em aço inox polido. 

ras em metal cromado (jato para boca e outra para copo), 
reguláveis e de fácil acionamento. 

Reservatório de água em material resistente, atóxico e de fácil limpeza 
(polipropileno ou aço inox). Capacidade de armazenamento aproximado de 

angueiras atóxicas e adaptador para conexão com a rede hidráulica. 
Baixo consumo de energia, com termostato para controle automático da 

temperatura da água. 
Sapatas niveladoras em borracha ou nylon. 
Não possuir cantos vivos, arestas ou quaisquer outras saliências cortantes 

ou perfurantes de modo a não causar acidentes. 
As torneiras e o(s) filtro(s) devem fazer parte integral do equipamento, não 

las como itens adicionais. 
Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos 

compatíveis com a corrente de operação. 
Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. 
Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com 

indicação da voltagem. 
Classificação do INMETRO – A. 

ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do 
equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica 
gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da 
garantia, substituindo as peças com defeito. 

referência LATINA/ IBBL, sendo admissível equipamento 
similar, equivalente ou de qualidade superior. 

LIBELL UN

GELADEIRA VERTICAL INDUSTRIAL 4 PORTAS CARACTERÍSTICAS 
Refrigerador vertical de quatro portas e capacidade mínima de 1000 litros, 

free (degelo automático). Temperatura de operação: entre 

DIMENSÕES BÁSICAS E CAPACIDADE 
largura máxima: 1250mm. 
capacidade total: mínima de 1000litros. 
gabinete com quatro portas. 
refrigerador vertical em aço inox com sistema “frostfree” (degelo 

automático, que não precisa descongelamento). 
gabinete tipo monobloco revestido interna e externamente em aço inox, em 

gabinete de poliuretano injetado, com espessura mínima de 
55 mm e densidade mínima de 36kg/m3. 

pés fixos em material metálico e maciço com revestimento de borracha 

portas revestidas interna e externamente em aço inox, em chapa 22 (0,79 
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mm), batente das portas com medidas 55 cm de largura, 65 cm de altura, 
com tolerância +/- 5%.
- isolamento da porta de poliuretano injetado, com espessura mínima de 45 
mm e densidade mínima de 36kg/m3.
- vedação hermética em todo o perímetro das portas, consti
magnética sanfonada.
- puxadores, trincos e dobradiças em aço inox. Trincos com travamento 
automático, ou sistema de imã resistente ao peso daporta.
- barreira térmica em todo o perímetro dos batentes das portas para evitar a 
condensação, constituída de resistência elétrica de baixa 
potência,intercambiável.
- sistema de controle de temperatura por meio de termostato regulável, 
dotado de termômetro digital, com posicionamento frontal de fácilacesso.
- sistema de refrigeração completa com unid
forçador de ar (ar forçado) situado na parte superior interna dorefrigerador.
- temporizador para degelo com o evaporador situado na parte frontal do 
aparelho, com degelo por resistência, com condensadores em cano de cobre 
em volta por transmissão térmica convectiva, dotado de compressor 
hermético de, no mínimo, ½ hp, monofásico 127 v ou 220 v (conforme 
tensão local), com sistema de ar forçado e degelo automático (sistema“frost
free”). 
- obs.: o compressor deve ser instalado na p
- gás refrigerante r600a, r134a our290.
- oito prateleiras removíveis em grade de aço inox, perfil de seção circular 
com diâmetro de ¼”. Distância máxima de 25 mm entrearames.
- as paredes internas do gabinete devem ser dotada
inox que possibilitem o ajuste de altura das prateleiras a cada 70 mm (+/
10mm). 
- piso interno do gabinete revestido em aço inox, em chapa 22 (0,79mm). A 
base deve ter formato de bandeja com rebaixo para o direcionamento de 
qualquer líquido derramado no interior do gabinete para o dreno, com 
vistas ao seu escoamento.
- painel superior em aço inox, em chapa 22 (0,79mm), para proteção do 
sistema de refrigeração e elétrico do equipamento, com comando 
automatizado, programador, termôm
- conexões de fiação com bornes dotados de parafusos para compressão dos 
fios. 
- todo o sistema elétrico deve ser fixado ao gabinete por meio de 
braçadeiras. 
- o equipamento deve ser projetado para a temperatura de t
8ºc quando submetido a ambientes de até +43ºc.
- devem ser utilizados componentes (sistema de refrigeração) que permitam 
a otimização no consumo de energia durante a sua vida útil.
- dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com 
a corrente de operação.
- voltagem: 110v e 220v, conforme demanda.
- cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação 
da voltagem. 
- cordão de alimentação com, no mínimo, 2,0 
- Classificação do INMETRO 
GARANTIA 
- mínima de dois anos a partir da data da entrega, de cobertura integral do 
equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica 
gratuita na sua rede credenciada de assistência
garantia, substituindo as peças com defeito.

ATA SRP Nº 825/2021 
EMPRESA DETENTORA:
CNPJ Nº 06.336.209/0001-07
Lote Item Código Descrição 

001 5 77580 ARMÁRIO ALTO 02 PORTAS  CARACTERÍSTICAS
- Armário alto com duas portas, dotado de quatro prateleiras em MDF, 
revestido com laminado melamínico de baixa pressão, cor cinza.
- Tampo, peça inferior, peças laterais esquerda e direita e peça posterior em 
MDF, com espessura de 18mm, revestido em ambas as faces por laminado 
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batente das portas com medidas 55 cm de largura, 65 cm de altura, 
5%. 

isolamento da porta de poliuretano injetado, com espessura mínima de 45 
mm e densidade mínima de 36kg/m3. 

vedação hermética em todo o perímetro das portas, constituída de gaxeta 
magnética sanfonada. 

puxadores, trincos e dobradiças em aço inox. Trincos com travamento 
automático, ou sistema de imã resistente ao peso daporta. 

barreira térmica em todo o perímetro dos batentes das portas para evitar a 
onstituída de resistência elétrica de baixa 

potência,intercambiável. 
sistema de controle de temperatura por meio de termostato regulável, 

dotado de termômetro digital, com posicionamento frontal de fácilacesso. 
sistema de refrigeração completa com unidade compressora selada, com 

forçador de ar (ar forçado) situado na parte superior interna dorefrigerador. 
temporizador para degelo com o evaporador situado na parte frontal do 

aparelho, com degelo por resistência, com condensadores em cano de cobre 
lta por transmissão térmica convectiva, dotado de compressor 

hermético de, no mínimo, ½ hp, monofásico 127 v ou 220 v (conforme 
tensão local), com sistema de ar forçado e degelo automático (sistema“frost-

obs.: o compressor deve ser instalado na parte superior do equipamento. 
gás refrigerante r600a, r134a our290. 
oito prateleiras removíveis em grade de aço inox, perfil de seção circular 

com diâmetro de ¼”. Distância máxima de 25 mm entrearames. 
as paredes internas do gabinete devem ser dotadas de dispositivos em aço 

inox que possibilitem o ajuste de altura das prateleiras a cada 70 mm (+/- 

piso interno do gabinete revestido em aço inox, em chapa 22 (0,79mm). A 
base deve ter formato de bandeja com rebaixo para o direcionamento de 

uer líquido derramado no interior do gabinete para o dreno, com 
vistas ao seu escoamento. 

painel superior em aço inox, em chapa 22 (0,79mm), para proteção do 
sistema de refrigeração e elétrico do equipamento, com comando 
automatizado, programador, termômetro digital e controle de temperatura. 

conexões de fiação com bornes dotados de parafusos para compressão dos 

todo o sistema elétrico deve ser fixado ao gabinete por meio de 

o equipamento deve ser projetado para a temperatura de trabalho de até + 
8ºc quando submetido a ambientes de até +43ºc. 

devem ser utilizados componentes (sistema de refrigeração) que permitam 
a otimização no consumo de energia durante a sua vida útil. 

da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com 
a corrente de operação. 

voltagem: 110v e 220v, conforme demanda. 
cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação 

cordão de alimentação com, no mínimo, 2,0 m de comprimento. 
Classificação do INMETRO – A. 

mínima de dois anos a partir da data da entrega, de cobertura integral do 
equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica 
gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da 
garantia, substituindo as peças com defeito. 

EMPRESA DETENTORA:R D COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP
07 

Marca UN

ARMÁRIO ALTO 02 PORTAS  CARACTERÍSTICAS 
Armário alto com duas portas, dotado de quatro prateleiras em MDF, 

revestido com laminado melamínico de baixa pressão, cor cinza. 
Tampo, peça inferior, peças laterais esquerda e direita e peça posterior em 

MDF, com espessura de 18mm, revestido em ambas as faces por laminado 
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melamínico de baixa pressão, acabamento texturizado, na cor cinza.
- Duas portas em MDF, com espessura de 18m
faces por laminado melamínico de baixa pressão, acabamento texturizado, 
na cor cinza. 
- Quatro prateleiras em MDF, com espessura de 18mm, revestido em ambas 
as faces por laminado melamínico de baixa pressão, acabamento 
texturizado, na cor cinza.
- Topos de todas as peças encabeçados com fita de bordo em PVC (cloreto 
de polivinila), PP (polipropileno) ou em PE (polietileno) com “primer”, 
acabamento texturizado, na mesma cor e tonalidade do laminado 
melamínico de baixa pressão dos pai
fitas com adesivo a base de PUR, através do processo “Hot Melting”. 
- Puxador em polipropileno copolímero virgem isenta de cargas minerais, 
injetado em cores, dotado de porca M, sobre injetada.
- Dobradiça de caneco c
12,5mm e fechamento automático, montagem sobreposta.
- Fechadura universal metálica, acabamento cromado, dotada de contra 
porca, com posição de fechamento a 90°, com chaves articuladas em 
duplicata. Aplicação na porta direita.
- Fecho de caixa reto em latão cromado, com 50mm de comprimento, 
dotado de lingueta de bloqueio reta. Aplicação na porta esquerda.
DIMENSÕES MÍNIMAS
- Largura: 810 mm. 
- Profundidade: 500 mm.
- Altura: 1900 mm. 
GARANTIA 
- Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do 
equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica 
gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da 
garantia, substituindo as peças com defeito.
01 UN CRAS NORTE 
02 UN CRAS SÃO MIGUEL
02 UN CASA DE PASSAGEM
01 UN HABITAÇÃO –
16 UN SAUDE  
08 UN ADMINISTRAÇÃO
02 UN MEIO AMBIENTE

001 6 77581 ARMÁRIO BAIXO 02 PORTAS  CARACTERÍSTICAS
- Armário baixo com duas portas, dotado de duas prateleiras em MDF, 
revestido com laminado melamínico de baixa pressão, cor cinza.
- Tampo, peça inferior, peças laterais esquerda e direita e peça posterior em 
MDF, com espessura de 18mm, revestido em ambas as faces por laminad
melamínico de baixa pressão, acabamento texturizado, na cor cinza.
- Duas portas em MDF, com espessura de 18mm, revestido em ambas as 
faces por laminado melamínico de baixa pressão, acabamento texturizado, 
na cor cinza. 
- Quatro prateleiras em MDF, com e
as faces por laminado melamínico de baixa pressão, acabamento 
texturizado, na cor cinza.
- Topos de todas as peças encabeçados com fita de bordo em PVC (cloreto 
de polivinila), PP (polipropileno) ou em PE (polietileno) 
acabamento texturizado, na mesma cor e tonalidade do laminado 
melamínico de baixa pressão dos painéis, exceto prateleiras. Colagem das 
fitas com adesivo a base de PUR, através do processo “Hot Melting”. 
Dimensões acabadas de 18mm (largura) x 
(largura) x 0,45mm (espessura) de acordo com seu posicionamento. Fitas de 
espessura de 3mm deverão ter seus bordos usinados com raio de 3mm.
- Puxador em polipropileno copolímero virgem isenta de cargas minerais, 
injetado em cores, dotado de porca M, sobre injetada.
- Dobradiça de caneco com abertura de 110° em aço niquelado, caneco de 
12,5mm e fechamento automático, montagem sobreposta.
- Fechadura universal metálica, acabamento cromado, dotada de contra 
porca, com posição de fe
duplicata. Aplicação na porta direita.
- Fecho de caixa reto em latão cromado, com 50mm de comprimento, 
dotado de lingueta de bloqueio reta. Aplicação na porta esquerda.
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melamínico de baixa pressão, acabamento texturizado, na cor cinza. 
Duas portas em MDF, com espessura de 18mm, revestido em ambas as 

faces por laminado melamínico de baixa pressão, acabamento texturizado, 

Quatro prateleiras em MDF, com espessura de 18mm, revestido em ambas 
as faces por laminado melamínico de baixa pressão, acabamento 

na cor cinza. 
Topos de todas as peças encabeçados com fita de bordo em PVC (cloreto 

de polivinila), PP (polipropileno) ou em PE (polietileno) com “primer”, 
acabamento texturizado, na mesma cor e tonalidade do laminado 
melamínico de baixa pressão dos painéis, exceto prateleiras. Colagem das 
fitas com adesivo a base de PUR, através do processo “Hot Melting”.  

Puxador em polipropileno copolímero virgem isenta de cargas minerais, 
injetado em cores, dotado de porca M, sobre injetada. 

Dobradiça de caneco com abertura de 110° em aço niquelado, caneco de 
12,5mm e fechamento automático, montagem sobreposta. 

Fechadura universal metálica, acabamento cromado, dotada de contra 
porca, com posição de fechamento a 90°, com chaves articuladas em 

na porta direita. 
Fecho de caixa reto em latão cromado, com 50mm de comprimento, 

dotado de lingueta de bloqueio reta. Aplicação na porta esquerda. 
DIMENSÕES MÍNIMAS 

Profundidade: 500 mm. 

o a partir da data da entrega, de cobertura integral do 
equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica 
gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da 
garantia, substituindo as peças com defeito. 

 
02 UN CRAS SÃO MIGUEL 
02 UN CASA DE PASSAGEM 

– PONTO DE ATENDIMENTO TERRA NOSSA 

08 UN ADMINISTRAÇÃO 
02 UN MEIO AMBIENTE 

ARMÁRIO BAIXO 02 PORTAS  CARACTERÍSTICAS 
duas portas, dotado de duas prateleiras em MDF, 

revestido com laminado melamínico de baixa pressão, cor cinza. 
Tampo, peça inferior, peças laterais esquerda e direita e peça posterior em 

MDF, com espessura de 18mm, revestido em ambas as faces por laminado 
melamínico de baixa pressão, acabamento texturizado, na cor cinza. 

Duas portas em MDF, com espessura de 18mm, revestido em ambas as 
faces por laminado melamínico de baixa pressão, acabamento texturizado, 

Quatro prateleiras em MDF, com espessura de 18mm, revestido em ambas 
as faces por laminado melamínico de baixa pressão, acabamento 
texturizado, na cor cinza. 

Topos de todas as peças encabeçados com fita de bordo em PVC (cloreto 
de polivinila), PP (polipropileno) ou em PE (polietileno) com “primer”, 
acabamento texturizado, na mesma cor e tonalidade do laminado 
melamínico de baixa pressão dos painéis, exceto prateleiras. Colagem das 
fitas com adesivo a base de PUR, através do processo “Hot Melting”. 
Dimensões acabadas de 18mm (largura) x 3mm (espessura), ou de 18mm 
(largura) x 0,45mm (espessura) de acordo com seu posicionamento. Fitas de 
espessura de 3mm deverão ter seus bordos usinados com raio de 3mm. 

Puxador em polipropileno copolímero virgem isenta de cargas minerais, 
es, dotado de porca M, sobre injetada. 

Dobradiça de caneco com abertura de 110° em aço niquelado, caneco de 
12,5mm e fechamento automático, montagem sobreposta. 

Fechadura universal metálica, acabamento cromado, dotada de contra 
porca, com posição de fechamento a 90°, com chaves articuladas em 
duplicata. Aplicação na porta direita. 

Fecho de caixa reto em latão cromado, com 50mm de comprimento, 
dotado de lingueta de bloqueio reta. Aplicação na porta esquerda. 
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DIMENSÕES MÍNIMAS
- Largura: 810 mm. 
- Profundidade: 500 mm.
- Altura: 740 mm. 
GARANTIA 
- Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do 
equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica 
gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o períod
garantia, substituindo as peças com defeito.
03 UN CRAS NORTE 
02 UN CRAS PADRE ULRICO
01 UN CRAS SÃO MIGUEL
08 UN ADMINISTRAÇÃO
21 UN SAUDE  

001 15 77590 BALCÃO DE COZINHA COM CUBA CARACTERÍSTICAS
- Balcão em MDF de no mínimo
- Com 02 (duas) portas e 03 (três) gavetas;
- Puxadores em PVC e gavetas com corrediças telescópicas;
- Com pés em PVC; 
- Acompanha pia e cuba em inox com base e molduras concretadas;
- Cor Branca; 
DIMENSÕES MÍNIMAS E CAPACIDADE
- Largura mínima: 1200 mm.
- Profundidade mínima: 520 mm.
- Altura mínima: 830 mm.
GARANTIA 
- Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do 
equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica 
gratuita na sua rede credenciada de
garantia, substituindo as peças com defeito.
01 UN CRAS NORTE 
01 UN CREAS 
01 UN HABITAÇÃO –
12 UN SAUDE   

001 31 77607 CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS CARACTERÍSTICAS
Cadeira giratória estofada com braços e rodízios, dotada de mecanismo 
amortecedor e regulador do assento e do encosto.
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS
- Largura do assento: 500 mm 
- Profundidade do assento: 460 mm 
- Altura do assento variável: faixa obrigatória 
- Largura do encosto: 400 mm +/
apoio lombar). 
- Extensão vertical do encosto: 350 mm +/
- Espessura da espuma do assento: mínima de 40mm.
- Espessura da espuma do encosto: mínima de 30m
- Tolerâncias dimensionais para tubos conforme ABNT NBR6591.
- Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 
100micrometros. 
- Assento e encosto confeccionados em compensado anatômico moldado a 
quente, contendo no mínimo sete lâminas i
de 1,5mm cada. 
- Estofamento do assento e do encosto em espuma de poliuretano 
expandido, colada à madeira e revestida com tecido, na cor cinza, dotado de 
proteção com produto impermeabilizante hidro
- Faces inferior do assento e posterior do encosto revestidas com capas de 
plástico injetado, na cor preta.
- Fixação do assento e do encosto à estrutura por meio de parafusos com 
rosca métrica e porcas de cravar.
- Estrutura composta de:
- mecanismo de regulagem indepen
inclinação do encosto variável em pelo menos 22° e do assento em pelo 
menos 8° com bloqueio em qualquer posição através de sistema de lâminas 
travadas por contato. Comando por alavanca.
- Suporte para regulagem de altura do e
de dispositivo de fixação, articulado e com sistema amortecedor flexível.
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DIMENSÕES MÍNIMAS 

ndidade: 500 mm. 

Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do 
equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica 
gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da 
garantia, substituindo as peças com defeito. 

 
02 UN CRAS PADRE ULRICO 
01 UN CRAS SÃO MIGUEL 
08 UN ADMINISTRAÇÃO 

BALCÃO DE COZINHA COM CUBA CARACTERÍSTICAS 
Balcão em MDF de no mínimo 15 mm; 
Com 02 (duas) portas e 03 (três) gavetas; 
Puxadores em PVC e gavetas com corrediças telescópicas; 

Acompanha pia e cuba em inox com base e molduras concretadas; 

DIMENSÕES MÍNIMAS E CAPACIDADE 
1200 mm. 

Profundidade mínima: 520 mm. 
Altura mínima: 830 mm. 

Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do 
equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica 
gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da 
garantia, substituindo as peças com defeito. 

 

– PONTO DE ATENDIMENTO TERRA NOSSA 

PARANÁ UN

CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS CARACTERÍSTICAS 
Cadeira giratória estofada com braços e rodízios, dotada de mecanismo 
amortecedor e regulador do assento e do encosto. 
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS 

Largura do assento: 500 mm  
Profundidade do assento: 460 mm  
Altura do assento variável: faixa obrigatória entre 420 mm e 520mm. 
Largura do encosto: 400 mm +/- 10 mm (medida no ponto mais saliente do 

Extensão vertical do encosto: 350 mm +/- 10mm. 
Espessura da espuma do assento: mínima de 40mm. 
Espessura da espuma do encosto: mínima de 30mm. 
Tolerâncias dimensionais para tubos conforme ABNT NBR6591. 
Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 

Assento e encosto confeccionados em compensado anatômico moldado a 
quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, com espessura máxima 

Estofamento do assento e do encosto em espuma de poliuretano 
expandido, colada à madeira e revestida com tecido, na cor cinza, dotado de 
proteção com produto impermeabilizante hidro- repelente. 

r do assento e posterior do encosto revestidas com capas de 
plástico injetado, na cor preta. 

Fixação do assento e do encosto à estrutura por meio de parafusos com 
rosca métrica e porcas de cravar. 

Estrutura composta de: 
mecanismo de regulagem independente do assento e do encosto, 

inclinação do encosto variável em pelo menos 22° e do assento em pelo 
menos 8° com bloqueio em qualquer posição através de sistema de lâminas 
travadas por contato. Comando por alavanca. 

Suporte para regulagem de altura do encosto com curso de 70 mm, dotado 
de dispositivo de fixação, articulado e com sistema amortecedor flexível. 

VIANFLEX UN

MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO 

Telefone: (46) 3520-2103  Página 35 

UN 23,00 795,00 

UN 60,00 419,00 



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO

 

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 

CNPJ 77.816.510/0001-66 / e-mail: 

 

- Coluna de regulagem de altura do assento por acionamento a gás. Curso 
mínimo do pistão de 100 mm.
- Base em formato de estrela com 5 pontas e sist
Distância entre eixo da coluna e eixo do rodízio igual ou maior que 300 mm.
- Rodízios de duplo giro com rodas duplas de 50 mm (mínimo),
- Dispositivos de regulagens e alavancas com manoplas em material 
plástico injetado e desenh
- Acabamento das partes metálicas em pintura em pó, brilhante, na cor 
preta. 
- Terminações de tubos em plástico injetado, na cor preta, fixadas através de 
encaixe. Estas não devem poder ser retiradas sem o uso de ferramentas.
Todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas devem receber 
solda em toda a extensão da união.
OBS: A PROPONENTE DEVERÁ ANEXAR NA PROPOSTA DE PREÇOS 
DESTE ITEM OS SEGUINTES DOCUMENTOS:
- LAUDO DE ACORDO COM A NR 017: ESTA NORMA 
REGULAMENTADORA VISA A ESTABELECER PARÂMETROS QUE 
PERMITAM A ADAPTAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO ÀS 
CARACTERÍSTICAS PSICOFISIOLÓGICAS DOS TRABALHADORES, DE 
MODO A PROPORCIONAR UM MÁXIMO DE CONFORTO, 
SEGURANÇA E DESEMPENHO EFICIENTE. 
GARANTIA 
- Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do 
equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica 
gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da 
garantia, substituindo as peças com defeito.
48 UN SAUDE  
05 UN MEIO AMBIENTE

001 55 77631 ESTANTE DE AÇO  CARACTERÍSTICAS
- Estante de aço com 6 prateleiras.
- 6 prateleiras reguláveis em chapa 24.
- 4 colunas confeccionadas em chapa de 
parafusar. 
- Reforço em x no fundo e nas laterais.
- Pintura eletrostática a pó ou pintura em esmalte sintético. 
- Medidas aproximadas 900 mm x 1980 mm x400 mm
- Capacidade de 60 kg por prateleira.
- Cor cinza.  
GARANTIA 
- Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do 
equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica 
gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da 
garantia, substituindo as peças com de
01 UN CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO JUPTER
02 UN CREAS 
10 UN SAÚDE  
03 UN MEIO AMBIENTE
10 UN EDUCAÇÃO 

001 68 77644 GAVETEIRO VOLANTE 02 GAVETAS E 01 GAVETÃO  
CARACTERÍSTICAS 
- Confeccionado em MDF de 18 mm de espessura
- Fundo em MDF 3mm.
- Bordas em PVC colada pelo sistema holt
- Sistema de fixação utilizando cavilhas, buchas plásticas e minifix.
- Com 2 gavetas e 1 gavetão para pastas suspensas em MDF de 18mm de 
espessura. 
- Com corrediças telescópicas.
- Puxadores em PVC. 
- Com travamento simultâneo das três gavetas
- Com rodízios de 50 mm e trava nas rodas 
- Bordas arredondadas
- Cor cinza 
- Dimensões aproximadas do gaveteiro: 40x65x40cm. (LXHXP).
GARANTIA 
- Mínima de um ano a partir da data da entrega, 
equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica 
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Coluna de regulagem de altura do assento por acionamento a gás. Curso 
mínimo do pistão de 100 mm. 

Base em formato de estrela com 5 pontas e sistema de acoplamento cônico. 
Distância entre eixo da coluna e eixo do rodízio igual ou maior que 300 mm. 

Rodízios de duplo giro com rodas duplas de 50 mm (mínimo), 
Dispositivos de regulagens e alavancas com manoplas em material 

plástico injetado e desenho ergonômico. 
Acabamento das partes metálicas em pintura em pó, brilhante, na cor 

Terminações de tubos em plástico injetado, na cor preta, fixadas através de 
encaixe. Estas não devem poder ser retiradas sem o uso de ferramentas. 

encontros de tubos ou uniões de partes metálicas devem receber 
solda em toda a extensão da união. 
OBS: A PROPONENTE DEVERÁ ANEXAR NA PROPOSTA DE PREÇOS 
DESTE ITEM OS SEGUINTES DOCUMENTOS: 

LAUDO DE ACORDO COM A NR 017: ESTA NORMA 
REGULAMENTADORA VISA A ESTABELECER PARÂMETROS QUE 
PERMITAM A ADAPTAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO ÀS 
CARACTERÍSTICAS PSICOFISIOLÓGICAS DOS TRABALHADORES, DE 
MODO A PROPORCIONAR UM MÁXIMO DE CONFORTO, 

SEMPENHO EFICIENTE.  

Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do 
equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica 
gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da 

substituindo as peças com defeito. 

05 UN MEIO AMBIENTE 

ESTANTE DE AÇO  CARACTERÍSTICAS 
Estante de aço com 6 prateleiras. 
6 prateleiras reguláveis em chapa 24. 
4 colunas confeccionadas em chapa de aço nº 18 com várias furações para 

Reforço em x no fundo e nas laterais. 
Pintura eletrostática a pó ou pintura em esmalte sintético.  
Medidas aproximadas 900 mm x 1980 mm x400 mm 
Capacidade de 60 kg por prateleira. 

Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do 
equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica 
gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da 
garantia, substituindo as peças com defeito. 
01 UN CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO JUPTER 

03 UN MEIO AMBIENTE 

W3 
MÓVEIS 
DE AÇO 

UN

GAVETEIRO VOLANTE 02 GAVETAS E 01 GAVETÃO  
 

Confeccionado em MDF de 18 mm de espessura 
Fundo em MDF 3mm. 
Bordas em PVC colada pelo sistema holt-melt. 
Sistema de fixação utilizando cavilhas, buchas plásticas e minifix. 
Com 2 gavetas e 1 gavetão para pastas suspensas em MDF de 18mm de 

Com corrediças telescópicas. 
 

Com travamento simultâneo das três gavetas 
Com rodízios de 50 mm e trava nas rodas  
Bordas arredondadas 

Dimensões aproximadas do gaveteiro: 40x65x40cm. (LXHXP). 

Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do 
equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica 

VIANFLEX UN
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gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da 
garantia, substituindo as peças com defeito.
02 UNCRAS PADRE ULRICO
10 UN SAUDE  

001 87 77663 MESA DE REUNIÃO REDONDA CARACTERÍSTICAS
Mesa de reunião redonda de 150cm de diâmetro x 75cm alt, tampo em mdp 
15mm, acabamento em bp bordas arredondadas com perfil em pvc, pé 
metálico central tubo redondo 6" com 05 hastes 
acabamento com pintura epóxi. Cor padrão cinza/cinza.
05 UN SAUDE  

001 90 77666 MESA DE TRABALHO 
Mesa de trabalho, estação em L com tampo retangular em MDF revestido 
de laminado melamínico, montada sobre suporte metálico compés.
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS
-Estação composta por mesa com tampo regular de 1600 x 600 mm +/
10mm, conexão angular 90°, mesa pa
10mm, - altura: 750 mm +/
com corrediças metálicas, teclado retrátil e suporte móvel para CPU.
- Para acomodação de pessoas em cadeira de rodas (PCR) e atendimento às 
exigências da ABNT NBR 9050 a mesa deve possuir altura livre sob o 
tampo: mínima de 730mm.
- Espessura do tampo: 25,8 mm +/
- Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 
100micrometros. 
CARACTERÍSTICAS 
- Tampo em MDF, com espessura de 25
laminado melamínico de baixa pressão (BP), e na face superior com 
laminado melamínico de alta pressão, de 0,8 mm de espessura, cor cinza, 
acabamento texturizado.
- Bordos encabeçados com perfil extrudado maciço de 180º, 
com a mesma tonalidade do laminado do tampo, admitindo
pequenasvariações decorrentes das características de cada material (brilho, 
textura). O perfil deve ser encaixado e fixado com adesivo ao tampo, e ser 
nivelado com as suas superfícies.
- Estrutura constituídade:
- Estrutura em aço carbono com pés, com trava em MDF entre osmesmos.
- Fixação do tampo à estrutura através de parafusos de rosca com 
buchasmetálicas. 
- Sapatas reguláveis em nylon ou polipropilenoinjetado.
- Terminações de tubos em plástico injetado, na cor cinza ou preta, fixadas 
através de encaixe. Estas não devem poder ser retiradas sem o uso 
deferramentas. 
- Passa fios. 
- Acabamento das partes metálicas em pintura em pó, brilhante, na cor 
cinza oupreta. 
- Todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas devem receber 
solda em toda a extensão daunião.
GARANTIA 
- Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do 
equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência 
gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da 
garantia, substituindo as peças com defeito.
04 UN CRAS NORTE 
01 UN CASA DE PASSAGEM
20 UN SAUDE  
02 UN MEIO AMBIENTE 

001 92 77668 MESA DE TRABALHO 
Mesa de trabalho com tampo retangular em MDF revestido de laminado 
melamínico, montada sobre suporte metálico com dois pés.
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS
- Tampo retangular: 1200 x 600 mm +/
- Altura: 750 mm +/- 5mm.
- Para acomodação de 
exigências da ABNT NBR 9050 a mesa deve possuir altura livre sob o 
tampo: mínima de 730mm.
- Espessura do tampo: 25,8 mm +/
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gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da 
garantia, substituindo as peças com defeito. 
02 UNCRAS PADRE ULRICO 

MESA DE REUNIÃO REDONDA CARACTERÍSTICAS 
Mesa de reunião redonda de 150cm de diâmetro x 75cm alt, tampo em mdp 
15mm, acabamento em bp bordas arredondadas com perfil em pvc, pé 
metálico central tubo redondo 6" com 05 hastes metálicas 20x30mm, 
acabamento com pintura epóxi. Cor padrão cinza/cinza. 

VIANFLEX UN

MESA DE TRABALHO – ESTAÇÃO EM L  DESCRIÇÃO 
Mesa de trabalho, estação em L com tampo retangular em MDF revestido 
de laminado melamínico, montada sobre suporte metálico compés. 
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS 
Estação composta por mesa com tampo regular de 1600 x 600 mm +/- 

10mm, conexão angular 90°, mesa para computador de 1000 x 600 mm +/- 
altura: 750 mm +/- 5mm. Gaveteiro fixo de 2 gavetas com chaves 

com corrediças metálicas, teclado retrátil e suporte móvel para CPU. 
Para acomodação de pessoas em cadeira de rodas (PCR) e atendimento às 

s da ABNT NBR 9050 a mesa deve possuir altura livre sob o 
tampo: mínima de 730mm. 

Espessura do tampo: 25,8 mm +/- 0,6mm. 
Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 

 
Tampo em MDF, com espessura de 25 mm, revestido na face inferior com 

laminado melamínico de baixa pressão (BP), e na face superior com 
laminado melamínico de alta pressão, de 0,8 mm de espessura, cor cinza, 
acabamento texturizado. 

Bordos encabeçados com perfil extrudado maciço de 180º, na cor cinza, 
com a mesma tonalidade do laminado do tampo, admitindo-se 
pequenasvariações decorrentes das características de cada material (brilho, 
textura). O perfil deve ser encaixado e fixado com adesivo ao tampo, e ser 
nivelado com as suas superfícies. 

Estrutura constituídade: 
Estrutura em aço carbono com pés, com trava em MDF entre osmesmos. 
Fixação do tampo à estrutura através de parafusos de rosca com 

Sapatas reguláveis em nylon ou polipropilenoinjetado. 
Terminações de tubos em plástico injetado, na cor cinza ou preta, fixadas 

através de encaixe. Estas não devem poder ser retiradas sem o uso 

Acabamento das partes metálicas em pintura em pó, brilhante, na cor 

Todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas devem receber 
solda em toda a extensão daunião. 

Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do 
equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica 
gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da 
garantia, substituindo as peças com defeito. 

 
01 UN CASA DE PASSAGEM 

02 UN MEIO AMBIENTE  

VIANFLEX UN

MESA DE TRABALHO SIMPLES DESCRIÇÃO 
Mesa de trabalho com tampo retangular em MDF revestido de laminado 
melamínico, montada sobre suporte metálico com dois pés. 
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS 

Tampo retangular: 1200 x 600 mm +/- 10mm. 
5mm. 

 pessoas em cadeira de rodas (PCR) e atendimento às 
exigências da ABNT NBR 9050 a mesa deve possuir altura livre sob o 
tampo: mínima de 730mm. 

Espessura do tampo: 25,8 mm +/- 0,6mm. 
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- Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 
100micrometros. 
CARACTERÍSTICAS 
- Tampo em MDF, com espessura de 25 mm, revestido na face inferior com 
laminado melamínico de baixa pressão (BP), e na face superior com 
laminado melamínico de alta pressão, de 0,8 mm de espessura, cor cinza ou 
branco, acabamento texturizado.
- Bordos encabeçados com perfil extrudado maciço de 180º, na cor cinza, 
com a mesma tonalidade do laminado do tampo, admitindo
pequenasvariações decorrentes das características de cada material (brilho, 
textura). O perfil deve ser encaixado
nivelado com as suas superfícies.
- Estrutura constituídade:
- Estrutura em aço carbono com dois pés, com trava em MDF entre 
osmesmos. 
- Fixação do tampo à estrutura através de parafusos de rosca com 
buchasmetálicas. 
- Sapatas reguláveis em nylon ou polipropilenoinjetado.
- Terminações de tubos em plástico injetado, na cor cinza ou preta, fixadas 
através de encaixe. Estas não devem poder ser retiradas sem o uso 
deferramentas. 
- Acabamento das partes metálicas em pintura
cinza oupreta. 
- Todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas devem receber 
solda em toda a extensão daunião.
GARANTIA 
- Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do 
equipamento. O fabricante
gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da 
garantia, substituindo as peças com defeito.
10 UN SAUDE  
02 UN MEIO AMBIENTE

001 108 77684 PÚLPITO DE MADEIRA 
Púlpito 100% MDF. Amadeirado. Medidas aproximadas Altura: 1,12m 
Comprimento: 57 cm. Largura: 27 cm. Com duas prateleiras e suporte para 
microfone na parte interna do produto.
MEIO AMBIENTE – ECOMUSEU 

001 128 77704 BIBLIOCANTO - Separador de livros
- Conjunto com 2 suportes.
- Fabricado em aço. 
- Tamanho aproximado 17 x 10 x 10cm.

 
ATA SRP Nº 826/2021 
EMPRESA DETENTORA:
CNPJ Nº 18.770.897/0001-06
Lote Item Código Descrição 

001 21 77597 BEBEDOURO INDUSTRIAL 25 LITROS CARACTERÍSTICAS
- Bebedouro elétrico industrial com duas torneiras com capacidade de 
refrigeração de no mínimo 25l/h, para 
- Fornecimento mínimo de água gelada: 25 l/h.
- Termostato com regulagem de temperatura.
- Sistema de filtragem que inclua retenção de partículas (PIII) e Redução 
de cloro (CI). 
- Filtro de fácil acesso e troca, com no mínimo três estág
- Corpo e estrutura em aço inox 430.
- Duas torneiras em metal cromado para copo tipo lavatório (ou similar), 
reguláveis e de fácil acionamento pelos usuários.
- Sendo uma torneira gelada e outra temperatura ambiente.
- Reservatório de água em material resistente, atóxico e de fácil limpeza 
(polipropileno ou aço inox)
- Serpentina interna em aço inox 304.
- Bóia controladora do nível de água.
- Isolamento em PS. 
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Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 

 
Tampo em MDF, com espessura de 25 mm, revestido na face inferior com 

laminado melamínico de baixa pressão (BP), e na face superior com 
laminado melamínico de alta pressão, de 0,8 mm de espessura, cor cinza ou 

texturizado. 
Bordos encabeçados com perfil extrudado maciço de 180º, na cor cinza, 

com a mesma tonalidade do laminado do tampo, admitindo-se 
pequenasvariações decorrentes das características de cada material (brilho, 
textura). O perfil deve ser encaixado e fixado com adesivo ao tampo, e ser 
nivelado com as suas superfícies. 

Estrutura constituídade: 
Estrutura em aço carbono com dois pés, com trava em MDF entre 

Fixação do tampo à estrutura através de parafusos de rosca com 

Sapatas reguláveis em nylon ou polipropilenoinjetado. 
Terminações de tubos em plástico injetado, na cor cinza ou preta, fixadas 

através de encaixe. Estas não devem poder ser retiradas sem o uso 

Acabamento das partes metálicas em pintura em pó, brilhante, na cor 

Todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas devem receber 
solda em toda a extensão daunião. 

Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do 
equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica 
gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da 
garantia, substituindo as peças com defeito. 

02 UN MEIO AMBIENTE 

PÚLPITO DE MADEIRA CARACTERÍSTICAS 
Púlpito 100% MDF. Amadeirado. Medidas aproximadas Altura: 1,12m 
Comprimento: 57 cm. Largura: 27 cm. Com duas prateleiras e suporte para 
microfone na parte interna do produto. 

ECOMUSEU – 01 UND 

BRUMAR 
MÓVEIS 

UN

Separador de livros 
Conjunto com 2 suportes. 

Tamanho aproximado 17 x 10 x 10cm. 

W3 
MÓVEIS 
DE AÇO 

UN

EMPRESA DETENTORA:V.A. OTTONI EQUIPAMENTOS - ME 
06 

Marca UN

BEBEDOURO INDUSTRIAL 25 LITROS CARACTERÍSTICAS 
Bebedouro elétrico industrial com duas torneiras com capacidade de 

refrigeração de no mínimo 25l/h, para instalação no piso. 
Fornecimento mínimo de água gelada: 25 l/h. 
Termostato com regulagem de temperatura. 
Sistema de filtragem que inclua retenção de partículas (PIII) e Redução 

Filtro de fácil acesso e troca, com no mínimo três estágios de filtragem. 
Corpo e estrutura em aço inox 430. 
Duas torneiras em metal cromado para copo tipo lavatório (ou similar), 

reguláveis e de fácil acionamento pelos usuários. 
Sendo uma torneira gelada e outra temperatura ambiente. 

água em material resistente, atóxico e de fácil limpeza 
(polipropileno ou aço inox) 

Serpentina interna em aço inox 304. 
Bóia controladora do nível de água. 

MAXGEL UN
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- Gás ecológico R134A.
- Previsões para limpeza, higienização e dreno.
- Mangueiras atóxicas e adaptador para conexão com a rede hidráulica.
- Sapatas niveladoras em borracha ou nylon.
- Não possuir cantos vivos, arestas ou quaisquer outras saliências 
cortantes ou perfurantes de modo a não causar acidentes.
- A cuba, as torneiras e o(s) filtro(s) devem fazer parte integral do 
equipamento, não podendo considerá
- Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos 
compatíveis com a corrente de operação.
- Voltagem: 110V e 220V, conforme dem
- Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com 
indicação da voltagem.
- Classificação do INMETRO 
- Produto nacional. 
- Deverá acompanhar kit de instalação (adaptadores, conectores e 
mangueira) e 02 unidades do filtro externo com
bebedouro.  
- Acompanhar manual de utilização e instalação.
- Atendimento aos requisitos da portaria INMETRO n.º 344, de 
22/07/2014, alterada pela portaria INMETRO n.º 77, de 24/02/2016.
-Assistência técnica em Francisco Beltrão e
- Incluindo mão de obra e instalação, nos locais indicados pela 
administração municipal. 
GARANTIA 
- Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do 
equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica 
gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da 
garantia, substituindo as peças com defeito.
12 UN SAUDE  
01 UN MEIO AMBIENTE
03 UN EDUCAÇÃO 

001 22 77598 BEBEDOURO INDUSTRIAL 50 LITROS CARACTERÍSTICAS
- Bebedouro elétrico industrial com duas torneiras com capacidade de 
refrigeração de no mínimo 50l/h, para instalação no piso.
- Fornecimento mínimo de água gelada: 50 l/h.
- Termostato com regulagem de temperatura.
- Sistema de filtragem que inclua retenção
de cloro (CI). 
- Filtro de fácil acesso e troca, com no mínimo três estágios de filtragem.
- Corpo e estrutura em aço inox 430.
- Duas torneiras em metal cromado para copo tipo lavatório (ou similar), 
reguláveis e de fácil acionamento pelos usuários.
- Sendo uma torneira gelada e outra temperatura ambiente.
- Reservatório de água em material resistente, atóxico e de fácil limpeza 
(polipropileno ou aço inox).
- Serpentina interna em aço inox 304.
- Bóia controladora do nível de água.
- Isolamento em PS. 
- Gás ecológico R134A.
- Previsões para limpeza, higienização e dreno.
- Mangueiras atóxicas e adaptador para conexão com a rede hidráulica.
- Sapatas niveladoras em borracha ou nylon.
- Não possuir cantos vivos, arestas ou quaisquer outras saliências 
cortantes ou perfurantes de modo a não causar acidentes.
- A cuba, as torneiras e o(s) filtro(s) devem fazer parte integral do 
equipamento, não podendo considerá
- Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos 
compatíveis com a corrente de operação.
- Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.
- Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com 
indicação da voltagem.
- Classificação do INMETRO 
- Produto nacional. 
- Deverá acompanhar kit de instalação (adaptadores, conectores e 
mangueira) e 02 unidades do filtro externo com carvão ativado para cada 
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Gás ecológico R134A. 
Previsões para limpeza, higienização e dreno. 

gueiras atóxicas e adaptador para conexão com a rede hidráulica. 
Sapatas niveladoras em borracha ou nylon. 
Não possuir cantos vivos, arestas ou quaisquer outras saliências 

cortantes ou perfurantes de modo a não causar acidentes. 
e o(s) filtro(s) devem fazer parte integral do 

equipamento, não podendo considerá-las como itens adicionais. 
Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos 

compatíveis com a corrente de operação. 
Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. 
Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com 

indicação da voltagem. 
Classificação do INMETRO – A. 

Deverá acompanhar kit de instalação (adaptadores, conectores e 
mangueira) e 02 unidades do filtro externo com carvão ativado para cada 

Acompanhar manual de utilização e instalação. 
Atendimento aos requisitos da portaria INMETRO n.º 344, de 

22/07/2014, alterada pela portaria INMETRO n.º 77, de 24/02/2016. 
Assistência técnica em Francisco Beltrão e região. 
Incluindo mão de obra e instalação, nos locais indicados pela 

administração municipal.  

Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do 
equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica 

ratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da 
garantia, substituindo as peças com defeito. 

01 UN MEIO AMBIENTE 

BEBEDOURO INDUSTRIAL 50 LITROS CARACTERÍSTICAS 
Bebedouro elétrico industrial com duas torneiras com capacidade de 

refrigeração de no mínimo 50l/h, para instalação no piso. 
Fornecimento mínimo de água gelada: 50 l/h. 
Termostato com regulagem de temperatura. 
Sistema de filtragem que inclua retenção de partículas (PIII) e Redução 

Filtro de fácil acesso e troca, com no mínimo três estágios de filtragem. 
Corpo e estrutura em aço inox 430. 
Duas torneiras em metal cromado para copo tipo lavatório (ou similar), 

cionamento pelos usuários. 
Sendo uma torneira gelada e outra temperatura ambiente. 
Reservatório de água em material resistente, atóxico e de fácil limpeza 

(polipropileno ou aço inox). 
Serpentina interna em aço inox 304. 

controladora do nível de água. 

Gás ecológico R134A. 
Previsões para limpeza, higienização e dreno. 
Mangueiras atóxicas e adaptador para conexão com a rede hidráulica. 
Sapatas niveladoras em borracha ou nylon. 

s vivos, arestas ou quaisquer outras saliências 
cortantes ou perfurantes de modo a não causar acidentes. 

A cuba, as torneiras e o(s) filtro(s) devem fazer parte integral do 
equipamento, não podendo considerá-las como itens adicionais. 

robustez da fiação, plugue e conectores elétricos 
compatíveis com a corrente de operação. 

Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. 
Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com 

indicação da voltagem. 
Classificação do INMETRO – A. 

Deverá acompanhar kit de instalação (adaptadores, conectores e 
mangueira) e 02 unidades do filtro externo com carvão ativado para cada 
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bebedouro.  
- Acompanhar manual de utilização e instalação.
- Atendimento aos requisitos da portaria I
22/07/2014, alterada pela portaria INMETRO n.º 77, de 24/02/2016.
- Assistência técnica em Francisco Beltrão e região.
- Incluindo mão de obra e instalação, nos locais indicados pela 
administração municipal. 
GARANTIA 
- Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do 
equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica 
gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da 
garantia, substituindo as peças com defeito.
01 UN SENSIBILIZAR 
05 UN EDUCAÇÃO 

001 24 77600 BERÇO CARACTERÍSTICAS
- Berço infantil com estrutura em MDF.
- Estrado produzido com travessas de madeira maciça e base em MDF, 
com regulagem de 3 diferentes níveis de altura.
- Grades fixas, seguindo as novas normas do INMETRO para a segurança 
do bebê. 
- Todas as peças possuem cantos arredondados.
- Rodízios em ABS, sendo dois com travas e dois livres.
- Pintura e acabamento Ultravioleta (U.V) de composição não tóxica.
- Para colchão medindo 1
GARANTIA 
- Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do 
equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica 
gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da 
garantia, substituindo as peças com defeito.

 
ATA SRP Nº 827/2021 
EMPRESA DETENTORA:
CNPJ Nº 08.855.152/0001-88
Lote Item Código Descrição 

001 17 77593 BANCO GIRATÓRIO A GÁS SEM
- Base giratória em nylon com 5 pés com rodízios giratórios.
- Assento estofado com espuma injetada de alta densidade.
- Revestimento em courvim, lavável.
- Ajuste de altura através de alavanca com sistema de pistão a gás.
- Capa protetora do pistão para evitar acúmulo de poeira.
- Assento com 37,5cm de diâmetro e 8cm de altura.
- Peso máximo suportado: 110 Kg. 
- Altura do assento em relação ao chão:Mínima: 0,46m Máxima: 0,56m.
30 UN SAUDE 

001 27 77603 CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA CARACTERÍSTICAS
-ASSENTO: compensado multilaminado14mm de espessura. Espuma 
injetada anatomicamente com 60mm de espessura média e densidade de 45 
à 50 kg/m³. Carenagem do assento injetada em polipropileno. Revestimento 
em couro ecológico preto.
-ENCOSTO: compensado multilaminado14mm de espessura. Espuma 
injetada anatomicamente com 60mm de espessura média e densidade de 45 
à 50 kg/m³. Mola suporte em aço. Contra capa do assento injetada em 
polipropileno. Revestimento em couro ecol
-BRAÇOS: apoio de braços em polipropileno com alma de aço, regulagem 
de altura com botão. Chapa para fixação no assento com 02 furos oblongos, 
permitindo regulagem horizontal por parafusos. 
-BASE: base giratória desmontável com 05 hastes de aço co
rodízio soldado na extremidade da haste em furos do tipo flangeado, 
evitando que se soltem, coberta por polaina em polipropileno na cor preta, 
apoiada sobre 05 rodízios de duplo giro e duplo rolamento com 50mm de 
diâmetro em nylon com capa. Colun
encaixe cônico, com rolamento axial de giro, esferas e arruelas de aço 
temperado de alta resistência, sistema de regulagem da altura da cadeira 
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Acompanhar manual de utilização e instalação. 
Atendimento aos requisitos da portaria INMETRO n.º 344, de 

22/07/2014, alterada pela portaria INMETRO n.º 77, de 24/02/2016. 
Assistência técnica em Francisco Beltrão e região. 
Incluindo mão de obra e instalação, nos locais indicados pela 

administração municipal.  

a partir da data da entrega, de cobertura integral do 
equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica 
gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da 
garantia, substituindo as peças com defeito. 

 

BERÇO CARACTERÍSTICAS 
Berço infantil com estrutura em MDF. 
Estrado produzido com travessas de madeira maciça e base em MDF, 

com regulagem de 3 diferentes níveis de altura. 
seguindo as novas normas do INMETRO para a segurança 

Todas as peças possuem cantos arredondados. 
Rodízios em ABS, sendo dois com travas e dois livres. 
Pintura e acabamento Ultravioleta (U.V) de composição não tóxica. 
Para colchão medindo 1300 x 700mm. 

Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do 
equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica 
gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da 

uindo as peças com defeito. 

MULTIMÓVEIS UN

EMPRESA DETENTORA:VINICIUS DO AMARAL ROLANDIA - ME
88 

Marca UN

BANCO GIRATÓRIO A GÁS SEM ENCOSTO CARACTERÍSTICAS 
Base giratória em nylon com 5 pés com rodízios giratórios. 
Assento estofado com espuma injetada de alta densidade. 
Revestimento em courvim, lavável. 
Ajuste de altura através de alavanca com sistema de pistão a gás. 

rotetora do pistão para evitar acúmulo de poeira. 
Assento com 37,5cm de diâmetro e 8cm de altura. 
Peso máximo suportado: 110 Kg.  
Altura do assento em relação ao chão:Mínima: 0,46m Máxima: 0,56m. 

PRIMAX UN

CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA CARACTERÍSTICAS 
ASSENTO: compensado multilaminado14mm de espessura. Espuma 

injetada anatomicamente com 60mm de espessura média e densidade de 45 
à 50 kg/m³. Carenagem do assento injetada em polipropileno. Revestimento 

ecológico preto. 
ENCOSTO: compensado multilaminado14mm de espessura. Espuma 

injetada anatomicamente com 60mm de espessura média e densidade de 45 
à 50 kg/m³. Mola suporte em aço. Contra capa do assento injetada em 
polipropileno. Revestimento em couro ecológico.  
BRAÇOS: apoio de braços em polipropileno com alma de aço, regulagem 

de altura com botão. Chapa para fixação no assento com 02 furos oblongos, 
permitindo regulagem horizontal por parafusos.  
BASE: base giratória desmontável com 05 hastes de aço com pino do 

rodízio soldado na extremidade da haste em furos do tipo flangeado, 
evitando que se soltem, coberta por polaina em polipropileno na cor preta, 
apoiada sobre 05 rodízios de duplo giro e duplo rolamento com 50mm de 
diâmetro em nylon com capa. Coluna central desmontável fixada por 
encaixe cônico, com rolamento axial de giro, esferas e arruelas de aço 
temperado de alta resistência, sistema de regulagem da altura da cadeira 
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com mola a gás. Telescópico em polipropileno, dividido em 03 partes 
encaixadas.  
-MECANISMO:-mecanismo tipo back system com sistema reclinador do 
encosto de estrutura monobloco, soldado, com assento fixo tendo 3º de 
inclinação e 02 furações para fixação de assento. Suporte do encosto com 
regulagem de altura automática através de catr
curso, recoberto por capa em polipropileno. Inclinação do encosto acionado 
por alavanca. 
MEDIDAS APROXIMADAS: 700 X 700 X 1020MM.
- Todo o conjunto da cadeira deverá se apresentar perfeitamente nivelado e 
firme. Quaisquer desencon
arestas pontiagudas e/ou cortantes, rebarbas, soldas de má qualidade 
estrutural e estética, grampos aparentes, falhas, gomos ou pregas na costura, 
frisos na espuma injetada, encaixes deficientes de carenagen
fragilidades da peça, serão motivos de reprovação da peça executada.
- Todas as medidas especificadas poderão ter tolerância de 5% para mais ou 
para menos, exceto para os casos em que houver limites máximos e 
mínimos definidos ou outras tolerân
- A qualidade de confecção e acabamento, a resistência, durabilidade e o 
atendimento às normas e requisitos ergonômicos serão fatores 
preponderantes na avaliação técnica das cadeiras.
- Todos os parafusos aparentes deverão po
do acabamento predominante da estrutura.
OBS: A PROPONENTE DEVERÁ ANEXAR NA PROPOSTA DE PREÇOS 
DESTE ITEM OS SEGUINTES DOCUMENTOS:
- LAUDO DE ACORDO COM A NBR 13962: ESTA NORMA ESPECIFICA 
AS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E DIMENS
CADEIRAS PARA ESCRITÓRIO, BEM COMO ESTABELECE OS 
MÉTODOS PARA A DETERMINAÇÃO DA ESTABILIDADE, DA 
RESISTÊNCIA E DA DURABILIDADE DE CADEIRAS DE ESCRITÓRIO, 
DE QUALQUER MATERIAL, EXCLUINDO
POLTRONAS DE AUDITÓRIO E CINEMA
- LAUDO DE ACORDO COM A NR 017: ESTA NORMA 
REGULAMENTADORA VISA A ESTABELECER PARÂMETROS QUE 
PERMITAM A ADAPTAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO ÀS 
CARACTERÍSTICAS PSICOFISIOLÓGICAS DOS TRABALHADORES, DE 
MODO A PROPORCIONAR UM MÁXIMO DE CONFORTO, 
SEGURANÇA E DESEMPENHO EFICIENTE. 
GARANTIA 
- Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do 
equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica 
gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da 
garantia, substituindo as peças com defeito.
Modelo de referência CAVALETTI, sendo admissível equipamento similar, 
equivalente ou de qualidade superior.
01 UN CRAS NORTE
01 UN CREAS 
02 UN ESCOLA OFICINA ADELIRIA MEURER
05 UN CEJU 
01 UN HABITAÇÃO 
10 UN MEIO AMBIENTE

001 28 77604 CADEIRA FIXA COURINO CARACTERÍSTICAS
- Cadeira fixa estofada, sem braços, montada sobre armação tubular de aço 
com quatro pés. 
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS
- Largura do assento: 
- Profundidade do assento: 460 mm +/
- Altura do assento: 430 mm +/
- Largura do encosto: 400 mm +/
apoio lombar). 
- Extensão vertical do encosto: 350 mm +/
- Espessura da espuma do assento: mínima de 40 mm.
- Espessura da espuma do encosto: mínima de 30 mm.
- Tolerâncias dimensionais para tubos conforme ABNT NBR 6591.
- Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 
micrometros. 
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com mola a gás. Telescópico em polipropileno, dividido em 03 partes 

mecanismo tipo back system com sistema reclinador do 
encosto de estrutura monobloco, soldado, com assento fixo tendo 3º de 
inclinação e 02 furações para fixação de assento. Suporte do encosto com 
regulagem de altura automática através de catraca, totalizando 80 mm de 
curso, recoberto por capa em polipropileno. Inclinação do encosto acionado 

MEDIDAS APROXIMADAS: 700 X 700 X 1020MM. 
Todo o conjunto da cadeira deverá se apresentar perfeitamente nivelado e 

firme. Quaisquer desencontros, juntas, frestas, desnivelamentos, quinas e 
arestas pontiagudas e/ou cortantes, rebarbas, soldas de má qualidade 
estrutural e estética, grampos aparentes, falhas, gomos ou pregas na costura, 
frisos na espuma injetada, encaixes deficientes de carenagens ou outras 
fragilidades da peça, serão motivos de reprovação da peça executada. 

Todas as medidas especificadas poderão ter tolerância de 5% para mais ou 
para menos, exceto para os casos em que houver limites máximos e 
mínimos definidos ou outras tolerâncias definidas nas normas NBR. 

A qualidade de confecção e acabamento, a resistência, durabilidade e o 
atendimento às normas e requisitos ergonômicos serão fatores 
preponderantes na avaliação técnica das cadeiras. 

Todos os parafusos aparentes deverão possuir cabeças sextavadas, na cor 
do acabamento predominante da estrutura. 
OBS: A PROPONENTE DEVERÁ ANEXAR NA PROPOSTA DE PREÇOS 
DESTE ITEM OS SEGUINTES DOCUMENTOS: 

LAUDO DE ACORDO COM A NBR 13962: ESTA NORMA ESPECIFICA 
AS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E DIMENSIONAIS E CLASSIFICA AS 
CADEIRAS PARA ESCRITÓRIO, BEM COMO ESTABELECE OS 
MÉTODOS PARA A DETERMINAÇÃO DA ESTABILIDADE, DA 
RESISTÊNCIA E DA DURABILIDADE DE CADEIRAS DE ESCRITÓRIO, 
DE QUALQUER MATERIAL, EXCLUINDO-SE LONGARINAS E 
POLTRONAS DE AUDITÓRIO E CINEMA. 

LAUDO DE ACORDO COM A NR 017: ESTA NORMA 
REGULAMENTADORA VISA A ESTABELECER PARÂMETROS QUE 
PERMITAM A ADAPTAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO ÀS 
CARACTERÍSTICAS PSICOFISIOLÓGICAS DOS TRABALHADORES, DE 
MODO A PROPORCIONAR UM MÁXIMO DE CONFORTO, 

DESEMPENHO EFICIENTE.  

Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do 
equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica 
gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da 

a, substituindo as peças com defeito. 
Modelo de referência CAVALETTI, sendo admissível equipamento similar, 
equivalente ou de qualidade superior. 
01 UN CRAS NORTE 

02 UN ESCOLA OFICINA ADELIRIA MEURER 

01 UN HABITAÇÃO – PONTO DE ATENDIMENTO TERRA NOSSA 
10 UN MEIO AMBIENTE 

CADEIRA FIXA COURINO CARACTERÍSTICAS 
Cadeira fixa estofada, sem braços, montada sobre armação tubular de aço 

DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS 
Largura do assento: 500 mm +/- 50 mm. 
Profundidade do assento: 460 mm +/- 10 mm. 
Altura do assento: 430 mm +/- 10 mm. 
Largura do encosto: 400 mm +/- 10 mm (medida no ponto mais saliente do 

Extensão vertical do encosto: 350 mm +/- 10 mm. 
spuma do assento: mínima de 40 mm. 

Espessura da espuma do encosto: mínima de 30 mm. 
Tolerâncias dimensionais para tubos conforme ABNT NBR 6591. 
Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 

PRIMAX UN
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- Assento e encosto confe
quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, com espessura máxima 
de 1,5 mm cada. 
- Estofamento do assento e do encosto em espuma de poliuretano 
expandido, colada à madeira e revestida com tecido, na cor cin
proteção com produto impermeabilizante hidro
- Faces inferior do assento e posterior dos encostos revestidos com capas de 
plástico injetado, na cor preta.
- Fixação do assento e do encosto à estrutura por meio de parafusos com 
rosca métrica e porcas de cravar.
- Estrutura constituída de 4 pés, confeccionada em tubo de aço com costura, 
laminado a frio, secção circular mínima 22,3 mm (7/8”), com espessura 
mínima de 1,5 mm (chapa 16).
- Acabamento das partes metálicas em pintura em pó,
preta. 
- Terminações de tubos em plástico injetado, na cor preta, fixadas através de 
encaixe. Estas não devem poder ser retiradas sem o uso de ferramentas.
- Sapatas articuladas para garantir o nivelamento em relação às variações do 
piso. 
- Todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas devem receber 
solda em toda a extensão da união.
OBS: A PROPONENTE DEVERÁ ANEXAR NA PROPOSTA DE PREÇOS 
DESTE ITEM OS SEGUINTES DOCUMENTOS:
- LAUDO DE ACORDO COM A NR 017: ESTA NORMA 
REGULAMENTADORA VISA A ESTABELECER PARÂMETROS QUE 
PERMITAM A ADAPTAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO ÀS 
CARACTERÍSTICAS PSICOFISIOLÓGICAS DOS TRABALHADORES, DE 
MODO A PROPORCIONAR UM MÁXIMO DE CONFORTO, 
SEGURANÇA E DESEMPENHO EFICIENTE. 
GARANTIA 
- Mínima de um ano a part
equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica 
gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da 
garantia, substituindo as peças com defeito.
03 UN CREAS 
200 UN SAUDE 

001 79 77655 LONGARINA 03 LUGARES CARACTERÍSTICAS
- Assento e encosto confeccionado em polipropileno anatômico, preto.
- Dimensões aproximadas: 150 cm x 50 cm x 78 cm
- Espessura de 10 mm
- Peso suportado de 120Kg a 150 Kg
- Estrutura confeccionada em aço industrial, 02 barras na horizontal, pés em 
estrutura dupla, sentido vertical paralelas e UN sentido horizontal, 
medindo aproximadamente 40 x 80 x 2,5 mm.
- Pintura eletrostática em tinta pó, na cor preta. Com garantia de no 
12 meses 
- Fabricada de acordo com a legislação vigente.
GARANTIA 
- Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do 
equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica 
gratuita na sua rede credenciada de 
garantia, substituindo as peças com defeito.
20 UN CREAS 
10 UN SAUDE  

 
ATA SRP Nº 828/2021 
EMPRESA DETENTORA:
CNPJ Nº 36.953.803/0001-08
Lote Item Código Descrição 

001 16 77592 BANCO DE JARDIM CARACTERÍSTICAS
- Com estrutura em ferro fundido com réguas de madeira maciça. 
- Pés de estrutura de ferro fundido com pintura na cor preta. 
- Réguas de madeira maciça com 1 (um) metro de comprimento, sem nós ou 
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Assento e encosto confeccionados em compensado anatômico moldado a 
quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, com espessura máxima 

Estofamento do assento e do encosto em espuma de poliuretano 
expandido, colada à madeira e revestida com tecido, na cor cinza, dotado de 
proteção com produto impermeabilizante hidro-repelente. 

Faces inferior do assento e posterior dos encostos revestidos com capas de 
plástico injetado, na cor preta. 

Fixação do assento e do encosto à estrutura por meio de parafusos com 
a métrica e porcas de cravar. 

Estrutura constituída de 4 pés, confeccionada em tubo de aço com costura, 
laminado a frio, secção circular mínima 22,3 mm (7/8”), com espessura 
mínima de 1,5 mm (chapa 16). 

Acabamento das partes metálicas em pintura em pó, brilhante, na cor 

Terminações de tubos em plástico injetado, na cor preta, fixadas através de 
encaixe. Estas não devem poder ser retiradas sem o uso de ferramentas. 

Sapatas articuladas para garantir o nivelamento em relação às variações do 

Todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas devem receber 
solda em toda a extensão da união. 
OBS: A PROPONENTE DEVERÁ ANEXAR NA PROPOSTA DE PREÇOS 
DESTE ITEM OS SEGUINTES DOCUMENTOS: 

LAUDO DE ACORDO COM A NR 017: ESTA NORMA 
ORA VISA A ESTABELECER PARÂMETROS QUE 

PERMITAM A ADAPTAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO ÀS 
CARACTERÍSTICAS PSICOFISIOLÓGICAS DOS TRABALHADORES, DE 
MODO A PROPORCIONAR UM MÁXIMO DE CONFORTO, 
SEGURANÇA E DESEMPENHO EFICIENTE.  

Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do 
equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica 
gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da 
garantia, substituindo as peças com defeito. 

LONGARINA 03 LUGARES CARACTERÍSTICAS 
Assento e encosto confeccionado em polipropileno anatômico, preto. 
Dimensões aproximadas: 150 cm x 50 cm x 78 cm 
Espessura de 10 mm 
Peso suportado de 120Kg a 150 Kg 
Estrutura confeccionada em aço industrial, 02 barras na horizontal, pés em 

estrutura dupla, sentido vertical paralelas e UN sentido horizontal, 
medindo aproximadamente 40 x 80 x 2,5 mm. 

Pintura eletrostática em tinta pó, na cor preta. Com garantia de no mínimo 

Fabricada de acordo com a legislação vigente. 

Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do 
equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica 
gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da 
garantia, substituindo as peças com defeito. 

PRIMAX UN

EMPRESA DETENTORA:VIOLA MIX MOVEIS - EIRELI 
08 

Marca UN

BANCO DE JARDIM CARACTERÍSTICAS 
Com estrutura em ferro fundido com réguas de madeira maciça.  
Pés de estrutura de ferro fundido com pintura na cor preta.  
Réguas de madeira maciça com 1 (um) metro de comprimento, sem nós ou 
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rachaduras, com tratamento para resistir à exposição ao sol e à chuva, que 
não empene ou torça após à exposição. Acabamento em verniz impregnante 
resistente a exposição externa. 
- Dimensões do produto: Comprimento 100cm; Altura do encosto 70 cm; 
Altura do assento 39cm; Profundidade 58 cm; Peso 20 quilos.
- O produto deve ser entregue montado, ou montado no local pelo 
contratado. 
10 UN MEIO AMBIENTE 

001 84 77660 MESA AUXILIAR COM 5 GAVETAS EM MDF 5 gavetas;
- inclui uma bandeja divisória;
- 4 rodízios em p.u.; 
- é enviada montada, pronta para ser utilizada;
- puxadores metálicos
- fabricação em mdfbp;
- corrediças telescópicas;
- em conformidade com as normas da vigilância sanitária;
10 UN SAUDE  

001 95 77671 MESA GINECOLÓGICA PINTADA LEITO ESTOFADO 
CARACTERÍSTICAS 
Mesa ginecológica simples, leito estofado dividido em 3 partes, sendo 
encosto e apoio de pés 
em aço redondo, porta coxas estofado com altura regulável e hastes 
cromadas. Acompanha gaveta para escoamento de líquidos. Pintura 
eletrostática a pó (Epóxi). Comprimento 1,85 x Largura 0,50 x Altura 0
Dimensões fechadas: 1,10m comprimento x 0,68m largura x 0,90 altura do 
estofado. 
GARANTIA 
- Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do 
equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica 
gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da 
garantia, substituindo as peças com defeito.
10 UN SAUDE  

001 99 77675 MESA REDONDA COM 04 CADEIRAS  CARACTERÍSTICAS
Em madeira maciça (eucalipto) com 04 cadeiras, 
verniz castanho acetinado, de alta qualidade, reforçada, durabilidade e 
segurança. 
Dimensões mínimas:  
medidas da mesa: 0,90 x 0,75 (diâ x alt)
medidas das cadeira: 0,39 x 0,42 x 0,82cm (comp x prof x alt)
altura até o assento: 0,45cm
GARANTIA 
- Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do 
equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica 
gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da 
garantia, substituindo a
01 UN CREAS 

001 105 77681 POLTRONA RECEPÇÃO CARACTERÍSTICAS
 Poltrona individual em material lavável e pés em alumínio.
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS
- Largura: 810 mm +/- 
- Profundidade: 810 mm +/
- Altura: 700 mm +/- 30 mm.
- Revestimento superior em laminado de PVC com reforço em manta 
(Korino) CV 20. 
- Acabamento inferior em Tela de Ráfia.
- Estrutura: 
-Madeira de pinus e eucalipto proveniente de reflorestamento com 
imunização contra mofo, cupim e 
-Sustentação do assento e encosto com cintas elásticas de alta resistência.
-Travamento da estrutura com grampos fixados com grampeadores 
pneumáticos. 
- Espumas de poliuretano:
-Assento: Densidade D
-Braço: Densidade D-26
-Encostos: Densidade D
GARANTIA 
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rachaduras, com tratamento para resistir à exposição ao sol e à chuva, que 
não empene ou torça após à exposição. Acabamento em verniz impregnante 
resistente a exposição externa.  

nsões do produto: Comprimento 100cm; Altura do encosto 70 cm; 
Altura do assento 39cm; Profundidade 58 cm; Peso 20 quilos. 

O produto deve ser entregue montado, ou montado no local pelo 

10 UN MEIO AMBIENTE – ECOMUSEU  

MESA AUXILIAR COM 5 GAVETAS EM MDF 5 gavetas; 
inclui uma bandeja divisória; 

é enviada montada, pronta para ser utilizada; 
puxadores metálicos 
fabricação em mdfbp; 
corrediças telescópicas; 

conformidade com as normas da vigilância sanitária; 

PRÓPRIA UN

MESA GINECOLÓGICA PINTADA LEITO ESTOFADO 
 

Mesa ginecológica simples, leito estofado dividido em 3 partes, sendo 
encosto e apoio de pés com altura regulável e assento fixo. Estrutura tubular 
em aço redondo, porta coxas estofado com altura regulável e hastes 
cromadas. Acompanha gaveta para escoamento de líquidos. Pintura 
eletrostática a pó (Epóxi). Comprimento 1,85 x Largura 0,50 x Altura 0,84m. 
Dimensões fechadas: 1,10m comprimento x 0,68m largura x 0,90 altura do 

Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do 
equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica 

ua rede credenciada de assistência, durante o período da 
garantia, substituindo as peças com defeito. 

SALUTEM UN

MESA REDONDA COM 04 CADEIRAS  CARACTERÍSTICAS 
Em madeira maciça (eucalipto) com 04 cadeiras, ecologicamente correta, em 
verniz castanho acetinado, de alta qualidade, reforçada, durabilidade e 

 
medidas da mesa: 0,90 x 0,75 (diâ x alt) 
medidas das cadeira: 0,39 x 0,42 x 0,82cm (comp x prof x alt) 

,45cm 

Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do 
equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica 
gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da 
garantia, substituindo as peças com defeito. 

PRÓPRIA UN

POLTRONA RECEPÇÃO CARACTERÍSTICAS 
Poltrona individual em material lavável e pés em alumínio. 

DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS 
 50 mm. 

Profundidade: 810 mm +/- 50 mm. 
30 mm. 

Revestimento superior em laminado de PVC com reforço em manta 

Acabamento inferior em Tela de Ráfia. 

Madeira de pinus e eucalipto proveniente de reflorestamento com 
imunização contra mofo, cupim e microorganismos. 
Sustentação do assento e encosto com cintas elásticas de alta resistência. 
Travamento da estrutura com grampos fixados com grampeadores 

Espumas de poliuretano: 
Assento: Densidade D-26 

26 
sidade D-23 

PRÓPRIA UN

MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO 

Telefone: (46) 3520-2103  Página 43 

UN 10,00 900,00 

UN 10,00 1.400,00 

UN 1,00 2.200,00 

UN 5,00 350,00 



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO

 

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 

CNPJ 77.816.510/0001-66 / e-mail: 

 

- Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do 
equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica 
gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da 
garantia, substituindo as peças com defeito.
02 UN CREAS 
02 UN EDUCAÇÃO 

001 113 77689 SOFÁ DOIS LUGARES CARACTERÍSTICAS
- Sofá de dois lugares em material lavável e pés em alumínio.
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS
- Largura: 1250 mm +/
- Profundidade: 750 mm +/
- Altura: 730 mm +/- 30 mm.
- Revestimento superior em laminado de PVC com reforço em manta 
(Korino) CV 20. 
- Acabamento inferior em Tela de Ráfia.
- Estrutura: 
-Madeira de pinus e eucalipto proveniente de reflorestamento co
imunização contra mofo, cupim e microorganismos.
-Sustentação do assento e encosto com cintas elásticas de alta resistência.
-Travamento da estrutura com grampos fixados com grampeadores 
pneumáticos. 
- Espumas de poliuretano:
-Assento: Densidade D
-Braço: Densidade D-20
-Encostos: Densidade D
GARANTIA 
- Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do 
equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica 
gratuita na sua rede credenciada de assistência, 
garantia, substituindo as peças com defeito.

 
Francisco Beltrão, 07 de outubro de 2021.

 

Sistema de Registro de Preços 
 

 

 

 

 

 

 

MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO

Estado do Paraná 

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 – Caixa Postal 51 – CEP 85601-030  

mail: licitacao@franciscobeltrao.pr.gov.br – Telefone: (46) 3520

Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do 
equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica 
gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da 

indo as peças com defeito. 

SOFÁ DOIS LUGARES CARACTERÍSTICAS 
Sofá de dois lugares em material lavável e pés em alumínio. 

DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS 
Largura: 1250 mm +/- 50 mm. 
Profundidade: 750 mm +/- 50 mm. 

30 mm. 
Revestimento superior em laminado de PVC com reforço em manta 

Acabamento inferior em Tela de Ráfia. 

Madeira de pinus e eucalipto proveniente de reflorestamento com 
imunização contra mofo, cupim e microorganismos. 
Sustentação do assento e encosto com cintas elásticas de alta resistência. 
Travamento da estrutura com grampos fixados com grampeadores 

Espumas de poliuretano: 
Assento: Densidade D-23 

20 
Encostos: Densidade D-20 

Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do 
equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica 
gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da 
garantia, substituindo as peças com defeito. 
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Francisco Beltrão, 07 de outubro de 2021. 
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