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EspecificaçãoNº Unid.Quantidade Preço Unitário Preço Total

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

1 UND CONJUNTO ESCOLAR INFANTIL: Carteira trapézio:
Estrutura em tubo industrial SAE 1006/1020 ¾(parede
1,06mm). Com travessas em tubo ¾(parede 0,90mm)para
melhor resistência à estrutura. Fechamento dos topos com
ponteiras plásticas ¾ interna fixadas através de encaixe.
Soldagem dos componentes que formam a estrutura
deverão ser ligados entre si através de solda pelo processo
MIG em todas as junções. Proteção da superfície com
tratamento especial ecologicamente correto denominado
sistema”nanoceramic”. - CONJUNTO ESCOLAR INFANTIL:
Carteira trapézio: Estrutura em tubo industrial SAE
1006/1020 ¾(parede 1,06mm). Com travessas em tubo
¾(parede 0,90mm)para melhor resistência à estrutura.
Fechamento dos topos com ponteiras plásticas ¾ interna
fixadas através de encaixe. Soldagem dos componentes
que formam a estrutura deverão ser ligados entre si através
de solda pelo processo MIG em todas as junções. Proteção
da superfície com tratamento especial ecologicamente
correto denominado sistema”nanoceramic”.

517,4400 51.744,00100,000

2 UND CONJUNTO COLETIVO INFANTIL, COMPOSTO POR
UMA MESA E QUATRO CADEIRAS: Mesa coletiva infantil:
Estrutura com pés em tubo de aço 1 1/2"(parede 1,50mm),
travessas em tubo de aço de 20 x 30mm (parede 1,06mm).
Fechamento com ponteiras internas em polipropileno cor
amarelo. Fixação do tampo à estrutura através de 8
parafusos ¼ x 1 ¼ sextavados. Soldagem pelo processo
MIG em todas as junções. Pintura das partes metálicos com
tinta epóxi-pó, brilhante, polimerizada em estufa, cor cinza.
Tampo (800x800mm) longitudinais para reforço à tração.
Dotado de 8 torres de recepção dos parafusos sextavados
¼ x
1 ¼ para sua fixação na estrutura. Altura 580mm.
Apresentar junto à proposta de preços o
Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão de
Qualidade, emitido pela Assoc. Brasileira
de Normas Técnicas (ABNT), Relatório de ensaio sobre
corrosão e envelhecimento por exposição à
névoa salina, emitido por laboratório acreditado pelo
INMETRO de acordo com a ABNT NBR
8094/1983 e ABNT NBR 8095/2015 (material metálico
revestido e não revestido – corrosão por
exposição à névoa salina e a atmosfera úmida saturada no
mínimo 1500 horas, que contenha
união soldada em tubo de aço industrial) avaliada conforme
NBR 5841/2015 e NBR ISO
4628/2015, grau de empolamento d0 / t0 e grau de
enferrujamento Ri 0 e Relatório de ensaio
emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO, do

1.644,9900 49.349,7030,000
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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 com tratamento
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, alto brilho
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 340mm e altura do
encosto ao chão 625mm. - CONJUNTO COLETIVO
INFANTIL, COMPOSTO POR UMA MESA E QUATRO
CADEIRAS: Mesa coletiva infantil: Estrutura com pés em
tubo de aço 1 1/2"(parede 1,50mm), travessas em tubo de
aço de 20 x 30mm (parede 1,06mm). Fechamento com
ponteiras internas em polipropileno cor amarelo. Fixação do
tampo à estrutura através de 8 parafusos ¼ x 1 ¼
sextavados. Soldagem pelo processo MIG em todas as
junções. Pintura das partes metálicos com tinta epóxi-pó,
brilhante, polimerizada em estufa, cor cinza. Tampo
(800x800mm) longitudinais para reforço à tração. Dotado
de 8 torres de recepção dos parafusos sextavados ¼ x
1 ¼ para sua fixação na estrutura. Altura 580mm.
Apresentar junto à proposta de preços o
Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão de
Qualidade, emitido pela Assoc. Brasileira
de Normas Técnicas (ABNT), Relatório de ensaio sobre
corrosão e envelhecimento por exposição à
névoa salina, emitido por laboratório acreditado pelo
INMETRO de acordo com a ABNT NBR
8094/1983 e ABNT NBR 8095/2015 (material metálico
revestido e não revestido – corrosão por
exposição à névoa salina e a atmosfera úmida saturada no
mínimo 1500 horas, que contenha
união soldada em tubo de aço industrial) avaliada conforme
NBR 5841/2015 e NBR ISO
4628/2015, grau de empolamento d0 / t0 e grau de
enferrujamento Ri 0 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 com tratamento
especial anticorrosivo e acabamento com tinta epóxi-pó,
híbrida e eletrostática cor cinza.
Fechamento de todos os topos dos tubos com ponteiras 7/8
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injetadas 100% polipropileno.
Assento (340x330mm) e encosto (330x180mm) em resina
plástica de alto impacto, alto brilho
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 340mm e altura do
encosto ao chão 625mm.

3 UND CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA PRESIDENTE: Base
giratória em polipropileno de 5 hastes com rodízios. Coluna
a gás em tubo de aço com acabamento em pintura epóxi-
pó cor preto. Regulagem de altura. Apoia braços em aço
com acabamento em polipropileno. Apoio de braço em
polipropileno. Regulagem vertical do apoio em até 8
posições de ajuste. Assento (480x455mm) e
encosto(620x470mm) em polipropileno recebendo
almofada em espuma injetada revestido em tecido. O
assento e encosto são interligados através de - CADEIRA
ESTOFADA GIRATÓRIA PRESIDENTE: Base giratória em
polipropileno de 5 hastes com rodízios. Coluna a gás em
tubo de aço com acabamento em pintura epóxi-pó cor
preto. Regulagem de altura. Apoia braços em aço com
acabamento em polipropileno. Apoio de braço em
polipropileno. Regulagem vertical do apoio em até 8
posições de ajuste. Assento (480x455mm) e
encosto(620x470mm) em polipropileno recebendo
almofada em espuma injetada revestido em tecido. O
assento e encosto são interligados através de

1.769,4400 7.077,764,000

4 UND FRALDÁRIO/TROCADOR: Em MDP DE 15mm textura. O
móvel é subdividido em prateleiras em número de seis nas
dimensões 400x260x600mm cada, uma porta com abertura
superior contendo duas dobradiças na parte inferior e um
fecho rolete na parte superior para travamento e um
puxador de metal tipo alça. Na parte interne contém um
cesto em arame maciço 3/16mm com pintura epóxi-pó.
Bordas com acabamento em perfil de PVC. Contém um
colchão, medidas 1240x600mm, que se encaixa sob
rebaixo das duas laterais do tr - FRALDÁRIO/TROCADOR:
Em MDP DE 15mm textura. O móvel é subdividido em
prateleiras em número de seis nas dimensões
400x260x600mm cada, uma porta com abertura superior
contendo duas dobradiças na parte inferior e um fecho
rolete na parte superior para travamento e um puxador de
metal tipo alça. Na parte interne contém um cesto em
arame maciço 3/16mm com pintura epóxi-pó. Bordas com
acabamento em perfil de PVC. Contém um colchão,
medidas 1240x600mm, que se encaixa sob rebaixo das
duas laterais do tr

1.772,4000 10.634,406,000

5 UND ARMÁRIO ESTANTE: Confeccionado em MDP de 15 mm
revestido em melamínico de baixa pressão, acabamento
das bordas em perfil PVC. Na parte superior do armário
vãos com três divisórias definidas por duas prateleiras.
Dimensões aproximadas: 1600x1000x420 mm. Apresentar
junto à proposta de preços o Certificado de Conformidade
do Sistema de Gestão de Qualidade, emitido pela Assoc.
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e Certificado de
Cadeia de Custódia para produtos de madeira (FSC),
emitido por certifi - ARMÁRIO ESTANTE: Confeccionado
em MDP de 15 mm revestido em melamínico de baixa
pressão, acabamento das bordas em perfil PVC. Na parte
superior do armário vãos com três divisórias definidas por
duas prateleiras. Dimensões aproximadas: 1600x1000x420
mm. Apresentar junto à proposta de preços o Certificado de
Conformidade do Sistema de Gestão de Qualidade, emitido
pela Assoc. Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e
Certificado de Cadeia de Custódia para produtos de
madeira (FSC), emitido por certifi

902,2900 5.413,746,000
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6 UND ARQUIVO COM QUATRO GAVETAS: Móvel composto por
quatro gavetas para pasta suspensa, fundo em duratree.
Confeccionado em MDP de 18mm revestido em melamínico
de baixa pressão. Bordas em perfil pvc. Dimensões
aproximadas: 1380x470x450mm (AxLxP). Apresentar junto
à proposta de preços o Certificado de Conformidade do
Sistema de Gestão de Qualidade, emitido pela Assoc.
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e Certificado de
Cadeia de Custódia para produtos de madeira (FSC),
emitido por certificador recon - ARQUIVO COM QUATRO
GAVETAS: Móvel composto por quatro gavetas para pasta
suspensa, fundo em duratree. Confeccionado em MDP de
18mm revestido em melamínico de baixa pressão. Bordas
em perfil pvc. Dimensões aproximadas: 1380x470x450mm
(AxLxP). Apresentar junto à proposta de preços o
Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão de
Qualidade, emitido pela Assoc. Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT) e Certificado de Cadeia de Custódia para
produtos de madeira (FSC), emitido por certificador recon

933,1600 7.465,288,000

7 UND ESTANTE COM 09 NICHOS: Móvel composto por 9 nichos
abertos. Confeccionado em MDF 15 mm em melamínico
branco. Dimensões: 1270 mm (A) x 1200 mm (L) x 450 mm
(P). Quatro pés em tubo de aço 1 1/4 (parede 1,20mm)
acabamento com pintura na cor cinza e ponteiras internas
na cor preto. Pés soldados em chapa de aço medidas
100x50 mm fixados à base da estante por 04 parafusos
atarraxantes 4.8x16. Apresentar junto à proposta de preços
o Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão de
Qualidade, emitido - ESTANTE COM 09 NICHOS: Móvel
composto por 9 nichos abertos. Confeccionado em MDF 15
mm em melamínico branco. Dimensões: 1270 mm (A) x
1200 mm (L) x 450 mm (P). Quatro pés em tubo de aço 1
1/4 (parede 1,20mm) acabamento com pintura na cor cinza
e ponteiras internas na cor preto. Pés soldados em chapa
de aço medidas 100x50 mm fixados à base da estante por
04 parafusos atarraxantes 4.8x16. Apresentar junto à
proposta de preços o Certificado de Conformidade do
Sistema de Gestão de Qualidade, emitido

884,7700 13.271,5515,000

8 UND ARMÁRIO COM NOVE PORTAS COLORIDAS: Estrutura
em MDF 15 mm revestido em melamínico branco. Com 9
portas revestidas em melamínico textura colorido e
puxadores. Dimensões: 1270 mm (A) x 1200 mm (L) x 450
mm (P). Quatro pés em tubo de aço 1 1/4 (parede 1,20
mm), acabamento com pintura na cor cinza e ponteiras
internas na cor preto. Pés soldados em chapa de aço
medidas 100x50 mm fixados à base da estante por 04
parafusos atarraxantes 4.8x16. Apresentar junto à proposta
de preços o Certificado de Conf - ARMÁRIO COM NOVE
PORTAS COLORIDAS: Estrutura em MDF 15 mm revestido
em melamínico branco. Com 9 portas revestidas em
melamínico textura colorido e puxadores. Dimensões: 1270
mm (A) x 1200 mm (L) x 450 mm (P). Quatro pés em tubo
de aço 1 1/4 (parede 1,20 mm), acabamento com pintura na
cor cinza e ponteiras internas na cor preto. Pés soldados
em chapa de aço medidas 100x50 mm fixados à base da
estante por 04 parafusos atarraxantes 4.8x16. Apresentar
junto à proposta de preços o Certificado de Conf

1.406,0900 21.091,3515,000

9 UND ESTANTE ORGANIZADORA COM OITO CAIXAS:
Estrutura em MDF 15mm cor branco textura. Acabamento
das bordas com lâmina cor branco. Oito nichos abertos
para acomodação de caixa plástica tamanho 19,8 litros.
Pés em tubo de aço 1 ¼ (parede 1,20mm) com ponteiras
internas e acabamento com pintura cor cinza. Dimensões:
1455mm (A) x 910mm (L) x 360mm (P). Apresentar junto à
proposta de preços o Certificado de Conformidade do
Sistema de Gestão de Qualidade, emitido pela Assoc.

982,4100 14.736,1515,000
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Brasileira de Normas Técnicas (A - ESTANTE
ORGANIZADORA COM OITO CAIXAS: Estrutura em MDF
15mm cor branco textura. Acabamento das bordas com
lâmina cor branco. Oito nichos abertos para acomodação
de caixa plástica tamanho 19,8 litros. Pés em tubo de aço 1
¼ (parede 1,20mm) com ponteiras internas e acabamento
com pintura cor cinza. Dimensões: 1455mm (A) x 910mm
(L) x 360mm (P). Apresentar junto à proposta de preços o
Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão de
Qualidade, emitido pela Assoc. Brasileira de Normas
Técnicas (A

10 UND Gaveteiro: confeccionado em MDP melamínico na cor
ovo/branco com puxador, com 2 gavetas. Apresentar junto
à proposta de preços o Certificado de Conformidade do
Sistema de Gestão de Qualidade, emitido pela Assoc.
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e Certificado de
Cadeia de Custódia para produtos de madeira (FSC),
emitido por certificador reconhecido nacional ou
internacionalmente em nome do fabricante do mobiliário. -
Gaveteiro: confeccionado em MDP melamínico na cor
ovo/branco com puxador, com 2 gavetas. Apresentar junto
à proposta de preços o Certificado de Conformidade do
Sistema de Gestão de Qualidade, emitido pela Assoc.
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e Certificado de
Cadeia de Custódia para produtos de madeira (FSC),
emitido por certificador reconhecido nacional ou
internacionalmente em nome do fabricante do mobiliário.

407,0000 1.628,004,000

Total Geral:(Valores expressos em Reais R$) 182.411,93


