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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 14/2020

O Prefeito Municipal de Iramaia - Bahia, no uso de suas atribuições legais e de conformidade
com a Lei Federal nº 10.520/02, com a aplicação subsidiaria da Lei nº 8.666/93 e suas
alterações posteriores. Resolve HOMOLOGAR o Processo Licitatório, na modalidade PREGÃO
PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 14/2020, que tem como objeto o registro de preços
para aquisição de mobiliário e correlatos, destinados ao atendimento da demanda das diversas
Secretarias, órgãos e setores do município de Iramaia - BA, tudo conforme especificações,
quantidades e condições estabelecidas no edital e no termo de referência, a empresa abaixo
relacionada:
LOTE 01 - MOBILIÁRIO E CORRELATOS:
Empresa Vencedora:
MAXWELL DE NOVAIS SANTOS, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ de nº
14.625.838/0001-85, com sede na Praça da Feira, s/n, Centro, no Município de Itiruçu - BA.
Valor Global Estimado:
R$ 596.000,00 (quinhentos e noventa e seis mil reais)

Registre-se, Cumpra-se, Publique-se e Lavrem-se a Ata.
Iramaia - BA, 01 de julho de 2020.

Antonio Carlos Silva Bastos
Prefeito Municipal
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AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 15/2020
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2020
O MUNICÍPIO DE IRAMAIA - BAHIA, nos termos do artigo 15 da Lei 8.666/93, tona Público, para todos os efeitos
legais, os preços registrados através da ata de registro de preço nº 15/2020, considerando o resultado do pregão
presencial para registro de preços nº 14/2020, consoante segue:
OBJETO: Registro de preços para aquisição de mobiliário e correlatos, destinados ao atendimento da demanda
das diversas Secretarias, órgãos e setores do município de Iramaia - BA, tudo conforme especificações,
quantidades e condições estabelecidas no edital e no termo de referência e anexos, bem como proposta
apresentada e vencedora.
DETENTOR DA ATA: MAXWELL DE NOVAIS SANTOS - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ
de nº 14.625.838/0001-85, com sede na Praça da Feira, s/n, Centro, no Município de Itiruçu - BA.
DATA DE ASSINATURA: 01 de julho de 2020
VIGÊNCIA: 31 de dezembro de 2020.
PREÇOS REGISTRADOS, são os seguintes preços registrados:
LOTE 01 – MOBILIÁRIO E CORRELTAOS
ITEM

PRODUTO

1

ARMÁRIO
BAIXO - 2
PORTAS

2

ARMÁRIO DE
COZINHA

DESCRIÇÃO DETALHADA DO PRODUTO
Armário baixo com duas portas, dotado de duas
prateleiras em MDP ou MDF, revestido com
laminado melamínico de baixa pressão, cor cinza
com bordas e componentes nas cores amarela,
laranja, azul ou verde.
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS
Armário:
· Largura: 810 mm;
· Profundidade: 500 mm;
· Altura: 740 mm;
· Tolerância: até + 2 mm para largura e
profundidade, +/- 1 mm para espessura e +/10 mm para altura.
Portas:
· Largura: 400 mm;
· Profundidade: 630 mm;
· Espessura: 18 mm;
Prateleiras:
· Largura: 768 mm;
· Profundidade: 455 mm;
· Espessura: 18 mm;
Cozinha compacta com 4 peças: paneleiro,
armário aéreo, armário de geladeira e balcão
padrão – branco, (estrutura em MDF, tampo do
balcão em MDF, puxadores em plástico reforçado
diferenciado, corrediças e dobradiças metálicas,
variedade em opções de larguras de armários
medindo aprox. (L x A x P) 2,95 x 1,96 x 286 m,
acompanha todos os acessórios e manual para
montagem, garantia contra defeitos de fabricação,
cor branco.

UNID

QTDE

MARCA

VALOR
UNITÁRIO

VALOR TOTAL

UN

10

Jamc flex
023/arm

R$ 255,06

R$ 2.550,60

UN

10

Madesa
smart grsm

R$ 971,19

R$ 9.711,90
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3

ARMÁRIO EM
AÇO – 16
PORTAS

4

ARMÁRIO EM
AÇO – 2
PORTAS/ 4
PRATELEIRAS

5

ARQUIVO EM
AÇO

6

BERÇO COM
COLCHÃO

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.
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS
· Largura: 1230 mm +/- 30 mm;
· Profundidade: 400 mm +/- 30 mm;
· Altura: 1980 mm +/- 30 mm;
· Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40
micrometros /máximo 100 micrometros.
CARACTERÍSTICAS
· 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
este último exclusivamente de liga metálica não
ferrosa cromado.
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.
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS
· Largura: 900 mm +/- 10 mm;
· Profundidade: 400 mm +/- 10 mm;
· Altura: 1980 mm +/- 10 mm;
· Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40
micrometros /máximo 100 micrometros
Arquivo deslizante em aço com quatro gavetas
montadas sobre trilhos telescópicos que permitam
abertura total.
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS
· Altura: 1330 mm +/- 10 mm;
· Largura: 470 mm +/- 10 mm;
· Profundidade: 710 mm +/- 10 mm;
· Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40
micrometros /máximo 100 micrometros.
Descrição: Conjunto de Berço com colchão
composto por berço em MDP revestido com
laminado melaminico e colchão em espuma D28.
Berço; Dimensões: Comprimento total incluindo
cabeceiras: 1200 mm (+ou- 10mm) Largura total
incluindo grades: 670 mm (+ou- 10mm) Altura das
cabeceiras considerando a estrutura tubular:
1000mm (+ou- 10mm) Altura da barra superior das
grades: 855 (+ou- 10mm) Extensão vertical das
grades: 750 (+ou- 10mm) Distância regulável da
superfície do colchão à barra superior das grades:
de 180 a 480mm (faixa de regulagem) Estrutura:
Pés em tubos de aço, secção circular entre 1 1/4"
e 2", em chapa 14 (1,9mm), conformado em forma
de “U” invertido configurando a estrutura de cada
cabeceira; Quadro do estrado em tubos de aço
carbono, secção retangular com dimensões de
40x20 ou 40x40mm, em chapa 16 (1,5mm);
Estrado em chapa inteiriça de MDP, com
espessura de 18mm, revestida nas duas faces em
laminado melamínico de baixa pressão - BP na cor
BRANCA, topos encabeçados em todo perímetro
com fita de bordo de 2mm, atóxica, na mesma cor
e tonalidade do laminado; Ajuste do estrado em
altura em no mínimo três (03) posições, somente
por meio de ferramentas; Grades laterais fixas
confeccionadas em MDP, com espessura de
20mm nas partes horizontais, e 18mm nas partes
verticais, revestidas nas duas faces em laminado
melamínico de baixa pressão - BP, texturizado na
cor BRANCA com topos encabeçados em todo
perímetro (inclusive nas aberturas), com fita de
bordo de 2mm, com acabamento superficial liso,

UN

10

Fenix Office
grp 8/16

R$ 1.265,49

R$ 12.654,90

UN

50

Pandin
ap402sl

R$ 588,60

R$ 29.430,00

UN

30

Pandin of04

R$ 431,64

R$ 12.949,20

UN

05

Henn
ma022 +
colchão
meron d28

R$ 441,46

R$ 2.207,30
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7

CADEIRA FIXA
(ESTOFADA)

8

CADEIRA FIXA
(POLIPROPILE
NO INJETADO)

9

CADEIRA
GIRATÓRIA
COM BRAÇOS

atóxicas, na mesma cor e tonalidade do laminado.
Cinco (05) aberturas com dimensões espaçadas
conforme os requisitos da norma ABNT NBR
15860 (parte 1); Cabeceiras em MDP, espessura
de 18mm, revestidas nas duas faces em laminado
melamínico de baixa pressão-BP texturizado, na
cor BRANCA, com bordas arredondadas, e topos
encabeçados em todo perímetro com fita de bordo
de 2mm, com acabamento superficial liso,
atóxicas, na mesma cor e tonalidade do laminado.
Quatro rodízios para pisos frios, com sistema de
freio por pedal, injetados em nylon reforçado com
fibra de vidro, com eixos de aço, rodas duplas de
75mm, injetadas em PVC, com capacidade de
60kg cada. Banda de rodagem em poliuretano
injetado. Cores diferenciadas entre as rodas
(BRANCO) e a banda de rodagem (CINZA);
Fixação dos componentes através de porca
cilíndrica M6 e parafusos Allen. Elementos
metálicos pintados com tinta em pó, eletrostática,
hibrida Epóxi/ Poliéster, lisa e brilhante, atóxica,
polimerizada em estufa, na cor CINZA (referência
RAL 7040). Requisitos de Segurança: O berço
deve atender aos requisitos de segurança
estabelecido na NBR 15860 1:2010 - Móveis –
Berços e berços dobráveis infantis tipo doméstico
– Parte 1: Requisitos de Segurança.
RECOMENDAÇÕES: Para fabricação do berço é
indispensável atender às especificações técnicas e
recomendações das normas vigentes específicas
para cada material. Nas partes metálicas deve ser
aplicado tratamento antiferruginoso, que assegure
resistência à corrosão em câmara de névoa salina
de no mínimo 300 horas. Soldas devem possuir
superfícies lisa e homogênea, não devendo
apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas
ou escórias. As uniões entre tubos devem receber
solda em todo o perímetro. Deverão ser
eliminados respingos e irregularidades de solda,
rebarbas e arredondados os cantos agudos. Para
fabricação do colchão é indispensável atender às
especificações técnicas e ecomendações das
normas vigentes específicas para cada material.
Cadeira fixa estofada, sem braços, montada sobre
armação tubular de aço com quatro pés.
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 apoio
lombar);
· Extensão vertical do encosto: 350 mm +/- 10 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.
Cadeira individual empilhável com assento e
encosto em polipropileno injetado, montados sobre
estrutura tubular de aço, para uso adulto.
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS
· Largura do assento: 480 mm +/- 30 mm;
· Profundidade do assento: 430 mm +/- 30 mm;
· Altura do assento: 440 mm +/- 10 mm;
· Largura do encosto: 430 mm +/- 30 mm;
· Extensão vertical do encosto: 250 mm +/- 30 mm.
Cadeira giratória estofada com braços e rodízios,
dotada de mecanismo amortecedor
e regulador do assento e do encosto.
DIMENSÕES E TOLERÃNCIAS
· Largura do assento: 500 mm +/- 50 mm;
· Profundidade do assento: 460 mm +/- 10 mm;

UN

50

Jamc flex
012/cad

R$ 93,20

R$ 4.660,00

UN

50

Jamc flex
028/cad

R$ 83,39

R$ 4.169,50

UN

30

Jamc flex
033/gir

R$ 206,01

R$ 6.180,30
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10

CADEIRA
PLÁSTICA

11

CADEIRA TIPO
PRESIDENTE

12

CADEIRA
UNIVERSITÁRI
A

13

CONJUNTO
COLETIVO
TAMANHO 01

· Altura do assento variável: faixa obrigatória entre
420 mm e 520 mm;
· Largura do encosto: 400 mm +/- 10 mm (medida
no ponto mais saliente do apoio lombar);
· Extensão vertical do encosto: 350 mm +/- 10 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.
Cadeira plástica, modelo bistrô, cor branca,
produzida em polipropileno com capacidade de
impacto de no mínimo 120 kg, nas medidas
mínimas de 86x43x42 centímetros, identificação
do fabricante e carga máxima admissível
identificada no produto e de acordo com o
INMETRO. Garantia no mínimo contra defeito de
fabricação.
Cadeira tipo presidente com encosto alto , Base
giratória em polipropileno com cinco rodízios;
Função de ajuste de altura por pistão a gás;
Sistema de reclinamento tipo relax com trava no
ponto inicial e ajuste de pressão; Sistema de
reclinamento do encosto por pistão a gás; Encosto
com estrutura em madeira com estofamento
revestido em couro PU; Assento com estrutura em
madeira com estofamento revestido em couro PU;
Braços em polipropileno com revestimento em
couro PU; Espuma com densidade controlada;
Peso máximo recomendado: 150 Kg
Cadeira Universitária - Descrição: Pintura Epóxi;
Tubo 7/8; Assento e Encosto em Polipropileno;
Modelo
Anatômico;
Conforto
garantido;
Capacidade de Peso de até 120 kg; Prancheta em
MDP/MDF; Cores diversas.
Conjunto de mesa quadrada com quatro cadeiras
para crianças de 1 a 4 anos. Mesa; Descrição:
Mesa para altura do aluno compreendida entre
0,93m a 1,16m, com tampo em MDP ou MDF,
revestido na fase superior em laminado
melamínico e na face inferior laminado melamínico
de baixa pressão. Estrutura tubular de
aço.Dimensões: Altura da mesa: 46 cm Tampo da
mesa quadrada para 04 lugares: 80 cm x 80 cm
Características: Tampo em MDP ou MDF, com
espessura de 25 mm, revestido na face superior
em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm
de espessura, acabamento texturizado, na cor
CINZA, cantos arredondados (conforme projeto).
Revestimento na face inferior em laminado
melamínico de baixa pressão - BP, na cor
BRANCA. Topos encabeçados com fita de bordo
em PVC (cloreto de polinivinila) com "primer",
acabamento texturizado, na cor LARANJA, colada
com adesivo "Hot Melting". Estrutura da mesa
compostas de: pés confeccionados em tubo de
aço carbono, laminado a frio, com costura, secção
circular de Ø = 38 mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5
mm); travessas em tubo de aço carbono, laminado
a frio, com costura, secção retangular de 20 x 40
mm, em chapa 16 (1,5 mm); anel central
confeccionado com segmento de tubo de aço
carbono, laminado a frio, com costura, secção
circular de Ø = 76,2mm (3"), com espessura de
3mm e h = 40mm; Ponteiras e sapatas em
polipropileno copolímero virgem e sem cargas,
injetadas na cor LARANJA, fixadas à estrutura
através de encaixe. Dimensões, design e
acabamento conforme projeto; Pintura dos
elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi /
Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em
estufa, espessura mínima de 40 micrometros na
cor CINZA. RECOMENDAÇÕES: Para fabricação

UN

400

Baemba
bistrô

R$ 33,35

R$ 13.340,00

UN

4

Pelegrin
8009

R$ 529,74

R$ 2.118,96

UN

500

Jamc flex
028/cad

R$ 121,64

R$ 60.820,00

UN

60

Jamc flex
031/conj

R$ 313,92

R$ 18.835,20

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: CBNEIVAZVDNIHWH8ALPOQQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sexta-feira
31 de Julho de 2020
7 - Ano - Nº 1748

Iramaia

5/10

14

CONJUNTO
PARA ALUNO
TAMANHO 01

é indispensável seguir projeto executivo,
detalhamentos e especificações técnicas. Todas
as partes metálicas devem ser unidas entre si por
meio de solda, configurando uma estrutura única,
devendo receber tratamento antiferruginoso.
Eliminar rebarbas, respingos de solda, esmerilhar
juntas e arredondar cantos agudos. Todas as
unidades deverão receber o Selo Identificador de
Controle de Qualidade do fabricante e a garantia
contra defeitos de fabricação de dois anos. Serão
rejeitados,
lotes
que
apresentarem
desconformidades ou defeitos de fabricação.
Poderão ser aprovadas variações nas
especificações, para adequação aos padrões de
cada fabricante, desde que configure melhoria de
qualidade em relação às especificações originais.
Cadeiras: Descrição: Cadeira com assento e
encosto revestido em polipropileno copolímero
virgem e sem cargas, injetados, moldados
anatomicamente, pigmentados na cor LARANJA e
estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio
pintado na cor CINZA. Dimensões: Altura do
assento da cadeira ao chão: 26 cm; Assento da
cadeira: 26 cm x 34 cm; Encosto da cadeira: 15,5
cm x 35 cm; Características: Assento e encosto
em polipropileno copolímero virgem e sem cargas,
injetados,
moldados
anatomicamente,
pigmentados na cor LARANJA. Dimensões, design
e acabamento conforme projeto. 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 1,5 mm cada, oriundas de
reflorestamento ou de procedência legal, isentas
de rachaduras, e deterioração por fungos ou
insetos. Dimensões e design conforme projeto;
Quando fabricado em compensado, o assento
deve receber revestimento na face superior de
laminado melamínico de alta pressão, 0,6 mm a
0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na
cor LARANJA. Revestimento da face inferior em
lâmina de madeira faqueada de 0,7 mm, da
espécie Eucalyptus grandis, com acabamento em
selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive
nos bordos. Espessura acabada do assento
mínima 7,2 mm e máxima de 9,1mm. Quando
fabricado em compensado, o encosto deve
receber revestimento nas duas faces de laminado
melamínico de alta pressão, 0,6 mm a 0,8mm de
espessura, acabamento texturizado, na cor
LARANJA. Bordos em selador seguido de verniz
poliuretano. Espessura acabada do encosto
mínima de 7,0 mm e máxima de 9,3 mm; Estrutura
em tubo de aço carbono laminado a frio, com
costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14
(1,9mm); Ponteiras e sapatas, em polipropileno
copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor
LARANJA (ver referências), fixadas à estrutura
através de encaixe e pino expansor. Dimensões e
design conforme projeto. Pintura dos elementos
metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi/ Poliéster,
eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa,
espessura mínima 40 micrometros, na cor CINZA
(ver referências).
Conjunto de mesa retangular com uma cadeira
para crianças de 4 a 5 anos. Mesa; Descrição:
Mesa para altura do aluno compreendida entre
0,93m a 1,16m, com tampo em MDP ou MDF,
revestido na fase superior em laminado
melamínico e na face inferior em chapa de
balanceamento, montado sobre Estrutura tubular
de aço.Dimensões: Altura da mesa: 46 cm; Tampo
da mesa retangular para 01 lugar: 60 cm x 45 cm;
Características: Tampo em MDP ou MDF, com
espessura de 18mm, revestido na face superior
em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm

UN

100

Jamc flex
040/conj

R$ 200,12
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CONJUNTO
PARA ALUNO
TAMANHO 03

de espessura, acabamento texturizado, na cor
CINZA, cantos arredondados. Revestimento na
face inferior em chapa de balanceamento - contra
placa fenólica de 0,6mm, lixada em uma face.
Topos encabeçados com fita de bordo em PVC
(cloreto de polinivinila) com "primer", acabamento
texturizado, na cor LARANJA (ver referências),
coladas com adesivo "Hot Melting". Dimensões
nominais de 22mm (largura) x 3mm (espessura),
com tolerância de +/- 0,5mm para espessura.
Estrutura composta de: montantes verticais e
travessa longitudinal confeccionados em tubo de
aço carbono laminado a frio, com costura, secção
oblonga de 29mm x 58mm, em chapa 16 (1,5mm);
travessa superior confeccionada em tubo de aço
carbono laminado a frio, com costura, curvado em
formato de "C", com secção circular, diâmetro de
31,75mm (1 1/4”), em chapa 16 (1,5mm); pés
confeccionados em tubo de aço carbono laminado
a frio, com costura, secção circular, diâmetro de
38mm (1 1/2”), em chapa 16 (1,5mm). Ponteiras e
sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem
cargas, injetadas na cor LARANJA (ver
referências), fixadas à estrutura através de
encaixe. Dimensões, design e acabamento
conforme projeto. Nos moldes das ponteiras e
sapatas deve ser gravado o símbolo internacional
de reciclagem, apresentando o número
identificador do polímero, datador de lotes
indicando mês e ano, a identificação do modelo e
o nome da empresa fabricante do componente
injetado. Nas partes metálicas deve ser aplicado
tratamento antiferruginoso
que
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 de 40 micrometros na cor
CINZA.
Conjunto de mesa retangular com uma cadeira
para crianças de 5 a 6 anos. Mesa Descrição:
Mesa para altura do aluno compreendida entre
1,19 e 1,42, com tampo retangular em MDP ou
MDF, revestido na face superior em laminado
melamínico de alta pressão. Estrutura tubular de
aço. Dimensões: Altura da mesa: 59,4 cm; Tampo
da mesa para 01 lugar: 45 x 60 cm Características:
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
0,6mm, lixada em uma face. Topos encabeçados
com fita de bordo em PVC (cloreto de polinivinila)
com "primer", acabamento texturizado, na cor
AMARELA (ver referências), coladas com adesivo
"Hot Melting". Dimensões nominais de 22mm
(largura) x 3mm (espessura), com tolerância de +/0,5mm para espessura. Estrutura composta de:
montantes verticais e travessa longitudinal
confeccionados em tubo de aço carbono laminado
a frio, com costura, secção oblonga de 29mm x
58mm, em chapa 16 (1,5mm); travessa superior
confeccionada em tubo de aço carbono laminado a
frio, com costura, curvado em formato de "C", com
secção circular, diâmetro de 31,75mm (1 1/4”), em
chapa 16 (1,5mm); pés confeccionados em tubo
de aço carbono laminado a frio, com costura,
secção circular, diâmetro de 38mm (1 1/2”), em
chapa 16 (1,5mm). Ponteiras e sapatas em
polipropileno copolímero virgem e sem cargas,
injetadas na cor AMARELA (ver referências),
fixadas à estrutura através de encaixe.
Dimensões, design e acabamento conforme
projeto. Nos moldes das ponteiras e sapatas deve
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CONJUNTO
PARA ALUNO
TAMANHO 5

17

CONJUNTO
PARA ALUNO
TAMANHO 6

ser gravado o símbolo internacional de reciclagem,
apresentando o número identificador do polímero,
datador de lotes indicando mês e ano, a
identificação do modelo e o nome da empresa
fabricante do componente injetado. Nas partes
metálicas deve ser aplicado tratamento
antiferruginoso que 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 de 40 micrometros na cor
CINZA. RECOMENDAÇÕES: Para fabricação é
indispensável
seguir
projeto
executivo,
detalhamentos e especificações técnicas. Todas
as partes metálicas devem ser unidas entre si por
meio de solda, configurando uma estrutura única,
devendo receber tratamento antiferruginoso que
assegure resistência à corrosão em câmara de
névoa salina de no mínimo 300 horas. Eliminar
rebarbas, respingos de solda, esmerilhar juntas e
arredondar cantos agudos. Todas as unidades
deverão receber o Selo Identificador de Controle
de Qualidade do fabricante e a garantia contra
defeitos de fabricação de dois anos. Serão
rejeitados,
lotes
que
apresentarem
desconformidades ou defeitos de fabricação.
Poderão ser aprovadas variações nas
especificações, para adequação aos padrões de
cada fabricante, desde que configure melhoria de
qualidade em relação às especificações originais.
Conjunto para aluno tamanho 5, sendo a altura do
aluno compreendida entre 1,46 e 1,76 m.
Conjunto composto de:
a) 1 (uma) mesa com tampo em MDP, revestido
na face superior de laminado melamínico e na face
inferior em chapa de balanceamento, montado
sobre estrutura tubular de aço, contendo portalivros em plástico injetado.
b) 1 (uma) cadeira empilhável, com assento e
encosto em polipropileno injetado, montados sobre
estrutura tubular de aço.
Estrutura metálica (mesa e cadeira):
x MESA: montantes verticais, pés e travessas
confeccionados em tubo de aço carbono laminado
a frio, com costura;
x CADEIRA: estrutura em tubo de aço carbono
laminado a frio, com costura;
x PINTURA: em tinta em pó híbrida Epóxi /
Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em
estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor
CINZA; tratamento antiferruginoso que assegure
resistência à corrosão em câmara de névoa salina
de no mínimo 300 horas; x SOLDAS: com
superfície lisa e homogênea, sem pontos
cortantes, superfícies ásperas ou escórias; todos
os encontros de tubos devem receber solda em
todo o perímetro da união; sem respingos,
irregularidades de solda, e rebarbas; juntas
soldadas esmerilhadas e cantos agudos
arredondados.
Conjunto para aluno tamanho 6, sendo a altura do
aluno compreendida entre 1,59 e 1,88 m,
Conjunto composto de:
a) 1 (uma) mesa com tampo em MDP, revestido
na face superior de laminado melamínico e na face
inferior em chapa de balanceamento, montado
sobre estrutura tubular de aço, contendo portalivros em plástico injetado.
b) 1 (uma) cadeira empilhável, com assento e
encosto em polipropileno injetado, montados sobre
estrutura tubular de aço.
Estrutura metálica (mesa e cadeira):
x MESA: montantes verticais, pés e travessas
confeccionados em tubo de aço carbono laminado
a frio, com costura;
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CONJUNTO
PROFESSOR –
1 MESA + 1
CADEIRA

19

ESTANTE
BAIXA – 2
PRATELEIRAS

20

ESTANTE DE
AÇO 40CM
COM 6
PRATELEIRAS
REGULÁVEIS

x CADEIRA: estrutura em tubo de aço carbono
laminado a frio, com costura;
x PINTURA: em tinta em pó híbrida Epóxi /
Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em
estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor
CINZA; tratamento antiferruginoso que assegure
resistência à corrosão em câmara de névoa salina
de no mínimo 300 horas;
x SOLDAS: com superfície lisa e homogênea, sem
pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias;
todos os encontros de tubos devem receber solda
em todo o perímetro da união; sem respingos,
irregularidades de solda, e rebarbas; juntas
soldadas esmerilhadas e cantos agudos
arredondados.
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
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: 1200 mm;
· Profundidade: 650 mm;
· Altura: 760 mm;
· Espessura: 19,4 mm;
· Tolerância: até + 2 mm para largura e
profundidade, +/- 1 mm para espessura e +/10 mm para altura.
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 espessura e +/10mm para altura do assento ao chão.
Estante baixa com duas prateleiras em MDP ou
MDF, revestido com laminado
melamínico de baixa pressão cor cinza com
bordas e componentes nas cores amarela, laranja,
azul ou verde, dotada de sete caixas em
polipropileno que correm sobre trilhos, sendo:
- uma caixa tipo 1 (grande), cor azul;
- duas caixas tipo 2 (média), cor verde;
- quatro caixas tipo 3 (pequenas), cor laranja;
- trilhos na cor amarela.
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS
· Largura: 810 mm;
· Profundidade: 500 mm;
· Altura: 740 mm;
· Tolerância: até + 2 mm para largura e
profundidade, +/- 1 mm para espessura e +/10 mm para altura.
Estante de Aço 40cm com 6 Prateleiras
Reguláveis. Cor: Cinza.
Suporta até 50 kg distribuídos por prateleira e 250
kg no total.
- Espessura: Prateleira de chapa 24 e coluna de
chapa 18.
- Medidas: altura 1830mm x largura 920mm x
profundidade 400mm.
- Prateleiras com 3 dobras nas laterais e reforço
central.
- Pintura eletrostática a pó automatizada com
fostatização
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22

23

24

25

26

27

Mesa de plástico quadrada, monobloco
empilhável, cor branca, produzida em
MESA DE
polipropileno,
medindo
aproximadamente
PLÁSTICO
70x70x72 centímetros, identificação do fabricante
QUADRADA
e carga máxima admissível identificada no
produto. Garantia no mínimo contra defeito de
fabricação.
Mesa de reunião com tampo retangular ou oval em
MDF revestido de laminado melamínico, montada
sobre dois pés.
DIMENSÕES E TOLERÃNCIAS
· Tampo retangular: 2000 x 950 mm +/- 50 mm;
· Altura: 750 mm +/- 5 mm;
MESA DE
· Para acomodação de pessoas em cadeira de
REUNIÃO
rodas (PCR) e atendimento às exigências da
ABNT NBR 9050 a mesa deve possuir altura livre
sob o tampo: mínima
de 730 mm;
· Espessura do tampo: 25 mm +/- 0,6 mm;
· Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40
micrometros /máximo 100 micrometros.
Mesa de trabalho com tampo retangular em MDF
revestido de laminado melamínico, montada sobre
suporte metálico com dois pés.
DIMENSÕES E TOLERÃNCIAS
· Tampo retangular: 1200 x 600 mm +/- 10 mm;
· Altura: 750 mm +/- 5 mm;
MESA DE
· Para acomodação de pessoas em cadeira de
TRABALHO
rodas (PCR) e atendimento às exigências da
ABNT NBR 9050 a mesa deve possuir altura livre
sob o tampo: mínima
de 730 mm;
· Espessura do tampo: 25,8 mm +/- 0,6 mm;
· Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40
micrometros /máximo 100 micrometros.
Mesa de trabalho com tampo retangular em MDF
revestido de laminado melamínico, montada sobre
suporte metálico com dois pés, com 2 gavetas e
fechadura múltipla.
DIMENSÕES E TOLERÃNCIAS
· Tampo retangular: 1500 x 600 mm +/- 10 mm;
MESA DE
· Altura: 750 mm +/- 5 mm;
TRABALHO
· Para acomodação de pessoas em cadeira de
(COM
rodas (PCR) e atendimento às exigências da
GAVETAS)
ABNT NBR 9050 a mesa deve possuir altura livre
sob o tampo: mínima
de 730 mm;
· Espessura do tampo: 25,8 mm +/- 0,6 mm;
· Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40
micrometros /máximo 100 micrometros.
Mesa para microcomputador – com tampo
confeccionado em MDP de 15mm de espessura,
em melanímico na cor cinza claro, bordas
emborrachadas na cor do tampo, suporte de
teclado rebaixado em toda extensão da mesa, com
as seguintes dimensões: 800mm comprimento x
600mm profundidade x 750mm altura, estruturada
MESA PARA
em aço tubular 30x50 nas hastes verticais e pés
COMPUTADOR
em aço 30x50 na horizontal, suporte do tampo em
aço quadrado 20x20, tampo afixado a estrutura
através de parafusos autorrachantes, pés com
sistema de regulagem de desnível de piso através
de parafuso rosqueável e proteção em PVC rígido,
topos da estrutura protegidos por tampões em
PVC, estrutura unida pelo sistema de solda MIG.
Mesa para refeitório 18mm com bancos para 6
MESA PARA
Lugares, Medidas: Largura: 1,60 metros, Altura:
REFEITÓRIO
77,3 centímetros, Profundidade: 90 centímetros;
ESCOLAR (06
Estrutura: 100% MDF; Cor: Branca, Revestimento
LUGARES)
Pintura U.V.
Mesa para refeitório 18mm com bancos para 8
MESA PARA
Lugares, Medidas: Largura: 1,80 metros, Altura:
REFEITÓRIO
77,3 centímetros, Profundidade: 90 centímetros;
ESCOLAR (08
Estrutura: 100% MDF; Cor: Branca, Revestimento
LUGARES)
Pintura U.V.
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MESA PARA
REFEITÓRIO
ESCOLAR (10
LUGARES)

29

MESA PARA
REUNIÃO

30

SOFÁ DOIS
LUGARES

Conjunto de Refeitório (mesa com 2 bancos).
Mesa: estrutura em aço com tubo industrial
formato retangular de 20x40 mm, espessura de
parede em 1,5 mm, com 06 pernas tendo trava
entre pernas no mesmo tubo e quadro superior
para fixação do tampo, formando assento em
número mínimo de 10 (dez) em cada banco.
Medidas: 2190x300 mm com altura de 320 mm.
Bancos: estrutura em aço com tubo industrial
formato retangular de 20x40 mm, espessura de
parede de 1,5 mm, com 06 pés e trava entre eles
no mesmo tubo, e quadro de fixação do assento,
formando estrutura única (monobloco), Assento
em MDF ou compensado laminado de 18 mm,
revestido na face superior, cantos arredondados,
bordas com acabamento boleado, fixação dos
assentos à estrutura por meio de parafusos.
Mesa de reunião com tampo redondo em MDF
revestido de laminado melamínico, montada sobre
coluna central dotada de quatro pés.
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA MESA
· Diâmetro do tampo: 1000 mm +/- 10 mm;
· Altura: 750 mm +/- 5 mm;
· 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 730 mm;
· Espessura do tampo: 25,8 mm +/- 0,6 mm;
· Tolerâncias dimensionais para tubos conforme
ABNT NBR 6591;
· Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40
micrometros /máximo 100 micrometros.
Sofá de dois lugares em material lavável e pés em
alumínio.
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS
· Largura: 1250 mm +/- 50 mm;
· Profundidade: 750 mm +/- 50 mm;
· Altura: 730 mm +/- 30 mm.
CARACTERÍSTICAS
· 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 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-23
- Braço: Densidade D-20
- Encostos: Densidade D-20
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039/ref
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062/red
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Linoforte
stillus II
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VALOR GLOBAL

R$ 596.000,00

Iramaia - BA, 01 de julho de 2020.

Antonio Carlos Silva Bastos
Prefeito Municipal
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