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Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade

00002  LOTE 02 - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA MICROEMPRESA, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E EQUIPARADAS

Ítem Lote

00037117

ARMARIO P/ SALA DE AULA
confeccionado em compensado multilaminado com laminas de madeira
de lei, revestido na parte externa e interna com laminado melamínico de
alta pressão com espessura mínima de 0,8mm, na cor verde brilhante;
com duas portas, divisão central, com 03 prateleiras formando quatro
vãos iguais em cada lado; puxadores e chaves independentes para
cada porta; painéis laterais, divisão central, tampo inferior, tampo
superior em compensado de 18mm; porta e prateleiras em compensado
de 15mm; painel de fundo em compensado multilaminado de 8mm de
espessura, confeccionado com laminas de madeira de lei revestido na
parte interna com laminado melamínico de alta pressão com espessura
mínima de 0,8mm, parte externa revestida em laminas de madeiras
lixadas e envernizadas; bordas com acabamento em pvc; altura do
armário: 1600mm; largura: 900mm; profundidade: 400mm; pés em tubo
de aço 25x25mm, base em tubo de aço 20x20mm, soldagem eletrônica
pelo processo mig, tratamento antiferrugem, pintado na cor verde; pés
com ponteira em polipropileno injetado

11.480,0010,00 1.148,000UND00002 00002

Total do Lote:  11.480,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade

00004  LOTE 04 - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA MICROEMPRESA, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E EQUIPARADAS

Ítem Lote

00039961

CADEIRA INFANTIL
cadeira estrutura em madeira de lei maciça (angelim pedra); pés de
frente com 40x40mm de espessura e aproximadamente 308mm de
altura, pés traseiros com 50x30mm de espessura no centro e 30x25mm
no topo e base;  bordas com quinas arredondas; travessas laterais
com 18mm de espessura e 60mm de altura;  travessa frontal com 60mm
de altura, 18mm de espessura e 230mm de comprimento; travessa
traseira com 60mm de altura, 18mm de espessura e 245mm de
comprimento; travessas com bordas inferiores arredondadas,
respigadas e encaixadas nos pés, fixada através de cola e pino
galvanizado fixado na parte interna da estrutura; toda a estrutura
lixada, eliminando farpas, sem rachaduras ou ressaltos,  acabamento
com seladora seguida de verniz; assento medindo 340x340mm com
espessura mínima de 10 mm, anatômico côncavo para acomodação da
região glútea; altura em relação ao piso: 320mm; encosto medindo
370x140mm com espessura mínima de 08 mm, com curvatura
anatômica; revestimento do assento e encosto (dois lados) com
laminado melâminico de alta pressão brilhante, em cores diversas: azul
bic, verde claro, amarelo claro e vermelho; assento com face inferior
(fundo) lixada e acabada com seladora seguida de verniz; altura total
do encosto em relação ao piso: 620 mm

32.487,60120,00 270,730UND00004 00004

Total do Lote:  32.487,60

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade

00007  LOTE 07 - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA MICROEMPRESA, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E EQUIPARADAS

Ítem Lote

00031598

CONJUNTO PRE-ESCOLAR MULTICOLORIDO
confeccionado em madeira de lei maciça composto de 01 mesa e 04
cadeiras;
mesa estrutura em madeira de lei maciça, medindo na base de apoio do
tampo 710x710mm; pés medindo no topo 65x65mm de espessura e

55.125,0030,00 1.837,500UND00007 00007
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30x30mm na base (pespontado e chanfrado - quinas arredondadas);
ilhargas laterais com 85x20mm com borda arredondada na parte
inferior, respigada e encaixada nos pés,  através de cola e 16
(dezesseis) pinos galvanizado fixado na parte interna da estrutura;
toda à estrutura lixada, eliminando farpas, sem rachaduras ou
ressaltos, acabamento com seladora seguida de verniz; cantoneiras
com 40mm de largura e 20mm de espessura nos quatro cantos internos
da estrutura, fixados entre as ilhargas laterais; tampo confeccionado
em compensado laminado de madeira de lei, espessura mínima de 20
mm,  medindo 800x800mm, modelo trevo, revestido na face superior
com laminado melâminico de alta pressão brilhante nas cores  azul bic,
verde claro, amarelo claro e vermelho, face inferior lixada e acabada
com seladora seguida de verniz; fixação do tampo à estrutura através
de oito parafusos rosca soberba; borda do tampo boleada em toda a
sua extensão, cantos arredondados, acabamento com seladora
seguido de verniz; altura do tampo em relação ao piso: 580mm; cadeira
estrutura em madeira de lei maciça; pés de frente com 40x40mm de
espessura e aproximadamente 308mm de altura, pés trazeiros com
50x30mm de espessura no centro e 30x25mm no topo e base;  bordas
com quinas arredondas; travessas laterais com 18mm de espessura e
60mm de altura; travessa frontal com 60mm de altura, 18mm de
espessura e 230mm de comprimento; travessa traseira com 60mm de
altura, 18mm de espessura e 245mm de comprimento; travessas com
bordas inferiores arredondadas, respigadas e encaixadas nos pés,
fixada através de cola e pino galvanizado fixado na parte interna da
estrutura; toda à estrutura lixada, eliminando farpas, sem rachaduras
ou ressaltos,  acabamento com seladora seguida de verniz; assento
medindo 340x340mm com espessura mínima de 10 mm, anatômico
côncavo para  acomodação da região glútea; altura em relação ao piso:
320mm; encosto medindo 370x140mm com espessura mínima de 08
mm, com curvatura anatômica; revestimento do assento e encosto
(dois lados) com laminado melâminico de alta pressão brilhante, sendo
cada cadeira com revestimento de uma cor: azul bic, verde claro,
amarelo claro e vermelho; assento com face inferior (fundo) lixada e
acabada com seladora seguida de verniz;  altura total do encosto em
relação ao piso: 620 mm

Total do Lote:  55.125,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade

00008  LOTE 08 - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA MICROEMPRESA, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E EQUIPARADAS

Ítem Lote

00031599

CONJUNTO REFEITORIO TAM INFANTIL
em madeira de lei maciça (angelim pedra) composto de 01 mesa e 08
cadeiras;
mesa estrutura em madeira de lei maciça, medindo na base longitudinal
de apoio do tampo 1740mm, base transversal medindo 660mm;  pés
com espessura de 650x650mm (quinas arredondadas); ilhargas
longitudinal medindo 1610mm, ilhargas transversais medindo 530x20mm
com borda arredondada na parte inferior, respigada e encaixada nos
pés, através de cola e 16 (dezesseis) pinos galvanizado fixado na
parte interna da estrutura; toda à estrutura lixada, eliminando farpas,
sem rachaduras ou ressaltos,  acabamento com seladora seguida de
verniz; cantoneiras com 40mm de largura e 20mm de espessura  nos
quatro cantos internos da estrutura, fixadas entre as ilhargas laterais;
tampo confeccionado em compensado multilaminado de madeira de lei,
espessura mínima de 20 mm,  medindo 1800x700mm, revestido na face

48.699,4515,00 3.246,630UND00008 00008
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superior com laminado melâminico de alta pressão verde claro brilhante,
face inferior lixada e acabada com seladora seguida de verniz; fixação
do tampo à estrutura através de dez parafusos rosca soberba; borda
do tampo lixada e acabada com seladora seguida de verniz; altura do
tampo em relação ao piso: 580mm; cadeira estrutura em madeira de lei
maciça; pés de frente com 40x40mm de espessura e aproximadamente
308mm de altura, pés trazeiros com 50x30mm de espessura no centro
e 30x25mm no topo e base;  bordas com quinas arredondas; travessas
laterais com 18mm de espessura e 60mm de altura;  travessa frontal
com 60mm de altura, 18mm de espessura e 230mm de comprimento;
travessa traseira com 60mm de altura, 18mm de espessura e 245mm
de comprimento; travessas com bordas inferiores arredondadas,
respigadas e encaixadas nos pés, fixada através de cola e pino
galvanizado fixado na parte interna da estrutura; toda à estrutura
lixada, eliminando farpas, sem rachaduras ou ressaltos,  acabamento
com seladora seguida de verniz; assento medindo 340x340mm com
espessura mínima de 10 mm, anatômico côncavo para acomodação da
região glútea; altura em relação ao piso: 320mm; encosto medindo
370x140mm com espessura mínima de 08 mm, com curvatura
anatômica; revestimento do assento e encosto (dois lados) com
laminado melâminico de alta pressão brilhante, sendo duas cadeiras
revestidas nas cores: azul bic, verde claro, amarelo claro e vermelho;
assento com face inferior (fundo) lixada e acabada com seladora
seguida de verniz; altura total do encosto em relação ao piso: 620 mm

Total do Lote:  48.699,45

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade

00009  LOTE 09 - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA MICROEMPRESA, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E EQUIPARADAS

Ítem Lote

00035673

ESTANTE COLMEIA PRE ESCOLAR
estante sem porta medindo 100cm alt x 110cm comp x 40cm prof c/2
prateleiras, sendo em mdp c/2 divisória na vertical em mdp formando 09
vãos iguais, acabamento em fita de borda pvc, tampo de 25mm em mdp
com acabamento em fita. cor branca, base em tubo de aço 20x20mm
soldagem eletrônica pelo processo mig, tratamento antiferrugem,
pintura epóxi pó na cor branca pés com ponteira.

28.800,0030,00 960,000UND00009 00009

Total do Lote:  28.800,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade

00010  LOTE 10 - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA MICROEMPRESA, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E EQUIPARADAS

Ítem Lote

00040502

MESA ACESSIVEL PARA CADEIRANTES
mesa para pessoa em cadeira de rodas; com tampo em mdp, revestido
na face superior de laminado melamínico de alta pressão e na face
inferior com chapa de balanceamento; montado so bre estrutura tubular
de aço; estrutura metálica da mesa: montantes verticais, pés e
travessas confeccionados e m tubo de aço carbono laminado a frio,
com costura; pintura: em tinta em pó híbrida epóxi ou poliéster, eletrostá
tica, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40
micrometros, cor a combinar; tratamento antiferruginoso que assegure
resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300
horas; so lda 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; fita de bordo (tampo da mesa) na cor a

10.600,0020,00 530,000UND00010 00010
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co mbinar; com 22mm de largura e 3mm +/- 0,5mm de espessura,
colada com adesivo hotmelting; resistência ao arrancamento mínima de
70n; ponto de início e término de aplicação da fita de bordo no ponto
central e do lad o oposto à borda de contato com o usuário; ponto de
encontro da fita de bordo sem espaços ou descolament os que
facilitem seu arranchamento; ponteiras e sapatas da mesa em
polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na
cor a combinar; fixadas à estrutura através de encaixe e pino
expansor; gar antia de 24 meses contra defeitos de fabricação,
contados a partir da data de entrega do mobiliário; modelo : fde/fnde.

Total do Lote:  10.600,00

Total do Fornecedor:  187.192,05
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Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade

00001  LOTE 01 PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA MICROEMPRESA, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E EQUIPARADAS

Ítem Lote

00038941

BEBE CONFORTO 0 MESES A 13KG
alça ajustável em 4 posições, tecido extra-macio, almofadas redutoras
dupla face para os recém-nascidos, com estrutura leve que facilita a
instalação no veículo e o transporte, em material resistente para total
segurança; alça com 4 posições de ajuste, modos fixo, balanço,
carregar e para instalar no carro. almofada redutora e apoio de cabeça
dupla face. cinto de 3 pontos com 2 posições de altura. protetores para
os ombros e entrepernas acolchoados; capota removível em tecido
esportivo (não amassa); estrutura leve e resistente fácil de instalar;
capa facilmente removível e lavável na máquina; aprovado pelo inmetro

14.379,9030,00 479,330UND00001 00001

Total do Lote:  14.379,90

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade

00003  LOTE 03 - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA MICROEMPRESA, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E EQUIPARADAS

Ítem Lote

00039962

CADEIRA DE ALIMENTACAO
cadeira desmontável para crianças até 15kg.
estrutura tubular projetada para maior estabilidade da criança com
trava de segurança.
bandeja dupla com divisórias e porta copo, removível, regulável e
lavável, com travas laterais facilmente acionáveis.
retentor entrepernas.
cinto de segurança regulável de 5 pontos.
assento, encosto e laterais acolchoados, revestidos em plástico
laminado, capa removível e impermeável.
apoio para os pés com 3 posições de altura.
garantia de 1 ano. aprovada pelo inmetro.
dimensões do produto: altura entre 95cm e 105 cm, largura entre 60cm
e 75cm, profundidade entre 65cm e 75 cm.

17.800,0010,00 1.780,000UND00003 00003

Total do Lote:  17.800,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade

00005  LOTE 05 - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA MICROEMPRESA, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E EQUIPARADAS

Ítem Lote

00038228

CARRINHO DE BEBE 15KG
peso máximo indicado: 15 kg, função berço, reclinável em 3 posições;
bolso extra no encosto, cinto de segurança de 5 pontos; revestido em
tecido poliéster com espuma poliuretano, fabricado em ferro, plástico e
polipropileno; aprovado pelo inmetro; acompanhado de manual do
produto;
garantia de no mínimo 03 meses

23.400,0030,00 780,000UND00005 00005

Total do Lote:  23.400,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade

00013  LOTE 13 - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA MICROEMPRESA, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E EQUIPARADAS

Ítem Lote

00030111

SUPORTE DE TETO PARA PROJETOR COM GAIOLA
compatível com diversos modelos de projetores; sistema que permita
giro e inclinação vertical e horizontal; equipamento fabricado em aço
com acabamento em pintura elestrostárica; trava de segurança e
fechamento através de cadeado na parte traseira; todas laterais
vazadas, possibilitando a projeção e ventilação do projetor; fixação
para teto com coluna de 30 cm de altura e parafusos; passagem para

30.720,1545,00 682,670UND00013 00013
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fiação; medidas mínimas aproximadas: largura 30cm; comprimento
40cm e altura 15 cm.

Total do Lote:  30.720,15

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade

00014  LOTE 14 - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA MICROEMPRESA, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E EQUIPARADAS

Ítem Lote

00037356

SUPORTE PARA TV 43P
- suporte de parede para tv de led/lcd de 43 polegadas;
- suporte de parede fixo para visão frontal;
- cor preto;
- deve acompanhar parafusos e buchas;
- pintura eletrostática;
- furação compatível vesa.

621,855,00 124,370UND00014 00014

Total do Lote:  621,85

Total do Fornecedor:  86.921,90

Total Geral:  274.113,95
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