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1

ARMÁRIO DE AÇO, Aplicação: Multiuso, Material: Chapa de aço n° 24;

Apresentação: 4 (quatro) prateleiras fixas; Com pintura eletrostática epóxi

pó na cor cinza ou similar, após tratamento antiferruginoso; 2 portas de

abrir com fechadura cilíndrica com trava simultânea as duas portas, com 2

chaves; Capacidade: no mínimo 50kg/prateleira; Dimensões: altura de 197

cm a 210 cm, largura de 115 cm a 120 cm, profundidade de 45 cm a 47 cm;

O produto deverá ser entregue INSTALADO, nivelado, firme e sem folgas.

Fabricação Nacional e 12 meses de garantia.

UND 34

2

ARMÁRIO PANELEIRO DE COZINHA LINHA CRIATIVA - 6 portas ( 2C/ vidro).

Cor: Branco. Pintura eletrostática à pó. Material chapa de aço laminado +

vidro Tipo de porta: Bater; Puxadores em ABS com pintura epóxi;

Dimensões do Produto Montado: Largura: 70 cm; Altura 179 cm;

Profundidade: 28 cm. Fabricação Nacional e 12 meses de garantia.

UND 15

3

ARMÁRIO, Material: confeccionado em placa MDF, revestida em laminado

melamínico, com bordas em PVC, Apresentação: Alto, com 2(duas) portas, 2

(duas) prateleiras internas, Dimensões (CxLxA): Aproximadas: 0,90 x 0,40 x

1,60 cm, Cor: PRETO. Fabricação Nacional e 12 meses de garantia.

UND 15
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4

ARQUIVO DE AÇO, Aplicação: pasta suspensa, Material: Chapa de aço n° 22

no corpo e n° 18 na base; Apresentação: 1 Coluna com 4 gavetas

independentes e porta etiqueta para controle; Gavetas deslizando sobre

rodízios com corrediças do tipo progressivo; Fechadura cilíndrica com trava

simultânea para todas as gavetas, com 2 chaves; Sapata regulável; Pintura

eletrostática epóxi pó na cor cinza ou similar, após tratamento

antiferruginoso; Capacidade: no mínimo 20kg/gaveta; Dimensões: altura de

133 cm a 135 cm, largura de 47 cm, profundidade de 70 cm a 72 cm; O

produto deverá ser entregue INSTALADO, nivelado, firme e sem folgas.

Fabricação Nacional e 12 meses de garantia.

UND 20

5

CADEIRA COM BRAÇO – Formato poltrona em plástico: Cor Branca. 600 x

560 x 850 mm. Suporta até 120 Kg. Produzida em polipropileno, tratada

com resina anti-UV, pode ser utilizada tanto em ambientes externos como

internos. Um produto prático e resistente sendo ideal para uso residencial,

público, bares, hotéis, clubes e em escolas. Fabricação Nacional e 12 meses

de garantia.

UND 250

6

CADEIRA DE ESCRITÓRIO PRETA - Altura 96cm, Largura 64 cm, Profundidade

54 cm, Peso 10,000 kg, Cor Preto, Material Assento e encosto em mesh,

base e rodízios em nylon, Descrição do Tamanho Altura Mínima 96cm Altura

Máxima 107cm Largura 64cm Comprimento 54cm; Assento: Altura 47-59

cm, Tipo do Encosto – Diretor, Peso suportado (kg) – 150, Revestimento –

Tecido, Tipo de pé – Rodízio. Fabricação Nacional e 12 meses de garantia.

UND 22

7

CADEIRA DE ESCRITÓRIO ALM0FADA GIRATÓRIA - SEM BRAÇO; Dimensões:

Altura: 0,91 cm; Largura: 0,51 cm e Profundidade: 0,58 cm. Ela é confortável

e prática, ideal para escritório. O assento e encosto são revestidos por

tecido e espuma de alta densidade. Encosto: fixo reclinável. A base é feita

de plástico resistente e sua regulagem de altura é a gás, possui rodízios que

facilitam seu acesso. Contando com rodízios e sistema giratório. Estrutura

em aço Cor: Azul. Peso suportado 150 (kg). Fabricação Nacional e 12 meses

de garantia.

UND 22



8

CADEIRA ESCOLAR, Descrição: Estrutura em aço tubular 7/8 pol; Espessura

de parede 1,2 mm dobrados; Assento e encosto, com formato anatômico e

cantos arredondados, em polipropileno injetado, espessura 5 mm, e com

aberturas para ventilação; Encosto fixado a estrutura por meio de duas

cavidades posteriores que se encaixam na estrutura da cadeira; Prancheta

lateral fixa, em ABS virgem, espessura 3mm, fixada ao suporte estrutural

por meio de contra-tampo injetado em polipropileno através de encaixes,

com porta caneta medindo 290 x 24 mm (±5%); Porta livro, localizado

abaixo do assento, tipo aramado, com 5 travessas em ferro redondo de 1/4

pol; Dimensões: assento 480 x 420 mm(±5%), encosto 280 x 470 mm(±5%),

prancheta 320 x 615 mm(±5%); Altura do assento ao chão entre 450 e

460mm; Altura da prancheta ao chão entre 790 e 795mm; Partes metálicas

com tratamento antiferruginoso, pintada com pintura epóxi em pó e unidas

por solda mig; Todas as pontas dos tubos são cobertas com ponteiras em

borracha; Cor e posição da prancheta (destra ou canhota) e cor do assento e

encosto VERDE. Peso suportado 150 (kg). Fabricação Nacional e 12 meses

de garantia.

UND 240

9

CADEIRA sem braço para Educação Infantil, com assento medindo 34,8 cm

de comprimento x 38,6 de largura e altura com encosto de 67 cm, em

madeira natural, acabamento em verniz.

UND 150

10

CADEIRA TIPO SECRETÁRIA FIXA ALMOFADA L 41 X P 38 encosto em

polipropileno, Cor: Azul, Assento e Encosto Anatômico, Espuma Injetada de

30 mm. Estrutura fixa 4 pés, Com trava de reforço, Tubo 78, Pintura Epóxi-

Pó. Encosto em arco. Dados Técnicos: Assento e Encosto: Anatômico.

Suporte do Encosto: Em Arco. Reforço: Trava De Reforço nas Pernas da

Cadeira. Cadeira 100% Montável. Peso suportado 150 (kg). Fabricação

Nacional e 12 meses de garantia.

UND 60

11

COLCHÃO DE CASAL D23, Composto por uma espuma selada com densidade

23; Certificado pelo Inmetro, é ideal para pessoas que pesem até 60 kg,

tamanho casal; Dimensão: 188 centímetros de comprimento, 138

centímetros de largura e 12 centímetros de altura; Possui revestimento em

poliéster com estampa floral cinza e laterais na cor preta. Fabricação

Nacional e 12 meses de garantia.

UND 100



12

COLCHÃO SOLTEIRO D20, para noites plenas de sono, com qualidade e

conforto. Possui espuma com densidade 20 e tecido em poliéster com

metalassê e tratamento Antiácaro e Antialérgico. Melhorando a higiene dos

colchões de modo profundo e duradouro. Proteção duradoura contra

ácaros, poeira doméstica, mofo, bactérias e alérgenos correspondente.

Dimensões: Largura: 78 cm; Comprimento: 188 cm; Altura: 12 cm. Cor:

Branco. Fabricação Nacional e 12 meses de garantia.

UND 90

13

CONJUNTO ESCOLAR MESA QUADRADA, em MDF 80 x 80 cm e 58 de altura,

com 4 cadeiras em PP ou Fomica. Cadeira medindo: Assento 0,29 x 0,29 cm.

Encosto 0,28 x 0,16 cm. Altura do chão ao assento: 33 cm. Altura total

Cadeira infantil: 66 cm. Colorida. Dimensões: 80 cm x 80 cm x 56 cm.

Fabricação Nacional e 12 meses de garantia.

CONJ. 95

14

ESTANTE DE FERRO COM 5 PRATELEIRAS, medindo 1,80 X 0,90 X 0,30.

Características: Estante desmontável de aço, 05 prateleiras com 36

regulagens de altura, dobras duplas nas laterais e triplas nas partes frontais

e posteriores, 04 colunas em perfil L de 30x30 mm, reforços ômega na parte

interna das prateleiras medindo 13 x 50 x 905 mm. Acompanham também

40 parafusos com porcas sextavadas zincados de ¼ x ½ e 4 sapatas plásticas.

Acabamento: Tratado pelo processo anti-corrosivo à base de fosfato de

zinco e pintura eletrostática a pó com camada de 30 a 40 mícrons com

secagem em estufa a 240º C na cor cinza cristal; Estrutura: Confeccionado

em chapa de aço nº 20 (0,90mm) e nº 26 (0,45mm). Fabricação Nacional e

12 meses de garantia.

UND 30

15

ESTANTE METALICA COM 85 BINS MISTOS - Dimensões (alt x largura x

comp) Internas: ND; Externas: Estante: 2000x1000x220 mm; Caixas 3, 5 e 7.

Capacidade - 383 Litros. Cores da Estante: Cinza; Caixas: Preta ou Azul;

Matéria Prima - Aço Galvanizado. Fabricação Nacional e 12 meses de

garantia.

UND 20



16

LONGARINA, Quantidade de assentos: 3 (três); Assento e encosto com

espuma em poliuretano injetado, com densidade de 55 a 60 kg/m³,

moldada anatomicamente com espessura de 40 a 46 mm, capa de proteção

e acabamento injetada em polipropileno texturizado, alta resistência

mecânica contra impactos e resistentes a produtos químicos; Assento com

capacidade mínima 120kg. Estrutura da longarina : em tubo de aço de no

mínimo 30 x 60 mm com 3,35mm de espessura e duas colunas verticais em

tubo de aço redondo Ø 2pol, acabamento em pintura eletrostática em epóxi

pó com pré tratamento antiferruginoso (fosfatizado); Duas bases produzidas 

em alumínio, encaixadas nas colunas verticais, com ponteiras em

polipropileno nas extremidades, pés em polipropileno com ajuste de altura;

Dimensões (±30mm): Assento: Largura de 460 mm e profundidade de

460mm, Encosto : Largura de 400 mm e altura de 320 mm, Largura total da

Longarina: 1800 mm; Revestimento: vinil, courvin ou poliéster Com laudo

emitido por laboratório creditado pelo INMETRO. Fabricação Nacional e 12

meses de garantia.

UND 22

17

LONGARINA, Quantidade de assentos: 4 (quatro), Modelo: concha única

sem braços; Concha: com aba lateral em todo o contorno, em termoplástico

composto de por fibra de vidro impregnada em resina de poliéster,

processo de moldagem SMC, com capacidade mínima 100kg por assento;

Estrutura: composta por dois tubos paralelos de aço 50x30 com espessura

1,20 mm para fixação dos assentos com ponteira em polipropileno nas

extremidades, pés em tubo de aço com diâmetro 1 1/4 pol espessura 2 mm,

com ponteiras em polipropileno nas extremidades e sapatas em

polipropileno com ajuste de altura; Peças metálicas com pintura epóxi após

tratamento antiferruginoso; Dimensões (±20mm): Assento: largura de 480

mm, profundidade de 510mm, altura do assento ao chão 400mm, Encosto:

largura de 480 mm e altura de 360 mm, Largura total da Longarina: 2000

mm; Cor: VERDE. Fabricação Nacional e 12 meses de garantia.

UND 22



18

MESA DE ESCRITÓRIO ESCRIVANINHA em MDF 1,20 m x 0,60 cm. Cor: Azul;

de alta qualidade com perfil em PVC, duas gavetas com Altura 75 cm,

Largura 120 cm e Profundidade 60 cm, 2 chaves estrutura em aço com

pintura eletrostática; 2 pés nivelados. Fabricação Nacional e 12 meses de

garantia.

UND 20

19

MESA EM MDF PARA ESCRITÓRIO, com gavetas e com chaves. Dimensões

1,80 m x 0,60 cm, altura 74 cm. Estrutura em aglomerado; Acabamento em

(melamina); pés em metal; acabamentos laterais em ABS 30 mm. 2 gavetas

com chaves. Tipo puxador: Plástico polipropileno. Cor: Cinza. Fabricação

Nacional e 12 meses de garantia.

UND 20

20

MESA EM MDF TIPO L. Composta por 4 peças: 1 mesa reta medindo 1,20 X

60/ 1 mesa reta medindo 80 X 60/ 1 conexão leque medindo 60 x 60/ 1

gaveteiro fixo com 2 gavetas e com chaves/ 1 gaveteiro de encaixe com 3

gavetas e com chave. Medidas totais: 180 x 140 x74 altura. Cor: azul com

detalhes cinza. Fabricação Nacional e 12 meses de garantia.

UND 20

21

MESA PARA COMPUTADOR POLITORNO ESPANHA, 2 PORTAS, 3 GAVETAS -

Matéria-Prima: MDP 15mm, MDF 15mm (porta e frente da gaveta) e fibra

3mm (fundo da gaveta) Revestimento: Finish Foil (FF). Prateleiras: 1 Sistema

de Montagem: Cavilhas; Minifix Gavetas: 3 gavetas com vidro e dobradiças

metálicas Portas: 2 portas com vidro e dobradiças metálicas Pés: 9 sapatas

plásticas Puxadores 5 puxadores plásticos Dimensões Externas Aproximadas

(L x A x P) Lado menor: 116,5 x 75,5 x 37,5 cm | Lado maior: 151,5 x 75,5 x

46,5 cm. Fabricação Nacional e 12 meses de garantia.

UND 15

22

MESA para educação Infantil, 4 pernas, medindo 2 m x 65 cm de largura x

57 cm de altura, 2 cm de espessura. Laterais arredondadas e polidas, em

madeira natural, acabamento em verniz.

UND 40



23

MESA SIMPLE COM 3 GAVETAS PARA ESCRITÓRIO: Confeccionada em

madeira arvoplac MDP 15 mm; acabamento em perfil PVC duas abas de 16

mm; Gaveteiro com 3 gavetas com chave; Pés em tubo 50 x 30 com pintura

epóxi. Medidas: 1,50 m de largura x 0,60 de profundidade x 75 cm de altura;

Cor: Cinza. Fabricação Nacional e 12 meses de garantia.

UND 25

24

POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Presidente; Encosto alto com tela sintética,

ajuste na altura e inclinação do apoio de cabeça, revestimento em tecido

mesh, na cor preta, capa do assento injetado PP e madeira compensada no

assento. Espuma do assento injetada em poliuretano flexível; Coluna de

acionamento a gás; Rodízio em PU, estrutura em aço cromado, apoio para

os braços com regulagem de altura, reclinável, ajuste de altura do assento,

regulagem de curvatura da região lombar, rodízio com 5 patas, sistema anti-

risco e revestimento em teciso mesh. Dimensões: altura 995 a 107 mm x

largura 680 mm x profundidade 540 mm. Capacidade: 150 kg. Fabricação

Nacional e 12 meses de garantia.

UND 14



25

POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: secretária com espaldar baixo; Assento e

encosto com espuma em poliuretano injetado, com densidade de 55 a 60

kg/m³, moldada anatomicamente com espessura de 40 a 46 mm, capa de

proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado; Assento com

capacidade mínima 120kg. Estrutura: base injetada em nylon 6 com 30% de

fibra de vidro Ø 690mm; 5 rodízios de duplo giro (Ø50mm) injetados em

nylon com reforço em poliuretano para rodízio piso frio com suporte em

polipropileno e pino metálico; Pistão a gás que atende as normas

internacionais de qualidade e segurança ISO9001/DIN, constituído por

suporte em chapa de aço (espessura 1,9mm), protegido por tubo industrial

de Ø50mm (espessura 1,5mm) e capa telescópica injetada em

polipropileno; Apóia-braço em T com altura e largura reguláveis com

estrutura em tubo de aço oblongo 25x50mm em forma de U, soldada a

chapa central produzida em aço, haste em L lateral produzida em tubo de

aço no formato oblongo de 18x43mm, descanso de braço em poliuretano

injetado; mecanismo Back System para regulagem de encosto; Regulagens:

Altura do assento ao solo: de 410mm até 540mm, altura do encosto ao

assento: de 360mm até 440mm, Ângulo entre encosto e assento: de 90° até

108°, Largura entre apóia-braços: de 470mm a 540mm, Altura do apóia-

braço ao assento: de 175mm a 250mm; Dimensões (±30mm): Assento:

Largura de 450 mm e profundidade de 440mm, Encosto: Largura de 420 mm 

e altura de 350 mm; Revestimento: couro, courvin, vinil ou poliéster e Cor

conforme órgão solicitante; Em conformidade com as normas ISO 9001,

NR17 de ergonomia e certificado emitido pela ABNT. Fabricação Nacional e

12 meses de garantia.

UND 24


