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Atas

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO Nº PE0152022
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº PE0152022

ATA DE REGISTRO DE Nº PE0152022 – ÓRGÃO GERENCIADOR; MUNICIPIO DE NOVA VIÇOSA/BAHIA – FORNECEDOR: RN
COSTA COMERCIAL LTDA-ME – CNPJ: 12.812.660/0001-56 – OBJETO: Futura e eventual aquisição de mobiliario escolar diverso,
para atender a Secretario Municipal de Educação do Municipio de Nova Viçosa – Ba – VALOR: R$ 2.709.498,00 (dois milhões,
setecentos e nove mil, quatrocentos e noventa e oito reais) – VIGENCIA: 05/08/2022 a 05/08/2023. LUCIANA SOUSA MACHADO
RODRIGUES – PREFEITA MUNICIPAL.

_____________________________________
Municipio de Nova Viçosa
Luciana Sousa Machado Rodrigues
Prefeita Municipal

PLANILHA ANEXA - ATA REGISTRO PREÇOS N° PE 0152022

LOTE ÚNICO– MOBILIÁRIO ESCOLAR
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DESCRIÇÃO
ARMÁRIO PARA ALIMENTOS COMPACTO KIT 08 PORTAS, 01
GAVETA - Dimensões do produto: Altura: 183cm - Largura: 120cm - Profundidade 38 cm,
Características do Produto: Materialda Estrutura 100% MDF; Fundo: MDF, Aéreo Duplo com vidro
reflecta e nichos decorativos; Quantidade de portas: 2 portas cada; Tipo de porta: Basculante;
Puxadores em bronze; Material da porta: MDF; Tampos de 25mm inteiriços 100% MDF - Pé sem
ABS na cor amêndoa, Gavetas com trilhos, Nicho para microondas comfuração, Tampo com pintura
granito. COR A DEFINIR.
ARMÁRIO DE COZINHA 05 PEÇAS: Quantidade portas 2, quantidade prateleiras 4, prateleiras MDP,
Portas do tipo de abrir, com puxadores metálicos, com trancas e chaves, acabamento superficial
pintura eletrostática, na cor cinza, com capacidade mínima de carga para cada prateleira: 30 Kg
Dimensões mínimas do armário: Altura:1950mm Largura:1100mm Profundidade: 400mm.
ARMÁRIO COM TROCADOR DE FRALDAS- Cômoda 4 Gavetas
com Trocador de fraudas. Gavetas com corrediças metálicas e excelente profundidade; Puxadores
duplos em plástico poliestireno com formato de estrela; Pés opcionais para evitar ocontato do produto
com o chão; Bordas com um ótimo acabamento em perfil PVC; trocador embutido com colchonete;
excelente acabamento revestido em pintura UV; Sistema antitombamento para evitar riscos de
acidentes; Estrutura
produzida com materiais de alta qualidade; Pintura atóxica e livre demateriais pesados. medidas: 0,839
(L) x 0,94 (A) x 0,420 (P) cm.
ARMÁRIO ALTO 02 PORTAS INDIVUDUAIS - Armário alto
160x090x040 (AxLxP) – 02 portas individuais com chave + 06 prateleiras internas. Todo
confeccionado em MDP de 15 mm.
Fundo em MDF de 6mm com face interna revestida em melaminabranca
ARMÁRIO BAIXO 02 PORTAS INDIVUDUAIS - Armário baixo
0,75mx 0,80mx 0,39m (AxLxP) – 02 portas individuais com chavepara duas fechaduras. Todo
confeccionado em MDP de 15 mm. Fundo em MDF de 6mm com face interna revestida em
melaminabranca.
CONJUNTO ARMÁRIO SUSPENSO - Conjunto em duas peças - Dimensões do produto: Altura 90cm;
Largura 80 cm; Profundidade33,5 cm cada, Características do Produto: Material da Estrutura 100%
MDF; Fundo: MDF, Aéreo Duplo com vidro reflecta e nichosdecorativos; Quantidade de portas: 2
portas cada; Tipo de porta:
Basculante; Material da porta: MDF; Puxadores em bronze;Tampos de 25mm inteiriços 100% MDF.
BERÇO EM MADEIRA COM COLCHÃO, medindo 1324 C x 722
L X 1025mm A. fabricado com matéria-prima 100% MDF, conforme as normas exigidas pela
ABNT e certificado pelo INMETRO (Certificação Compulsória de segurança
INMETRO).
Possui 2 regulagens de altura para o estrado, grades laterais são fixas para maior
segurança e a régua superior e inferior são fabricadas com MDF de 2,5cm o que proporciona
ainda mais segurança. Possui também 4 rodízios giratórios, sendo 2 com trava e 2 sem trava,
sistema de montagem parafuso. As bordas são todas arredondadas e recebem pintura em lacca
com tinta atóxica e as peças retas recebem pintura UV também com tinta everniz atóxicos.
Enviamos junto com o berço uma peça de ferro pintado (varão mosquiteiro) que encaixa nas
cabeceiras e serve para colocação do cortinado, tamanho do colchão: 0,60x1,30m

MARCA

QNT.

V. UNT.

V. TOTAL

EXPRESSO
MÓVEIS

60

R$ 997,00

R$ 59.820,00

KITS PARANÁ

60

R$ 914,00

R$ 54.840,00

QMOVI

40

R$ 689,00

R$ 27.560,00

PANDIN

80

R$ 997,00

R$ 79.760,00

PANDIN

80

R$ 664,00

R$ 53.120,00

KAPPESBERG

45

R$ 690,00

R$ 31.050,00

CAROLINA MÓVEIS

70
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acompanha colchão, , características do colchão: revestimento lado 1 tecido composição baby
100% ps e revestimento lado 2 tecido PVC impermeável, espuma suporta
até 50 kg certificação INMETRO, altura: 10 cm largura: 60 cm profundidade: 130 cm peso: 1,8
kg garantia do fornecedor de 03 meses. . COR A DEFINIR.
BALCÃO DE COZINHA 3 PORTAS, 3 GAVETAS Características Técnicas:- Possui Gavetas – 3; - Possui Porta – 3;
UNID. - Possui Prateleiras – 1; Medidas:- Altura - 95 Cm, - Largura - 120Cm- Profundidade - 40 Cm.
ARTE MÓVEIS
curvada à frio. - A união do flange com o cone inferior e tubo de suporte do encosto é feito por processo
de solda do tipo MIG em célula robotizada formando uma estrutura única para posterior montagem por
aparafusamento. - Sistema de regulagem de altura do encosto feita por peça injetada em nylon 6.6
reforçado com fibra de vidro e travamento por manipulo com 50 mm de curso. - Assento fixo com
inclinação fixa entre 0° e -5° e furos de fixação por aparafusamento. - Possui sistema de regulagem de
altura da cadeira por coluna de mola à gás acionado por alavanca.
- Possui sistema de encaixe da coluna através de cone Morse. COLUNA - Coluna central
desmontável fixada por encaixe cônico fabricada em tubo de aço SAE 1010/1020 redondo com 50,80
mm de diâmetro e 1,50 mm de espessura de parede, rolamento/mancal axial de giro, arruela de aço
temperado de alta resistência, bucha mancal de giro injetada em Poliacetal e recalibrada na montagem,
sistema de regulagem de altura da cadeira com acionamento por mola à gás DIN EN 16955 Classe 4
com 115 mm de curso nominal com tolerância de 5 mm para mais ou para menos, quando medida
montada, devido à compressão dos componentes. - Sistema de regulagem de alturada cadeira por
coluna de mola a gás. – Capa telescópica injetada em polipropileno copolímero texturizado na cor
preta, dividido em 3 partes encaixadas, usados para proteger a
coluna. - Possui sistema de montagem na base e no mecanismo por encaixe cone Morse. BASE - Base
giratória desmontável com aranha de 5 hastes fabricada com tubos de aço SAE 1010/1020 retangular
20x30 mm e 1,06 mm de espessura de parede,
soldadas com cone central fabricado em tubo aço SAE 1010/1020 redondo com 57,15 mm de
diâmetro e 2,25 mm de espessura de parede. Pino do rodízio fabricado com aço trefilado SAE 1213
redondo com 10 mm de diâmetro soldado na extremidade da haste em furos do tipo flangeado,
evitando que se soltem, coberta por polaina injetada em polipropileno copolímero na cor preta com
sistema de encaixe plástico entre cone da aranha e a coluna, apoiada sobre 5 rodízios de giro duplo
com 50 mm de diâmetro em nylon com capa, esfera metálica inserida na estrutura, que facilita o
giro, banda de rolagem em nylon para uso em carpetes, tapetes e similares. - Montagem do rodízio
na base é feito diretamente sobre o pino soldado na aranha sem utilização de buchas de
adaptação. - Possui sistema de montagem da coluna por encaixe cone Morse. ACABAMENTO
UNID.
A/C COMERCIAL
- Os componentes metálicos pintados possuem tratamento de superfície através de banho nano
cerâmico por spray, executado em linha continua automática, sem uso de produtos clorados para
desengraxe, e com posterior tratamento de efluentes, de acordo com as normas ambientais vigentes,
proporcionando melhor proteção contra corrosão e excelente ancoragem da tinta. - A tinta utilizada
para a pintura é em pó, do tipo híbrida (poliéster - epóxi), garantindo resistência a radiação e
resistência química, W-eco, atendendo norma Europeia RoHS, isenta de metais pesados, nas
cores disponíveis para linha, com camada média de 60 mícrons de espessura. Todas as peças são
curadas em estufa com esteira de movimentação contínua à temperatura de 200°
C. DIMENSÕES APROXIMADAS: Altura Total da Cadeira: 765 - 930 mm / Profundidade Total da
Cadeira: 655 mm / Largura Total da Cadeira: 580 mm / Extensão Vertical do Encosto: 265 mm /
Largura do Encosto: 350 mm / Largura do Assento: 440 mm / Profundidade da Superfície do Assento:
390 mm / Altura do Assento: 425 - 540 mm. Documentos que podem ser disponibilizados
- cópias simples (sem autenticação), por e-mail:
1- Laudo Técnico emitido por Ergonomista, Médico do Trabalho ou Engenheiro de Segurança do
Trabalho, conforme Norma Regulamentadora NR 17, indicando quais requisitos da Norma o Produto
atende. Deve possuir também, a Documentação comprobatória e respectiva assinatura do profissional
responsável pela Análise Técnica e emissão do Documento supracitado; 2- Termo de Garantia de 6
(seis) anos contra defeitos de fabricação na estrutura metálica, emitido pelo fabricante; 3 Relatório de Ensaio e/ou Laudo de Conformidade com a Norma ABNT NBR 10443/2008 – Tintas
e Vernizes – Determinação da Espessura da Película Seca sobre Superfícies Rugosas – Emitido por
laboratório acreditado pelo INMETRO; 4- Relatório de Ensaio e/ou Laudo de Conformidade com a
Norma ABNT NBR 8094:1983 – Corrosão por Exposição à Névoa Salina, de no mínimo 500 horas,
avaliando: ABNT NBR 5841/2015 – Determinação do Grau de Empolamento de Superfícies
Pintadas, com Resultado Final: d0/t0; e, ABNT NBR ISO 4628- 3/2015 – Tintas e Vernizes – Avaliação
do Grau de Enferrujamento, com Resultado Final: Ri0 - Emitido por laboratório acreditado pelo
INMETRO. 5 - Certificado de Conformidade com a Norma ABNT NBR 13962:2018 - Emitido por
Organismo Certificador de Produto, acreditado pelo
INMETRO. GARANTIA DE 6 ANOS / COR A DEFINIR.
proporcionando melhor acabamento e estética, além de proteger a cadeira contra impactos. - A fixação
do assento na estrutura é feita com parafusos sextavados Grau 5 SAE J429 do tipo flangeado
com trava mecânica no flange, na bitola ¼"x 20 fpp e porcas de garra encravadas e rebitadas na
madeira. ESTRUTURA - Estrutura formada por tubo de aço SAE 1010/1020 redondo com 19,05 mm
de diâmetro e 1,06 mm de espessura da parede, curvada à frio, executado e calibrado por máquina
CNC. - Suporte do encosto em formato “L” fabricado em tubo de aço SAE 1010/1020 oblongo 20x48
mm e 1,50 mm de espessura da parede curvada à frio. - Travessa de reforço frontal e traseira fabricada MOBILAN
UNID.
em tubo de aço SAE 1010/1020 redondo com 19,05 mm de diâmetro e 1,06 mm de espessura. Travessas de fixação do assento fabricadas em chapa de aço SAE 1020 com 3,00 mm de espessura.
- A união do tubo de suporte do encosto e travessas de fixação do assento na estrutura da cadeira é
feita por
processo de solda do tipo MIG em célula robotizada formando uma estrutura única para posterior
montagem. - Assento fixo com inclinação fixa entre -2° e -7° e furos de fixação por aparafusamento.
- Sapatas e ponteiras em polipropileno copolímero injetado na cor preta. ACABAMENTO - Os
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componentes metálicos pintados possuem tratamento de superfície através de banho
nanocerâmico por spray, executado em linha continua automática, sem uso de produtos clorados para
desengraxe, e com posterior tratamento de efluentes, de acordo com as normas ambientais vigentes,
proporcionando melhor proteção contra corrosão e excelente ancoragem da tinta. - A tinta utilizada para
a pintura é em pó, do tipo híbrida (poliéster - epóxi) garantindo resistência a radiação e resistência
química, W-eco, atendendo norma Europeia RoHS, isenta de metais pesados, nas cores disponíveis
para linha, com camada média de 60 mícrons de espessura. Todas as peças são curadas em
estufa com esteira de movimentação contínua à temperatura de 200° C. DIMENSÕES
APROXIMADAS DA CADEIRA Altura Total da
Cadeira: 830 mm / Profundidade Total da Cadeira: 520 mm / Largura Total da Cadeira: 440 mm /
Extensão Vertical do Encosto: 265 mm / Largura do Encosto: 365 mm / Profundidade da Superfície do
Assento: 390 mm / Largura do Assento: 440 mm / Altura do Assento: 465 mm. (COR A DEFINIR)
Documentos que podem ser disponibilizados - cópias simples (sem autenticação), por e-mail: 1- Laudo
Técnico emitido por Ergonomista, Médico do Trabalho ou Engenheiro de Segurança do Trabalho,
conforme Norma Regulamentadora NR 17, indicando quais requisitos da Norma o Produto atende.
Deve possuir também, a Documentação comprobatória e respectiva assinatura do profissional
responsável pela Análise Técnica e emissão do Documento supracitado; 2 - Termo de Garantia de 6
(seis) anos contra defeitos de fabricação na estrutura metálica, emitido pelo fabricante; 3 - Relatório de
Ensaio e/ou Laudo de Conformidade com a Norma ABNT NBR 10443/2008 – Tintas e Vernizes –
Determinação da Espessura da Película Seca sobre Superfícies Rugosas – Emitido por laboratório
acreditado pelo INMETRO; 4 - Relatório de Ensaio e/ou Laudo de Conformidade com a Norma ABNT
NBR 8094:1983 – Corrosão por Exposição à Névoa Salina, de no mínimo 500 horas, avaliando:
ABNT NBR 5841/2015 – Determinação do Grau de Empolamento de Superfícies Pintadas, com
Resultado Final: d0/t0; e, ABNT NBR ISO 4628-3/2015 – Tintas e Vernizes – Avaliação do Grau de
Enferrujamento, com Resultado Final: Ri0 - Emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO.
GARANTIA
DE 6 ANOS / COR A DEFINIR.
CADEIRA PARA ALIMENTAÇÃO CADEIRA DE REFEIÇÃO,
ideal para bebês de até 15 Kg Assento, encosto e laterais acolchoados em plástico laminado, Bandeja
e apoio para os pés Cinto de segurança de 5 pontos. Desmontável, estrutura em aço, dimensões: 57
GALZERANO
C x 74 L x 97cm A. Trava de Segurança. Peso.
5,500kg. Produto Certificado NBR 15991. COR A DEFINIR
CADEIRA DE REFEIÇÃO PARA DEFICIENTE: faixa etária 06 a
10 anos - dimensões do produto: 55 x 107.5 x 86.5 cm.
ECOMÓVEIS

30

R$ 558,00

R$ 16.740,00

3

R$ 550,00

R$ 1.650,00

CAMA BOX SOLTEIRO EM MADEIRA COM COLCHÃO D33
88X188X19 CM: Base de solteiro Largura 88cm x Comprimento 188 x Altura 26 cm em tecido / Colchão
com Largura 88cm x Comprimento 188cm x Altura 17 cm com a densidade D33 suporte de Peso: 71
E-SHOP CASA
5
kg a 80 kg/ Altura: 1,51 m a 1,60 m.
CADEIRA FIXA DE APROXIMAÇÃO PARA ESCRITORIO Cadeira Aproximação Empalhável com encosto e assento fixos com empilhamento máximo de 10
unidades. ENCOSTO - Encosto injetado em polipropileno copolímero de alta resistência, com cor
padronizada por pigmentos especiais. Possui curvatura anatômica, de forma a permitir a
acomodação das regiões dorsal e lombar, se adaptando melhor à coluna vertebral. - Pega-mão para
EXPRESSO MÓVEIS
auxiliar em movimentações e transporte. - A fixação do encosto no tubo de suporte o encosto é feito
200
por sistema de encaixe e fixado por sistema de trava injetada em poliamida 6.0 com travamento no
tubo de suporte do encosto sem a utilização de elementos de fixação por aparafusamento.
ASSENTO - Assento injetado em polipropileno copolímero de alta resistência, com cor padronizada
por pigmentos especiais. Possui curvatura na parte frontal do assento para evitar o estrangulamento
na corrente sanguínea. - Torres para fixação da estrutura metálica por sistema de encaixe. – A
fixação do assento na estrutura é feita com presilhas injetadas em poliamida 6.0 com sistema de
encaixe tipo “Click” nas torres de fixação sem a utilização de elementos de fixação por
aparafusamento. - Separadores para proteção do assento no empilhamento injetada em resina TPE
inseridas sob pressão nas presilhas de fixação do assento. ESTRUTURA - Estrutura formada por tubo
de aço SAE 1010/1020 redondo com 19,05 mm de diâmetro e 1,20 mm de espessura de parede,
curvada à frio, executado e calibrado por máquina CNC. - Suporte do encosto fabricado em tubo de aço
SAE 1010/1020 oblongo 19,05 mm e 1,20 mm de espessura de parede curvado à frio, executado e
calibrado por máquina CNC. - A união do tubo de suporte do encosto na estrutura da cadeira é feita
por processo de solda do tipo MIG em célula robotizada formando uma estrutura única para posterior
montagem. - Assento fixo com inclinação fixa entre -2° e -7°. - Sapatas em polipropileno copolímero
injetado na cor grafite. ACABAMENTO - Os componentes metálicos pintados possuem tratamento de
superfície através de banho nanocerâmico por spray, executado em linha continua automática, sem
uso de produtos clorados para desengraxe, e com posterior tratamento de efluentes, de acordo com as
normas ambientais vigentes, proporcionando melhor proteção contra corrosão e excelente ancoragem
da tinta.- A tinta utilizada para a pintura é em pó, do tipo híbrida (poliéster - epóxi) garantindo resistência
a radiação e resistência química, W-eco, atendendo norma Europeia RoHS, isenta de metais pesados,
nas cores disponíveis para linha, com camada média de 60 mícrons de espessura.
Todas as peças são curadas em estufa com esteira de
movimentação contínua à temperatura de 200° C. DIMENSÔES APROXIMADAS DA CADEIRA Altura
Total da Cadeira: 795 mm
/ Largura Total da Cadeira: 485 mm / Profundidade Total da Cadeira: 490 mm / Extensão Vertical do
Encosto: 180 mm / Largura do Encosto: 360 mm / Profundidade da Superfície do Assento: 390 mm
/ Largura do Assento: 410 mm / Altura do Assento: 455 mm. Documentos que podem ser
disponibilizados cópias simples (sem autenticação), por e-mail: 1* Laudo Técnico emitido por Ergonomista, Médico do
Trabalho ou Engenheiro de
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Segurança do Trabalho, conforme Norma Regulamentadora NR 17, indicando quais requisitos da
Norma o Produto atende. Deve possuir também, a Documentação comprobatória e respectiva
assinatura do profissional responsável pela Análise Técnica e emissão do Documento supracitado; 2*
Termo de Garantia de 6 (seis) anos contra defeitos de fabricação na estrutura metálica, emitido pelo
fabricante; 3* Relatório de Ensaio e/ou Laudo de Conformidade com a Norma ABNT NBR 10443/2008
– Tintas e Vernizes – Determinação da Espessura da Película Seca sobre Superfícies Rugosas –
Emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO; 4* Relatório de Ensaio e/ou Laudo de Conformidade
com a Norma ABNT NBR 8094:1983 – Corrosão por Exposição à Névoa Salina, de no mínimo 500
horas, avaliando: ABNT NBR 5841/2015 – Determinação do Grau de Empolamento de Superfícies
Pintadas, com Resultado Final: d0/t0; e, ABNT NBR ISO 4628-3/2015 – Tintas e Vernizes – Avaliação
do Grau de Enferrujamento, com Resultado Final: Ri0 - Emitido por laboratório acreditado pelo
INMETRO . GARANTIA DE 6 ANOS / COR A
DEFINIR.
MESA DE ESCRITÓRIO COM 02 GAVETAS - Mesa Pé Metal:
Especificações Técnicas: Largura: 1200x Altura: 735x Profundidade: 600 mm; TAMPO: Produzido em
MDP BP 25mm revestido em ambas as faces acabamento em fita de bordo PVC 1mm aplicado
exclusivamente pelo processo “Hot Melting” recebe acabamento fresado com raio de 1mm.
TRAVESSA: Produzido em MDP BP 15mm revestido em ambas as faces acabamento em fita de bordo
PVC 1mm aplicado exclusivamente pelo processo “Hot Melting” recebe acabamento fresado com raio
de 1mm. PÉ METÁLICO: Base superior/inferior produzido em chapa de aço 1,90mm, coluna produzida
em aço 0,90 soldados pelo processo MIG. Tratamento anticorrosivo, pintura epóxi pó, rebite plus ¼”
para fixar as sapatas niveladoras. MONTAGEM: Fixação através de sistema de Minifix de aço ou
zamac, rebites ¼ PO 300, sapatas
niveladoras com parafuso de aço ¼ acabamento polipropileno injetada.
Gaveteiro Suspenso - Especificações Técnicas: Largura: 350X Altura: 260X Profundidade: 403 mm.: PANDIN
LATERAIS/TRAVESSAS.: Produzido em MDP BP 15mm revestido em ambas as faces
acabamento em fita de bordo PVC 1mm aplicado exclusivamente pelo processo “Hot Melting” recebe
acabamento fresado com raio de 1mm. GAVETAS.: Produzido em MDP BP 15mm revestido em
ambas as faces acabamento em fita de bordo PVC 1mm aplicado exclusivamente pelo processo
“Hot Melting” recebe acabamento fresado com raio de 1mm. Gaveta com corrediça metálica em aço
laminado e roldanas em poliacetal,fechadura com chave escamoteável (possui alojamento em
zamac e acabamento niquelado). Travamento em alumínio paraas duas gavetas. Fundo de Gaveta
em chapa dura 2.5 mm. MONTAGEM.: Fixação através de sistema de Minifix de aço ou zamac,
cavilhas em madeira. GARANTIA DE 5 ANOS / COR A
DEFINIR.
MESA PARA BIBLIOTECA -Mesa Console Auxiliar: 1200 mmX1200 mmX764 mm. TAMPO.:
Produzidos através de duas chapas em MDF BP 6mm revestidas na face externa em BP
preenchidos com tiras em MDF ou MDP em todo o seu contorno, acabamento em fita de bordo PVC
2mm, aplicadas exclusivamente pelo processo “Hot Melting” recebe acabamento fresado com raio 1. RC BARBOSA
PÉS.: Produzido em MDP BP 25mm revestidoem ambas as faces acabamento em fita de
bordo PVC 1mm aplicado exclusivamente pelo processo “Hot Melting” recebe acabamento fresado
com raio de 1mm. Pés painel unidos por encaixe central. MONTAGEM.: Fixada através de
parafusos minifix de aço ou zamac, cavilhas em madeira e sapatas reguláveis com parafuso de aço
1/4 e acabamento polipropileno injetadas. CADEIRA FIXA ESTOFADA MODELO PALITO ENCOSTO - 5 CADEIRAS POR MESA. Estrutura injetada em polipropileno copolímero na cor preta
estruturado com nervuras, borda de ancoragem da cola e canal para grampos. - Espuma
expandida/laminada em poliuretano flexível microcelular, isenta de CFC, com densidade controlada
de 23 Kg/m³ com 35 mm de espessura média no encosto. - Revestimento do encosto em
Polipropileno fixado por grampos acabamento zincado. - Contra capa do encosto injetada em
polipropileno copolímero texturizadona cor preta, montadas por encaixe, auxiliando em futuras
manutenções. - A fixação do encosto na estrutura é feita com parafusos máquina fenda combinada,
na bitola ¼"x 20 fpp e porcas de garra encravadas e rebitadas no plástico.ASSENTO - Assento
fabricado em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente com 12 mm
de espessura média. Possui curvatura na parte frontal do assento para evitar o estrangulamento na
corrente sanguínea. - Espuma expandida/laminada em poliuretano flexível microcelular, isenta de
CFC, com densidade controlada de 28 Kg/m³ com 40 mm de espessura média no encosto. Revestimento do assento em Polipropileno fixado por grampos acabamento zincado. - Assento com
acabamento das bordas em perfil de PVC na cor preta, fixado na madeira por grampos com
acabamento zincado, proporcionando melhor acabamento e estética, além de protegera cadeira
contra impactos. - A fixação do assento na estrutura é feita com parafusos sextavados Grau 5 SAE
J429 do tipo flangeado com trava mecânica no flange, na bitola ¼"x 20 fpp e
porcas de garra encravadas e rebitadas na madeira. ESTRUTURA - Estrutura formada por tubo de aço
SAE 1010/1020 redondo com 19,05 mm de diâmetro e 1,06 mm de espessura da parede, curvada à
frio, executado ecalibrado por máquina CNC. – Suporte do encosto em formato “L” fabricado em
tubo de aço SAE 1010/1020 oblongo 20x48 mm e 1,50 mm de espessura da parede curvada à frio. Travessa de reforço frontal e traseira fabricada em tubo de aço SAE 1010/1020 redondo com 19,05
mm de diâmetro e 1,06 mm de espessura. - Travessas de fixação do
assento fabricadas em chapa de aço SAE 1020 com 3,00 mm deespessura. - A união do tubo de
suporte do encosto e travessas
de fixação do assento na estrutura da cadeira é feita por processo de solda do tipo MIG em célula
robotizada formando uma estrutura única para posterior montagem. - Assento fixo com inclinação fixa
entre -2° e -7° e furos de fixação por aparafusamento. – Sapatas e ponteiras em polipropileno
copolímero injetado na cor preta. ACABAMENTO - Os componentes metálicos pintados possuem
tratamento de superfície através de banho nanocerâmico por spray, executado em linha continua
automática,sem uso de produtos clorados para desengraxe, e com posterior tratamento de
efluentes, de acordo com as normas ambientais vigentes, proporcionando melhor proteção contra
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corrosão e excelente
ancoragem da tinta. - A tinta utilizada para a pintura é em pó, do tipo híbrida (poliéster - epóxi) garantindo
resistência a radiação e resistência química, W-eco, atendendo norma Europeia RoHS, isenta de metais
pesados, nas cores disponíveis para linha, com camada média de 60 mícrons de espessura. Todas as
peças são curadas em estufa com esteira de movimentação contínua à temperatura de 200° C.
DIMENSÕES APROXIMADAS DA CADEIRA Altura Total da Cadeira: 830 mm / Profundidade Total da
Cadeira: 520 mm / Largura Total da Cadeira: 440 mm / Extensão Vertical do Encosto: 265 mm / Largura
do Encosto: 365 mm / Profundidade da Superfície do Assento: 390 mm / Largura do Assento: 440 mm
/ Altura do Assento: 465 mm. (COR A DEFINIR) Documentos que podem ser disponibilizados - cópias
simples (sem autenticação), por e-mail: 1- Laudo Técnico emitido por Ergonomista, Médico do Trabalho
ou Engenheiro de Segurança do Trabalho, conforme Norma Regulamentadora NR 17, indicando quais
requisitos da Norma o Produto atende. Deve possuir também, a Documentação comprobatória e
respectiva assinatura do profissional responsável pela Análise Técnica e emissão do Documento
supracitado; 2 -Termo de Garantia de 6 (seis) anos contra defeitos de fabricação na estrutura metálica,
emitido pelo fabricante; 3 - Relatório de Ensaio e/ou Laudo de Conformidade com a Norma ABNT NBR
10443/2008 – Tintas e Vernizes – Determinação da Espessura da Película Seca sobre Superfícies
Rugosas – Emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO; 4 - Relatório de Ensaio e/ou Laudo de
Conformidade com a Norma ABNT NBR 8094:1983 – Corrosão por Exposição à Névoa Salina, de no
mínimo 500 horas, avaliando: ABNT NBR 5841/2015 – Determinação do Grau de Empolamento de
Superfícies Pintadas, com Resultado Final: d0/t0; e, ABNT NBR ISO 4628-3/2015 – Tintas e
Vernizes – Avaliação do Grau de Enferrujamento, com Resultado Final: Ri0 - Emitido por
laboratórioacreditado pelo INMETRO.. GARANTIA DE 6 ANOS CADEIRA *
MESA 5 ANOS DE GARANTIA / COR A DEFINIR.
fixação do tampo fabricada em tubo de aço SAE 1010/1020 retangular 20x30mm e 1,06 mm de
espessura de parede. - Travessa central de fixação do tampo fabricada em tubo de aço SAE
1010/1020 retangular 20x30 mm e 1,06 mm de espessura de parede. - Elemento de fixação do tampo
fabricado em chapa de aço com 1,9 mm de espessura. - A união das travessas e elemento de fixação
do tampo é feita por processo de solda do tipo MIG formando uma estrutura única para posterior
montagem na estrutura lateral do pé e posterior fixação do tampo. - Travessa de travamento dos
pés/batente dos bancos fabricada em tubo de aço SAE 1010/1020 quadrado 20x20 mm e 1,06 mm de RC BARBOSA
espessura soldado em chapa de aço SAE 1020 com 3,18 mm de espessura formando um conjunto
único para posterior montagem na estrutura lateral dos pés. - Sapatas e ponteiras de acabamento
injetada em polipropileno copolímero na cor preta. ACABAMENTO
- Os componentes metálicos pintados possuem tratamento de
superfície através de banho nanocerâmico por spray, executado em linha continua automática, sem
uso de produtos clorados para desengraxe, e com posterior tratamento de efluentes, de acordo com
as normas ambientais vigentes, proporcionando melhor proteção contra corrosão e excelente
ancoragem da tinta. - A tintautilizada para a pintura é em pó, do tipo híbrida (poliéster - epóxi) garantindo
resistência a radiação e resistência química, W-eco, atendendo norma Europeia RoHS, isenta de metais
pesados, nas cores disponíveis para linha, com camada média de 60 mícrons de espessura. Todas
as peças são curadas em estufa com esteirade movimentação contínua à temperatura de 200° C.
DIMENSÔES APROXIMADAS DA CADEIRA: Comprimento Total da Mesa 4 Lugares:1200 mm /
Altura total da mesa: 800 mm / Largura do Tampo: 800 mm - Documentos que podem ser
disponibilizados - cópias simples (sem autenticação), por e-mail:
1 - Termo de Garantia de 6 (seis) anos contra defeitos de fabricação na estrutura metálica, emitido pelo
fabricante; 2 - Relatório de Ensaio e/ou Laudo de Conformidade com a Norma
ABNT NBR 10443/2008 – Tintas e Vernizes – Determinação da Espessurada Película Seca sobre
Superfícies Rugosas – Emitido
por laboratório acreditado pelo INMETRO; 3 - Relatório de Ensaio e/ou Laudo de Conformidade com
a Norma ABNT NBR 8094:1983
– Corrosão por Exposição à Névoa Salina, de no mínimo 500 horas, avaliando: ABNT NBR
5841/2015 – Determinação do Graude Empolamento de Superfícies Pintadas, com Resultado Final:
d0/t0; e, ABNT NBR ISO 4628-3/2015 – Tintas e Vernizes – Avaliação do Grau de Enferrujamento, com
Resultado Final: Ri0 -Emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO. *MESA
GARANTIA DE 6 ANOS / COR A DEFINIR.
Mesa Para Refeitório com 4 Cadeira Aproximação Empalhável
- MESA- Comprimento 800 x Profundidade 800 x Altura 730; Tampo MDP Liso (cor a definir)
Acabamento Metálico, Espessura 25mm - CADEIRA -com encosto e assento fixos com empilhamento
máximo de 10 unidades. ENCOSTO - Encosto injetado em polipropileno copolímero de alta resistência,
com cor padronizada por pigmentos especiais. Possui curvatura anatômica, de forma a permitir a
acomodação das regiões dorsal e lombar, se adaptando melhor à coluna vertebral. - Pegamão
para auxiliar em movimentações e transporte. - A fixação doencosto no tubo de suporte o encosto é
feito por sistema de encaixe e fixado por sistema de trava injetada em poliamida 6.0 com
travamento no tubo de suporte do encosto sem a utilização de elementos de fixação por
aparafusamento. ASSENTO - Assento injetado em polipropileno copolímero de alta resistência, com
cor padronizada por pigmentos especiais. Possui curvatura na parte frontal do assento para evitar o
estrangulamento na corrente sanguínea. - Torres para fixação da estrutura metálicapor sistema de
encaixe. - A fixação do assento na estrutura é feita com presilhas injetadas em poliamida
6.0 com sistema de encaixe tipo “Click” nas torres de fixação sem a utilização de elementos de fixação
por aparafusamento. - Separadores para proteção do assento no empilhamento injetada em resina TPE
inseridas sob pressão nas presilhas de fixação do assento. ESTRUTURA - Estrutura formada por tubo
de aço SAE 1010/1020 redondo com 19,05 mm de diâmetro e 1,20 mm de espessura de parede,
curvada à frio, executado e calibrado por máquina CNC. - Suporte do encosto fabricado em tubo de
RC BARBOSA
aço SAE 1010/1020 oblongo 19,05 mm e 1,20 mm de espessura de parede curvado à frio, executado
e calibrado por máquina CNC. - A união do tubo de suporte do encosto na estrutura da cadeira é
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feita por processo desolda do tipo MIG em célula robotizada formando uma estrutura única para
posterior montagem. - Assento fixo com inclinação fixa entre -2° e -7°. - Sapatas em polipropileno
copolímero injetado na cor grafite. ACABAMENTO - Os componentes metálicos pintados possuem
tratamento de superfície através de banho nano cerâmico por spray, executado em linha continua
automática, sem uso de produtos clorados para desengraxe, e com posterior tratamento de efluentes,
de acordo com as normas ambientais vigentes, proporcionando melhor proteção contra corrosão e
excelente ancoragem da tinta.- A tinta utilizada para a pintura é em pó, do
tipo híbrida (poliéster - epóxi) garantindo resistência a radiação e resistência química, W-eco,
atendendo norma
Europeia RoHS, isenta de metais pesados, nas cores disponíveispara linha, com camada média
de 60 mícrons de espessura. Todas as peças são curadas em estufa com esteira de movimentação
contínua à temperatura de 200° C. DIMENSÔES APROXIMADAS DA CADEIRA Altura Total da
Cadeira: 795 mm
/ Largura Total da Cadeira: 485 mm / Profundidade Total da Cadeira: 490 mm / Extensão Vertical do
Encosto: 180 mm / Largura do Encosto: 360 mm / Profundidade da Superfície do Assento: 390
mm / Largura do Assento: 410 mm / Altura do Assento: 455 mm. Documentos que podem ser
disponibilizados - cópias simples (sem autenticação), por e-mail: 1* Laudo Técnico emitido por
Ergonomista, Médico do Trabalho ou Engenheiro de Segurança do Trabalho, conforme Norma
Regulamentadora NR 17, indicando quais requisitos da Norma o Produto atende. Deve possuir também,
a Documentação comprobatória e respectiva assinatura do profissional responsável pela Análise
Técnica e emissão do Documento supracitado; 2* Termo de Garantia de 6 (seis) anos contra defeitos
de fabricação na estrutura metálica, emitido pelo fabricante; 3* Relatório de Ensaio e/ou Laudo de
Conformidade com a Norma ABNT NBR 10443/2008 – Tintas e Vernizes – Determinação da Espessura
da Película Seca sobre Superfícies Rugosas – Emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO; 4*
Relatório de Ensaio e/ou Laudo de Conformidade com a Norma ABNT NBR 8094:1983 –
Corrosão por Exposição à Névoa Salina, de no mínimo 500 horas, avaliando: ABNT NBR 5841/2015 –
Determinação do Grau de Empolamento de Superfícies Pintadas, com Resultado Final: d0/t0; e,
ABNT NBR ISO 4628-3/2015 – Tintas e Vernizes – Avaliação do Grau de Enferrujamento, com
Resultado Final: Ri0 - Emitido por laboratórioacreditado pelo INMETRO .
*MESA GARANTIA DE 5 ANOS
*CADEIRA GARANTIA DE 6 ANOS / COR A DEFINIR
Mesa de reunião SEM Conectividade Retangular : Especificações técnicas: LARGURA 2200 mmx
PROFUNDIDADE 1050 mmx ALTURA 735 mm. TAMPO. Produzido em MDP BP 25 mm
revestido em
ambas as faces, acabamento em fita de bordo PVC 2 mm aplicado exclusivamente pelo
processo “Hot Melting” recebe acabamento fresado com raio de 1mm. LATERAIS. Produzido em
STARG
MDP BP 25 mm revestido em ambas as faces, acabamento em fita de bordo PVC 1 mm aplicado
exclusivamente pelo processo “Hot Melting” recebe acabamento fresado com raio de 1mm.
TRAVESSA. Produzido em MDP BP 15 mm revestido emambas as faces, acabamento em fita de
bordo PVC 1 mm aplicado exclusivamente pelo processo “Hot Melting” recebe acabamento
fresado com raio de 1mm. MONTAGEM. Fixação através de sistema de Minifix de aço, cavilhas
em madeira, sapata niveladora com parafuso de aço ¼ acabamento
polipropileno injetada. . GARANTIA DE 5 ANOS / COR A DEFINIR.
Mesa Uso do professor Pé Metal: Largura 1200x Altura 735x Profundidade 600 mm:
TAMPO. Produzido em MDP BP 25mm revestido em ambas as faces acabamento em fita de
bordo PVC 1mm aplicado exclusivamente pelo processo “Hot Melting” recebe
acabamento fresado com raio de 1mm.TRAVESSA.:Produzido emMDP BP 15mm revestido
em ambas as faces acabamento em fita de bordo PVC 1mm aplicado exclusivamente pelo
processo “Hot Melting” recebe acabamento fresado com raio de 1mm.PÉ METÁLICO.: Base
PANDIN
superior/inferior produzido em chapa de aço 1,90mm, coluna produzida em aço 0,90
soldados pelo processo MIG. Tratamento anticorrosivo, pintura epóxi pó, rebite plus ¼” para
fixar as sapatas niveladoras. MONTAGEM.: Fixação através de sistema de Minifix de aço ou
zamak, rebites ¼ PO 300, sapatas
niveladoras com parafuso de aço ¼ acabamento polipropileno injetada. GARANTIA DE 6 ANOS /
COR A DEFINIR.
MESA PARA ESCRITORIO COM DUAS GAVETAS: Mesa Pé
Metal: Especificações Técnicas: Largura: 1200x Altura: 735x Profundidade: 600 mm; TAMPO:
Produzido em MDP BP 25mm revestido em ambas as faces acabamento em fita de bordo
PVC 1mm aplicado exclusivamente pelo processo “Hot Melting” recebe acabamento
fresado com raio de 1mm. TRAVESSA: Produzido em MDP BP 15mm revestido em ambas
as faces acabamento em fita de bordo PVC 1mm aplicado exclusivamente pelo processo
“Hot Melting” recebe acabamento fresado com raio de 1mm. PÉ METÁLICO: Base
superior/inferior produzido em chapa de aço 1,90mm, coluna produzida em aço 0,90
soldados pelo processo MIG. Tratamento anticorrosivo, pintura epóxi pó, rebite plus ¼” para
fixar as sapatas niveladoras. MONTAGEM: Fixação através de sistema de Minifix de aço
ou zamac, rebites ¼ PO 300, sapatasniveladoras com parafuso de aço ¼ acabamento
polipropileno injetada. Gaveteiro Suspenso - Especificações Técnicas:
PANDIN
Largura: 350X Altura: 260X Profundidade: 403 mm.: LATERAIS/TRAVESSAS.: Produzido em
MDP BP 15mm revestido em ambas as faces acabamento em fita de bordo PVC 1mm
aplicado exclusivamente pelo processo “Hot Melting” recebe acabamento fresado com raio de
1mm. GAVETAS.: Produzido emMDP BP 15mm revestido em ambas as faces acabamento
em fita de bordo PVC 1mm aplicado exclusivamente pelo processo “Hot Melting” recebe
acabamento fresado com raio de 1mm. Gaveta com corrediça metálica em aço laminado e
roldanas em poli acetal, fechadura com chave escamoteável (possui alojamento em zamac e
acabamento niquelado). Travamento em alumínio para as duas gavetas. Fundo de Gaveta
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em chapa dura 2.5 mm.
MONTAGEM.: Fixação através de sistema de Minifix de aço ouzamak, cavilhas em madeira.
GARANTIA DE 5 ANOS / COR A
DEFINIR
MESA PARA CADEIRANTE - mesa acessibilidade, tampo fabricado em MDP de 18mm,
revestido em laminado melamínico de baixa pressão (bp) , acabamento em fita de borda em
poliestireno (pp) de 2,00 mm de espessura aplicado pelo processode colagem hot melting a
quente a quente em toda sua extensão na mesma cor do tampo , com formato concavo,
estrutura em tubode aço industrial redondo 1” , 7/8” e ¾”, cromado e pintura epóxi pó na cor
cinza, com gradil porta livros em aramado de aço maciço, fixado na parte lateral da mesa,
sistema de elevação através de 4 manípulos , dois em cada lateral da mesa, com regulagem
RC BARBOS
de altura inclinação. apresentar relatório de ensaio nbr 8095:2015
– material metálico revestido e não revestido corrosão por exposição á atmosfera úmida
saturada de no mínimo 2.000 horas – abnt nbr 5841/2015 grau empolamento 0 em nome do
fabricante. Acabamento com ponteiras em pp de alta resistência, medidas do tampo 900 x
600mm, altura mínima 600mm, altura máxima 800mm. dobrável. fabricada conforme nbr
9050. garantia
12 meses para defeitos de fabricação.
MESA DE MÁRMORE • 01 Base mesa com estrutura em aço (pése reforço), tubo da mesa
11/4, pés com proteção antiderrapante. • 01 Tampo em Pedra Granito topázio • 06 Cadeiras
com design moderno, encosto estrutura em aço gradeado e estofamento em MDF com
TUBOLAR
revestimento em corino. Cadeira - Altura: 95 cm pés com proteção antiderrapante. • Mesa
- Largura: 140cm - Profundidade: 75cm. COR A DEFINIR
MESA DE TRABALHO VERSÁTIL DE CANTO 1170:
Características: Material: MDP - Acabamento: BP - Material das corrediças: Metal Quantidade de gavetas: 02 - Material do pixador: Polipropileno - Marca: Kappesberg PANDIN
Conteúdo da embalagem: 01 Mesa de Trabalho - Dimensões aproximadas do produto: 75 x
150 x 170 cm - Dimensões aproximadas da embalagem: 61 x 26 x 151 cm - Peso aproximado
do produto: 41Kg - Peso aproximado da embalagem: 42,5 Kg - Informações
Adicionais: Peso Suportado: 50 kg. GARANTIA DE 5 ANOS /COR A DEFINIR
Mesa de Plástico com 04 cadeiras - Confeccionado Em Polipropileno100% virgem Na
Cor Branca, Sinônimo De Resistência E Conforto. É Resistente Aos Raios
Solares.
BAEMBA
Cadeira: Altura: 88,80 Cm Largura: 42,50 Cm Profundidade: 51,20Cm Peso Máximo
Recomendado: 182 Kg certificado do INMETROatravés da norma ABNT 14776. Mesa: Altura:
70,5 Cm, Largura: 70 Cm Profundidade: 70 Cm. Peso Máximo Recomendado: 30 Kg
COR A DEFINIR.
MACA PORTATIL PARA MASSAGEM - CARACTERÍSTICAS:
Dimensões: 180 x 65cm; Dimensões fechada: 90 x 67 x 20cm; Largura: 65 cm; Altura
SALUTEM
regulável: 55 a 80cm; Espuma D28 com 4cm; Apoio de cabeça em espuma siliconada;
Peso médio: 14kg;Capacidade estática máxima: 350kg
QUADRO BRANCO 150X120 - quadro branco: descrição: quadro branco para uso de
marcador de quadro branco; quadro com fundo em 12mm, sobreposto por laminado
melamínico de alta pressão especial para escrita, (lousa fórmica) com espessura de 1mm.
suporte para apagador em aço. apresentar juntamente coma proposta de preços, em nome
CORTEARTE
do fabricante, relatório de ensaio nbr 8095:2015 – material metálico revestido e não
revestido a corrosão por exposição à atmosfera úmida saturada com resultado superior a
2000 horas em nome do fabricante, moldura em alumínio em toda sua extensão
acompanha acessórios para
fixação na parede; dimensão: 1500 x 1200mm garantia 12 mesescontra defeitos de fabricação.
QUADRO BRANCO 300X120 - lousa branco: descrição: quadro branco para uso de
marcador de quadro branco; quadro com fundo em 12mm, sobreposto por laminado
melamínico de alta pressão especial para escrita, (lousa fórmica) com espessura de 1mm.
suporte para apagador em aço. Apresentar juntamente coma proposta de preços, em
nome do fabricante, relatório de ensaio nbr 8095:2015. material metálico revestido e não
CORTEARTE
revestido a corrosão por exposição à atmosfera úmida saturada com resultado superior a
2000 horas em nome do fabricante, moldura em alumínio em toda sua extensão
acompanha acessórios para fixação na parede; dimensão: 3000 x 1200mm.
garantia 12 mesescontra defeitos de fabricação
QUADRO MAGNÉTICO: Tela: Confeccionada em laminado melamínico branco que aceita
escrita com marcadores para quadro branco e ação magnética devido a uma chapa de
metal fixada entre a fórmica e o Mdf de 12mm. Moldura: Confeccionadaem alumínio natural
anodizado, com sistema de cantoneira plástica que proporciona visual mais moderno e
CORTEARTE
acabamento invisível dos parafusos / Aplicação: O quadro branco luxo magnético tem as
mesmas características do quadro branco luxo da linha 25, mas conta com uma chapa
de metal localizada entre a fórmica e a chapa de Mdf, possibilitando que imãs sejam
aplicados sobre o quadro para afixar documentos, cartazes ou outros tipos de material
sem a necessidade de adesivos, fitas ou colastradicionais. Medidas: 150cmx120cm
/Material Alumínio/Tipo de Quadro Branco Magnético
PERSIANA, 150X200M: Composição do Tecido: 100% Blackout poliéster o tecido tem uma
camada de material sintético emborrachado entre as partes feito em processo de
vaporização em altíssima temperatura em câmara à vácuo, que se funde ao tecido ando
total vedação. Permite total privacidade aos ambientes, proporciona conforto visual e
térmico (alto desempenho na reflexão solar, alta capacidade de absorção solar e baixa
transmissão solar para o ambiente). Controle Solar: Tecido bloqueia totalmente a

200

R$ 845,00

R$ 169.000,00

R$ 1.690,00
80

45

R$ 135.200,00

R$ 1.390,00

R$ 62.550,00

150
R$ 580,00

4

R$ 1.060,00

R$ 87.000,00

R$ 4.240,00

60

R$ 590,00

R$ 35.400,00

165

R$ 895,00

R$ 147.675,00

74

R$ 780,00

R$ 57.720,00
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luminosidade; Cortina rolo composta por tubo em liga de alumínio extrudado 6063 T6A2,
diâmetro interno de 38 mm e externo de 39.7 mm, peso de 425 g/m, barra
estabilizadora em alumínio pintado de branco com 13,3mm altura x 36,2mm largura,
dispositivo de acionamento (comando) em plástico injetado na cor branca, medindo 65 mm
x 79 mm, com relação de acionamento mínima de 1:1 que proporciona redução da força
mecânica. Com trava retrátil de segurança junto ao suporte de fixação, impedindo o
desencaixe mesmo com movimentos abruptos. Ponteira retrátil com trava de segurança
ajustável por rosca, impedindo o desencaixe mesmo com movimentos abruptos. Suporte de
fixação em aço galvanizado na cor alumínio, medindo 40 mm x 62 mm x 31 mm que permite
o encaixe do dispositivo de acionamento em três diferentes posições, de 45º em 45º,
permitindo adequar sua posição conforme o local de instalação de forma a melhorar
a ergonomia no manuseio da cortina. Nivelador acoplável ao suporte de instalação
em alumínio opcional do lado da ponteira para permitir ajustes de nível na superfície de
instalação sem a necessidade de calços que interferem na solução estética. Trilho inferior
em formato redondo com 21 mm em liga de alumínio extrudado 6063 T6A2, com pintura
eletrostática na cor branca, com canal para fixação do inserte plástico soldado no final do
tecido e tampas laterais em plástico injetado na cor branca (coordenada com o produto),
barra estabilizadora em formato retangular com 13,3mm altura e 36,2mm largura em liga
de alumínio extrudado 6063 T6A2, com pintura eletrostática na cor branca e garra de fixação
em poriucetal. Acionamento manual que facilita o recolhimento da peça por compensar o
esforço de subida com um sistema com corrente contínua com esferas plásticas de
polietileno em cordão de poliéster na cor branca (coordenada com produto). Pêndulo em
poriucetal na cor branca. Enrolamento Padrão – O tecido é recolhido por trás invertido
ou sobreposta – O tecido é recolhidopela frente. Frestas laterais Lado comando 20mm
Lado oposto 15mm. COR A DEFINIR
RACK DE MADEIRA PARA COMPUTADOR, Altura (cm) 770mm
Largura (cm) 750mm Profundidade (cm)400mm Prateleira para teclado, pés com 04
rodízios, compartimento para CPU - Materialde alta qualidade e resistência MDP 25MM
tampo e laterais.
Teclado MDP 12mm com corrediças telescópicas 300mm - TravaMDP 15mm
SUPORTE PARA CPU - Especificação Técnica: LARGURA 250 mm X
PROFUNDIDADE 450 mm X ALTURA 75 mm. BASE:
Fabricados em MDP 25mm em ambas as faces com fechamento através de fita de bordo
em PVC 1mm e colocados exclusivamente pelo processo “Hot Melting” devendo receber
acabamento fresado configurando raio de 1mm. MONTAGEM.: Fixada através de
parafusos em ambos os rodízios (fabricados em
aço e Polímero).
e centrais em desenho próprio, fixado por grampos com acabamento zincado.- Contra
capa do assento injetada em polipropileno copolímero texturizado na cor preta, montada por
grampos com acabamento zincado, auxiliando em futuras manutenções.- A fixação do assento
no mecanismo é feita com parafusos sextavados Grau 5 SAE J429 tipo flangeado com trava
mecânica no flange, na bitola ¼"x 20 fpp e porcas de garra encravadas e rebitadas na madeira.
BRAÇOS – Braços e corpo do braço em polipropileno copolímero injetado texturizado na cor
preta, com estrutura vertical em formato de “L” fabricada em chapa de aço estrutural ASTM A36
com 50,50 mm de largura e 6,35 mm de espessura, pintada, com 7 posições de regulagem de
altura feita por botão injetado em Poliamida 6, totalizando 85 mm de curso. A estrutura vertical
em formato de “L” possui 2 furos oblongos, permitindo ajuste horizontal por parafuso com
utilização de chave com curso de 25 mm em cada braço durante a montagem do braço no
assento. - A fixação do braço no assento é feita com parafusos sextavados Grau 5 SAE J429 do
tipo flangeado com trava mecânica no flange, na bitola ¼"x 20 fpp e porcas de garra encravadas
e rebitadas na madeira do assento. MECANISMO- Sistema de travamento na posição de trabalho
ou em livre flutuação, com ajuste de tensão da mola através de manípulo frontal. A regulagem de
altura da cadeira e o acionamento da trava do relax são feitos por alavancas independentes. Sistema de regulagem de altura da cadeira por coluna de mola a gás. – Flange superior fabricado
em chapa de aço com 3,00 mm de espessura estampado a frio. - Flange e cone inferior fabricado
em chapa de aço com 3,00 mm de espessura estampado a frio e tubo de giro fabricado em aço
SAE 1010/1020 redondo com 19,05 mm de diâmetro e 1,90 mm de espessura da parede. Os
componentes são unidos por solda do tipo MIG formando um conjunto para posterior montagem
no flange superior com pinode giro fabricado em aço trefilado maciço SAE 1213 redondo com 10
mm de diâmetro, manualizado em buchas injetadas em poliacetal formando um conjunto único
para posterior montagem por parafusos. - Assento com inclinação fixa entre 0° e -5° e furos com
distância entre centro de 160x200mm. - Possui sistema de encaixe da coluna através de cone
Morse.
COLUNA- Coluna central desmontável fixada por encaixe cônico fabricada
em tubo de aço SAE 1010/1020 redondo com 50,80 mm de diâmetro e 1,50 mm de espessura
de parede, rolamento/mancal axial de giro, arruela de açotemperado de alta resistência, bucha
mancal de giro injetada em Poliacetal e recalibrada na montagem, sistema de regulagem de altura
da cadeira por coluna de mola à gás DIN EM 16955 Classe 4 com 115 mm de curso nominal com
tolerância de 5 mm para mais ou para menos, quando medida montada, devido à compressão
dos componentes.- Sistema de regulagem de altura da cadeira por coluna de mola à gás.- Capa
telescópica injetada em polipropileno copolímero texturizado na cor preta, dividido em 3 partes
encaixadas, usados para proteger a coluna.- Possui sistema de montagem na base e no
mecanismo por encaixe cone Morse. BASE- Base giratória desmontável com aranha de 5
hastes fabricada com tubos de aço SAE 1010/1020 retangular 20x30 mm e 1,50 mm de espessura
de parede, soldadas com cone central fabricado em tubo aço SAE 1012 redondo com 57,15 mm
de diâmetro e 2,25 mm de espessura de parede. Pino do rodízio fabricado com aço trefilado SAE

EVOLUX

200

R$ 755,00

R$ 151.000,00

STARG

80

R$ 475,00

R$ 38.000,00

STARG

120

R$ 98,00

R$ 11.760,00

PANDIN

45

R$ 5.409,00

R$ 243.405,00
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1213 redondo com 10 mm de diâmetro soldado na extremidade da haste em furos do tipo
flangeado, evitando que se soltem, acabamento em plástico injetado em polipropileno copolímero
na cor preta com sistema de encaixe plástico entre cone da aranha e a coluna, apoiada sobre 5
rodízios de giro duplo com 50 mm de diâmetro em nylon com capa, esfera metálica inserida na
estrutura, que facilita o giro, banda derolagem em nylon para uso em carpetes, tapetes e
similares.- Montagem do rodízio na base é feito diretamente sobre o pino soldado na aranha sem
utilização de buchas de adaptação. ACABAMENTO- Os componentes metálicos pintados
possuem tratamento de superfície através de banho nano cerâmico por spray, executado em
linha continua automática, sem uso de produtos clorados para desengraxe, e com posterior
tratamento de efluentes, de acordo com as normas ambientais vigentes, proporcionando
melhor proteção contra corrosão e excelente ancoragem da tinta.- A tinta utilizada para a
pintura é em pó, do tipo híbrida (poliéster - epóxi), garantindo resistência a radiação e resistência
química, W-eco, atendendo norma Europeia RoHS, isenta de metais pesados, nas cores
disponíveis para linha, com camada média de 60 mícrons de espessura. Todas as peças são
curadas em estufa com esteira de movimentação contínua à
temperatura de 200° C. GARANTIA DE 5 ANOS / COR A DEFINIR.
TOTAL – DOIS MILHÕES, SETECENTOS E NOVE MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS.
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EXTRATO DE PUBLICAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO Nº PE0162022
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº PE0162022

ATA DE REGISTRO DE Nº PE0162022 – ÓRGÃO GERENCIADOR; MUNICIPIO DE NOVA VIÇOSA/BAHIA –
FORNECEDOR: RN COSTA COMERCIAL LTDA – ME – CNPJ: 12.812.660/0001-56 – OBJETO: Futura e eventural Aquisição
de eletrodomestico, para atende a Secretaria Municipal de Educação do Municipio de Nova Viçosa/Ba– VALOR : R$
2.960.740,00 (dois milhões, novecentos e sessenta mil, setecentos e quarenta reais – VIGENCIA: 08/08/2022 a 08/08/2023.
LUCIANA SOUSA MACHADO RODRIGUES – PREFEITA MUNICIPAL.

_____________________________________
Municipio de Nova Viçosa
Luciana Sousa Machado Rodrigues
Prefeita Municipal

PLANILHA ANEXA - ATA REGISTRO PREÇOS N° PE 0162022
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DESCRIÇÃO
BALANÇA DIGITAL PARA ALIMENTOS - Balança Eletrônica Digital 40kg Alta Precisão Completa Capacidade:
40KG Divisão: 2G Corpo em Plástico ABS Injetado Prato Inoxidável Display LCD com iluminação Display
duplo(para vendedor e cliente) Teclado 24 Teclas Painel Aprova de Respingo Indicador de bateria baixa
Indicador de bateria carregando Bivolts (110v-220v) Bateria Recarregável Itens Inclusos: 1 Balança 1 Fonte
AC/DC Bivolt1 Manual Não tem Selo do Inmetro 3 Meses de Garantia

MARCA

FOREVER

BATEDEIRA PLANETÁRIA - Potência 500W, Controle com 11 velocidades
+ velocidade Turbo, Capacidade total: 4 Recursos: Função turbo Sim Batedores 3, Rotação. Alimentar
acoplável Sim Voltagem 220 Volts. Consumo aproximado de energia 0,5kw/informações adicionais:
Tampa antirrespingos / Batedor para massas pesadas INMETRO BRA17/10664.Peso aproximado
MONDIAL
Peso do produto 3,37 kg. Peso do produto com embalagem 3,755 kg. Dimensões do produto Largura 44
cm. Altura 33 cm. Profundidade 24 cm. Garantia Prazo de garantia 01 ano (3 meses de garantia legal
e mais 9 meses de garantia especial concedida pelo fabricante). Conteúdo da embalagem- 01
Batedeira- 01 Tigela- 03 Batedores.
BEBEDOURO INDUSTRIAL - elétrico, com 4 torneiras, aparador de água frontal, com revestimento externo
em chapa inox, capacidade 200 litros no reservatório, serpentina interna em aço inox 304, tensão 220V, com
BELFRIO
filtro incluso, isolamento térmico injetado em poliuretano expandido. Certificado pelo Inmetro conforme portaria
191. Consumo médio mensal 24KW.
BEBEDOURO INDUSTRIAL INFANTIL - Bebedouro e lavatório: atende aadultos e crianças, Material: Polímero
ABS com tratamento Ultra Violeta,Fácil limpeza e higienização, Diversas opções de torneiras,02 temperaturas
JACO
de água: natural e gelada, rendimento: 200 copos de água gelada/ hora, Sistema de filtração em carvão
ativado, Hidráulica: Sistema hidráulico atóxico embutido, Versão luxo com torneira eletrônica ou versão básica FILTRO
com torneira mecânica, Peso sem refrigeração 19 kg/ com refrigeração 37 kg, Voltagem: 110v ou 220v.
BEBEDOURO tipo coluna, elétrico, tipo coluna, para garrafão de água mineral de 20 (vinte) litros, 220
volts. - Capacidade de armazenamento noreservatório de no mínimo 2 litros; - Gabinete em aço tratado
contra corrosão; - Torneiras: 01(uma) para água natural e 01(uma) para água gelada; - Reservatório em
plástico atóxico; - Compressor silencioso e econômico, que nã o use como elemento de refrigeração o
gás CFC; - Tensão 127 volts - Manual de instruções. Dimensões do gabinete: Alturamínima de 900 mm
e máxima de 1.000 mm; Largura mínima de 300 mm e máxima de 350 mm; Profundidade mínima de 270 mm
ESMALTEC
e máxima de 390mm; as seguintes informações deverão ser impressas ou coladas pelo fabricante,
diretamente sobre a embalagem em que o produto está acondicionado: Nome/CNPJ do fabricante, marca do
produto, endereço, data de fabricação ou lote. Em conformidade com a norma NBR vigente e selo INMETRO;
Garantia mínima do fabricante 1(um) ano prestada no Estado da Bahia. Unidade de Fornecimento: Um
BEBEDOURO INDUSTRIAL DE COLUNA SÓ AÇO 220L INOX. BI06TI 127V; 06 torneiras altura:144cm; 130 largura; 42profundidadeficha técnica marca: só aço modelo: bi06ti127v
Só Aço
voltagem:127vpotência (w):520,7wtipo industrial quantidade de torneiras:6 capacidades máxima de água:
12,133l/h capacidade do reservatório: 220ltemperaturas da
água: gelada temperatura mínima: 4ºctemperatura máxima: 9ºcsistema de refrigeração: compressorvazão:
1591,2l/h.
DESCASCADOR ELÉTRICO – Descascador de cozinha de frutas vegetais de batata com duas lâminas de
Makeda
reposição Especificações: Multi funcionalelétrico automático descascador de batata com bateria alimentado
por bateria Material: ABS Grade material: grau alimentar pele sobre: 1mm Cor: branco, preto Tamanho do

QNT

V. UNT.

V. TOTAL

40

R$ 599,00

R$ 23.960,00

80

R$ 660,00

R$ 52.800,00

80

R$ 4.690,00

R$ 375.200,00

40

R$ 1.500,00

R$ 60.000,00

80

R$ 1.190,00

R$ 95.200,00

20

R$ 1.800,00

R$ 36.000,00

120

R$ 300,00

R$ 36.000,00
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produto: 285 x 140 x 140mm/11,22 x 5.51 x 5.51in.
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ESPREMEDOR DE SUCO – Descrição: Referência: SPL- 004Tensão: 127/220 Frequência:50 - 60 HzUso
RES. Consumo: 0,27 kW/Potência Nom.¹: 1/4 CV - 180 W. Potência Máx.²: 200 W. Caçamba: Alum.
Spolu
Repuxado
Tampa: Polipropileno. Jarra e peneira: Polipropileno Jogo de Carambolas:Poliestireno Altura:
335 mm. Peso bruto ³: 4,310 Kg. Rotação: 1.740 rpm.
FERRO ELÉTRICO - Extra Leve VFA tem grande área de base, poupa- botões e controlede temperatura
frontal. Especificações Técnicas: Comprimento do fio 1854 mm Cores Variadas Potência (W)
1000WCaracterísticas: Modelo: VFA Tradicional Frequência: 50/60 Hz Fio: 1,66 metros Dimensões Black &Decker/
Aproximadas: 12 x 24 x 15 cm (LxCxA) Peso Líquido Aproximado (kg): 0,888 Kg Peso Bruto Aproximado:
0,998 Kg Selo INMETRO: Sim Tipo de
Selo INMETRO: Segurança Compulsório Voltagens: 110v e 220v
FOGÃO INDUSTRIAL 06 BOCAS COM FORNO - FOGAO, a gás, industrial,
CRISTAL AÇO
com 06 (seis) queimadores, 01 forno, grelhas medindo 400 x 400 mm, todos os queimadores duplos,
estrutura e quadro em chapa de aço carbono laminado tipo 1020, em perfis "U" e " L",
registro de latão cromado laminado tipo 1020, bandeja coletora em chapa de aço tratado pintado, queimadores
em ferro fundido, dimensões 1570 x 1180 x 850 mm.
FOGÃO INDUSTRIAL 04 Bocas com Forno - FOGAO, a gás, industrial, com 04 (quatro) queimadores, 01 forno,
grelhas medindo 400 x 400 mm, todos os queimadores duplos, estrutura e quadro em chapa de aço carbono laminado CRISTAL AÇO
tipo 1020, em perfis "U" e " L", registro de latão cromado laminado tipo 1020, bandeja coletora em chapa de aço
tratado pintado, queimadores em ferro fundido, dimensões mínimas 800 x 1010 x 800 mm. (AxLxC). Garantia
mínima 1(um) ano.
FOGÃO INDUSTRIAL 2 BOCAS 30X30 P7 ALTA PRESSÃO EM AÇO INOX
- Fogão Industrial de ALTA PRESSÃO A Gás GLP (BOTIJÃO) Linha Cristal Luxo INOX Perfil 7 Dois CRISTAL AÇO
Queimadores formato REAL de 111mm em FerroFundido Grelhas em ferro fundido 30cmx30cm. Estrutura
em aço inox 430Medidas do Fogão Montado: Altura: 0,80 cm Largura:
0,79 cm Profundidade: 0,52 cm.
FREEZER, horizontal, capacidade mínima de 534 litros, com 02 tampas, puxadores anatômicos com
fechaduras, termostato dupla função (congelador ou conservador), rodízios de nylon, na cor branca, tensão 220 CONSUL
volts. Garantia mínima do fabricante de 01 (um) ano.
FREEZER VERTICAL 250L - FREEZER, vertical com as seguintes características mínimas:
- Com capacidade liquida mínima de 250 litros; - Com sistema de termostato com temperatura -16 graus
Celsius ou menor(mais frio); -Gavetas ou Prateleiras deslizantes; - Termômetro de máxima e mínima; Congelamento rápido, -Degelo automático; - Iluminação interna;ALIMENTACAO ELETRICA Tensão de
alimentação do equipamento: 220v. GARANTIA Deve ser apresentada o Certificado de Garantia completa com
duração mínima de 02 (dois) anos a contar da data de aceitação do equipamento, entendendo-se por
aceitação a etapa que se sucede a entrega do equipamento e que se caracteriza pela realização dos
testes preconizados nos manuais de operação e de serviço, comprovando que oequipamento está operando
dentro de suas condições de normalidade. ASSISTENCIA TECNICA Devem ser assegurados os serviços de
assistência técnica, prestada diretamente pelo fabricante, seu representante ou empresa autorizada, no estado
da Bahia (a empresa de assistência técnica indicada, quando não for a própria fabricante, deve ter capacitação
comprovada pelo fabricante do equipamento ofertado e seguir todas as normas aplicáveis a assistência
técnica do equipamento ofertado), mantendo-se para isso a periodicidade de atividades de
manutenção de acordo com o cronograma que e recomendado nos manuais de operação e de serviço do
fabricante
GELADEIRA DOMESTICA, duplex, capacidade total 300 litros, consumo entre 50 a 53KW/mês, tensão
220 volts, porta com prateleiras, na cor branca,porta ovos, prateleiras internas, gavetas para vegetais, carnes
e frios, congelador tipo frostfree, degelo automático, lâmpada interna, não usar no sistema de refrigeração
o gás CFC, com o SELO PROCEL,
garantia do fabricante mínima de 01 (um) ano
GELADEIRA DOMÉSTICA, duplex, capacidade total 480 litros, consumo entre 50 a 53KW/mês, tensão
220 volts, porta com prateleiras, na cor branca,porta ovos, prateleiras internas, gavetas para vegetais, carnes
e frios, congelador tipo frostfree, degelo automático, lâmpada interna, não usa nosistema de refrigeração o gás
CFC, com o SELO PROCEL, garantia do fabricante mínima de 01 (um) ano.
LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL - Capacidade 8 litros, Material/ Composição aço Inox Cor Inox, Voltagem 220v,
Potencia mínima (w) 800w, Consumo,(Kw/h) 0,35kw/h.

FRICON

80

20

R$ 355,00

R$ 155,00

R$ 28.400,00

R$ 3.100,00

80

R$ 2.798,00

R$ 223.840,00

80

R$ 2.349,00

R$ 187.920,00

8

R$ 990,00

R$ 7.920,00

80

R$ 4.982,00

R$ 398.560,00

80

R$ 1.800,00

R$ 144.000,00

40

R$ 3.699,00

R$ 147.960,00

80

R$ 4.860,00

R$ 388.800,00

80

R$ 1.090,00

R$ 87.200,00

80

R$ 815,00

R$ 65.200,00

30

R$ 1.800,00

R$ 54.000,00

ELECTROLUX

PANASONIC

METAL
FERREIRA

LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL - capacidade 4 litros, Material/Composiçãoaço Inox Cor Inox, Voltagem 220v, METAL
Potencia mínima (w) 800w, Consumo, (Kw/h) 0,35kw/h.
FERREIRA
MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS 16KG - máquina de lavar roupa, modelodoméstico, com capacidade mínima
de 11 Kg - função de lavagem, enxáguee centrifuga – multidispenser - tampa com visor amplo de vidro temperado CONSUL
e puxador anatômico - tensão 220 volts, embalagem com dados de identificação do produto e marca do
fabricante e selo PROCEL.
MICRO-ONDAS 30L FORNO, micro-ondas, capacidade total mínima 30 litros, painel de controle
eletrônico, funções descongelamento e cozimento pré-programado, prato giratório, níveis de potência,
relógio, trava desegurança, tecla início rápido, tensão 220 volts. Manual de instruções asseguintes
informações deverão ser impressas ou coladas pelo fabricante, diretamente sobre a embalagem em que o LG
produto está acondicionado: Nome/CNPJ do fabricante, marca do produto, endereço, data de
fabricação ou lote O produto deverá apresentar o Selo Inmetro com eficiência energética A. Garantia
mínima do fabricante 1(um)
ano prestada no Estado da Bahia.
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R$ 989,00
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Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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21

UNID.

22

UNID.

23

UNID.

24

UNID.

25

UNID.

MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS - 6 VELOCIDADES +
PULSAR - Multifunções- Ideal para preparar diversas receitas- Funções: Processa, rala, corta, mistura,
fatia, pica, liquidifica, faz sucos e muito mais!- Sistema de eixos duplos: maior força e velocidade,
resultando em mais agilidade e desempenho- Lâminas em aço inox: com altíssima capacidade de corte- Possui
duas lâminas de corte: fatiador e ralador- Trava de segurança: O aparelho só funciona se estiver corretamente
montado, reduzindo o risco de acidentes- Pés antiderrapantes- Microstore: todos os acessórios podem ser
guardados dentroda jarra- Design vertical: ocupa menos espaço na cozinha- Composição: Metal e Plástico
Liquidificador:- Prepara sucos, vitaminas, coquetéis, sopas, molhos, cremes e muito mais- Copo com
graduação e capacidade total para 2,2 L- Dimensões: 42x22,5x21,5 cm (AxLxP)- Peso: 2,04 kg Processador:Processa todos os tipos de frutas, vegetais, queijos, carnes, grãos, coco, torradas, cebola, alho e outros
alimentos- Jarra com capacidade para 1,2 LDimensões: 37,5x25,5x21,5 cm (AxLxP)-Peso: 2,44 kg
SECADORA DE ROUPAS - SECADORA, elétrica de roupas com capacidade para 20 kg de roupa seca
por carga; Gabinete com paredes duplas em chapa de aço inox SAE 1020 pintada com poliuretano na cor
padrão, pintura antioxidante Cesto interno e externo construído com chapase perfis de aço inoxidável perfurado
simetricamente em no mínimo 45% da sua superfície lateral e dotada de no mínimo quatro batedeiras do
mesmo m aterial em sentido longitudinal Porta em aço SAE 1020, com vidro visor redondo devidamente
vedado; filtragem através de caixa coletora frontal com tela de arame galvanizado Painel de comando frontal com
sistema eletrônico digital de tempo e temperatura, equipado com chave geral e lâmpada indicadora de
aquecimento ligado.; acionamento através de motoreselétricos trifásicos, para exaustor e cesto rotativo;
Termômetro digital e termostato para controle da temperatura de secagem; Sistema de alarmesonoro que
indique o fim da operação; Sistema elétrico de aquecimento; Porta com sistema se segurança;
Alimentação elétrica (de acordo com a tensão vigente da região da unidade) Manuais de operação e de
serviço de manutenção para cada equipamento em português (Brasil), Deve ser presentado o Certificado
de Garantia
de 02 (dois) anos.
TANQUINHO 11KG – LAVADORA de roupa, modelo doméstico, capacidade para 12 Kg, dimensões de 1040
x 690 x 690 mm, com as funções de lavageme enxague, abertura superior, gabinete em aço, recipientes para
sabão eamaciante, tensão de 220 volts
VENTILADOR, tipo de coluna, oscilante, diâmetro mínimo de 50 cm, mínimo de 03 (três) pás, 220 volts Com
controle de oscilação; Grade protetora plástica ou metálica removível Controle de velocidade Coluna
regulável Altura mínima 1,10 metros Altura máxima 2,10 metros Manual de instrução; Tensão 220 volts O
produto deverá apresentar o Selo do Inmetro Garantia mínima do fabricante 1(um) ano prestada no Estado
da Bahia
VENTILADOR TUFÃO - tipo de parede, turbo, oscilante, diâmetros mínimos de 60 cm, mínimo de 03 (três) pás,
bivolt Com controle de oscilação; Grade protetora metálica; Controle de velocidade; Manual de instrução;
TensãoBivolt; Selo Procel ou classificação Inmetro A ou
consumo médio máximo3,30 kWh/mês. Garantia mínima do fabricante 1(um) ano prestada no Estado da
Bahia.

PHILCO

45

R$ 550,00

R$ 24.750,00

GUARÁ

15

R$ 15.000,00

R$ 225.000,00

SUGGAR

20

R$ 699,00

R$ 13.980,00

100

R$ 125,00

R$ 12.500,00

600

R$ 365,00

R$ 219.000,00

VENTISOL

BRITÂNIA

TOTAL – DOIS MILHÕES, NOVECENTOS E SESSENTA MIL, SETECENTOS E QUARENTAREAIS.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: NEFGQJM5ODQ2QUU4MTE0QT
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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EXTRATO DE PUBLICAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO Nº PE0172022
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº PE017202201
ATA DE REGISTRO DE Nº PE017202201 – ÓRGÃO GERENCIADOR; MUNICIPIO DE NOVA VIÇOSA/BAHIA –
FORNECEDOR: LUCK ATACADO DE PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI-ME– CNPJ: 19.112.177/0001-08 – OBJETO:
Futura Aquisição de materiais de higiene, itens de cama e banho, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de
Educação do Municipio de Nova Viçosa/Ba– VALOR : R$ 78.705,00 (setenta e oito mil setecentoos e cinco reais) – VIGENCIA:
08/08/2022 a 08/08/2023. LUCIANA SOUSA MACHADO RODRIGUES – PREFEITA MUNICIPAL.

_____________________________________
Municipio de Nova Viçosa
Luciana Sousa Machado Rodrigues
Prefeita Municipal

PLANILHA ANEXA - ATA REGISTRO PREÇOS N° PE 017202201

LOTE 01- MATERIASI DE HIGIENE
ITEM

1

2

3

4

5

6

7

DESCRIÇÃO
BANHEIRA PLÁSTICA MÉDIA Banheira plástica para banho,
medindo aproximadamente 20x45x77cm, com capacidade de
aproximadamente 20 litros, na cor verde bebê, amarelo ou incolor.
Produto totalmente atóxico
CHUPETA ORTODÔNTICA: Produto confeccionado em
polipropileno em formado disco oval, com furode ventilação,
permitindo a circulação de ar dentro do bulbo bico macio, botão
frontal. Produto aprovado pela ANVISA. Apresentar 01 amostra
do produto junto com a proposta Marca e
procedência.
Condicionador
infantil
com
PH
balanceado,
dermatologicamente testado, hipoalergênico, sem álcool etílico,
com 200ml.
CREME DENTAL INFANTIL, com flúor ativo, aroma de frutas,
embalagem de no mínimo 50g; registro no ministério da saúde.
embalagem contendo amarca do fabricante, peso líquido, data de
fabricação e prazo devalidade. o prazo de validade mínimo de 12
meses a
partir data da entrega.
CREME PARA CABELO,
CONDICIONADOR,
INFANTIL, EXTRA SUAVE, PH BALANCEADO.
creme para cabelo, condicionador infantil, extrasuave, testado
dermatologicamente, que não irrita osolhos (oftalmologicamente
testado); composto poragua, cetearyl alcohol, cetyl alcohol,
polyquaternium –7, stearamidopropryl dimethylamine, ceteareth –
20,parfum, latic acid, behentrimonium chloride, disodium
edta,methylisothiazolinone/methylchloroisothiazolin one, benzyl
salicylate, citronellol, limonene e outrassubstancias permitidas;
produto acondicionado emembalagem plástica com tampa tipo
flip-top contendo200 ml. deverá conter na embalagem modo de
usar,composição, informações do fabricante e outras
informações VALIDADE DE NO MÍNIMO 24 MESES.
COLÔNIA INFANTIL-suave fragrância de lavanda, sem álcool,
dermatologicamente testada e hipoalérgica, com registro do
ministério da saúde,
frasco com 200ml.
ESCOVA DE MAMADEIRAS: Confeccionado em material PP,
cabo longo permitindo limpeza em mamadeiras de qualquer
tamanho, possuindo uma pequena escova integrada no cabo
especialmente para limpezas de bicos, cerdas macia para
evitar risco na parede da mamadeira. Apresentar 01amostra
do produto junto com a proposta Marca e
procedência.

UNID

QUAT

MARCA

UNID.

300

ADOLETA

UNID.

200

UNID.

UNID

V. UNIT

V. TOTAL

R$ 48,00

R$ 14.400,00

LOLLY

R$ 18,53

R$ 3.706,00

1000

ADOLETA

R$ 7,05

R$ 7.050,00

600

ALEGRINHO

R$ 3,75

R$ 2.250,00

UNID.

1000

ADOLETA

UNID.

800

SKALINHA

UNID.

50

LOLLY

R$ 6,90

R$ 6.900,00

R$ 9,75

R$ 7.800,00

R$ 11,85

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: NEFGQJM5ODQ2QUU4MTE0QT
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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8

9

10

11

12

13

14
15

16

17

18

19

Sabonete infantil em barra, mínimo 80g, glicerinado com mel
natural e vitamina E, dermatologicamente testado,
123 BABY
R$ 2,85
hipoalergênico, com emoliente suave, com propriedades UNID. 400
hidratantes.
Pacotes com / 12unid.
SABONETE LIQUIDO GLICERINADO, coco
R$ 48,00
amildoprobilbateina, glicerina, edita, água deionizada, sem álcool,
LAROMATIC
PH neutro, hipoalérgico para higiene corporal, uso infantil. galão UNID. 100
com 05 litros.
SABONETEIRA PLÁSTICA Saboneteira plástica infantil, na cor
MONTEYPLASTIC
branca ou incolor, com capacidadepara aproximadamente 230 ml.
R$ 3,00
UNID. 200
Shampoo infantil com PH balanceado, testado
dermatologicamente, hipoalergênico, sem álcool etílico,
ADOLETA
R$ 7,50
UNID. 600
com 400ml.
ESCOVA DENTAL INFANTIL MACIA CABO RETO,
cerdas macias, cabeça referência 35, com cerdas de cabeça
DENTAL K
arredondadas contendo 28 tufos de cerdas, comprimento total UNID. 150
R$ 1,05
de 15 a 17 cm c/ selo de aprovação da abo - (associação
brasileira de odontologia), embaladas individualmente.
ESCOVA INFANTIL PARA CABELO - em material
sintético atóxico, para pentear cabelos curtos, médios e longos de
LILLO
UNID. 150
R$ 12,74
fios finos, médios e grossos, para crianças.
ESPONJA DE BANHO INFANTIL – esponja em
espuma, delicada de excelente qualidade, com formato de
RICCA
UNID. 500
R$ 11,99
cachinhos, cores e tamanhos diversos.
PENTE INFANTIL PARA CABELO - em material
plásticos atóxico de dentes largos, em corpo único,com 02 (duas)
200
MONTEYPLASTIC R$ 2,25
espessuras para pentear e medindo aproximadamente de 30x UNID
120mm.
TESOURA INFANTIL - tesoura para cortar unha, com pontas
arredondadas, confeccionada em aço inox,com cabo em formato
BUBA
R$ 18,00
anatômico. tamanho aproximado 13,5 cm a marca do fabricante UNID. 150
deverá estar gravado na lâmina da tesoura e deverá possuirselo do
INMETRO.
LENCO UMEDECIDO;
COM FRAGRANCIA
SUAVE; SEM ALCOOL; POTE COM
NO MÍNIMO 75 UNIDADES, lenço umedecido; hipoalergênico;
com fragrância suave; sem álcool; medindo mínimo 21cm x
12,5cm com variação de no máximo 0.5cm (para + ou para -);
composto por água purificada; lanolina; propilenoglicol;
cocamidopropil; betaína; polissorbato 20; edta; metilparabeno;
diclorobenzílico; bronopol e fragrância produto testado
FIESTA WIPES
dermatologicamente; acondicionados em pote plástico contendo UNID. 2000,000
R$ 3,74
mínimo 75 unidades(lenços) e medidas inferiores, poderá,desde
que não ultrapasse 15% para mais ou para menos; devidamente
identificado com dados do produto e do fabricante, validade de
no
mínimo 24 meses.
POMADA PARA ASSADURAS 90G - para uso
pediátrico, com vitaminas a e d, composição mínimade 5.000ui/g
UNID. 400
de retinol, 900ui/g de colecalciferol e 150mg/g de óxido de
zinco, em tubo contendo aproximadamente 90g. o prazo
devalidade mínima
de 12 meses a partir data da entrega.
TOUCA
PARA
BANHO,
POLIETILENO
EELASTICO,INFANTIL
Touca para banho, infantil, 100% impermeável, estampada, com
300
elástico confortável ao redor da touca; fabricado em material UNID
polietileno. embalado individualmente em saco plástico
transparente com identificação do fabricante, composição e
outras informações.

TRA LA LA

TERUMI

R$ 11,97

R$ 4,95

VALOR TOTAL GLOBAL DO LOTE R$ 78.705,00 (setenta e oito mil, setecentos e cinco reais).

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: NEFGQJM5ODQ2QUU4MTE0QT
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

R$ 1.140,00

R$ 4.800,00

R$ 600,00

R$ 4.500,00

R$ 157,50

R$ 1.911,00

R$ 5.995,00

R$ 450,00

R$ 2.700,00

R$ 7.480,00

R$ 4.788,00

R$ 1.485,00

R$ 78.705,00
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EXTRATO DE PUBLICAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO Nº PE0172022
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº PE017202202
ATA DE REGISTRO DE Nº PE017202202 – ÓRGÃO GERENCIADOR; MUNICIPIO DE NOVA VIÇOSA/BAHIA –
FORNECEDOR: R. CLEAN COMERCIAL EIRELI CNPJ: 26.728.117/0001-80 – OBJETO: Futura Aquisição de materiais de
higiene, itens de cama e banho, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação do Municipio de Nova
Viçosa/Ba– VALOR : R$ 38.173,50 (trinta e oito mil, cento e setenta e três e cinquanta centavos) – VIGENCIA: 08/08/2022 a
08/08/2023. LUCIANA SOUSA MACHADO RODRIGUES – PREFEITA MUNICIPAL.

_____________________________________
Municipio de Nova Viçosa
Luciana Sousa Machado Rodrigues
Prefeita Municipal

PLANILHA ANEXA - ATA REGISTRO PREÇOS N° PE 017202202

LOTE 02- ITENS DE CAMA E BANHO
ITEM

DESCRIÇÃO

UNID

QUANT

MARCA

V.UNIT

V.TOTAL

Cobertor para berço, Estampado, Tamanho Berço, Tecido 100%
01 microfibra. Dupla faceAntialérgico. Peso aproximado do produto 300
gramas. Dimensões aproximadas (Lx C): 90 x 110 cm.

UNID.

150

CAMESA R$ 20,15 R$

3.021,75

Edredons para berço, 100% algodão, antialérgico, estampa
com desenhos unissex.Medindo: 1,00 x 1,30.

UNID.

150

CAMESA R$ 33,38 R$

5.006,25

UNID.

300

PAPI

R$ 10,26 R$

3.078,00

UNID.

200

CAMESA R$ 18,45 R$

3.690,00

UNID.

200

CAMESA R$ 18,12 R$

3.624,00

UNID.

500

CAMESA R$ 16,62 R$

8.310,00

UNID.

500

CAMESA R$

8,84 R$

4.417,50

UNID.

200

PAPI

R$ 10,50 R$

2.100,00

UNID.

200

PAPI

R$ 24,63 R$

02

03

04
05

06

07

FRONHA PARA TRAVESSEIRO INFANTIL EM MALHA
100%ALGODÃO, mínimo de 40cm x 50cm, com aba interna
(gaveta), 30/1 fiospenteados, gramatura mínima de 135g/m² liso nas
cores amarelo claro e azul claro.
Lençol medidas 1,40x2,20 tamanhos final, com elástico, tecido
percal 180 fios 100% algodão.
Lençol para berço, liso, com elástico, tecido confeccionado
em 100% Algodão. Fio 30/1 Penteado135g/m2 Tamanho: 105 x
160 cm (LxC).
Toalha de banho branca - confeccionada em tecido de
composição 95% algodão +5% poliéster, medida 0,70x1,35m, com
400 g de peso no mínimo, inodoro, na cor branca. Com a estampa
do Brasão. AS MEDIDAS DEVERÃO SER APROXIMADAS COM
TOLERÂNCIA MÁXIMA DE 5% (CINCO POR CENTO). PARA
MAIS OU PARA MENOS.
TOALHA DE ROSTO 100% ALGODÃO, MÍNIMO DE 0,5 X 0,8M,
COM GRAMATURA ACIMA DE 360 GR, LISA NAS CORES
AMARELO CLARO E AZUL CLARO.

Travesseiros, infantil para berço, 100% algodão, anti ácaro,
08 antialérgico. Medindo:30x40 cm.
Travesseiro anti refluxo para bebê, espuma. Medindo: Alt 8,0cm x
09 Larg. 29,0cm x Prof.29,0cm.
VALOR TOTAL

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: NEFGQJM5ODQ2QUU4MTE0QT
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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4.926,00
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EXTRATO DE PUBLICAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO Nº PE0172022
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº PE017202203

ATA DE REGISTRO DE Nº PE017202203 – ÓRGÃO GERENCIADOR; MUNICIPIO DE NOVA VIÇOSA/BAHIA –
FORNECEDOR: NV MAGAZINE LTDA CNPJ: 24.221.759/0001-62 – OBJETO: Futura Aquisição de materiais de higiene,
itens de cama e banho, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação do Municipio de Nova Viçosa/Ba–
VALOR : R$ 139.990,00 (cento e trinta e nove mil, novecentos e noventa reais) – VIGENCIA: 08/08/2022 a 08/08/2023.
LUCIANA SOUSA MACHADO RODRIGUES – PREFEITA MUNICIPAL.

_____________________________________
Municipio de Nova Viçosa
Luciana Sousa Machado Rodrigues
Prefeita Municipal

PLANILHA ANEXA - ATA REGISTRO PREÇOS N° PE 017202203

LOTE 03- COLCHOES E COLCHONETE
ITEM
1

2

DESCRIÇÃO

UNID. QUANT MARCA

Colchão para Berço: - Estrutura do colchão:
Espuma. Densidade: D18. - Revestimento:
Tecido 100% poliéster. - Peso suportado do UNID.
produto: 30 kg. - Dimensões aproximadas: (L xA
x P) 0,60 x 0,10 x 1,30 m. - Certificado do
INMETRO.
Colchonetes para creches revestidos de bagun
tipo napa com zíper, impermeáveis, feitos com
espumas aglomeradas que não deformam como UNID.
peso do corpo, alta durabilidade, medidas:
1,30 x 0,60 x 0,10 densidade 26, cor azul.

200

Sonos

800

Sonos

VLR.
UNIT.

VLR. TOTAL

R$
139,99

R$ 27.998,00

R$
139,99

R$ 111.992,00

Total

R$ 139.990,00

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: NEFGQJM5ODQ2QUU4MTE0QT
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Terça-feira
20 de Setembro de 2022
18 - Ano XVI - Nº 4846

Nova Viçosa

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO Nº PE0182022
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº PE018202201
ATA DE REGISTRO DE Nº PE018202201 – ÓRGÃO GERENCIADOR; MUNICIPIO DE NOVA VIÇOSA/BAHIA –
FORNECEDOR: OKEY-MED DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS HOSP ODONT IMP CNPJ: 11.311.773/0001-05 –
OBJETO: Futura Aquisição de fraudas descartaveis, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação do
Municipio de Nova Viçosa/Ba– VALOR LOTE 01: R$ 59.896,00 (cinquenta e nove mil, oitocentos e noventa e seis reais) –
VALOR LOTE 02: R$ 315.000,00 (trezentos e quinze mil reais) – VIGENCIA: 16/08/2022 a 16/08/2023. LUCIANA SOUSA
MACHADO RODRIGUES – PREFEITA MUNICIPAL.

_____________________________________
Municipio de Nova Viçosa
Luciana Sousa Machado Rodrigues
Prefeita Municipal

PLANILHA ANEXA - ATA REGISTRO PREÇOS N° PE 018202201

LOTE 01 – FRAUDAS SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
ITEM DESCRIÇÃO DO PRODUTO

1

2

3

4

5

UNID

QTD

Absorvente descartável higiênico, tipo geriátrico, pacote com 20
unidades, comprimento 40, largura
12. Características adicionais: camada interna absorvente, camada
plástica de material suave que impede a passagem dos líquidos para
laterais.

PACOT
ES

500

Fralda descartável infantil: Composição Polpa de celulose, polimetro
super absorvente, filme de polietileno, não tecido de fibras de polipropileno,
não tecido de poliéster, elástico desvios, álcool esterealitico, hipoalérgica e
dermatologicamente testada, formato anatômico, com aloe
vera. Tamanho P, pacote com 20 unidades.

PACOT
ES

Fralda descartável infantil: Composição Polpa de celulose, polimetro
superabsorvente, filme de polietileno, não tecido de fibras de polipropileno,
não tecido de poliéster, elástico desvios, álcool esterealitico, hipoalérgica e
dermatologicamente testada, formato anatômico, com aloe vera. Tamanho
M, pacote com 7 unidades.

PACOT
ES

Fralda descartável infantil: Composição Polpa de celulose, polimetro
superabsorvente, filme de polietileno, não tecido de fibras de polipropileno, PACOT
não tecido de poliéster, elástico adesivos, álcool esterealitico, hipoalérgica e
ES
dermatologicamente testada, formato anatômico, com aloe vera.
Tamanho G pacote com 6 unidades.
Fralda descartável infantil: Composição Polpa de celulose, polímetro
superabsorvente, filme de polietileno, não tecido de fibras de polipropileno,
não tecido de poliéster, elástico desvios, álcool esterealitico, hipoalérgica e
dermatologicamente testada, formato anatômico, com aloe vera. Tamanho
GG, pacote com 06 unidades.

UNID.

MARCA /
FABRICANTE /
MODELO / Nº
REGISTRO /
PROCEDENCIA
MAXI CONFORT/
MAXICONFORT/
UNISSEX/ ISENTO/
NACIONAL

LIPPY/ MAXI
1000 CONFORT/ TAM.P/
ISENTO/NACIONAL

10.000

800

600

LIPPY/ MAXI
CONFORT/ TAM.M/
ISENTO/
NACIONAL
LIPPY/ MAXI
CONFORT/ TAM.M/
ISENTO/
NACIONAL
LIPPY/ MAXI
CONFORT/ TAM.M/
ISENTO/
NACIONAL

V. UNIT.

R$

V. TOTAL

9,70

4.850,00
R$

R$

8,99

8.990,00
R$

R$

4,04

40.400,00
R$

R$

4,04

3.232,00
R$

R$

VALOR TOTAL DO LOTE

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: NEFGQJM5ODQ2QUU4MTE0QT
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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LOTE 03 - FRAUDAS SECRETARIA MUNICIPALDE
EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO.

ITEM DESCRIÇÃO DO PRODUTO

1

2

3

4

Absorvente descartável higiênico, tipo geriátrico, pacote com 20
unidades, comprimento 40, largura
12. Características adicionais: camada interna absorvente, camada plástica
de material suave que impede a passagem dos líquidos para laterais.
Fralda descartável infantil, com barreiras, gel super absorvente. Formato
anatômico, barreira lateral antivazamento ou impermeáveis e camada de
proteção ultras seca. Tamanho M, pacote com no mínimo 72 unidades.
Registro do produto ANVISA. Fabricação máxima de 03 meses anterior à
data de entrega.Referência marca: Evolution, ou equivalente” “ou similar” e
“ou de melhor qualidade”.

UNID

QTD

PACOTE
S

500

PACOTE
S

3.500

Fralda descartável infantil, com barreiras, gel super absorvente. Formato
anatômico, barreira lateral antivazamento ou impermeáveis e camada de
PACOTES 5.000
proteção ultras seca. Tamanho G, pacote com no mínimo 64 unidades.
Registro do produto ANVISA. Fabricação máxima de 03 meses anterior à
data de entrega. Referência marca: Evolution, ou equivalente” “ou similar” e
“ou de melhor qualidade”.
Fralda descartável infantil, com barreiras, gel super absorvente.
Formato anatômico, barreira lateral antivazamento ou impermeáveis e PACOTE 2.500
camada de proteção ultras seca. Tamanho EG, pacote com no mínimo 60 S
unidades. Registro do produto ANVISA. Fabricação máxima de 03
meses anterior à data de entrega. Referência marca: Evolution, ou

MARCA /
FABRICANTE /
MODELO / Nº
REGISTRO /
PROCEDENCIA
MAXI CONFORT/
MAXICONFORT/
UNISSEX/ ISENTO/
NACIONAL
EVOLUTION/
DRYLOCK/ TAM.M/
ISENTO/
NACIONAL

EVOLUTION/
DRYLOCK/ TAM.G/
ISENTO/
NACIONAL

V. UNIT.

V. TOTAL

R$ 10,38 R$

5.190,00

R$ 36,31 R$

127.085,00

R$ 36,31 R$

EVOLUTION/
DRYLOCK/ TAM.EG/ R$ 0,4
ISENTO/
7
NACIONAL

R$

181.550,00

1.175,00

equivalente” “ou similar” e “ou de melhor qualidade”.
VALOR TOTAL

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: NEFGQJM5ODQ2QUU4MTE0QT
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

R$315.000,00
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EXTRATO DE PUBLICAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO Nº PE0182022
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº PE018202202
ATA DE REGISTRO DE Nº PE018202202 – ÓRGÃO GERENCIADOR; MUNICIPIO DE NOVA VIÇOSA/BAHIA –
FORNECEDOR: DIETHAFARMA DIST. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA CNPJ: 17.103.649/0001-30 – OBJETO:
Futura Aquisição de fraudas descartaveis, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação do Municipio
de Nova Viçosa/Ba– VALOR LOTE 02: R$ 252.000,00 (duzentos e cinquenta e dois mil reais) – VIGENCIA: 16/08/2022 a
16/08/2023. LUCIANA SOUSA MACHADO RODRIGUES – PREFEITA MUNICIPAL.

_____________________________________
Municipio de Nova Viçosa
Luciana Sousa Machado Rodrigues
Prefeita Municipal

PLANILHA ANEXA - ATA REGISTRO PREÇOS N° PE 018202202
LOTE 02 – FRAUDAS DESCARTÁVEIS PARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
ITEM
DESCRIÇÃO

1

2

3

3

4

Absorvente descartável higiênico, tipo geriátrico,
pacote com 20 unidades, comprimento 40, largura 12.
Características adicionais: camada interna absorvente,
camada plástica de material suave que impede a
passagem dos líquidos para laterais.
Fralda descartável infantil: Composição Polpa de
celulose, polimetro super absorvente, filme de
polietileno, não tecido de fibras de polipropileno, não
tecido depoliéster, elástico desvios, álcool esterealitico,
hipoalérgica e dermatologicamente testada, formato
anatômico, com aloe vera. Tamanho P, pacote com 20
unidades.
Fralda descartável infantil: Composição Polpa de
celulose, polimetro superabsorvente, filme de polietileno,
não tecido de fibras de polipropileno, não tecidode poliéster,
elástico desvios, álcool esterealitico, hipoalérgica e
dermatologicamente testada, formato anatômico, com aloe
vera. Tamanho M, pacote com 20 unidades.
Fralda descartável infantil: Composição Polpa de
celulose, polimetro superabsorvente, filme de polietileno,
não tecido de fibras de polipropileno, não tecidode poliéster,
elástico desvios, álcool esterealitico, hipoalérgica e
dermatologicamente testada, formato anatômico, com aloe
vera. Tamanho M, pacote com 20 unidades.

PREÇO
UNITÁRIO

UNID

MARCA

PAC
OTES

DRY
MASTERS
OFT

2.000

R$

7,90

R$

15.800,00

PAC
OTES

HUGGIES

200

R$

12,90

R$

2.580,00

PAC
OTES

HUGGIES

200

R$

11,90

R$

2.380,00

PAC
OTES

HUGGIES

200

R$

11,90

R$

2.380,00

FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAMANHO Pcontendo Aloe Vera, camada externa toque suave, PACOT MASTERSOFT
controlador de odor com extrato natural, barreira mais altas, ES
proporcionando muito mais segurança contra vazamentos
laterais, hipoalergênica, indicador de umidade e
componentes atóxicos. Composição: barreiras protetoras
de fibra de polipropileno, fibras de celulose, polímeros super
absorventes (DRY GEL), fios de elastano, adesivos
termoplásticos e fita adesiva para fixação, camada interna
de não tecido e fibras de polipropileno com Aloe Vera,
camada externa de polietileno e incontinência severa.
Apresentar laudos de irritabilidade, dérmica primária,
acumulada e relatório microbiológico. Pacote contendo no
mínimo 10 tiras. Apresentar amostra que atendem às
exigências da ANVISA.

QUANT

600

R$

14,90

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: NEFGQJM5ODQ2QUU4MTE0QT
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

PREÇO TOTAL

R$

8.940,00
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5

6

FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAMANHO M,
contendo Aloe Vera, camada externa toque suave, PACOT PROTFRAL
controlador de odor com extrato natural, barreira mais altas, ES
proporcionando muito mais segurança contra vazamentos
laterais, hipoalergênica, indicador de umidade e
componentes atóxicos. Composição: barreiras protetoras
de fibra de polipropileno, fibras de celulose, polímeros super
absorventes (DRY GEL), fios de elastano, adesivos
termoplásticos e fita adesiva para fixação, camada interna
de não tecido e fibras de polipropileno com Aloe Vera,
camada externa de polietileno e incontinência severa.
Apresentar laudos de irritabilidade, dérmica primária,
acumulada e relatório microbiológico. Pacote contendo no
mínimo 30 tiras. Apresentar amostra que atendem às
exigências da ANVISA.
FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAMANHO G,
PACOT PROTFRAL
contendo Aloe Vera, camada externa toque suave, ES
controlador de odor com extrato natural, barreira mais altas,
proporcionando muito mais segurança contra vazamentos
laterais, hipoalergênica, indicador de umidade e
componentes atóxicos. Composição: barreiras protetoras
de fibra de polipropileno, fibras de celulose, polímeros super
absorventes (DRY GEL), fios de elastano, adesivos
termoplásticos e fita adesiva para fixação, camada interna
de não tecido e fibras de polipropileno com Aloe Vera,
camada externa de polietileno e incontinência severa.
Apresentar laudos de irritabilidade, dérmica primária,
acumulada e relatório microbiológico. Pacote contendo no
mínimo 30 tiras. Apresentar amostra que atendem às

2.000

R$

R$

30,90

27,12

R$

R$

61.800,00

67.800,00

2.500

exigências da ANVISA.
VALOR TOTAL DO LOTE 02

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: NEFGQJM5ODQ2QUU4MTE0QT
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

R$ 252.000,00

