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Benevides, 01/02/18

Proposta Comercial
ITEM DESCRIÇÃO QT UND P UNT P TOTAL

01 Cadeira Escolar Tipo Universitário - Cadeira 
universitária com assento e encosto em 
polipropileno, com aberturas laterais para 
ventilação, com prancheta fixa em polipropileno, - 
Estrutura quatro pés com gradil para porta livros e 
pintura epóxi e tratamento antiferruginoso e 
suporte para mochila e braço de força na 
prancheta para melhor sustentação da mesma.

Carteira Escolar Tído Universitário. ComDosicâo da 
estrutura formada em aço SAE 1010/1020, chapa 
16 diâmetro 19.05mmcom espessura de parede de 
l,5mm e chapa 18 GQm espessura de parede de 
l,20mrn, Estrutura composta porduas colunas 
dobradas e estampadas pneumaticamente em 
forma de "U", formando 2 (dois) pares de pés fixo, 
em metalon 25mm x 25mrn, dispostos lado a lado 
e unidos entre si através de 5 (cinco) travas em 
tubo de aço 7/8. Deverá ser fixada 2 (duas) colunas 
em metalon 20mm x 20mm, chapa 16 no formato 
de "L" para acomodação do porta livros, do 
assento e do encosto. Base de sustentação da 
prancheta composta de 2 (duas) colunas horizontal 
em metalon 20mm x 20mm chapa 16 em forma de 
"L", fixada entre a base de acomodação do assento 
e a base superior, onde será fixado 1 (uma) coluna 
em metalon 20mm x 20mm, chapa 16 , dobrada e 
estampada pneumaticamente seguindo o mesmo 
design da prancheta. Fechamento dos pés por 
meio de 4 (quatro) ponteiras plástica, 25 x 25, 
confeccionadas em material termoplástico 
injetado em polipropileno copolímero com no 
mínimo 3cm de altura mínima, fixadas sob pressão 
na parte externa. Deverá ser fixada 1 (uma) mão 
francesa, ligando a primeira coluna do porta livros, 
do assento e do encosto, até a coluna de 
acomodação da prancheta e 1 (um) porta mochila 
fixo com estrutura de aço. Acabamento 
daestruturapor fosfatização através de banhos 
químicos, decapante e desengrachante por meio 
de imersão e tratamento anti-ferruginoso. Pintura 
eletrostática em epóxi a pó polimerizada em estufa 
sem respingos de solda, com juntas esmerilhadas e 
cantos arredondados- Os componentes que 
formam a carteira deverão ser ligados entre si

3000 UND R$280,00 R$ 840.000,00

____ ______________
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termoplástico

injetado em polipropileno copolímero e moldado 
anatomicamente com bordas abauladas, 
acabamento liso e cantos arredondados, com peso 
mínimo de 750gr. Dimensões mínimas de 40cm 
frontal incluindo o porta caneta integrado na 
lateral esquerda x 54cm lateral direita, com o ante 
braço medindo lOcm de largura x 28cm na parte 
central e espessura mínima de 3mm, montada a 
estrutura por meio de encaixe com 4 (quatro) 
orelhas reforçadas de 5mm de espessura mínima, 
para fixação de parafusos JFX FER BIC 
bicromatizado 5.0mm x 36mm Phillips.

Poita Livros com Cesta no formato quadrado 
confeccionado peio processo de injeção
termoplástico injetado em poiipropiieno
copoiímero, medindo aproximadamente 37cm de 
largura por 34em de profundidade e altura de 
14cm com parede de 3mm, abertura frontal e 
furos para ventilação.

Assento fabricado peio processo de injeção 
termoplástico injetado em polipropileno 
copolímero, moldado anatomicamente, 
acabamento liso e peso mínimo de 1,10 kg, dotado 
de no mínimo 2 (dois) orifícios para ventilação, 
dimensões mínimas de 40cm de largura, 39cm de 
profundidade, 5mm de espessura mínima, com 
cantos arredondados, montados a estrutura por 
meio de encaixe dotada de 4 (quatro) cavidades 
reforçadas com aletas de no mínimo 5mm de 
espessura, para acomodação de parafusos JFX FER 
BIC bicromatizado 5.0mm x 30mm Phillips, sem a 
presença de rebites, Parte frontal, que fica em 
contato com as pernas do usuário provida de borda 
arredondada com raio a fim de facilitar a circulação 

sanguínea.

Encosto fabricado pelo processo de injeção 
termoplástico injetado em polipropileno
copolímero, moldado anatomicamente,
acabamento liso e peso mínimo de 460gr dotado 
de no mínimo 4 (quatro) orifícios para ventilação, 
dimensões mínimas de 44cm de largura por 24,5cm 
de altura, com espessura de 5mm mínimo e cantos 
arredondados, fixado a estrutura por dupla 
cavidade na parte posterior que se encaixa a

# V
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estrutura metálica, travada por quatro parafusos 
JFX FER BIC bicromatizado 5.0mm x 30mm Phillips, 
sem a presença de rebites. Dimensões mínimas: 
encosto ao chão 81 cm; assento ao chão 47,5cm; 
prancheta ao chão 75cm.

Apresentar declaração de garantia de 05 (cinco) 
anos, registrada em cartório com firma 
reconhecida, sob pena de não aceitação da 
proposta no caso de descumprimento desta 
solicitação, Indicando o CNPJ/MF, a razão social e 
endereço com telefone e correio eletrónico da 
empresa, além do nome da pessoa responsável pela 
assistência técnica, com RG, CPF, telefone, correio 
eletrónico e endereço.

02 CONJUNTO PARA PROFESSOR - CJP - 01 ICJP-01-Mesa

Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18 mm, 
revestido na face superior em laminado melamínico 
de alta pressão, 0,8 mm de espessura, acabamento 
texturizado, na cor CINZA, cantos arredondados 
(conforme projeto). Revestimento na face inferior em 
chapa de balanceamento (contra-placa fenólica) de 
0,6 mm. Aplicação de porcas garra com rosca métrica 
M6 e comprimento 10 mm (ver detalhamento no 
projeto). Dimensões acabadas 650 mm (largura) x 
1200 mm (comprimento) x 19,4 mm (espessura), 
admitindo-se tolerância de até + 2 mm para largura e 
comprimento e +/- 0,6 mm para espessura.

Painel frontal em MDP ou MDF, com espessura de 18 
mm, revestido nas duas faces em laminado 
melamínico de baixa pressão — BP, acabamento frost, 
na cor CINZA. Dimensões acabadas de 250 mm 
(altura) x 1119 mm (comprimento) x 18 mm 
(espessura) admitindo-se tolerâncias de +/- 2 mm 
para largura e comprimento e +1-0,6 mm para 
espessura,Topos do tampo e do painel frontal 
encabeçados com fita de bordo em PVC (cloreto de 
polivinila) com primert acabamento texturizado na 
cor CINZA, colada com adesivo "HotMelting". 
Dimensões nominais de 22 mm (largura) x 3 mm 
(espessura), com tolerância de + ou - 0,5 mm para 
espessura.

Estrutura composta de:montantes verticais 
confeccionados em tubo de aço carbono laminado a 
frio, com costura, secção oblonga de 29 mm x 58 mm, 
em chapa 16 (1,5 mm). Travessa superior 
confeccionada em tubo de aço carbono laminado a 
frio, com costura, curvado em formato de "C", com 
secção circular de = 3 1 ,75mm (11/4"), em chapa 16 
(1 ,5mm). pés confeccionados em tubo de aço 
carbono laminado a frio, com costura, secção circular 
de 38mm (1 1/2"), em chapa 16 (1 ,5mm) travessa 
longitudinal confeccionada em tubo de aço carbono 
laminado a frio, com costura, secção semioblonga de 
25 x 60 mm, em chapa 16 (1,5 mm). Fixação do tampo 
à estrutura através de porcas garra e parafusos com

300 UND R$ 397,00 R$ 119.100,00
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rosca métrica M6, 6,0 mm, comprimento 47 mm 
(+ou- 2 mm), cabeça panela ou oval, fenda Phillips.

Nota ': A definição dos processos de montagem e do 
torque de aperto dos parafusos que fixam o tampo à 
estrutura deve considerar, que após o aperto, não 
deve haver vazio entre a superfície da porca garra e o 
laminado de alta pressão. Fixação do painel à 
estrutura através de parafusos auto atarraxantes 
3/16" x 5/8", zincados.Aletas de fixação do painel 
confeccionadas em chapa de aço carbono em chapa 
14 (1,9 mm), estampadas conforme projeto.

Fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés 
através de rebites de "repuxo", 4,8 mm, comprimento 
12 mm. Ponteiras e sapatas em polipropileno 
copolímero virgem e sem cargas, irrjetadas na cor 
CINZA, fixadas à estrutura através de encaixe. 
Dimensões, design e acabamento conforme projeto. 
Nos moldes das ponteiras e sapatas deve ser gravado 
o símbolo internacional de reciclagem, apresentando 
o número identificador do polímero; datador de lotes 
indicando mês e ano; a identificação "modelo FDE- 
FNDE" (conforme indicado no projeto) e o nome da 
empresa fabricante do componente injetado.
Nota2 : O nome do fabricante do componente deve 
ser obrigatoriamente grafado por extenso, 
acompanhado ou não de sua própria logomarca.
Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento 
antiferruginoso que assegure resistência à corrosão 
em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas.

Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó 
híbrida Epóxi /  Polléster, eletrostática, brilhante, 
polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 
micrometros na cor CINZA. CJP-OI — G P 01-Cadeira 
Assento e encosto em polipropileno copolímero 
virgem e sem cargas, injetados, moldados 
anatomicamente, pigmentados na cor CINZA. 
Dimensões, design e acabamento conforme projeto. 
Nos moldes do assento e do encosto deve ser gravado 
o símbolo internacional de reciclagem: apresentando 
o número identificador do polímero; datador de lotes 
indicando mês e ano; a identificação "modelo 
FDEFNDE" (conforme indicado no projeto) e o nome 
da empresa fabricante do componente injetado.

Nota2 : O nome do fabricante do componente deve 
ser obrigatoriamente grafado por extenso, 
acompanhado ou não de sua Própria logomarca. 
Alternativamente o assento e o encosto poderão ser 
fabricados em compensado anatômico moldado a 
quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, 
com espessura máxima de 1 ,5mm cada, oriundas de 
reflorestamento ou de procedência legal, isentas de 
rachaduras, e deterioração por fungos ou insetos. 
Dimensões e design conforme projeto.

Quando fabricado em compensado, o assento deve 
receber revestimento na face superior de laminado
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melamínico de alta pressão, 0,6 mm a 0,8 mm de 
espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA. 
Revestimento da face inferior em lâmina de madeira 
faqueada de 0,7 mm, da espécie Eucalyptus grandis, 
com acabamento em selador, seguido de verniz 
poliuretano, inclusive nos bordos. Espessura acabada 
do assento mínima de 9,7 mm e máxima de 12 mm. 
Os assentos em madeira compensada devem ser 
providos de datadores a serem aplicados por meio de 
carimbo ou gravação a fogo sob a camada de verniz, 
de modo a serem indeléveis. Estes datadores devem 
trazer o nome do fabricante do componente, mês e 
ano de fabricação.

Nota2 : O nome do fabricante do componente deve 
ser obrigatoriamente grafado por extenso, 
acompanhado ou não de sua própria logomarca.

Quando fabricado em compensado, o encosto deve 
receber revestimento nas duas faces de laminado 
melamínico de alta pressão, 0,6 mm a 0,8mm de 
espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA, 
Bordos com selador seguido de verniz poliuretano. 
Espessura acabada do encosto mínima de 9,6 mm e 
máxima de 12,1 mm. O encosto em compensado 
moldado deve trazer gravado de forma indelével no 
topo inferior, o nome do fabricante do componente.

Nota2 : O nome do fabricante do componente deve 
ser obrigatoriamente grafado por extenso,
acompanhado ou não de sua própria
logomarca.Estrutura em tubo de aço carbono 
laminado a frio, com costura, 20,7 mm, em chapa 14 
(1 mm).

Fixação do assento e encosto injetados à estrutura 
através de rebites de "repuxo", 4,8 mm, comprimento 
12 mm.

Fixação do assento em compensado moldado à 
estrutura através de rebites de repuxo, 4,8 mm, 
comprimento 19 m.

Fixação do encosto em compensado moldado à 
estrutura através de rebites de repuxo, 4,8 mm, 
comprimento 22 mm.

Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero 
virgem e sem cargas, injetadas na cor CINZA, fixadas à 
estrutura através de encaixe e pino expansor. 
Dimensões, design e acabamento conforme projeto.
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Nos moldes das ponteiras e sapatas deve ser gravado 
o símbolo internacional de reciclagem, apresentando 
o número identificador do polímero; a identificação 
"modelo FDE- FNDE" (conforme indicado no projeto) 
e o nome da empresa fabricante do componente 
injetado.

Nota2 : O nome do fabricante do componente deve 
ser obrigatoriamente grafado por extenso, 
acompanhado ou não de sua própria logomarca.Nas 
partes metálicas deve ser aplicado tratamento 
antiferruginoso que assegure resistência à corrosão 
em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. 
Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó 
híbrida Epóxi I Poliéster, eletrostática, brilhante, 
polimerizada em estufa, espessura mínima 40 
micrometros, na cor CINZA.

As cores dos materiais deverão respeitar aquelas 
definidas na Tabela de Referências de Cores abaixo;

c) PANTONE COLOR FORMULA GUIDE

RAL - RATIONELLE ARBEITSGRUNDLAGEN FOR DIE 
PRComponente ou Insumo Cor

ReferênciaAKTIKER DES LACK

Laminado de alta pressão para revestimento da face 
superior do tampoCInza PANTONE 428 c

Laminado de alta pressão

para revestimento da face superior e inferior do 
encosto Cinza PANTONE

425 c

Laminado de alta pressão par revestimento da face 
superior do assento Cinza PANTONE 425 c

Fita de bordo Cinza PANTONE

425 c Componentes injetados: assento e encosto 
Cinza PANTONE

Componentes injetados: ponteiras sa atas Cinza
PANTONE 425 c Componentes injetados: 

porta-livros Cinza PANTONE 425 c

Pintura das estruturas Cinza 7040
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esmerilhadas e cantos arredondados.

Os componentes que formam a mesa deverão ser 
ligados entre si através de solda pelo processo 
MIG. Tampocomas dimensões mínimas de 63cm na 
base maior x 20cm na base menore duas bases 
laterais, medindo 48cm, tendo o ângulo frontal 
acabamento reto e o ângulo posterior acabamento 
com o design em forma de meia 
lua,confeccionadoemmaterial termoplástico 
injetado em polipropileno copolím ero com no 
m ínimo 3mm, no form ato análogo a um trapézio, 
possibilitando a formação de círculos com 
06mesas, dentre outras configurações, dotado de 
Ol (um) porta objetos. Acomodação do tam po por 
meio de no m ínimo 4(quatro)cavidades de 
encaixecom aletas de 2mm, para fixação de 
parafusos Philips autoroscante 5,0mm x 25mm.
Sub tampo com as dimensões mínimas de 50cm 
base maior x 23cm base menor x 29cm nas laterais, 

confeccionado em material term oplástico injetado 
em polipropileno copolímero, no form ato análogo 
a um trapézio, com espessura mínima de 3mm, 
fixado sobre a estrutura através de 2 (duas) bases 
de sustentação em metalon 16mm x 16mm, 
medindo 19cm, lado a lado sobrepostas sobre a 
trava de união das colunas horizontal. 
Cadeira:composta porduas colunas dobradas e 
estampadas pneumaticamente em forma de "U", 
formando 2 (dois) pares de pés fixo, em metalon 
20mm x 20mm, dispostas lado a lado e unidas 
entre si através de 3 (três) travas em tubo de aço 
3/4. Deverá ser fixado 2 (duas) colunas em 
metalon 20mm x 20mm, chapa 16 no form ato de 
"L" para acomodação do assento e do 
encosto.Fechamento dos pés por meio de 4 
(quatro) ponteiras plástica, 20 x 20, confeccionadas 
em material term oplástico injetado em 
polipropileno copolím ero com no m ínimo 3cm, 
fixadas sob pressão na parte externa. Acabamento 
daestruturaporfosfatização através de banhos 
quím icos, decapante e desengrachante por meio 
de imersão e tratam ento anti-ferruginoso.

Pintura eletrostática em epóxi a pó polimerizada
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em estufa sem respingos de solda, com juntas 
esmerilhadas e cantos arredondados.

A formação dos componentes metálicos serão 
unidos entre si por meio de soida pelo processo 
MIG.

Assento fabricado peio processo de injeção 
term oplástico injetado em polipropileno 
copolím ero moldado anatom icamente com 
acabamento iiso e dimensões m ínimas de 33cm de 
largura, 32cm de profundidade, 3mm de espessura 
mínima, com cantos arredondados, montados a 
estrutura por meio de encaixe e no m ínimo 04 
(quatro) cavidades reforçadas com aletas de no 
m ínimo 2mm de espessura, para acomodação de 
parafusos autoroscantes para plástico FL de 
diâmetro 5,0mm x 25mm Phillips, sem a presença 
de rebites. Parte frontal, que fica em contato com 
as pernas do usuário provida de borda 
arredondada com raio a fim  de facilitar a circulação 
sanguínea, Altura do assento até o chão com 
aproximadamente 32cm.

Encosto fabricado pelo processo de injeção 
term oplástico injetado em polipropileno 
copolímero moldado anatom icamente com 
acabamento liso e dimensões mínimas de 33cm de 
largura por 16cm de altura, com espessura mínima 
de 3mm e cantos arredondados, fixado a estrutura 
por dupla cavidade na parte posterior que se 
encaixa a estrutura metálica, travada por quatro 
parafusos auto-roscantes para plástico FL de 
diâmetro 5,0mm x 25mm Phillips.

Apresentar declaração de garantia de 03 (três) 
anos, registrada em cartório com firma 
reconhecida, sob pena de não aceitação da 
proposta no caso de descumprimento desta 
solicitação, indicando o CNPJ/MF, a razão social e 
endereço com telefone e correio eletrónico da 
empresa, além do nome da pessoa responsável 
pela assistência técnica, com RG, CPF, telefone, 
correio eletrónico e endereço
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04 QUADRO MAGNÉTICO BRANCO

Quadro confeccionado em MDF 9 mm, sobreposto 
de chapa metálica e laminado melamínico branco; 
Moldura em alumínio anodizado. Fixação invisível 
em OS; Acompanha kit para instalação e suporte 
para marcador e apagador; Cor da Moldura: 
Alumínio Fosco, Branco e Preto; Espessura total: 17 
mm; tamanho:250xl20cm

300 UND R$850,00 R$ 255.000,00

OBS;TODOS OS PRODUTOS FABRICADOS SÃO 
DA MARCA KR MOVEIS

T O T A L R $ 2 .3 8 4 .1 0 0 ,0 0

O Valor Total desta Proposta é; R$ 2.384.100,00 ( Dois Milhões, Trezentos e Oitenta e Quatro Mil e Cem 
Reais)

O prazo de validade da proposta de preços de preços é de no mínimo 60 (sessenta) dias, contados da data 
da abertura da licitação.
O prazo de entrega: 30 dias.
Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, 
bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades especificadas no Termo de Referência. 
Declaramos que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas diretas e indiretas, frete, tributos, 
taxa de administração, despesas com salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e 
comerciais, bem como leis sociais, leis trabalhistas, seguros, taxas e contribuições, transporte, alimentação, 
e demais despesas obrigatórias, transporte e seguro até o destino, lucro e demais encargos de qualquer 
natureza necessários ao cumprimento integral do objeto deste certame, nada mais sendo válido pleitear a 
esse título.

Dentre as recomendações voltadas para sustentabilidade ambiental, a presente proposta observará os 
seguintes critérios elencados na Instrução Normativa n° 1 de 19 de janeiro de 2010 da Secretaria de 
Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e no art. 48 do 
Decreto na 7.746/2012.
Prazo de Garantia : 60 meses 
Procedência dos Produtos: Nacional
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Á Prefeitura Municipal de Santa Izabel do Pará 

Benevides, 01/02/18

Proposta Comercial
ITEM DESCRIÇÃO QT UND PU N T P TOTAL

01 Cadeira Escolar Tipo Universitário - 
Cadeira universitária com assento e 
encosto em polipropileno, com 
aberturas laterais para ventilação, com 
prancheta fixa em polipropileno, - 
Estrutura quatro pés com gradil para 
porta livros e pintura epóxi e tratamento 
antiferruginoso e suporte para mochila e 
braço de força na prancheta para melhor 
sustentação da mesma.

Carteira Escolar Tipo Universitário.
Composição da estrutura formada em 
aço SAE 1010/1020, chapa 16 diâmetro 
19.05mmcom espessura de parede de 
l,5m m  e chapa 18 GQrn espessura de 
parede de l,20mrn, Estrutura composta 
porduas colunas dobradas e estampadas 
pneumaticamente em forma de "U", 
formando 2 (dois) pares de pés fixo, em 
metalon 25mm x 25mrn, dispostos lado 
a lado e unidos entre si através de 5 
(cinco) travas em tubo de aço 7/8. 
Deverá ser fixada 2 (duas) colunas em 
metalon 20mm x 20mm, chapa 16 no 
formato de "L" para acomodação do 
porta livros, do assento e do encosto. 
Base de sustentação da prancheta 
composta de 2 (duas) colunas horizontal 
em metalon 20mm x 20mm chapa 16 em 
forma de "L", fixada entre a base de 
acomodação do assento e a base 
superior, onde será fixado 1 (uma) 
coluna em metalon 20mm x 20mm, 
chapa 16 , dobrada e estampada 
pneumaticamente seguindo o mesmo

3000 UND R$ 300,00 R$ 900.000,00
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,  Escolar e hospitalar.

heta. Fechamento dos 
4 (quatro) ponteiras 

plástica, 25 x 25, confeccionadas em 
material termoplástico injetado em 
polipropileno copolímero com no 
mínimo 3cm de altura mínima, 
fixadas sob pressão na parte externa. 
Deverá ser fixada 1 (uma) mão 
francesa, ligando a primeira coluna 
do porta livros, do assento e do 
encosto, até a coluna de acomodação 
da prancheta e 1 (um) porta mochila 
fixo com estrutura de aço. 
Acabamento daestruturapor
fosfatização através de banhos 
químicos, decapante e
desengrachante por meio de imersão 
e tratamento anti-ferruginoso. 
Pintura eletrostática em epóxi a pó 
polimerizada em estufa sem 
respingos de solda, com juntas 
esmerilhadas e cantos arredondados- 
Os componentes que formam a 
carteira deverão ser ligados entre si 
através de solda pelo processo MIG. 
Prancheta lateral confeccionada pelo 
processo de injeção termoplástico

injetado em polipropileno 
copolímero e moldado
anatomicamente com bordas 
abauladas, acabamento liso e cantos 
arredondados, com peso mínimo de 
750gr. Dimensões mínimas de 40cm 
frontal incluindo o porta caneta 
integrado na lateral esquerda x 54cm 
lateral direita, com o ante braço 
medindo lOcm de largura x 28cm na 
parte central e espessura mínima de 
3mm, montada a estrutura por meio 
de encaixe com 4 (quatro) orelhas 
reforçadas de 5mm de espessura 
mínima, para fixação de parafusos JFX 
FER BIC bicromatizado 5.0mm x 
36mm Phillips.

Rico Office Móveis de Escritório LTDA-ME CNPJ: 20.686.179/0001-90 Insc. Est. 15.456.379-0
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/•■ I  S  .  _ "**' Com Cesta no formato 
peio

processo de injeção termoplástico 
injetado em poiipropiieno 
copoiímero, medindo
aproximadamente 37cm de largura 
por 34em de profundidade e altura 
de 14cm com parede de 3mm, 
abertura frontal e furos para 
ventilação.

Assento fabricado peio processo de 
injeção term oplástico injetado em 
poiipropiieno copoiímero, moldado 
anatomicamente, acabamento liso e 
peso mínimo de 1,10 kg, dotado de 
no mínimo 2 (dois) orifícios para 
ventilação, dimensões mínimas de 
40cm de largura, 39cm de 
profundidade, 5mm de espessura 
mínima, com cantos arredondados, 
montados a estrutura por meio de 
encaixe dotada de 4 (quatro) 
cavidades reforçadas com aletas de 
no mínimo 5mm de espessura, para 
acomodação de parafusos JFX FER BIC 
bicromatizado 5.0mm x 30mm 
Phillips, sem a presença de rebites, 
Parte frontal, que fica em contato 
com as pernas do usuário provida de 
borda arredondada com raio a fim de 
facilitar a circulação sanguínea.

Encosto fabricado pelo processo de 
injeção termoplástico injetado em 
poiipropiieno copoiímero, moldado 
anatomicamente, acabamento liso e 
peso mínimo de 460gr dotado de no 
mínimo 4 (quatro) orifícios para 
ventilação, dimensões mínimas de 
44cm de largura por 24,5cm de altura.
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mínimo e 
fixado a 

estrutura por dupla cavidade na parte 
posterior que se encaixa a estrutura 
metálica, travada por quatro 
parafusos JFX FER BIC bicromatizado 
5.0mm x 30mm Phillips, sem a 
presença de rebites. Dimensões 
mínimas: encosto ao chão 81 cm; 
asserito ao chão 47,5cm; prancheta 
ao chão 75cm.
Apresentar declaração de garantia de

% ^ com espessura de 5m 
arredondados,

05 (cinco) anos, registrada em
cartório com firma reconhecida, sob 
pena de não aceitação da proposta no 
caso de descumprimento desta 
solicitação, indicando o CNPJ/MF, a 
razão social e endereço com telefone 
e correio eletrónico da empresa, além 
do nome da pessoa responsável pela 
assistência técnica, com RG, CPF, 
telefone, correio eletrónico e 
endereço.

02 CONJUNTO PARA PROFESSOR - C P  - 01 ICJP-01- 
Mesa

300 UND R$ 408,00 R$ 122.400,00

Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18 mm, 
revestido na face superior em laminado melamínico 
de alta pressão, 0,8 mm de espessura, acabamento 
texturizado, na cor CINZA, cantos arredondados 
(conforme projeto). Revestimento na face inferior 
em chapa de balanceamento (contra-placa fenólica) 
de 0,6 mm. Aplicação de porcas garra com rosca 
métrica M6 e comprimento 10 mm (ver 
detalhamento no projeto). Dimensões acabadas 
650 mm (largura) x 1200 mm (comprimento) x 19,4 
mm (espessura), admitindo-se tolerância de até + 2 
mm para largura e comprimento e +/- 0,6 mm para 
espessura.

Painel frontal em MDP ou MDF, com espessura de 
18 mm, revestido nas duas faces em laminado 
melamínico de baixa pressão — BP, acabamento 
frost, na cor CINZA. Dimensões acabadas de 250 mm 
(altura) x 1119 mm (comprimento) x 18 mm 
(espessura) admitindo-se tolerâncias de +/- 2 mm 
para largura e comprimento e +1-0,6 mm para 
espessura,Topos do tampo e do painel frontal 
encabeçados com fita de bordo em PVC (cloreto de 
polivinila) com primert acabamento texturizado na 
cor CINZA, colada com adesivo "HotMelting".
Dimensões nominais de 22 mm (largura) x 3 mm ________ _______ _________________
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(espes5urt),lxim
espessura.

íerância de + ou - 0,5 mm para

Estrutura composta dermontantes verticais 
confeccionados em tubo de aço carbono laminado a 
frio, com costura, secção oblonga de 29 mm x 58 
mm, em chapa 16 (1,5 mm). Travessa superior 
confeccionada em tubo de aço carbono laminado a 
frio, com costura, curvado em formato de "C", com 
secção circular de = 31,75mm (11/4"), em chapa 16 
(1 ,5mm). pés confeccionados em tubo de aço 
carbono laminado a frio, com costura, secção 
circular de 38mm (1 1/2"), em chapa 16 (1 ,5mm) 
travessa longitudinal confeccionada em tubo de aço 
carbono laminado a frio, com costura, secção 
semioblonga de 25 x 60 mm, em chapa 16 (1,5 mm). 
Fixação do tampo à estrutura através de porcas 
garra e parafusos com rosca métrica M6, 6,0 mm, 
comprimento 47 mm (+ou- 2 mm), cabeça panela ou 
oval, fenda Phillips.

Nota ': A definição dos processos de montagem e 
do torque de aperto dos parafusos que fixam o 
tampo à estrutura deve considerar, que após o 
aperto, não deve haver vazio entre a superfície da 
porca garra e o laminado de alta pressão. Fixação do 
painel à estrutura através de parafusos auto 
atarraxantes 3/16" x 5/8", zincados.Aletas de 
fixação do painel confeccionadas em chapa de aço 
carbono em chapa 14 (1 ,9 mm), estampadas 
conforme projeto.

Fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés 
através de rebites de "repuxo", 4,8 mm, 
comprimento 12 mm. Ponteiras e sapatas em 
polipropileno copolímero virgem e sem cargas, 
irrjetadas na cor CINZA, fixadas à estrutura através 
de encaixe. Dimensões, design e acabamento 
conforme projeto. Nos moldes das ponteiras e 
sapatas deve ser gravado o símbolo internacional de 
reciclagem, apresentando o número identificador 
do polímero; datador de lotes indicando mês e ano; 
a identificação "modelo FDE-FNDE" (conforme 
indicado no projeto) e o nome da empresa 
fabricante do componente injetado.
Nota2; O nome do fabricante do componente deve 
ser obrigatoriamente grafado por extenso, 
acompanhado ou não de sua própria logomarca. 
Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento 
antiferruginoso que assegure resistência à corrosão 
em câmara de névoa salina de no mínimo 300 
horas.

Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó 
híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, 
polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 
micrometros na cor CINZA. GP-OI -  CJP 01-Cadeira 
Assento e encosto em polipropileno copolímero 
virgem e sem cargas, injetados, moldados 
anatomicamente, pigmentados na cor CINZA. 
Dimensões, design e acabamento conforme 
projeto. Nos moldes do assento e do encosto deve 
ser gravado o símbolo internacional de reciclagem: 
apresentando o número identificador do polímero; 
datador de lotes indicando mês e ano; a 
identificação "modelo FDEFNDE" (conforme 
indicado no projeto) e o nome da empresa 
fabricante do componente injetado.

Rico Office Móveis de Escritório LTDA-ME CNPJ: 20.686.179/0001-90 Insc. Est. 15.456.379-0 
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Nota*-: Grnome açfabricante do componente deve 
ser obrigatoriamente grafado por extenso,
acompanhado ou não de sua Própi ria logomarca. 
Alternativamente o assento e o encosto poderão 
ser fabricados em compensado anatômico moldado 
a quente, contendo no mínimo sete lâminas 
internas, com espessura máxima de 1 ,5mm cada, 
oriundas de reflorestamento ou de procedência 
legal, isentas de rachaduras, e deterioração por 
fungos ou insetos. Dimensões e design conforme 
projeto.

Quando fabricado em compensado, o assento deve 
receber revestimento na face superior de laminado 
melamínico de alta pressão, 0,6 mm a 0,8 mm de 
espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA. 
Revestimento da face inferior em lâmina de 
madeira faqueada de 0,7 mm, da espécie 
Eucalyptus grandis, com acabamento em selador, 
seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos. 
Espessura acabada do assento mínima de 9,7 mm e 
máxima de 12 mm. Os assentos em madeira 
compensada devem ser providos de datadores a 
serem aplicados por meio de carimbo ou gravação a 
fogo sob a camada de verniz, de modo a serem 
indeléveis. Estes datadores devem trazer o nome do 
fabricante do componente, mês e ano de 
fabricação.

Nota2 : O nome do fabricante do componente deve 
ser obrigatoriamente grafado por extenso, 
acompanhado ou não de sua própria logomarca.

Quando fabricado em compensado, o encosto deve 
receber revestimento nas duas faces de laminado 
melamínico de alta pressão, 0,6 mm a 0,8mm de 
espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA. 
Bordos com selador seguido de verniz poliuretano. 
Espessura acabada do encosto mínima de 9,6 mm e 
máxima de 12,1 mm. O encosto em compensado 
moldado deve trazer gravado de forma indelével no 
topo inferior, o nome do fabricante do 
componente.

Nota2 : O nome do fabricante do componente deve 
ser obrigatoriamente grafado por extenso, 
acompanhado ou não de sua própria 
logomarca.Estrutura em tubo de aço carbono 
laminado a frio, com costura, 20,7 mm, em chapa 14 
(1 mm).

Fixação do assento e encosto injetados à estrutura 
através de rebites de "repuxo", 4,8 mm, 
comprimento 12 mm.
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estrutura através de_ rebites de repuxo, 4,8 mm.
comprimento 19 m

Fixação do encosto em compensado moldado à 
estrutura através de rebites de repuxo, 4,8 mm, 
comprimento 22 mm.

Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero 
virgem e sem cargas, injetadas na cor CINZA, fixadas 
à estrutura através de encaixe e pino expansor. 
Dimensões, design e acabamento conforme 
projeto. Nos moldes das ponteiras e sapatas deve 
ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, 
apresentando o número identificador do polímero; 
a identificação "modelo FDE- FNDE" (conforme 
indicado no projeto) e o nome da empresa 
fabricante do componente injetado.

Nota2 : 0  nome do fabricante do componente deve 
ser obrigatoriamente grafado por extenso, 
acompanhado ou não de sua própria logomarca.Nas 
partes metálicas deve ser aplicado tratamento 
antiferruginoso que assegure resistência à corrosão 
em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. 
Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó 
híbrida Epóxi I Poliéster, eletrostática, brilhante, 
polimerizada em estufa, espessura mínima 40 
micrometros, na cor CINZA.

As cores dos materiais deverão respeitar aquelas 
definidas na Tabela de Referências de Cores abaixo:

c) PANTONE COLOR FORMULA GUIDE

RAL - RATIONELLE ARBEITSGRUNDLAGEN FOR DIE 
PRComponente ou Insumo Cor

ReferênciaAKTIKER DES LACK

Laminado de alta pressão para revestimento da face 
superior do tampo Cinza PANTONE 428 c

Laminado de alta pressão

para revestimento da face superior e inferior do 
encosto Cinza PANTONE

425 c

Laminado de alta pressão par revestimento da face 
superior do assento Cinza PANTONE
425 c

Fita de bordo Cinza PANTONE
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arredortdada com raio a fim de facilitar a 
circulação sanguínea, Altura do assento até 
o chão com aproximadamente 32cm.

Encosto fabricado pelo processo de injeção 
termoplástico injetado em polipropileno 
copolímero moldado anatomicamente com 
acabamento liso e dimensões mínimas de 
33cm de largura por 16cm de altura, com 
espessura mínima de 3mm e cantos 
arredondados, fixado a estrutura por dupla 
cavidade na parte posterior que se encaixa 
a estrutura metálica, travada por quatro 
parafusos auto-roscantes para plástico FL 
de diâmetro 5,0mm x 25mm Phillips.

Apresentar declaração de garantia de 03 
(três) anos, registrada em cartório com 
firma reconhecida, sob pena de não 
aceitação da proposta no caso de 
descumprimento desta solicitação, 
indicando o CNPJ/MF, a razão social e 
endereço com telefone e correio eletrónico 
da empresa, além do nome da pessoa 
responsável pela assistência técnica, com 
RG, CPF, telefone, correio eletrónico e 
endereço

04 QUADRO MAGNÉTICO BRANCO 300 UND R$ 903,00 R$270.900,00

Quadro confeccionado em MDF 9 mm, 
sobreposto de chapa metálica e laminado 
melamínico branco; Moldura em alumínio 
anodizado. Fixação invisível em OS; 
Acompanha kit para instalação e suporte 
para marcador e apagador; Cor da Moldura: 
Alumínio Fosco, Branco e Preto; Espessura 
total: 17 mm; tamanho:250xl20cm

OBS: TODOS OS PRODUTOS FABRICADOS 
SÃO DA MARCA RICO OFFICE MOVEIS

TOTAL 2.553.300,00
O valor total desta proposta é; R$ 2.553.300,00 (Dois Milhões, Quinhentos e Cinquenta e Três 
Mil e Trezentos Reais)
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O prazo de validade da proposta de preços é de no mínimo 60(sessenta) dias, 
da abertura da licitação.

O prazo de entrega: 30 dias

Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e 
seus anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades especificadas no 
Termo de Referência.

Declaramos que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas diretas e indiretas, frete, 
tributos, taxas de administração, despesas com salários, encargos sociais, trabalhistas, 
previdenciários, fiscais e comerciais, bem como leis sociais, leis trabalhistas, seguros, taxas e 
contribuições, transporte, alimentação, e demais despesas obrigatórias, transporte e seguro até 
o destino, lucro e demais encargos de qualquer natureza necessários ao cumprimento integral 
do objeto deste certame, nada mais sendo válido pleitear a esse título.

' f iáve is  para  Escritório, Escolar e  hospitalar.
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Á Prefeitura Municipal de Santa izabel do Pará 

Benevides, 01/02/18

Proposta Comercial
ITEM DESCRIÇÃO QT UND P UNT P TOTAL

01 Cadeira Escolar Tipo Universitário - 
Cadeira universitária com assento e 
encosto em polipropileno, com 
aberturas laterais para ventilação, com 
prancheta fixa em polipropileno, - 
Estrutura quatro pés com gradil para 
porta livros e pintura epóxi e 
tratamento antiferruginoso e suporte 
para mochila e braço de força na 
prancheta para melhor sustentação da 
mesma.

Carteira Escolar Tipo Universitário.
Composição da estrutura formada em 
aço SAE 1010/1020, chapa 16 diâmetro 
19.05mmcom espessura de parede de 
l,5mm e chapa 18 GQrn espessura de 
parede de l,20mrn, Estrutura composta 
porduas colunas dobradas e 
estampadas pneumaticamente em 
forma de "U", formando 2 (dois) pares 
de pés fixo, em metalon 25mm x 
25mrn, dispostos lado a lado e unidos 
entre si através de 5 (cinco) travas em 
tubo de aço 7/8. Deverá ser fixada 2 
(duas) colunas em metalon 20mm x 
20mm, chapa 16 no formato de "L" para 
acomodação do porta livros, do assento 
e do encosto. Base de sustentação da 
prancheta composta de 2 (duas) 
colunas horizontal em metalon 20mm x 
20mm chapa 16 em forma de "L", fixada 
entre a base de acomodação do assento 
e a base superior, onde será fixado 1 
(uma) coluna em metalon 20mm x 
20mm, chapa 16, dobrada e estampada 
pneumaticamente seguindo o mesmo 
design da prancheta. Fechamento dos

3000 UND R$ 290,00 R$ 870.000,00
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25 x 25, confeccionadas em material 
termoplástico injetado em 
polipropileno copolímero com no 
mínimo 3cm de altura mínima, fixadas 
sob pressão na parte externa. Deverá 
ser fixada 1 (uma) mão francesa, 
ligando a primeira coluna do porta 
livros, do assento e do encosto, até a 
coluna de acomodação da prancheta e 
1 (um) porta mochila fixo com 
estrutura de aço. Acabamento 
daestruturapor fosfatização através de 
banhos químicos, decapante e 
desengrachante por meio de imersão 
e tratamento anti-ferruginoso. Pintura 
eletrostática em epóxi a pó 
polimerizada em estufa sem respingos 
de solda, com juntas esmerilhadas e 
cantos arredondados- Os 
componentes que formam a carteira 
deverão ser ligados entre si através de 
solda pelo processo MIG. Prancheta 
lateral confeccionada pelo processo 
de injeção termoplástico

injetado em polipropileno copolímero 
e moldado anatomicamente com 
bordas abauladas, acabamento liso e 
cantos arredondados, com peso 
mínimo de 750gr. Dimensões mínimas 
de 40cm frontal incluindo o porta 
caneta integrado na lateral esquerda x 
54cm lateral direita, com o ante braço 
medindo lOcm de largura x 28cm na 
parte central e espessura mínima de 
3mm, montada a estrutura por meio 
de encaixe com 4 (quatro) orelhas 
reforçadas de 5mm de espessura 
mínima, para fixação de parafusos JFX 
FER BIC bicromatizado 5.0mm x 36mm 
Phillips.

Poita Livros com Cesta no formato 
quadrado confeccionado peio 
processo de injeção termoplástico 
inietado em poiipropiieno copoiímero.
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largura por 34em de profundidade e 
altura de 14cm com parede de 3mm, 
abertura frontal e furos para 
ventilação.

Assento fabricado peio processo de 
injeção term oplástico injetado em 
polipropileno copolímero, moldado 
anatomicamente, acabamento liso e 
peso mínimo de 1,10 kg, dotado de no 
mínimo 2 (dois) orifícios para 
ventilação, dimensões mínimas de 
40cm de largura, 39cm de 
profundidade, 5mm de espessura 
mínima, com cantos arredondados, 
montados a estrutura por meio de 
encaixe dotada de 4 (quatro) cavidades 
reforçadas com aletas de no mínimo 
5mm de espessura, para acomodação 
de parafusos JFX FER BIC bicromatizado 
5.0mm x 30mm Phillips, sem a 
presença de rebites, Parte frontal, que 
fica em contato com as pernas do 
usuário provida de borda arredondada 
com raio a fim de facilitar a circulação 
sanguínea.

Encosto fabricado pelo processo de 
injeção termoplástico injetado em 
polipropileno copolímero, moldado 
anatomicamente, acabamento liso e 
peso mínimo de 460gr dotado de no 
mínimo 4 (quatro) orifícios para 
ventilação, dimensões mínimas de 
44cm de largura por 24,5cm de altura, 
com espessura de 5mm mínimo e 
cantos arredondados, fixado a 
estrutura por dupla cavidade na parte 
posterior que se encaixa a estrutura 
metálica, travada por quatro parafusos
JFX FER BIC bicromatizado 5.0mm x_______________________
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rebites. Dimensões mínimas: encosto 
ao chão 81 cm; assento ao chão 
47,5cm; prancheta ao chão 75cm. 
Apresentar declaração de garantia de
05 (cinco) anos, registrada em cartório
com firma reconhecida, sob pena de
não aceitação da proposta no caso de 
descumprimento desta solicitação, 
indicando o CNPJ/MF, a razão social e 
endereço com telefone e correio 
eletrónico da empresa, além do nome 
da pessoa responsável pela assistência 
técnica, com RG, CPF, telefone, correio 
eletrónico e endereço.

02 CONJUNTO PARA PROFESSOR - CJP - 01 ICJP-01-Mesa 300 UND R$ 420,00 R$ 126.000,00
Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18 mm, 
revestido na face superior em laminado melamínico 
de alta pressão, 0,8 mm de espessura, acabamento 
texturizado, na cor CINZA, cantos arredondados 
(conforme projeto). Revestimento na face inferior 
em chapa de balanceamento (contra-placa fenólica) 
de 0,6 mm. Aplicação de porcas garra com rosca 
métrica M6 e comprimento 10 mm (ver 
detalhamento no projeto). Dimensões acabadas 650 
mm (largura) x 1200 mm (comprimento) x 19,4 mm 
(espessura), admitindo-se tolerância de até + 2 mm 
para largura e comprimento e +/- 0,6 mm para 
espessura.

Painel frontal em MDP ou MDF, com espessura de 18 
mm, revestido nas duas faces em laminado 
melamínico de baixa pressão — BP, acabamento 
frost, na cor CINZA. Dimensões acabadas de 250 mm 
(altura) x 1119 mm (comprimento) x 18 mm 
(espessura) admitindo-se tolerâncias de +/- 2 mm 
para largura e comprimento e +1-0,6 mm para 
espessura,Topos do tampo e do painel frontal 
encabeçados com fita de bordo em PVC (cloreto de 
polivinila) com primert acabamento texturizado na 
cor CINZA, colada com adesivo "HotMelting". 
Dimensões nominais de 22 mm (largura) x 3 mm 
(espessura), com tolerância de + ou - 0,5 mm para 
espessura.

Estrutura composta de:montantes verticais 
confeccionados em tubo de aço carbono laminado a 
frio, com costura, secção oblonga de 29 mm x 58 
mm, em chapa 16 (1,5 mm). Travessa superior 
confeccionada em tubo de aço carbono laminado a 
frio, com costura, curvado em formato de "C", com 
secção circular de = 3 1 ,75mm (11/4"), em chapa 16 
(1 ,5mm). pés confeccionados em tubo de aço 
carbono laminado a frio, com costura, secção circular 
de 38mm (1 1/2"), em chapa 16 (1 ,5mm) travessa 
longitudinal confeccionada em tubo de aço carbono
laminado a frio, com costura, secção semioblonga de___________________________________
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tampo à estrutura através de porcas garra e 
parafusos com rosca métrica M6, 6,0 mm,
comprimento 47 mm (+ou- 2 mm), cabeça panela ou 
oval, fenda Phillips.

Nota 1: A definição dos processos de montagem e do 
torque de aperto dos parafusos que fixam o tampo à 
estrutura deve considerar, que após o aperto, não 
deve haver vazio entre a superfície da porca garra e o 
laminado de alta pressão. Fixação do painel à 
estrutura através de parafusos auto atarraxantes 
3/16" x 5/8", zincados.Aletas de fixação do painel 
confeccionadas em chapa de aço carbono em chapa 
14 (1,9 mm), estampadas conforme projeto.

Fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés 
através de rebites de "repuxo", 4,8 mm, 
comprimento 12 mm. Ponteiras e sapatas em 
polipropileno copolímero virgem e sem cargas, 
irrjetadas na cor CINZA, fixadas à estrutura através 
de encaixe. Dimensões, design e acabamento 
conforme projeto. Nos moldes das ponteiras e 
sapatas deve ser gravado o símbolo internacional de 
reciclagem, apresentando o número identificador do 
polímero; datador de lotes indicando mês e ano; a 
identificação "modelo FDE-FNDE" (conforme 
indicado no projeto) e o nome da empresa fabricante 
do componente injetado.
Nota2 : O nome do fabricante do componente deve 
ser obrigatoriamente grafado por extenso, 
acompanhado ou não de sua própria logomarca.
Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento 
antiferruginoso que assegure resistência à corrosão 
em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas.

Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó 
híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, 
polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 
micrometros na cor CINZA. CJP-OI — G P 01-Cadeira 
Assento e encosto em polipropileno copolímero 
virgem e sem cargas, injetados, moldados 
anatomicamente, pigmentados na cor CINZA. 
Dimensões, design e acabamento conforme projeto. 
Nos moldes do assento e do encosto deve ser 
gravado o símbolo internacional de reciclagem: 
apresentando o número identificador do polímero; 
datador de lotes indicando mês e ano; a identificação 
"modelo FDEFNDE" (conforme indicado no projeto) e 
o nome da empresa fabricante do componente 
injetado.

Nota2 : O nome do fabricante do componente deve 
ser obrigatoriamente grafado por extenso, 
acompanhado ou não de sua Própiria logomarca. 
Alternativamente o assento e o encosto poderão ser 
fabricados em compensado anatômico moldado a 
quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, 
com espessura máxima de 1 ,5mm cada, oriundas de 
reflorestamento ou de procedência legal, isentas de 
rachaduras, e deterioração por fungos ou insetos. 
Dimensões e design conforme projeto.

Quando fabricado em compensado, o assento deve 
receber revestimento na face superior de laminado 
melamínico de alta pressão, 0,6 mm a 0,8 mm de
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espessura, acabamento texturizado, riá" cõr CINZA. 
Revestimento da face inferior em lâmina de madeira 
faqueada de 0,7 mm, da espécie Eucalyptus grandis, 
com acabamento em selador, seguido de verniz 
poliuretano, inclusive nos bordos. Espessura acabada 
do assento mínima de 9,7 mm e máxima de 12 mm. 
Os assentos em madeira compensada devem ser 
providos de datadores a serem aplicados por meio de 
carimbo ou gravação a fogo sob a camada de verniz, 
de modo a serem indeléveis. Estes datadores devem 
trazer o nome do fabricante do componente, mês e 
ano de fabricação.

Nota2 : O nome do fabricante do componente deve 
ser obrigatoriamente grafado por extenso, 
acompanhado ou não de sua própria logomarca.

Quando fabricado em compensado, o encosto deve 
receber revestimento nas duas faces de laminado 
melamínico de alta pressão, 0,6 mm a 0,8mm de 
espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA. 
Bordos com selador seguido de verniz poliuretano. 
Espessura acabada do encosto mínima de 9,6 mm e 
máxima de 12,1 mm. O encosto em compensado 
moldado deve trazer gravado de forma indelével no 
topo inferior, o nome do fabricante do componente.

Nota2 : O nome do fabricante do componente deve 
ser obrigatoriamente grafado por extenso,
acompanhado ou não de sua própria
logomarca.Estrutura em tubo de aço carbono 
laminado a frio, com costura, 20,7 mm, em chapa 14 
(1 mm).

Fixação do assento e encosto injetados à estrutura 
através de rebites de "repuxo", 4,8 mm, 
comprimento 12 mm.

Fixação do assento em compensado moldado à 
estrutura através de rebites de repuxo, 4,8 mm, 
comprimento 19 m.

Fixação do encosto em compensado moldado à 
estrutura através de rebites de repuxo, 4,8 mm, 
comprimento 22 mm.

Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero 
virgem e sem cargas, injetadas na cor CINZA, fixadas 
à estrutura através de encaixe e pino expansor. 
Dimensões, design e acabamento conforme projeto. 
Nos moldes das ponteiras e sapatas deve ser gravado 
o símbolo internacional de reciclagem, apresentando 
o número identificador do polímero; a identificação 
"modelo FDE- FNDE" (conforme indicado no projeto) 
e o nome da empresa fabricante do componente 
injetado.
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Noft2 : 0  nome dò fabricante do com'pone'níe deve 
ser obrigatoriamente grafado por extenso, 
acompanhado ou não de sua própria logomarca.Nas 
partes metálicas deve ser aplicado tratamento 
antiferruginoso que assegure resistência à corrosão 
em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. 
Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó 
híbrida Epóxi I Poliéster, eletrostática, brilhante, 
polimerizada em estufa, espessura mínima 40 
micrometros, na cor CINZA.

As cores dos materiais deverão respeitar aquelas 
definidas na Tabela de Referências de Cores abaixo:

c) PANTONE COLOR FORMULA GUIDE

RAL - RATIONELLE ARBEITSGRUNDLAGEN FOR DIE 
PRComponente ou Insumo Cor

ReferênciaAKTIKER DES LACK

Laminado de alta pressão para revestimento da face 
superior do tampoCinza PANTONE 428 c

Laminado de alta pressão

para revestimento da face superior e inferior do 
encosto Cinza PANTONE

425 c

Laminado de alta pressão par revestimento da face 
superior do assento Cinza PANTONE 425
c

Fita de bordo Cinza PANTONE

425 c Componentes injetados: assento e encosto 
Cinza PANTONE

Componentes injetados: ponteiras sa atas Cinza
PANTONE 425 c Componentes injetados: 

porta-livros Cinza PANTONE 425 c

Pintura das estruturas Cinza 7040

Etiqueta de identificação do padrão dimensional 
Amarelo PANTONE1235c

03 CONJUNTO HEXAGONALTRAPEZO INFANTIL 
CONJUNTO

FORMADO POR SEIS CADEIRAS E SEIS MESA 
INFANTIL

300 UND R$ 4.050,00 R$ 1.215.000,00
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Estrutura: em aço industrial 1010/1020 chapa

16 com diâmetro a 19.05mm e espessura de

l,50m m . Mesa:Formada por 2 (dois) pares de

colunashorizontal em forma de "I" em

oblongo 77mm x 40mm, dispostas nas

laterais e fixadas sobre a face externa dos

pés, por meio de encaixe e solda, medindo

64cm de altura, unidas através de uma trava

em metalon 50mm x 30mm.

Formação da base de acomodação do tampo 

em metalon20mm x 20mm, no formato 

análogo a um trapézio.

Base dos Pés em perfil de aço, no formato 

esqui, fixado a estrutura, estampados e 

dobrados pneumaticamente, com design tipo 

canoa, arredondados na parte frontal e 

posterior, medindo aproximadamente 

45,5cm de comprimento x 2,5cm de altura x 

6,0cm de largura, dotados em suas 

extremidades de 4 (quatro) sapatas com 

medidas mínimas de 12,5cm x 6,5 frontal e 

lOcm x 6,5cm posterior, no formato 

arredondado, confeccionadas em material 

termo plástico injetado em polipropieno, 

Acabamento da estrutura por fosfatização 

através de banhos químicos, decapante e 

desengrachante por meio de imersão e 

tratam ento antiferruginoso. Pintura 

eletrostática em epóxi a pó polimerizada em 

estufa sem respingos de solda, com juntas 

esmerilhadas e cantos arredondados.

Acabamento da estruturapor fosfatização 

através de banhos químicos, decapante e 

desengrachante por meio de imersão e 

tratam ento antiferruginoso. Pintura 

eletrostática em epóxi a pó polimerizada em 

estufa sem respingos de solda, com juntas 

esmerilhadas e cantos arredondados.

Os componentes que formam a mesa 

deverão ser ligados entre si através de solda 

pelo processo MIG. Tampocomas dimensões 

mínimas de 63cm na base maior x 20cm na
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7 # ^
X.MQVEI5 HOSPITALARES E DE ESCRITÓRIO Uf/fM.----------

eletrónico da empresa, alem do nome da
pessoa responsável pela assistência técnica,
com RG, CPF, telefone, correio eletrónico e
endereço

t
t f  s  CD 1

04 QUADRO MAGNÉTICO BRANCO 300 UND R$ 890,00 R$ 267.000,00

Quadro confeccionado em MDF 9 mm, 
sobreposto de chapa metálica e laminado 
melamínico branco; Moldura em alumínio 
anodizado. Fixação invisível em OS; 
Acompanha kit para instalação e suporte para 
marcador e apagador; Cor da Moldura: 
Alumínio Fosco, Branco e Preto; Espessura 
total: 17 mm; tamanho:250xl20cm

OBS: TODOS OS PRODUTOS FABRICADOS SÃO 
DA MARCA RICO OFFICE MÓVEIS

TOTAL 2.478.000,00
O valor total desta proposta é; R$ 2.478.000,00 (Dois Milhões, Quatrocentos e Setenta e Oito Mil 
Reais)

O prazo de validade da proposta de preços é de no mínimo 60(sessenta) dias, contados da data da 
abertura da licitação.

O prazo de entrega: 30 dias

Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus 
anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades especificadas no Termo de 
Referência.

Declaramos que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas diretas e indiretas, frete, 
tributos, taxas de administração, despesas com salários, encargos sociais, trabalhistas, 
previdenciários, fiscais e comerciais, bem como leis sociais, leis trabalhistas, seguros, taxas e 
contribuições, transporte, alimentação, e demais despesas obrigatórias, transporte e seguro até o 
destino, lucro e demais encargos de qualquer natureza necessários ao cumprimento integral do 
objeto deste certame, nada mais sendo válido pleitear a esse título.
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