
ANEXO VI 

“MODELO DE PROPOSTA” 

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 
 

 

Ao, 

Excelentíssimo Senhor, 

Prefeito Municipal de Três de Maio 

 

Apresentamos abaixo nossa proposta para fornecimento de equipamentos eletrônicos, de 

informática, material de processamento de dados, mobília e eletrodomésticos para uso no Centro de 

Referência - CRAS e na Secretaria Municipal do Trabalho, Cidadania e Assistência Social, declarando 

que estamos de acordo com as condições do PREGÃO PRESENCIAL 026/2013, bem como com as 

Leis no 10.520/2002, no 8.666/93 e Decretos Federais no 3.697/2000, 3.555/2002 e 5.504/2005. 

1. O prazo de entrega dos produtos será até 15 (quinze) dias, a contar da data do 

recebimento da requisição de mercadorias. 

2.  O prazo de validade da presente proposta é de 60 (sessenta) dias. 

3. A proponente é uma empresa enquadrada como Microempresa ou Empresa de 

Pequeno Porte conforme Certidão de enquadramento expedida pela Junta Comercial, anexa. 

 

Data e local. 

 

 

 

Assinatura do Diretor ou Representante Legal da empresa 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



MODELO DE PROPOSTA 
 

Aquisição de equipamentos eletrônicos, de informática, material de processamento de dados, 

mobília e eletrodomésticos para uso no Centro de Referência - CRAS e na Secretaria Municipal 

do Trabalho, Cidadania e Assistência Social 

ITEM QTDE UNID. DESCRIÇÃO Marca Valor 
Unitário 

Valor 
Total 

1 1 Unid. 

Impressora MULTIFUNCIONAL laser monocromática com as 
seguintes características. Velocidade de impressão em preto de 
18 ppm (ou superior). Ciclo de serviço mensal (A4) mínimo de 
8000 páginas. Qualidade de Impressão preto (ótima): mínimo de 
600 dpi x 600 dpi (1200 dpi efetivos). Monitor LCD de 2 linhas 
(texto). Processador com velocidade de 600 MHz ou mais. 
Conectividade: 1 entrada USB 2.0, porta para rede Ethernet 10/100 
Base-T. Não necessita recursos de impressão com tecnologia sem-
fio. Compatibilidade com os seguintes sistemas operacionais: 
Microsoft Windows 7 32 bit e 64 bit, Windows Vista 32 bit e 64 
bit, Windows XP 32 bit (SP2 ou superior). Memória padrão 
mínima de 64 MB. Papel: Bandeja de entrada de papel padrão com 
capacidade para no mínimo 150 folhas, alimentador automático de 
documentos para 35 folhas ou mais. Saída de papel padrão com 
bandeja para mínimo de 100 folhas. Impressão frente e verso: 
Manual (fornecido suporte de driver). Tamanhos de mídia 
suportados: A4, A5, ISO B5, ISO C5, ISO C5/C6, ISO C6, ISO 
DL, 16 K, Cartão–postal europeu, Cartão postal J(Hagaki), Cartão-
postal J duplo (Oufuku Hagaki). Tipos de suportes: Papel (normal, 
para impressão a laser), envelopes, transparências, etiquetas, 
cartolina e postais. Gramaturas de mídia, suportado: 60 a 163 g/m2. 
Especificações de scanner: Scanner de base plana com alimentador 
automático de documentos. Formatos dos arquivos 
digitalizados: PDF, JPEG, TIF (compactado e não compactado), 
GIF e BMP no mínimo. Resolução de digitalização, óptica: 
Mínimo de 1200 dpi. Tamanho da digitalização (no scanner de 
mesa), mínimo: 216 x 297 mm. Tamanho da digitalização (ADF), 
mínimo: 216 x 356 mm. Velocidade de digitalização (normal, A4) e 
no mínimo 7,4 ppm e mínimo de 3 ppm (colorido). Alimentador 
automático de documentos padrão para mínimo de 35 folhas. 
Características padrão para transmissão digital: Digitalizar para e-
mail e/ou arquivo, no mínimo suportando os seguintes padrões: 
PDF; TIF; BMP; GIF; JPG. Especificações de cópia: Velocidade de 
cópia (normal): Preto: 18 cpm ou mais. Resolução de cópia (em 
preto): Mín. de 300 x 300 dpi. Resolução de cópia (gráficos e texto 
em cores): Mín. 600 x 400 dpi. Configurações de 
redução/ampliação de cópia: 25 até 400% no mínimo. Cópias: 99 
cópias ou mais. Requisitos de alimentação: Tensão de entrada 110 a 
127 VCA (+/-10%), 60 Hz (+/-2 Hz). Gama de temperaturas de 
funcionamento: 15 a 32,5 ºC. Intervalo de umidade para 
funcionamento: 20 a 80% RH. Deve ainda acompanhar à 
impressora, na hora da entrega dentro da embalagem lacrada: 
Cartucho de toner introdutório preto. CD (com software e 

   



documentação eletrônica). Guia de instalação. Cabo de 
alimentação. Cabo USB. Bandeja de entrada para mín. de 150 
folhas. Bandeja de saída. Folheto de suporte. Garantia: Limitada de 
1 ano. O fabricante deve disponibilizar um número telefônico 
gratuito para abertura de chamados técnicos e suporte. Além disso, 
deve ter eficiência de energia garantida pelo selo: ENERGY STAR. 
(equipamento de informática) 
Distribuído para: 
01 Conselho Tutelar 

2 1 Unid. 

Impressora LASER monocromática com função de impressão (no 
mínimo): Velocidade (Mono): Até 20 ppm em A4 (21 ppm em 
Carta). Tempo para primeira impressão (Mono): Menos de 8,5 
segundos (a partir do modo pronto). Resolução até 1 200 x 1 200 
ppp de saída efetiva. Duplex manual. Características Gerais: 8 MB 
de memória (no mínimo). Compatível com Windows 2000 / XP / 
Vista / Win7 / 2003 Server / 2008 Server / Mac OS X 10.4 - 10.7 / 
Diversos SO Linux. Ciclo de trabalho 10.000 páginas ou mais. 
Rendimento dos consumíveis: Rendimento médio dos cartuchos de 
1 500 páginas padrão. Rendimento dos cartuchos declarado em 
conformidade com ISO / IEC 19752. OBS: A embalagem deve 
incluir um cartucho de toner para 700 páginas no mínimo. 
Manuseio de Papel: Capacidade e tipos de entrada: Tabuleiro 
padrão de 150 folhas. Tipo e capacidade de saída: 100 folhas 
voltadas para baixo. Tamanho do suporte físico: A4 / A5 / Carta / 
Legal / Executivo / Portfólio / Ofício / ISO B5 / JIS B5 / Envelope 
(Monarca, Com10, DL, C5) / Personalizado (76 x 127 mm - 216 x 
356 mm / 3" x 5" - 8,5" x 14"). Tipo de suporte: Comum / Espesso 
/ Fino / Algodão / Colorido / Pré-impresso / Reciclado / Etiqueta / 
Cartões / Obrigações / Arquivo / Envelope. Deve ainda 
acompanhar à impressora, na hora da entrega dentro da embalagem 
lacrada: Cartucho de toner introdutório preto. CD (com software e 
documentação eletrônica). Guia de instalação em português. Cabo 
de alimentação. Cabo USB. Bandeja de entrada para mín. De 150 
folhas. Bandeja de saída. Folheto de suporte. Garantia: Limitada de 
1 ano. O fabricante deve disponibilizar um número telefônico 
gratuito para abertura de chamados técnicos e suporte. Além disso, 
deve ter eficiência de energia garantida pelo selo: ENERGY STAR. 
(equipamento de informática) 
1 IGDB 

   

3 1 Unid. 

COMPUTADOR: do tipo desktop com as características a seguir: 
Gabinete: Desktop com suporte à ventilação e na cor predominante 
preta. Deve possuir suporte à colocação adequada dos seguintes 
componentes: placa-mãe, disco rígido (com espaço para no mínimo 
2 HDs), fonte de alimentação e seus cabos, além de gravador de 
CD/DVD. Processador: 3.3 Ghz de frequência, com 2 núcleos de 
processamento e mínimo de 4 threads, 3M de Cache  ou mais. 
Deve oferecer (no mínimo) dois segmentos de processamento por 
núcleo físico. Também devem possuir tecnologia de 
monitoramento térmico contra falhas térmicas, com sensor térmico 
digital. Salienta-se também que o processador deve ter tecnologia 
de tabelas de páginas estendidas que proporcionem aceleração de 
aplicativos. Além de inteligência proporcionada por tecnologia que 

   



poupa energia em tempos ociosos dos processamentos. Sistema 
Operacional: Windows 7 Profissional Original com chave de 
ativação junto à parte externa do gabinete do computador e mídia 
para reinstalação, 32-bit em Português (não aceitando licença 
superior nem inferior, nem tampouco outro sistema operacional) 
sendo que o mesmo deve ser pré-instalado pelo fabricante. 
Memória RAM: 4GB, Dual Channel DDR3 de 1600 Mhz (2x2GB). 
Placa Gráfica integrada. Fonte de alimentação de 250W, ou 
superior. Disco rígido: SATA de 3,5” com 500 GB de 
armazenamento, 7200 rpm ou superior, leitura de 3.0 Gb/s. 
Gravador de DVD (DVD+/-RW SATA 16 X). Adaptador de rede 
10/100/1000 PCle Gigabit pré-instalado pelo fabricante e com a 
mesma garantia do produto principal. Deve acompanhar DVD com 
drivers para reinstalação. Salienta-se também que todos os drivers 
para o sistema operacional suportado devem estar  disponíveis para 
download no web-site do fabricante dos equipamentos. Deve ter no 
mínimo 8 portas USB 2.0 externas, ou superior. 1 entrada traseira 
PS2 combo (teclado ou mouse) i entrada RJ-45 fêmea on-board. 1 
entrada HDMI. Slots  de Expansão: 1 Pcle x 16 de meia altura e 3 
Pcle x 1 de meia altura. 4 entradas SATA internas (no mínimo). 
Dissipador de calor compatível com as características do 
processador e pré-instalado pelo fabricante. Garantia: 3 anos de 
garantia com atendimento local. O fabricante também deve 
disponibilizar um número telefônico gratuito para suporte técnico e 
abertura de chamados técnicos. Mouse: Óptico USB padrão e com 
botão de rolagem. Teclado: USB ou PS2 em português nos padrões 
ABNT. Deve acompanhar alto-falantes. Monitor de 18,5” 
widescreen. Deve ainda acompanhar o pacote Microsoft Office 
Home and Business 2013 em português (Word, Excel, Power Point, 
OneNote e outlook), o qual deve ser original ( mídia + chave de 
ativação) e vir pré-instalado pelo fabricante no computador, já que 
somente este software atende as necessidade do setor no que se 
refere a criação/edição de documentos de textos, planilhas, 
apresentações, dentre outras. Obs.: O monitor, o teclado e o mouse 
devem ser do mesmo fabricante e, portante possuírem a mesma 
garantia do computador, bem como compatibilidade de hardware e 
software com o mesmo. Conformidade ambiental (etiquetas 
ecológicas): Energy Star 5.2, registrado como EPEAT, CECP, 
WEEE, lei de energia do Japão, selo ecológico da Coreia do Sul, 
EU RoHS, China RoHS. Deverão acompanhar o equipamento, no 
momento da entrega do mesmo, os manuais originais do fabricante 
em língua portuguesa. A proposta também deve destacar 
claramente: prospecto ilustrado e comprovação de garantia ofertada 
pelo fabricante em anexo.  O gabinete do computador deve ser 
fechado com tecnologia de encaixe/desencaixe com travas, ou seja, 
sem a utilização de parafusos externos. Todos os equipamentos 
acima citados deverão vir montados dentro do gabinete do 
computador (exceto mouse, teclado e monitor) e todos os 
equipamentos devem estar em perfeito estado de funcionamento, 
ou seja, prontos para uso. 
(equipamento de informática) 
Distribuído para: 
01 IGDB 



4 2 Unid. 

COMPUTADOR: do tipo Desktop com as características a seguir: 
Gabinete: Desktop, com suporte à ventilação e na cor 
predominante preta. Deve possuir suporte à colocação adequada 
dos seguintes componentes: placa-mãe, disco rígido (com espaço 
para no mínimo 2 HDs), fonte de alimentação e seus cabos, além 
de gravador de CD/DVD. Processador: 3.3 GHz de frequência, 
com 2 núcleos de processamento e mínimo de 4 threads, 3M de 
Cache ou mais. Deve oferecer (no mínimo) dois segmentos de 
processamento por núcleo físico. Também devem possuir 
tecnologia de monitoramento térmico contra falhas térmicas, com 
sensor térmico digital. Salienta-se também que o processador deve 
ter tecnologia de tabelas de página estendidas que proporcionem 
aceleração de aplicativos. Além de inteligência proporcionada por 
tecnologia que poupa energia em tempos ociosos dos processadores 
e desempenho maior quando há maior número de atividades para 
processamento. Sistema Operacional: Windows 7 Professional 
Original com chave de ativação junto à parte externa do gabinete 
do computador e mídia para reinstalação, 64-bit em Português (não 
aceitando licença superior nem inferior, nem tampouco outro 
sistema operacional) sendo que o mesmo deve ser pré-instalado 
pelo fabricante. Memória RAM: 4GB, Dual Channel DDR3 de 
1333 MHz (2X2GB). Placa gráfica integrada. Fonte de alimentação 
de 250 W, ou superior. Disco rígido: SATA de 3,5” com 500GB de 
armazenamento, 7200 rpm ou superior, leitura de 3.0 Gb/s. 
Gravador de DVD (CD SATA 48X, RW, DVD +/-RW SATA 16X). 
Adaptador de rede 10/100/1000 PCIe Gigabit pré-instalado pelo 
fabricante e com a mesma garantia do produto principal. Deve 
acompanhar DVD com drivers para reinstalação. Salienta-se 
também que todos os drivers para o sistema operacional suportado 
devem estar disponíveis para download no web-site do fabricante 
dos equipamentos. Deve ter no mínimo 8 portas USB 2.0 externas, 
ou superior. 1 entrada traseira PS2 combo (teclado ou mouse), 1 
entrada RJ-45 fêmea onboard. 1 entrada HDMI. Slots de Expansão: 
1 PCIe x16 de meia altura e 3 PCIe x1 de meia altura. 4 entradas 
SATA internas (no mínimo). Dissipador de calor compatível com as 
características do processador e pré-instalado pelo fabricante. 
Garantia: 1 ano de garantia com atendimento on-site. O fabricante 
também deve disponibilizar um número telefônico gratuito para 
suporte técnico e abertura de chamados técnicos. Mouse: Óptico 
USB padrão e com botão de rolagem. Teclado: USB ou PS2 em 
português nos padrões ABNT. Deve acompanhar alto-falantes. 
Monitor de 15,6” widescreen. OBS: O monitor, o teclado e o 
mouse devem ser do mesmo fabricante e, portanto possuírem a 
mesma garantia do computador, bem como compatibilidade de 
hardware e software com o mesmo. Conformidade ambiental 
(etiquetas ecológicas): Energy Star 5.2, registrado como EPEAT, 
CECP, WEEE, lei de energia do Japão, selo ecológico da Coreia do 
Sul, EU RoHS, China RoHS. Deverão acompanhar o equipamento, 
no momento da entrega do mesmo, os manuais originais do 
fabricante em língua portuguesa. A proposta também deve destacar 
claramente: prospecto ilustrado e comprovação da garantia ofertada 
pelo fabricante em anexo. O gabinete do computador deve ser 
fechado com tecnologia de encaixe/desencaixe com travas, ou seja, 

   



sem a utilização de parafusos externos. Todos os equipamentos 
acima citados deverão vir montados dentro do gabinete do 
computador (exceto mouse, teclado e monitor) e todos os 
equipamentos devem estar em perfeito estado de funcionamento, 
ou seja, prontos para uso. 
(equipamento de informática) 
Distribuído para: 
02 FEAS 

5 3 Unid. 

ESTABILIZADOR eletrônico de energia com potência de 430 VA 
e 5 estágios de regulação ou mais. Deve possuir no mínimo 4 
tomadas de saída padrão NBR 14136:2002. Tensão nominal: Bivolt 
automático (115/127/220 V). Fusível de proteção. Cabo de 
alimentação. Chave liga/desliga. LEDs indicadores de: rede de 
entrada alta, estabilizado (ligado) e rede de entrada baixa. Além 
disso, garantia de 3 anos no mínimo. Deve ser resistente e impactos 
e temperaturas altas (injetado em ABS). Possuir filtros de linha 
EMI/RFI. Varistor contra surtos de tensão. Deve também atender à 
norma NBR 14373:2006. 
(equipamento de informática) 
Distribuído para: 
01 IGDB 
02 FEAS 

   

6 2 Unid. 

TRANSFORMADOR TRAFO para impressora laser com 
características iguais ou superiores à: Capacidade de 1000VA. 
Entrada bivolt. Garantia no Brasil concedida pelo fabricante 
mínima de 1 ano. 
(equipamento de informática) 
Distribuído para: 
02 IGDB 

   

7 5 Unid. 

ADAPTADOR DE TOMADA com entrada para o novo padrão de 
tomadas de energia e saída para tomada padrão antigo. Deve estar 
em conformidade com a norma NBR 14136. Corrente nominal 15 
A, tensão de entrada: 127V ~(1905W), tensão de saída: 
220V~(3300W). Garantia de 1 ano com o revendedor. 
(equipamento de informática) 
Distribuído para: 
03 IGDB 
02 FEAS 

   

8 1 Unid. 

FILTRO LINHA 5 TOMADAS BIVOLT NA COR PRETA. 
(equipamento de informática) 
Distribuído para: 
01 FEAS 

   

9 1 Unid. 

HUB DE 8 PORTAS 10/100 MBITS 
(equipamento de informática) 
Distribuído para: 
01 IGDB 

   

10 1 Unid. 

FOGÃO  A GÁS 4 bocas, acendedor automático, forno 
c/autolimpante, painel em inox e mesa lisa em inox escovado. 
(equipamento de eletrodoméstico) 
Distribuído para: 

   



01 FEAS 

11 2 Unid. 

DVD – leitor DVD e entrada USB (pen drive) 
(equipamento eletrônico) 
Distribuído para: 
01 FEAS 

   

12 2 Unid. 

MAQUINA DIGITAL 16.1, Zoom óptico:5x, zoom digital:3x, 
memória interna: 9MB, display LCD: 2.7”, design: Slim, gravação 
de vídeo com áudio: sim, modos de cena: 12 modos, macro: wide 
10cm, redução de olhos vermelhos: sim, tipo de foco: automático, 
conexões:USB, A/V, formatos de arquivos de vídeo: AVI, modo 
alta sensibilidade iso: 80;100;200;400;800;1600,  auto ISO :sim, 
armazenamento e energia: cartões de memória compatíveis, SD: 
até 2Gb; cartões de memória compativeis MMC plus card: até 1 
Gb; cartões de memória compatíveis SDHC: até 8 Gb; alimentação 
bateria  de lithium, qualidade de imagem – fine/standard: sim, 
modo de cor: NTSC; PAL, ajustes de imagens: sim, sensor de 
imagem:1/2, 33 CCD, peso 116g (sem bateria), dimenões (LxAxP): 
16,8 x13,2 x 5,2 cm, função autoretrato: sim, Timer: sim. 
Estabilizador de imagem, Impressão Direta/PictBrigide, Beauty 
Schot, Conteúdo da Embalagem: câmera digital, bateria 
recarregável, cabo USB/ adaptador AC, cabo AV, Cordão de mão, 
CD com software, guia rápido; FACE DETECTION: sim, 
velocidade do Obturador: F3.2(W)  F5.8(T), alcance do Flash: 
Wide: 0.2 m, 3.75m, tele: 0.5m , 2.0m, Modo do Flash: auto, auto 
& redução de olho vermelho, correção de olhos vermelhos, 
sincronismo lento e flash desligado, alcance do foco: normal:80 cm 
infinito, macro: 10cm, 80 cm (Wide), 50cm, 80 cm (tele), auto 
Macro: 10cm infinito (Wide), 50cm infinito (tele). 
(equipamento eletrônico) 
Distribuído para: 
01 FEAS 

   

13 3 Unid. 

RÁDIO MICRO SISTEM AM/FM, MP3, entrada USB,   – sleep 
timer, potencia total de 40 W RMS. 
(equipamento eletrônico) 
Distribuído para: 
02 FEAS 

   

14 2 Unid. 

PEDESTAIS – suporte para microfone, com pé de ferro, 
regulagem de altura, na cor preta. 
(equipamento eletrônico) 
Distribuído para: 
01 FEAS 

   

15 2 Unid. 

SPLIT ar quente/frio 9.000 btus. 
(equipamento de eletrodoméstico) 
Distribuído para: 
01 FEAS 
01 IGDB 

   

16 7 Unid. 

PEN DRIVE 8 GB, com conexão USB 2.0, taxa de transferência 
de 10mb/seg. 
(material de processamento de dados) 
Distribuído para: 

   



07 FEAS 

17 2 Unid. 

MOUSE ÓPTICO USB, comprimento do cabo de 1,50 m. 
(material de processamento de dados) 
Distribuído para: 
02 FEAS 

   

18 02 Unid. 

TONNER 205, para impressora SANSUNG SCX – 483 X X3 
SÉRIES. 
(material de processamento de dados) 
Distribuído para: 
02 FEAS 

   

19 07 Unid. 

CARTUCHO DE TINTA nº 60 sendo 5 preto e 2 colorido, para 
serem usados na impressora HP Photosmart D110 séries. 
(material de processamento de dados) 
Distribuído para: 
07 FEAS 

   

20 6 Unid. 

CARTUCHO DE TINTA nº 88 distribuídos nas cores: preto e 
colorido para serem usados na impressora HP Officejet Pro K 550, 
distribuídos em: 
- 2 unid. preto 
- 4 unid. colorido (azul, rosa e amarelo) 
(material de processamento de dados) 
Distribuído para: 
06 FEAS 

   

21 02 Unid. 

CONJUNTO PARA REFEITÓRIO com 08 lugares, tampo 
confeccionado em MDF com 30 MM de espessura, medidas: 
tampo (2400X800MM) revestido na face superior com laminado 
fenólico de alta pressão (fórmica) com espessura de 0,8 mm com 
ovo brilhante com as bordas longitudinais em pos-forming 180° 
(graus) e bordas transversais em filete plástico (PVC) na cor e 
tonalidade do laminado de 0,2mm, inferior deve ser melaminico 
cor ovo com bancos acopláveis, soldados um mecanismo giratório 
que permitirá a mobilidade dos bancos bases do mochos em tubo ¼ 
parede 1,20 com reforço em base de triângulo em chapa de aço 
industrial de 2,6mm de espessura  para ser fixado o mocho na parte 
superior da estrutura da mesa em cada extremidade tubos de 30x50 
são soldados 6 suportes de fixação em chapa de aço industrial em 
dimensões 100x50MMX3MM de espessura onde será fixado o 
tampo na parte inferior do tampo possui dois imitadores na forma 
de “U”  em tubo industrial 7/8 parede de 1.20 assentos 
confeccionados em MDF com 25MM de espessura revestido na 
face superior laminado fenólico de lata pressão com espessura de 
0,8 MM cor ovo brilhante, com bordas longitudinais 180° (graus) 
filete em  PVC no acabamento de 0,2 MM, estruturas para o banco 
e mesa: confeccionadas em tubo de 30X50 nas longarinas no 
banco, da mesa e dos pés, sob o tampo da mesa e batente central 
fixadas nas travessas de reforço no qual ira apoiar o banco quando 
ele estiver levantado em tubo de 20X20 parede de 1,20, mão 
francesa para reforço no batente de aço trefilado 3/16 suporte de 
articulação e regulagem de distância confeccionado em tubos de 
aço 20x20 parede de 1,20 para bancos 30x40 parede de 1,20 para 
mesa travessa de encaixe pra os bancos confeccionados em tubos 

   



de aço 30x50. 
(Equipamento de mobília) 
Distribuído para: 
02 FEAS 

22 05 Unid. 

CADEIRA: assento e encosto em compensado multilaminado 
10mm revestido com espuma injetade de 40mm e tecido 
polipropileno na cor azul/preto, estrutura em tubo de aço industrial 
7/8,  parede 1,20,  c/ duas  travessas  entre as pernas encosto em 
formado ‘u”invertido com uma chapa soldada na transversal para 
fixar o  encosto com porca garra  e no assento devera ter duas 
travessas para fixar o assento com porca garra  estrutura soldada 
com solda mig, acabamento das peças metálicas através de banho 
desengraxante a quente, por meio de imersão e tratamento 
antiferruginoso de proteção, pintura com tinta epóxi pó, híbrida, 
eletrostática na cor preta, polimerizada em estuda a 180ºc, com 
espessura mínima da película aplicada de 40 microns. topos de 
fechamento da tubulação com ponteiras acopladas em 
polipropileno 100% injetadas, fixadas à estrutura através de 
encaixe dimensões do assento 0,40x0,39, do encosto 0,39x0,27. 
(Equipamento de mobília) 
Distribuído para: 
05 FEAS 

   

23 03 Unid. 

ARQUIVO DE AÇO PARA PASTAS SUSPENSAS, com as 
seguintes características mínimas: arquivo para pastas suspensas, 
com 4 gavetas, todas com trilho telescópico. confeccionado em aço 
chapa 24, com pintura eletrostática a pó, apos tratamento 
anticorrosivo por fosfatização na cor cinza, dimensões 
aproximadas de 1,33 x 0,50 x 0,60 m, com fechadura simultânea (2 
chaves), puxadores em aço (internos ou externos). 
(Equipamento de mobília) 
Distribuído para: 
03 FEAS 

   

24 01 Unid. 

CONJUNTO DE MÓVEIS PARA COZINHA sendo: na parte da 
esquerda balcão medindo 1,60x0,80x0,80cm com pia em aço inox 
duas cubas portas com prateleiras interna e 04 gavetas; armário 
aéreo medindo 1,60x0,50x0,30cm com 04 portas confeccionado 
em MDF 18mm na cor a escolher com acabamentos das bordas em 
perfil PVC colado a quente portas com dobradiças de pressão 
caneco 35mm com puxadores metálicos, com suportes para fixar 
na parede. 
(equipamento de mobília) 
Distribuído para: 
01 FEAS 

   

TOTAL GERAL  
 

Data e local. 

 

 

Assinatura do Diretor ou Representante Legal da empresa 


