
PREGÃO PRESENCIAL No 053/2019 

ANEXO II 

Aquisição de equipamentos e mobiliários para o Centro de Referência Especializado de Assistência Social 

– CREAS, sob coordenação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, deste Município 

Item Quant. Unid. Descrição 

01 01 Un BALCÃO DE PIA, com 02 portas e 03 gavetas em mdf, na cor Branco Brilho. Com medidas 

1,20m de largura, 0,50 m de profundidade e 0,80 m de altura. Todas as medidas com tolerância 

de +/- 5%. Garantia de 1 ano. 

02 01 Un PIA para balcão de cozinha 

Em INOX, com 1 cuba retangular 

Com escorredor e válvula 

1,20m de largura, 0,50 m de profundidade 

Todas as medidas com tolerância de +/- 5%. Garantia de 1 ano. 

03 04 Un ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS confeccionado em chapa de aço 22, com 4 gavetas com 

carrinho telescópico. Especificação mínima de chapa e acabamento: arquivo produzido em 

chapa de aço tratada com antiferruginoso por fosfatização e pintura epóxi-pó por processo 

eletrostático. chapa: 22 / 0,75mm, Com mínimo de 133cm de altura, 47cm de largura e 68cm de 

profundidade, puxador: tipo alça (cinza), com portas etiquetas, deslizamento do carrinho 

telescópico, capacidade mínima de peso por gaveta: 35 kg, fechadura ( 2 chaves ). sapatas 

niveladoras, pintura em epóxi pó. cor: cinza padrão. Garantia de 1 ano. 

04 01 Un FORNO MICRO-ONDAS com no mínimo 31l 

220 volts 

Cor branca 

05 01 Un BALCÃO com espaço para forno elétrico e micro-ondas simultaneamente, com duas portas e 

no mínimo uma gaveta, confeccionado em MDF, puxadores ergonômicos em plástico resistente, 

rodízios que possibilitem que o móvel seja movimentado com facilidade, acabamentos em fita 

com borda melamínica, pintura uv de alto brilho na cor Branca, com medidas mínimas: largura 

68 cm, profundidade 45 cm e altura 120 cm. Todas as medidas com tolerância de +/- 5%. 

06 01 Un IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA 

-Conectividade - Ethernet - Wi-Fi 

-Impressão Colorida 

-Recursos: Impressora - Scanner - Fax - Copiadora 

-Velocidade de impressão - Colorida: 15 ppm - Monocromática: 33ppm 

-Resolução de impressão 



Fotográfica 5760 x 1440 dpi 

-Tamanho de papel suportado: A4, A5, A6, B5, 10x15cm (4x6pol.), 13x18cm (5x7pol.), 

9x13cm (3.5x5pol.), Carta (8 1/2x11pol.), Oficio (8 1/2x14pol.), Meia Carta (5 1/2x8 1/2pol.), 

13x20cm (5x8pol.), 20x25cm (8x10pol.), 16:9 wide, 100x148 mm 

-Capacidade de entrada e saída de papel: 100 folhas na entrada e 30 folhas na saída 

-Sensor automático de papel 

-Alimentador automático para digitalizar/copiar, com capacidade para 30 folhas de uma só vez 

-Tipo de mídia suportada - Comum - Papéis Especiais 

- 01 Garrafa de tinta Preta - 01 Garrafa de tinta Ciano - 01 Garrafa de tinta Magenta - 01 

Garrafa de tinta Amarela 

- CD do software de instalação, cabo de alimentação, bivolt e cabo USB 

-Garantia de 1 ano 

07 01 Un TORNEIRA ELÉTRICA 

Três temperaturas: Fria, morna e quente 

Bica com jatos direcionáveis, normal aerado e spray econômico 

Mínimo 4500W 

Cor branca 

08 01 Un MESA DOBRÁVEL produzida totalmente em MDF e pintura em UV brilhosa na cor Branca. 

Medidas 90 cm de largura, 80 cm de profundidade e 77 cm de altura. A mesa deve suportar no 

mínimo 28 Kg. Todas as medidas com tolerância de +/- 5%. 

09 04 Un BANQUETA com estrutura em Aço Cromado e assento em MDP com espuma revestida em 

Napa na cor Branca. Medidas 43 cm de altura (do chão até o assento), o assento pode ser 

quadrado de no mínimo 33 cm de largura ou redondo de no mínimo 35cm de diâmetro. A 

banqueta deve suportar no mínimo 100 Kg. 

10 01 Un CAFETEIRA elétrica em inox 

Com capacidade para 30 cafezinhos 

Jarra de aço com sistema corta-pingos. 

Filtro permanente que dispensa o uso do filtro de papel e base de aquecimento que mantém o 

café aquecido. 

11 03 Un AR SPLIT QUENTE/FRIO 

9000 BTUS 

12 01 Un AR SPLIT QUENTE/FRIO 

12000 BTUS 

13 01 Un CADEIRA LONGARINA EXECUTIVA, 03 LUGARES, sem braços e com encosto. 



Encosto confeccionado em compensado, moldado anatomicamente com espessura mínima de 

13 mm, curvatura anatômica no encosto de forma à permitir a acomodação das regiões dorsal e 

lombar, espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta 

resistência, com densidade entre 45 a 55 kg/m³ com 60 mm de espessura média, revestimento 

do encosto em poliéster fixada por grampos, contra capa revestido no mesmo material da capa. 

Suporte do encosto em mola de aço, fixação do encosto na mola deverá ser com parafusos 

sextavados do tipo flangeado com trava mecânica no flange, fixação do conjunto encosto e 

mola no assento deverá ser com parafusos sextavados do tipo flangeado com trava mecânica no 

flange, na madeira do assento. Assento em compensado multilaminado resinado, moldado 

anatomicamente com espessura mínima de 14 mm, curvatura na parte frontal do assento, 

espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, com 

densidade entre 45 a 55 kg/m³, com 65 mm de espessura média, revestimento do assento em 

poliéster, na cor preta, fixado por grampos com acabamento zincado, fixação do assento na 

estrutura metálica deverá ser com parafusos sextavados do tipo flangeado, com trava mecânica 

no flange, e porcas de garra encravadas e rebitadas na madeira. Estrutura da Longarina em tubo 

de aço na cor preta, travessas em chapas de aço. Sapatas niveladoras de piso, injetadas em 

polipropileno copolímero na cor preta. Os componentes metálicos devem possuir tratamento de 

superfície antiferruginoso. Altura do piso até os assentos: 440 mm. Medidas mínimas dos 

assentos: 450 mm de largura x 450 mm de profundidade. Medidas mínimas do encosto: 450 mm 

de largura x 450 mm de altura . Todas as medidas com tolerância de +/- 5%. Peso suportado por 

lugar: no mínimo 110 kg. Estofado em tecido bege mescla em marrom e com bordado 

(conforme anexo). Garantia de 1 ano. (*) 

14 05 Un CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA COM BRAÇO com as seguintes especificações: 

assento e encosto, em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente 

com espessura média de 13mm e curvatura anatômica no encosto de forma a permitir a 

acomodação das regiões dorsal e lombar, adaptando-se melhor à coluna vertebral; espuma 

injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, com  

densidade entre 45 a 50 kg/m³ com 50 mm de espessura média no assento e no encosto; capa do 

assento e do encosto em tecido de polipropileno, e fixadas com grampos ao assento e encosto de 

madeira. assento e encosto com contracapa injetada em polipropileno copolímero na cor preta; 

fixação por parafusos sextavados, e porcas de garra encravadas e rebitadas na madeira; apoia-

braços, em polipropileno copolímero injetado, com regulagem de altura. Chapa para fixação no 

assento, permitindo regulagem horizontal por parafusos. Estrutura: base, fosfatizado e pintado 

com tinta preta; regulagem da altura do assento; ajuste de altura do encosto; percurso mínimo 

de elevação do assento de 10cm com uma altura mínima de 40 cm a partir do piso; base 

confeccionada em aço, com tratamento de desengraxe, decapagem e fosfatização e pintada com 



tinta pó epóxi; revestida com capa injetada em polipropileno copolímero. Dimensões: altura 

total 905 – 1025 mm; profundidade total: 700 mm; largura total: 600 mm; altura do encosto: 

380 mm; largura do encosto: 400 mm; profundidade do assento: 430 mm; largura do assento: 

460mm; altura do assento: 465 – 585 mm. Todas as medidas com tolerância de +/- 5%. Peso 

suportado de no mínimo 110 kg. Estofado em tecido bege mescla em marrom e com bordado 

(conforme anexo). Garantia de 1 ano. (*) 

15 06 Un CADEIRA ESTOFADA ESTRUTURA EM TUBO 20X20 mm para pés e encosto, duas 

travessas abaixo do assento em tubo 20x20 mm; quatro travessas de reforço entre as pernas em 

tubo 3/4, pés com ponteiras plásticas 20x20 mm com pino embutido. Solda MIG. Tratamento 

anticorrosivo. Pintura epoxi-pó. Assento (400x400 mm) e encosto(395x245 mm) em espuma 

laminada, fixado à estrutura através de parafusos com porca de garra. Todas as medidas com 

tolerância de +/- 5%. Peso suportado de no mínimo 110 kg. Estofado em tecido bege mescla em 

marrom e com bordado (conforme anexo). Garantia de 1 ano. (*) 

16 01 Un MESA DE REUNIÃO OVAL medindo 2,70 m de comprimento, 1,20m de largura e 0,75m de 

altura, com tampo e pés maciços de no mínimo 30 mm, os pés deverão ter sapata niveladora, 

material da mesa em mdf na cor Cerezo Athenas. Todas as medidas com tolerância de +/- 5%. 

Garantia de 1 ano. 

17 05 Un ARMÁRIO ALTO com 02 portas e 06 prateleiras, cor Cerezo Athenas em melamínico, sendo 

as prateleiras reguláveis, Confeccionado em chapa de madeira MDF 15 mm de espessura, 

Bordas do tampo e demais partes, retas com acabamento em fita de PVC respectivamente na cor 

e padrão do revestimento com resistência a impactos e termicamente estável. Portas com 

fechamento individual em aço, com dobradiça resistente, com fixação por parafuso, ângulo de 

abertura de 90º. Medidas 900 mm de largura, 420 mm de profundidade e 1600 mm de altura. 

Com chave. Todas as medidas com tolerância de +/- 5%. Garantia de 1 ano. 

18 01 Un ARMÁRIO BAIXO com 02 portas e 02 prateleiras cor Branco  

Brilho, sendo as prateleiras reguláveis, Confeccionado em chapa de madeira MDF 15 mm de 

espessura, Bordas do tampo e demais partes, retas com acabamento em fita de PVC 

respectivamente na cor e padrão do revestimento com resistência a impactos e termicamente 

estável. Portas com fechamento individual em aço, com dobradiça resistente, com fixação por 

parafuso, ângulo de abertura de 90º. Medidas 900 mm de largura, 420 mm de profundidade e 

740 mm de altura. Com chave. Todas as medidas com tolerância de +/- 5%. Garantia de 1 ano. 

19 02 Un CONJUNTO ESCOLAR INFANTIL para crianças com altura compreendida entre 0,93 m a 

1,16 m. Estrutura tubular de aço. Dimensões: Altura da mesa: 46 cm, Tampo da mesa quadrada 

para 04 lugares: 80 cm x 80 cm. 

Características: Tampo em MDF, com espessura de 25 mm, revestido na face superior em 



laminado melamínico de alta pressão, acabamento texturizado, na cor cinza, cantos 

arredondados. Revestimento na face inferior em laminado - melamínico de baixa pressão - BP, 

na cor Branca. Topos encabeçados com fita de bordo em PVC (cloreto de polinivinila) com 

"primer", acabamento texturizado, na cor laranja, colada com adesivo "Hot Melt". Estrutura da 

mesa compostas de: pés confeccionados em tubo de aço carbono, laminado a frio; travessas em 

tubo de aço carbono, laminado a frio; Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem e 

sem cargas, injetadas na cor laranja, fixadas à estrutura através de encaixe; Pintura dos 

elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, 

polimerizada em estufa na cor cinza. Com 04 Cadeiras com Assento/encosto em polipropileno 

injetado com acabamento texturizado na cor Laranja, sendo assento med. 430x 400 mm e 

encosto med. 396x198 mm, apresentando o número identificador do componente injetado, 

fixado a estrutura através de rebites de repuxo. ponteiras, sapatas e espaçadores do assento 

injetados nas cores azul fixadas a estrutura através de encaixe e pino expansor. Estrutura em 

tubo de aço carbono laminado a frio. Pintura epóxi na cor cinza. 

Medidas aprox. da cadeira: altura do assento 460mm e largura da estrutura da Cadeira 387,7 

mm. 

Todas as medidas com tolerância de +/- 5%. Garantia de 1 ano. 

20 01 Un CAVALINHO em mola, medindo 0,60 m de altura por 1,5 m de comprimento com tubo 

quadrado 20 x 20 mm de espessura, 2 milímetros, acento e cabeça em madeira de lei e mola 

reforçada para suportar 60 kg. Todas as medidas com tolerância de +/- 5%. Entrega montada e 

instalada/fixada no local. Garantia de 1 ano. 

21 01 Un BALANÇO com 04 assentos (lado a lado), estrutura com 1,8 m de largura e 2 m de altura. 

Confeccionada em aço carbono, corrente de sustentação dos assentos em aço galvanizado de 

espessura 5mm; cadeira de balanço em aço carbono com tubo com encosto sem emendas entre 

o assento e o encosto. A fixação do equipamento deverá ser feita em concreto de modo a 

garantir a segurança dos usuários do brinquedo. A pintura deverá ser eletrostática em pó, em 

tinta poliéster. Os produtos deverão ser montados/soldados através de processo MIG/TIG, 

proporcionando acabamento livre de arestas, rebarbas e saliências. Todos os tubos utilizados na 

fabricação dos produtos deverão ter seu topo fechado com tampa metálica soldada, sendo 

proibido o uso de ponteiras plásticas para este acabamento. A superfície metálica do balanço 

deverá receber tratamento anti-corrosão através do processo de fosfatização. 

Todas as medidas com tolerância de +/- 5%. Entrega montada e instalada/fixada no local. 

Garantia de 1 ano. 

22 02 Un LIXEIRA COLORIDA - confeccionada em barra chata 1” por 1/8 com fundo em tela moeda 

na espessura de 1,50 mm, medindo 0,33 m de diâmetro x 0,45 m alt. revestida em madeira de 



lei multicolorida de 0,45 m de altura x 0,05 m largura x 1" de espessura, altura  total de 1,00 m 

,tratamento com nitropassivação e fosfotização   pintura eletrostática. Todas as medidas com 

tolerância de +/- 5%. Entrega montada e instalada/fixada no local. Garantia de 1 ano. 

 

Obs.: Imagem a ser bordada nos itens 13, 14 e 15: 

 

 


