
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 móveis, aparelhos de ar 

condicionado, berços, colchões, camas, brinquedos, eletrodomésticos e equipamentos diversos para 

uso nas Escolas Municipais de Educação Infantil e de Ensino Fundamental e na Secretaria Municipal 

de Educação, Cultura e Desporto, declarando que estamos de acordo com as condições do PREGÃO 

PRESENCIAL 076/2013, 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 10 (dias) dias, a contar da requisição de 

entrega 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 

 

Fornecimento de móveis, aparelhos de ar condicionado, berços, colchões, camas, brinquedos, 

eletrodomésticos e equipamentos diversos para uso nas Escolas Municipais de Educação Infantil 

e de Ensino Fundamental e na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto 

 

Item Qtde Unid. Descrição Marca Valor 

Unitário 

Valor 

Total 

01 1 Unid. ARMÁRIO BALÇÃO COM 04 PORTAS E 04 GAVETAS - 

confeccionado em chapa de madeira mdf 15mm de espessura 

produzida com partículas de madeiras selecionadas de pinus e 

eucalipto, aglutinadas com resina sintética, termo fixa, que se 

consolidam sob a ação conjunta de calor e pressão, revestida com 

filme melamínico texturizado, cor carvalho/carvalho, que por efeito 

de prensagem a quente, faz o filme se fundir à madeira aglomerada, 

formando com ela um corpo único e inseparável.  Bordas do tampo e 

demais partes, retas com acabamento em fita de pvc 1,0/0,5mm de 

espessura respectivamente na cor e padrão do revestimento com 

resistência a impactos e termicamente estável, colada ao substrato de 

madeira pelo processo “hot melt”. Sistema de fixação composto por 

tambor de giro confeccionado em zamak ø15mm, parafuso de 

montagem rápida m6 rosca métrica em zamak e tampas plásticas de 

acabamento confeccionadas em polietileno ø18mm. Furação lateral 

para regulagem das prateleiras e pino para sustentação com ø5mm 

confeccionados em material plástico. Dobradiças em aço zamak com 

abertura em ângulo de 90◦, dividido internamente com divisão 

vertical e com 01 prateleiras em cada lado .fechadura com sistema de 

chaveamento composto por chave, rotação de 180º. Puxador 

metálico tipo alça, com pintura epóxi e acabamento liso.  Medidas 

mínimas - largura 2500mm (l), profundidade 600mm (p) e altura 

820mm (h). 

- 01 EDUCAÇÃO INFANTIL - (EMEI Tesouro das Acácias) 

   

2 1 Unid. ARMÁRIO ALTO COM 04 PORTAS + 04 PRATELEIRAS EM 

BAIXO - confeccionado em chapa de madeira mdf 15mm de 

espessura produzida com partículas de madeiras selecionadas de 

pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética, termo fixa, que se 

consolidam sob a ação conjunta de calor e pressão, revestida com 

filme melamínico texturizado, cor carvalho/carvalho, que por efeito 

de prensagem a quente, faz o filme se fundir à madeira aglomerada, 

formando com ela um corpo único e inseparável.  Bordas do tampo e 

demais partes, retas com acabamento em fita de pvc 1,0/0,5mm de 

espessura respectivamente na cor e padrão do revestimento com 

resistência a impactos e termicamente estável, colada ao substrato de 

madeira pelo processo “hot melt”. Sistema de fixação composto por 

tambor de giro confeccionado em zamak ø15mm, parafuso de 

montagem rápida m6 rosca métrica em zamak e tampas plásticas de 

acabamento confeccionadas em polietileno ø18mm. Furação lateral 

para regulagem das prateleiras e pino para sustentação com ø5mm 

confeccionados em material plástico. Dobradiças em aço zamak com 

abertura em ângulo de 90◦, dividido internamente com divisão 

   



vertical e com 01 prateleira em cada lado. Fechadura com sistema de 

chaveamento composto por chave, rotação de 180º. Puxador 

metálico tipo alça, com pintura epóxi e acabamento liso. Medidas 

mínimas - largura 1950mm (l), profundidade 400mm (p) e altura 

1500mm (h). SALA 

- 01 EDUCAÇÃO INFANTIL - (EMEI Tesouro das Acácias) 

3 1 Unid. ARMÁRIO ABERTO SEM PORTA COM 04 PRATELEIRAS - 

confeccionado em chapa de madeira mdf 15mm de espessura 

produzida com partículas de madeiras selecionadas de pinus e 

eucalipto, aglutinadas com resina sintética, termo fixa, que se 

consolidam sob a ação conjunta de calor e pressão, revestida com 

filme melamínico texturizado, cor carvalho/carvalho, que por efeito 

de prensagem a quente, faz o filme se fundir à madeira aglomerada, 

formando com ela um corpo único e inseparável.  Bordas do tampo e 

demais partes, retas com acabamento em fita de pvc 1,0/0,5mm de 

espessura respectivamente na cor e padrão do revestimento com 

resistência a impactos e termicamente estável, colada ao substrato de 

madeira pelo processo “hot melt”. Sistema de fixação composto por 

tambor de giro confeccionado em zamak ø15mm, parafuso de 

montagem rápida m6 rosca métrica em zamak e tampas plásticas de 

acabamento confeccionadas em polietileno ø18mm. Furação lateral 

para regulagem das prateleiras e pino para sustentação com ø5mm 

confeccionados em material plástico, com 04 prateleiras.  Medidas 

mínimas - largura 800mm (l), profundidade 600mm (p) e altura 

1200mm (h). 

-01 EDUCAÇÃO INFANTIL - (EMEI Tesouro das Acácias) 

   

4 1 Unid. ARMÁRIO ALTO COM 04 PORTAS + VÃO PARA TV E DVD - 

confeccionado em chapa de madeira mdf 15mm de espessura 

produzida com partículas de madeiras selecionadas de pinus e 

eucalipto, aglutinadas com resina sintética, termo fixa, que se 

consolidam sob a ação conjunta de calor e pressão, revestida com 

filme melamínico texturizado, cor carvalho/carvalho, que por efeito 

de prensagem a quente, faz o filme se fundir à madeira aglomerada, 

formando com ela um corpo único e inseparável.  Bordas do tampo e 

demais partes, retas com acabamento em fita de pvc 1,0/0,5mm de 

espessura respectivamente na cor e padrão do revestimento com 

resistência a impactos e termicamente estável, colada ao substrato de 

madeira pelo processo “hot melt”. Sistema de fixação composto por 

tambor de giro confeccionado em zamak ø15mm, parafuso de 

montagem rápida m6 rosca métrica em zamak e tampas plásticas de 

acabamento confeccionadas em polietileno ø18mm. Furação lateral 

para regulagem das prateleiras e pino para sustentação com ø5mm 

confeccionados em material plástico. Dobradiças em aço zamak com 

abertura em ângulo de 90◦, dividido internamente com divisão 

vertical e com 01 prateleiras em cada lado. Fechadura com sistema 

de chaveamento composto por chave, rotação de 180º. Puxador 

metálico tipo alça, com pintura epóxi e acabamento liso. Medidas 

mínimas - largura 1050mm (l), profundidade 600mm (p) e altura 

2700mm (h). 

- 01 EDUCAÇÃO INFANTIL - (EMEI Tesouro das Acácias) 

   

5 1 Unid. ARMÁRIO ALTO DE CANTO COM 02 PORTAS - 

confeccionado em chapa de madeira mdf 15mm de espessura 
   



produzida com partículas de madeiras selecionadas de pinus e 

eucalipto, aglutinadas com resina sintética, termo fixa, que se 

consolidam sob a ação conjunta de calor e pressão, revestida com 

filme melamínico texturizado, cor carvalho/carvalho, que por efeito 

de prensagem a quente, faz o filme se fundir à madeira aglomerada, 

formando com ela um corpo único e inseparável.  Bordas do tampo e 

demais partes, retas com acabamento em fita de pvc 1,0/0,5mm de 

espessura respectivamente na cor e padrão do revestimento com 

resistência a impactos e termicamente estável, colada ao substrato de 

madeira pelo processo “hot melt”. Sistema de fixação composto por 

tambor de giro confeccionado em zamak ø15mm, parafuso de 

montagem rápida m6 rosca métrica em zamak e tampas plásticas de 

acabamento confeccionadas em polietileno ø18mm. Furação lateral 

para regulagem das prateleiras e pino para sustentação com ø5mm 

confeccionados em material plástico. Dobradiças em aço zamak com 

abertura em ângulo de 90◦, dividido internamente com divisão 

vertical e com 01 prateleiras em cada lado. Fechadura com sistema 

de chaveamento composto por chave, rotação de 180º. Puxador 

metálico tipo alça, com pintura epóxi e acabamento liso.  Medidas 

mínimas – largura 950mm (l), profundidade 950mm (p) e altura 

2500mm (h). 

- 01 EDUCAÇÃO INFANTIL - (EMEI Tesouro das Acácias) 

6 1 Cj. 1= REVISTEIRO DUPLO 110X270X 60 

1= REVISTEIRO DUPLO 110X 445X 60 

1 PRATELEIRA 110X 390X 40 

1 PRATELEIRA 489X 110X 40 

1 PRATELEIRA 250X 911X 30 

1 PRATELEIRA 250X 915X 30 

2= PORTA MAPAS 110x 40x 30 
Conjunto de estantes confeccionado em chapa de madeira mdf 18mm 

de espessura produzida com partículas de madeiras selecionadas de 

pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética, termo fixa, que se 

consolidam sob a ação conjunta de calor e pressão, revestida com 

filme melamínico texturizado, cor Branco/Preto, que por efeito de 

prensagem a quente, faz o filme se fundir à madeira aglomerada, 

formando com ela um corpo único e inseparável.  Bordas do tampo e 

demais partes, retas com acabamento em fita de pvc 1,0/0,5mm de 

espessura respectivamente na cor e padrão do revestimento com 

resistência a impactos e termicamente estável, colada ao substrato de 

madeira pelo processo “hot melt”. Sistema de fixação composto por 

tambor de giro confeccionado em zamak ø15mm, parafuso de 

montagem rápida m6 rosca métrica em zamak e tampas plásticas de 

acabamento confeccionadas em polietileno ø18mm. Furação lateral 

para regulagem das prateleiras e pino para sustentação com ø5mm 

confeccionados em material plástico. As medidas deverão ser 

conferidas no local antes de fabricar. 

- 01 conjunto – EMEF Germano Dockhorn 

   

7 3 Unid. CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA C/ APOIO DE BRAÇOS 
com gatilho para regulagem da altura, estrutura em polipropileno e 

apoio do braço em poliuretano injetado de alta resistência com alma 

de aço; espuma injetada 40 mm de espessura, densidade mínima de 

26 kg/m³, base giratória desmontável com aranha de 5 hastes 

   



apoiadas sobre rodízios de nylon com esferas de aço para facilitar o 

giro; assento compensado multilaminado de no mínimo 13 mm de 

espessura, revestimento em tecido polipropileno azul com bordado 

no encosto da cadeira contendo as inscrições: “SMECD” em letras 

azuis e contorno amarelo, e “Secretaria Municipal de Educação, 

Cultura e Desporto” em letras pretas, com o desenho de um lápis 

entre as duas inscrições, na cor amarelo queimado. 

 - 3 unidades – SMECD   

8 3 Unid. ESTAÇÃO DE TRABALHO composta de 01 mesa com gavetas, 

com suporte com corrediças para teclado do computador e suporte 

CPU móvel, cor carvalho, pés em painel no mesmo revestimento do 

tampo, tamanho mínimo de 74cm alt. x 1,00cm comp. x 60cm 

largura, em MDF, revestimento BP + 01  mesa tamanho mínimo de 

74cm alt. x 120cm comp. x 60cm largura , em MDF, revestimento 

BP, com três gavetas, com corrediças , pés em painel no mesmo 

revestimento do tampo + 01  conexão arredondada na cor 

carvalho/tabaco, tamanho 60x60cm , em MDF, revestimento BP. Os 

tampos serão confeccionados em MDF de 15 mm com 

engrossamento nas bordas perfazendo 30mm acabamento das bordas 

em PVC colada a quente. 

 - 3 unidades – SMECD 

   

9 13 Unid. ARMÁRIO ALTO SOB MEDIDA COM DUAS PORTAS de 

correr com chave medindo aproximadamente 2,00 de altura x 1,30 de 

largura x 0,42 de profundidade com divisões e prateleiras internas 

para armazenamento de caixas arquivo cada caixa  0,25cm de altura 

x 0,36cm de profundidade x 0,14cm de largura, deverá acomodar em 

torno de 64 caixas.  Confeccionado em mdf de 15mm e tampo 

superior de 30mm com 04 prateleiras internas fundo de 3mm na cor 

do móvel com dobradiças e puxadores e fechaduras metálicas com 

tratamento antiferrugem bicromatizados  na cor carvalho/tabaco. 

- 3 unidades – ENSINO FUNDAMENTAL (1 EMEF São Caetano, 2 

Martinho Lutero) 

- 9 unidades – EDUCAÇÃO INFANTIL (3 EMEI Santa Rita, 2 

Mundo Mágico, 3 Dona Dodó, 1 Tesouro das Acácias) 

- 1 unidade - SMECD 

   

10 2 Unid. ARMÁRIO ALTO SOB MEDIDA com duas portas de abrir com 

chave medindo aproximadamente 2,00 de altura x 1,30 de largura x 

0,42 de profundidade com divisões e prateleiras internas para uso de 

armazenamento de caixas de arquivo cada caixa mede 0,25cm de 

altura x 0,36cm de profundidade x 0,14cm de largura deverá 

acomodar em torno de 64 caixas confeccionado em mdf de 15mm e 

tampo superior de 30mm com 04 prateleiras pra ser na cor 

carvalho/tabaco 

- 2 unidades – EDUCAÇÃO INFANTIL - (1 EMEI Dona Dodó, 1 

São José) 

   

11 6 Unid. ARMÁRIO ALTO SOB MEDIDA com 04 portas de correr com 

chave medindo aproximadamente 2,20 de altura x 2,00 de largura x 

0,55 de profundidade confeccionado em MDF de 15mm, na cor 

carvalho/carvalho com tampo superior de 25mm com fundo de 3mm 

em cada porta devera ter prateleiras para uso de pastas a/z medindo 

0,35 cm de altura x 0,09 cm de largura x 0,30 cm de profundidade  

   



puxadores e fechadura em metal o móvel deve ser na cor 

carvalho/tabaco . 

- 6 unidades – EDUCAÇÃO INFANTIL (3 EMEI São José, 2 

Mundo Mágico, 1 São Mateus). 

12 32 Unid. CADEIRA ESCOLAR INFANTIL confeccionada em tubo ¾ 

parede 1,2mm com pintura eletrostática epo-xi pó na cor preto com 

assento e encosto em compensado multilaminado de 10mm revestido 

em fórmica colorida fixados a estrutura com rebites de alumínio 

assento medindo 0,30x0,30 e encosto medindo 0,30x0,16 

- 32 unidades – EDUCAÇÃO INFANTIL - (EMEI Santa Rita) 

   

13 4 Unid. MESA REDONDA INFANTIL 1 metro de diâmetro, estrutura 

metálica confeccionada em tubo 1.1/4 com requadro abaixo do 

tampo em tubo 20 x 30 (mesa) metal tratado contra ferrugem: pintura 

epóxi: cor preto, polimerizada em estufa de pintura a 200°, solda 

mig: acabamento em ponteiras de plástico resistente nos pés: tampo 

em MDF; revestido em fórmica lisa branca brilhante; com 

acabamento nas bordas em perfil de PVC preto de alto impacto. 

- 4 unidades – EDUCAÇÃO INFANTIL - (EMEI Santa Rita) 

   

14 1 Unid. CONJUNTO REFEITÓRIO EMPILHÁVEL - 01 (UMA) MESA 

E 2 (DOIS) BANCOS – ADULTO - Mesa: Estrutura em tubo de 

aço industrial SAE 1006/1020 para os pés mínimo em 30 x 50 

(parede mínima 1,20mm) e requadro superior em tubo no mínimo 30 

x 50 (parede mínima 1,20mm) que unidas entre si formam uma peça 

única. Na peça do requadro estão soldados seis suportes de chapa de 

aço nas dimensões mínimas 30 x 20 x 2mm que servirão para fixação 

do tampo. Fechamento dos topos com ponteiras plásticas injetadas e 

fixadas através de encaixe. Soldagem dos componentes que formam 

a estrutura deverão ser ligados entre si através de solda pelo processo 

MIG ou similar em todas as junções. Dimensões aproximadas: 

Tampo: (2000 x 600mm) em mdf 15mm  revestido com laminado 

melamínico de no mínimo 0,8mm de espessura. Acabamento das 

bordas com perfil de PVC  2mm. Fixado à estrutura através de seis 

parafusos. Altura: 750mm. Bancos: Estrutura em tubo de aço 

industrial SAE 1006/1020 para os pés mínimo em 30x50 (parede 

mínima 1,20mm) e requadro  superior em tubo mínimo 30x50 

(parede mínima 1,20mm) que unidas entre si formam uma peça 

única. Na peça do requadro estão soldados seis suportes de chapa de 

aço nas dimensões mínimas 30 x 20 x 2mm que servirão para fixação 

do tampo. Fechamento dos topos com ponteiras plásticas injetadas 

internas fixadas através de encaixe. Soldagem dos componentes que 

formam a estrutura deverão ser ligados entre si através de solda pelo 

processo MIG ou similar em todas as junções. Pintura por sistema 

ELETROSTÁTICO em epóxi-pó, secagem em estufa. Assento – 

medindo aproximadamente (2000 x 300mm) em mdf 15mm de 

espessura revestido com laminado melamínico de 0,8mm de 

espessura. Acabamento das bordas com PVC colado a quente 2mm. 

Fixado à estrutura através de no mínimo seis parafusos. Altura: 

420mm. 

- 1 unidade – ENSINO FUNDAMENTAL - (EMEF Germano 

Dockhorn) 

   

15 1 Unid. BALCÃO PARA COZINHA EM MDF 18mm branco, med.: 2350    



x 850 x 600, com quatro gavetas com trilhos telescópicos e três 

portas de correr , com trilhos de alumínio e kits da rometal  ro 47, 

puxadores perfil de alumínio. 

1 unidade – EDUCAÇÃO INFANTIL - (EMEI São Mateus) 

16 1 Unid. TAMPO DE GRANITO cinza, med: 2400 x 630 x 40, com uma 

cuba de inox dupla 800 x 470 

1 unidade – EDUCAÇÃO INFANTIL - (EMEI São Mateus) 

   

17 1 Unid. BALCÃO EM MDF madeirado nogueira boreal 18mm, med.: 2540 

x 900 x 600 , com quatro gavetas com trilhos telescópicos e duas 

portas de correr, com trilhos de alumínio e kits da rometal ro 47, 

puxadores perfil de alumínio. 

1 unidade – EDUCAÇÃO INFANTIL - (EMEI Dona Dodó) 

   

18 7 Unid. TROCADOR EM MDF 18 mm, cantos arredondados, branco, 

medindo 800x600x800mm, duas portas e duas gavetas com 

puxadores de metal, com colchonete. 

- 7 unidades – EDUCAÇÃO INFANTIL (3 EMEI Santa Rita, 2 Dona 

Dodó, 2 São José) 

   

19 1 Unid. MESA EM MDF, branco 18mm, med.: 1600 x 750 com altura de 78 

cm, com quatro pés reforçados. 

1 unidade – EDUCAÇÃO INFANTIL - (EMEI Dona Dodó) 

   

20 1 Unid. BASE PARA MICROONDAS, em MDF branco 18mm, med.: 700 

x 450, com  suporte para fixar de canto  na parede.                                                                       

1 unidade – EDUCAÇÃO INFANTIL - (EMEI Dona Dodó) 

   

21 3 Unid. MESA PARA PROFESSOR: Estrutura em tubo de aço industrial 

SAE 1006/1020 no mínimo 30 x 50 (parede 1,50mm ou superior) 

chapa 16, para laterais e parte inferior que unidas formam peça 

única, com 2 gavetas. Pintura preta. Uma peça em forma de travessa 

para apoio à saia da mesa, em tubo de no mínimo 30x50 (parede 

1,06mm. Fechamento dos topos e sapatas pés com ponteiras 

plásticas, com calço fixado através de encaixe e rebitado à estrutura 

através de rebites de alumínio. Tampo – 900 x 600 x 15mm) em 

MDF. Revestido na face superior com laminado melamínico na cor 

VERDE, com espessura mínima de 0,8mm, bordas com acabamento 

em perfil de PVC colado a quente frezado e aplicação de selador e 

verniz PU. Altura total da Mesa 750mm. 

- 3 unidades – EDUCAÇÃO INFANTIL (EMEI Santa Rita) 

   

22 24 Unid. CADEIRA FIXA: assento e encosto em estofado com espuma 

expandida revestida em tecido azul. Estrutura em tubo de aço 

industrial 1010/1020, secção 20x20 com parede de 1,20, chapa 16 

tratamento antiferruginoso de proteção, pintura com tinta epóxi pó, 

híbrida, eletrostática na cor preta, polimerizada em estufa a 180º, 

com espessura mínima da película aplicada de 40 microns. topos de 

fechamento da tubulação com ponteiras acoplada em polipropileno 

100% injetadas com deslizadoras, fixadas a estrutura através de 

encaixe assento medindo 0,40x0,40 e encosto medindo 0,40x0,24 

- 24 unidades – EDUCAÇÃO INFANTIL (4 EMEI Santa Rita, 6 

Mundo Mágico, 4 Dona Dodó, 4 Tesouro das Acácias, 4 São José, 2 

Ceri) 

   

23 26 Unid. BERÇO com grades em MDF na cor branca acetinada, medindo    



130cm de comprimento x 60 cm de largura x 120cm de altura, com 

estrado ajustável, sem gavetas; sendo o espaçamento das grades 

laterais no máximo 6,5cm e o espaçamento entre as grades e o 

estrado deverá ter no máximo 2,5cm, com selo do Inmetro. Os 

componentes dos cantos, partes protuberantes, cantoneiras, 

dobradiças e suportes devem ser chanfrados, ou seja, não devem ter 

pontas nem arestas, a altura final das grades deverá possuir 60cm a 

partir do estrado. 

- 26 unidades – EDUCAÇÃO INFANTIL EMEI Santa Rita 

24 16 Unid. COLCHÃO PARA REPOUSO medindo 1,85 de comprimento x 

0,80 de largura x 0,13cm de altura densidade 33 revestidos em 

corano preto material lavável com zíper. 

- 16 unidades – EDUCAÇÃO INFANTIL (EMEI Santa Rita) 

   

25 46 Unid. COLCHÃO PARA BERÇO medindo 1,30 de comprimento x 0,60 

de largura x 0,10cm de altura densidade 33 revestidos em corano 

preto material lavável com zíper. 

- 46 unidades – EDUCAÇÃO INFANTIL (23 EMEI Santa Rita, 20 

São Mateus, 3 Ceri) 

   

26 27 Unid. ESTANTES DE AÇO 

- Dimensões: 1,95 altura x 92 comprim. x 40 cm largura das 

prateleiras; 

 - 6 prateleiras; 

- Capacidade mínima de 360 kg (total) 

- Pintura epóxi com tinta antibacteriana; 

 - 17 unidades – EDUCAÇÃO INFANTIL (4 EMEI Mundo Mágico, 

4 Tesouro das Acácias, 3 São José, 3 São Mateus, 3 Dona Dodó) 

- 1 unidade – ENSINO FUNDAMENTAL (EMEF Martinho Lutero) 

- 9unidades - SMECD 

   

27 01 Cj. CONJUNTO DE MÓVEIS PARA SECRETÁRIA COMPOSTO 

DE: 

01 - mesa em “L” tampo tipo delta medindo 1,50x1,50x0,50x0,74 

confeccionado em mdf  30 mm pés painel com sapata niveladora 

acompanhado de 01 gaveteiro volante com 04 gavetas em mdf 30mm 

com chave nas gavetas 

02 - Mesas medindo 1,50x0,60x0,75 confeccionado em mdf  30 mm 

pés painel com sapata niveladora acompanhado de 01 gaveteiro 

volante com 04 gavetas em mdf 30mm com chave nas gavetas 

01 – armário alto sob medindo 2,50 de altura x 2,20 de largura x 0,50 

de profundidade contendo 10 gavetões para pasta suspensa com 

trilho telescópio e 03 portas de correr com trilhos em alumínio 

puxador metálico com divisórias e prateleiras internas 

01 – armário alto sob medindo 2,50 de altura x 2,20 de largura x 0,50 

de profundidade contendo na parte inferior 04 portas e 04 gavetas no 

centro e na parte superior e 03 portas de correr com trilhos em 

alumínio puxador metálico com divisórias e prateleiras internas 

01 – armário alto sob medindo 2,50 de altura x 2,20 de largura x 0,50 

de profundidade contendo na parte inferior 04 portas e 04 gavetas no 

centro e na parte superior e 03 portas de correr com trilhos em 

alumínio puxador metálico com divisórias e prateleiras internas. E na 

parte inferior espaço adaptado para acomodar equipamentos de áudio 

e vídeo com sistema de ventilação 

   



01 – balcão sob medida para Xerox medindo 1,50 de comprimento x 

0,90 de altura x 0,50 de profundidade com 03 portas com chave com 

prateleiras internas 

- Conjunto dos Móveis deverão ser confeccionados em chapa de 

madeira mdf 18mm de espessura produzida com partículas de 

madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina 

sintética, termo fixa, que se consolidam sob a ação conjunta de calor 

e pressão, revestida com filme melamínico texturizado, cor a 

escolher, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir 

à madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e 

inseparável.  Bordas do tampo e demais partes, retas com 

acabamento em fita de pvc 2mm de espessura respectivamente na cor 

e padrão do revestimento com resistência a impactos e termicamente 

estável, colada ao substrato de madeira pelo processo “hot melt”. 

Sistema de fixação composto por tambor de giro confeccionado em 

zamak ø15mm, parafuso de montagem rápida m6 rosca métrica em 

zamak e tampas plásticas de acabamento confeccionadas em 

polietileno ø18mm. Furação lateral para regulagem das prateleiras e 

pino para sustentação com ø5mm confeccionados em material 

plástico. As medidas deverão ser conferidas no local antes de 

fabricar. 

- 1 conjunto – ENSINO FUNDAMENTAL - (EMEF São Pedro) 

28 1 Unid. LAVADORA DE ALTA PRESSÃO 3,98M 

- Pressão 120 Bar 

- Vazão: 360 l/h 

- Gatilho com travas de segurança, rodízios 

- Potência 1500W 

- Largura: 310 mm 

- Altura: 800mm 

- Peso: 170 Kg 

- Voltagem: 220V 

- 1 conjunto – ENSINO FUNDAMENTAL - (EMEF Martinho 

Lutero) 

   

29 18 Unid. RÁDIO PORTÁTIL AM/FM C/ MP3 E ENTRADA USB 

- Potência RMS 4,0 

- Voltagem: 220 V 

- 9 unidades – EDUCAÇÃO INFANTIL (1 EMEI Mundo Mágico, 1 

Tesouro das Acácias, 1 São José, 1 São Mateus, 1 Dona Dodó, 1 

Ceri, 3 Santa Rita) 

- 9 unidades – ENSINO FUNDAMENTAL (1EMEF Martinho 

Lutero, 1 São Caetano, 3 Germano Dockhorn, 3 São Pedro, 1 

Francisco Sales Guimarães) 

   

30 9 Unid. DVD MP3 player – 220 V 

_ Entrada para USB; 

- Entrada para microfone; 

- 9 unidades – EDUCAÇÃO INFANTIL (1 EMEI Mundo Mágico, 1 

Tesouro das Acácias, 1 São José, 1 São Mateus, 1 Dona Dodó, 1 

Ceri, 3 Santa Rita) 

   

31 21 Unid. CADEIRA ALIMENTAÇÃO BEBÊ 

- assento com encosto, laterais acolchoadas em plástico laminado; 

- bandeja c/ apoio para os pés desmontável; 

   



- cinta segurança de 5 pontos; 

- tubo 3 / 4 permite aproximação da mesa; 

- suporta 18 kg 

- dimensões: 68 largura x 1,05 altura x profundidade; 

- peso cadeira: 5,4 kg 

- 21 unidades – EDUCAÇÃO INFANTIL (EMEI Santa Rita)   

32 4 Unid. TV MONITOR LED 24 POLEGADAS 

- Tamanho da tela: 24 polegadas; 

- Resolução: 1366 x 768 HD: 

- Formato da Tela: 16:9; 

- Consumo: 1,126. kwh/mês 

- Conexões: Entrada HDMI, Entrada VGA (15 pinos), Entrada de 

áudio PC in: (compartilhada com entrada Vídeo Componente) 

Entrada USB 

- Cor do gabinete: Preto; 

- Brilho: 250 cd/m2 

- Dimensões: Com a base: (L x A x P) 59,6 x 44,5 x 17,1 cm, sem a 

base (L x A x P) 59,6 x 38,5 x 6,3 cm 

- Voltagem: Bivolt 

- Conteúdo da embalagem: TV LED, controle remoto+ 2 pilhas 

AAA, Guia rápido, Certificado de garantia e manual do usuário. 

- Sintonia fina e busca automática de canais; 

- Garantia de 01 ano 

- 1 unidade – EDUCAÇÃO INFANTIL (EMEI Santa Rita) 

- 3 unidades – ENSINO FUNDAMENTAL (2 EMEF São Pedro, 1 

Martinho Lutero) 

   

33 1 Unid. TV MONITOR LED 50” 

- Tamanho da tela (polegadas) 50" 

- Resolução: 1920 x 1080 (Full HD) 

- Frequência: 240Hz 

- Conversor de sinal digital integrado: Sim 

- Formato da Tela: 16 9 

- Ângulo de visualização (H/V): 178(89/89) 

- Função Smart TV: Sim - Com Wi-fi Integrado, para conexão sem 

fios 

- Potência de Áudio (RMS) 10W+10W 

- Recursos de Vídeo: Processador de Imagem X-Reality PRO, 

Motionflow XR 240 Hz, Advanced Contrast Enhancer, 24p True 

Cinema 

- Recursos de Conectividade: Sony Entertainment Network, Skype, 

Wi-fi Direct, TV Side View, TV Tweet, Internet Browser, DLNA, 

NFC - One-touch Mirroring 

- Recursos de áudio: Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Pulse, 

S-Force Front Surround 3D, S-Master 

- Outras Funções: Closed caption; Sleep timer; Relógio; Sintonia 

automática dos canais; Retorno ao ultimo canal; SAP; Função 

nomear canais; Canais Favoritos 

- Conexões: Saída de Áudio Digital; USB: 2; Entrada de áudio 

analógica: 2; Vídeo Composto/Componente (2 - 1 traseira, 1 lateral 

híbrido); Entrada RF: 2; Ethernet; Saída de Áudio/Fone de ouvido (1 

- híbrido); HDMI: 4 

- Funções Específicas - Sony: Possui Sensor de Luminosidade e 
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ARC (Audio Return Channel) 

- Idiomas: Português / Inglês / Espanhol 

- Cor Preto 

- Consumo 140W 

- Peso: Com a base: 17,9Kg; Sem a base: 15,8Kg 

- Dimensões em (LxAxP): Com a base: 113,7 x 70,1 x 29,8 cm; Sem 

a base: 113,7 x 66,9 x 6,4 cm 

- 1 unidade - SMECD 

34 11 Unid. FILMADORA   

- Mídia de Gravação: Cartão de memória 

- Resolução: Vídeo: Full HD 1920x1080 

- Gravação de Áudio: Sim 

- Monitor: 2,7" Widescreen 

- Lente: Carl Zeiss® Vario-Tessar® 

- Zoom Óptico Extendido: 32x 

- Zoom Digital 320x 

- Tempo Máximo de Gravação: 3h15min (Modo LP) / 2h20min 

(Modo SP) / 1h55min (Modo HQ) com cartão de 4GB incluso 

- Funções Específicas: iAuto; Data e Hora; ExmorR CMOS; 

Steadyshot 

- Formato de Foto: JPEG 

- Microfone Embutido: Sim 

- Formato de áudio: Dolby Digital 2.0; Microfone Zoom; Dolby 

Digital Stereo Creator 

- Entrada para Cartão de Memória: Sim 

- Compatibilidade com Cartão de Memória: Memory Stick PRO 

Duo™ (Mark 2) / Memory Stick PRO-HG Duo™ / Memory Stick 

XC-HG Duo™ / SD/SDHC/SDXC Memory Card (Class 4 or 

Higher) 

- Função de Câmera Digital: Sim 

- Recursos de fotografia: Qualidade 8.9 Megapixels / Face Detection 

/Smile Shutter 

- Efeitos Visuais: Fader Preto; Fader Branco 

- Flash: Não 

- Conexões: USB; Conexão mini USB; Saída mini HDMI; Saída AV 

- Face Detection: Sim 

- Idiomas: Inglês, Português, Espanhol 

- Gravação Simultânea de Foto e Vídeo: Sim 

- Cor: Preto 

- Função recarregar bateria: Sim - inclusive via USB 

- Alimentação: USB ou Fonte de energia via recarregador 

- 3 unidades – ENSINO FUNDAMENTAL (EMEF São Pedro, 

Germano Dockhorn, Francisco Sales Guimarães) 

- 7 unidades – EDUCAÇÃO INFANTIL (1 EMEI Mundo Mágico, 1 

Tesouro das Acácias, 1 São José, 1 São Mateus, 1 Dona Dodó, 1 

Ceri, 1 Santa Rita) 

- 1 unidade - SMECD 

   

35 7 Unid. AR CONDICIONADO modelo SPLIT                             

- Potência BTUS: 12.000 

- Eficiência energética: Classe A 

- Versão: Quente/frio 

- com carvão ativado; 
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- Vazão de ar: 550 

- Consumo (Kwh/mês):23 

- Filtro antibactérias; 

- Dimensões (LxAxP) Unidade externa: 71,5x48,2x24cm; Unidade 

interna: 82x27x21,5 cm; 

- Compressor rotativo; 

- Silencioso; 

- Funções: turbo oscilar, sono bom; 

- Controle remoto com display de LCD; 

- Voltagem: 220 V; 

- Frequência: 60 Hz; 

- 3 Velocidades; 

- Conteúdo da embalagem: Controle remoto e Kit acessórios de 

instalação 

- 2 unidades – ENSINO FUNDAMENTAL (EMEF São Pedro, 

Martinho Lutero) 

- 5 unidades – EDUCAÇÃO INFANTIL (1 EMEI Mundo Mágico, 1 

Dona Dodó, 3 Santa Rita) 

36 5 Unid. AR CONDICIONADO modelo SPLIT                   

- Potência BTUS: 9.000 

- Eficiência energética: Classe A; 

- Versão: Quente/frio; 

- Vazão de ar: 460 Hz 

- Consumo (Kwh/mês): 17,2 

- Filtro antibactérias; 

- Dimensões (LxAxP) Unidade externa: 71,5x48,2x24cm; Unidade 

interna: 75x25,2x19,2 cm; 

- Compressor rotativo; 

- Silencioso; 

- Funções: turbo oscilar, sono bom; 

- Controle remoto com display de LCD; 

- Voltagem: 220 V; 

- 3 Velocidades; 

- Conteúdo da embalagem: Controle remoto e Kit acessórios de 

instalação. 

- 4 unidades – EDUCAÇÃO INFANTIL (EMEI São Mateus, Dona 

Dodó, Santa Rita, Tesouro das Acácias) 

- 1 unidade - SMECD 

   

37 1 Unid. AR CONDICIONADO 24 000 BTUS 

- Potência BTUS: 24.000 

- Eficiência energética: Classe A 

- Versão: Quente/frio 

- com carvão ativado; 

- Consumo (Watz/hora) 2504 

- Filtro antibactérias; 

- Dimensões (LxAxP) 955 x 700 x 396  cm; 

- Dimensões unidade externa: 1073 338 x 232 

- Compressor rotativo; 

- Silencioso; 

- Funções: turbo oscilar, sono bom; 

- Controle remoto com display de LCD; 

- Voltagem: 220 V 

   



- Eficiência energética: 2.81 

- Conteúdo da embalagem: Controle remoto e Kit acessórios de 

instalação. 

- 1 unidade - SMECD 

38 2 Unid. REFRIGERADOR 261 litros 

- 02 formas de gelo 

- Degelo no congelador 

- Dreno de degelo 

- Capacidade total de armazenamento: 261 litros 

- Capacidade do refrigerador : 236 litros, 

_ Capacidade do congelador: 25 litros, 

- Classificação de energia: A 

- Degelo automático, 

- Profundidade: 63,1 cm 

- Largura: 55 cm; 

- Altura: 144,0cm 

- Porta ovos; 

- Iluminação interna, 

- Gavetão de legumes transparente; 

- Voltagem: 220 V 

- 1 unidade – EDUCAÇÃO INFANTIL (EMEI Santa Rita) 

- 1 unidade – ENSINO FUNDAMENTAL (EMEF São Pedro) 

   

39 2 Unid. REFRIGERADOR DUPLEX 382 LITROS 

- Capacidade Líquida: Freezer: 94; Refrigerador: 288; Total: 382 

- Capacidade Bruta: Freezer: 95; Refrigerador: 293; Capacidade 

total: 388 

- Cor: Branco 

- Voltagem: 110V ou 220V 

- Dimensões (LxAxP) 60 x 178,5 x 76 cm 

- Prateleiras na porta: Refrigerador: Prateleira deslizante com porta-

frios; Freezer: 2 

- Prateleiras no refrigerador: Vidro; Removível 

- Consumo Kwh/h 51,0 

- Pés deslizantes niveladores 

- Dimensões (LxAxP) 60 x 178,5 x 76 cm 

- Detalhes do produto: Turbo congelamento; 2 Formas de gelo 

suspensas; Controle de temperatura externo Blue Touch; Design 

sofisticado e inovador, com puxador metalizado; Prateleira do 

freezer retrátil 3 posições; Gavetão de frutas e legumes com abertura 

diferenciada; Prateleiras cem por cento removíveis; Prateleira para 

garrafas de até 3,3L; Acessório 2 em 1 Porta latas + cesta multiuso 

- Garantia: 1 Ano 

- 2 unidades – EDUCAÇÃO INFANTIL (1 EMEI Santa Rita, 1 

Mundo Mágico) 

   

40 2 Unid. FREEZER HORIZONTAL 1 PORTA 305 LITROS 

- Dimensões (LxAxP) 945 x 960 x 78 

- Função freezer ou refrigerador 

- Peso 69 kg 

- Consumo Kwh/mês 41,6 

- Dreno de degelo frontal 

- Fechadura de segurança 

- Classificação energética; A 
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- Garantia: 01 ano 

- Cor branco 

- Voltagem: 220 V 

- Controle de temperatura: Termostato no painel frontal 

- Gabinete interno e externo com chapa de aço pintado, 4 pés com 

rodízio, dupla função com acionamento frontal 

- 2 unidades – ENSINO FUNDAMENTAL (1 EMEF Germano 

Dockhorn, 1 Martinho Lutero 

41 3 Unid. FORNO ELÉTRICO 

- Capacidade (L): 45 

- Potência (W): 1.700 

- Detalhes do produto: Design exclusivo; Lâmpada com protetor; 2 

resistências (superior e inferior); Dourador; Iluminação interna; 

Lâmpada piloto  

- Timer: 120 minutos 

- Autolimpante: Sim 

- Grade: Com regulagem de altura 

- Consumo: 1,17 Kw/h 

- Cor: Branco 

- Peso: 11,04 

- Voltagem: 110V ou 220V 

- Dimensões (LxAxP): 50 x 34 x 50 cm 

- Mais informações: Dimensões Interno (LxAxP) 37,4 x 26,4 x 46 

cm 

- Garantia: 1 ano 

- 1 unidade – ENSINO FUNDAMENTAL (EMEF Martinho Lutero) 

- 2 unidades – EDUCAÇÃO INFANTIL (1 EMEI Santa Rita, 1 Dona 

Dodó) 

   

42 1 Unid. FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS c/ forno e chapa 

- 6 queimadores; 

- Estrutura em aço com acabamento em pintura epóxi na cor preta, 

desmontável; 

- Perfil 3 cm; 

- Grelhas paralelas removíveis; 

- Queimadores em ferro fundido; bandeja coletora de gordura; 

- Forno acoplado; 

- Tamanho: (AxPxL) 81x76,5x140 cm; 

- Diâmetro do queimador: 100 mm 

- Tamanho externo do forno (AxPxL)36,5x58,5x56 cm 

- Tamanho interno do forno (AxPxL)26,5x47x50,5. 

- 1 unidade – EDUCAÇÃO INFANTIL (1 EMEI Mundo Mágico) 

   

43 13 Unid. CAIXA DE SOM ATIVA c/ Bateria, acompanha um microfone na 

caixa, mic/line imput, 1 saída de linha, 5 banda de equalização, efeito 

delay digital, entrada para pen drive e cartão USB com controle 

remoto, conexão bluetooth saída p/ saída para caixa escrava de 180 

Watts em 4 ohoms, entrada RCA para line, saída RCA para line, 

jacks de entrada que permite entrada XLR e P 10 no mesmo imput, 

volume individuais por canal falante de 10” e drive de titanium, 

potência 80 Watts RMS, volume master, com alça retrátil e rodas 

para transporte. 

- 5 unidades – ENSINO FUNDAMENTAL (1 EMEF São Pedro, 1 

São Caetano, 1 Francisco Sales Guimarães, 1 Tiradentes, 1 Martinho 
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Lutero) 

- 7 unidades – EDUCAÇÃO INFANTIL (1 EMEI Mundo Mágico, 1 

Tesouro das Acácias, 1 São José, 1 São Mateus, 1 Dona Dodó, 1 

Ceri, 1 Santa Rita) 

- 1 unidade - SMECD 

44 1 Unid. CÂMERA DIGITAL 
- Resolução: 16.1 MP 

 - Zoom óptico: 42 x 

 - Memória Interna: 90MB 

 - Mídia de armazenamento: SD; SDXC; SDHC 

 - Display LCD: 3.0'': Resolução ultra-alta (921 mil pontos) com Tela 

Clear Color e película antirreflexo 

 - Gravação de vídeos: Ful HD 1080 p com som estéreo; 

- Sistema de estabilização eletrônica de imagem (VR): Minimiza o 

efeito de trepidação da câmera para a obtenção de imagens nítidas e 

brilhantes 

- Modos de Cena: 20 Modos (incluindo Modo de Cenna em 3D e 

panorâmica) 

- Alcance do foco (a partir da lente): [W]: aprox. 50 cm ao ∞, [T]: 

aprox. 150 cm ao ∞, modo macro: aprox. 1 cm 

- Fonte de Alimentação: Bateria Li—ion recarregável EN-

EL5(incluída) 

- Sensibilidade (ISO): ISO, 100, 200, 400, 800, 1600,3.200, Hi 2 

(equivalente a 12800).   

- Lente de cristal NIKKOR ED 

- Funções Específicas NIKON: Função de Rastreamento; Modo de 

retrato inteligente gps incorporado: Registro de 5 fotos em um 

segundo. Função de rastreamento. 

- Modo panorama: Fácil para fotografias, sem emendas de imagens 

panorâmicas de 180º ou 360° 

- Cor: Preta 

- Peso: 555 g 

- Dimensões (LxAxP): 11,1 x 8,2 x 10,2  cm 

- Conteúdo da Embalagem: Catão de memória de 8 GB, Tampa da 

lente LC-CP24, Alça AN-CP21, Cabo USB, Cabo de áudio e vídeo, 

Bateria recarregável de li-ion EN-EL5, Carregador AC EH- 69 P - 

Software, Manual do usuário 

- Garantia: 1 Ano 

- 01 unidade - SMECD 

   

45 10 Unid. CAMA ELÁSTICA medindo 2,44 cm com 48 molas, estrutura em 

aço galvanizado, lona de salto, proteção de molas coloridas em 

espuma com revestimento em PVC/ Rede de proteção em 

polipropileno multicolorido/ malha 10. 

- 7 unidades – EDUCAÇÃO INFANTIL (1 EMEI Mundo Mágico, 1 

Tesouro das Acácias, 1 São José, 1 São Mateus, 1 Dona Dodó, 1 

Ceri, 1 Santa Rita) 

- 3 unidades – ENSINO FUNDAMENTAL (1 EMEF Martinho 

Lutero, 1 São Caetano, 1 Germano Dockhorn)                                            

   

46 10 Unid. PISCINA DE BOLINHAS 1,50 x 1,50 m, acompanha 1.500 

bolinhas não tóxicas, com ferragens, rede, telhado colorido e tapete 

EVA. 

- 7 unidades – EDUCAÇÃO INFANTIL (1 EMEI Mundo Mágico, 1 
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Tesouro das Acácias, 1 São José, 1 São Mateus, 1 Dona Dodó, 1 

Ceri, 1 Santa Rita) 

- 3 unidades – ENSINO FUNDAMENTAL (EMEF Francisco Sales 

Guimarães, 2 Germano Dockhorn) 

47 20 Unid. CAMINHA EMPILHÁVEL – COM PÉS ARTICULÁVEIS. 

Consiste em 2(duas) cabeceiras e 2(dois) pés de apoio articulável 

para evitar o envergamento (maior resistência ao impacto), em 

material termoplástico pelo processo de injeção nas cores violeta, 

verde limão, laranja ou verde bandeira. Os pés seguem o mesmo 

design das cabeceiras e estão localizados na parte central com 

funcionamento em ângulo de 90°(noventa) graus, cabeceiras e pés 

dotados de assentos de borracha, sendo 4(quatro) para cada cabeceira 

e 2(dois) em cada pé, ou seja, um total de 12(doze), 2(dois) tubos 

oblongos 16x30 em aço, espessura de 1,90mm cada. Sistema de 

encaixe empilhável, com encaixe de 5cm entre uma tela e outra, tela 

vazada com sistema de ventilação, antitranspirante e lavável, 

confeccionada em tecido 100% poliéster empastado com PVC. 

Sistema de fixação entre cabeceira/tela através de presilha e 

parafusos para plástico flangeado RI zincado branco medindo cada 

3,5x12, sendo um total de 30(trinta) nesta medida, 15(quinze) 

parafusos em cada presilha.  Sistema de fixação entre cabeceira/tubo, 

através de parafusos para plásticos flangeado RI zincado branco, 

medindo 4,0x14mm, sendo um total de 8(oito) nesta medida, 

4(quatro) parafusos para cada tubo. Sistema de fixação entre pé de 

apoio/tubo, através de suporte fixo, trava e parafusos para plástico 

flangeado RI zincado branco, medindo cada 4,00x14mm, sendo um 

total de 4(quatro), 2(dois) parafusos para cada tubo. Dimensões: 

100,5x64x28mm. A caminha empilhável é composta por módulos, 

este sistema permite que todos os seus componentes sejam repostos. 

Faixa etária: 2 a 5 anos, até 55kg. Comprimento: 1,25m, largura 

59cm e altura 12(doze)cm. 

- 20 unidades - EDUCAÇÃO INFANTIL - (EMEI São José) 

   

TOTAL GERAL  

 

Data e local.  

 

Assinatura do Diretor ou Representante Legal da empresa 

 


