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17555 UNICLASSE INDUSTRIA E COMÉRCIO - LTDA -1 124,00 1440 130 13104 162.440,00MOVESCO 0Cadeira Escolar: Estrutura em tubo de aço industrial SAE
1006/1020, seção circular de 7/8” de diâmetro, chapa #16
(parede 1,50mm), dotada de 01(um) reforço transversal em tubo
7/8(parede 1,50mm) soldados na parte inferior do assento e 04
travessas de reforço entre as pernas em tubo 3/4(parede
1,06mm). Soldagem pelo sistema MIG em todas as junções.
Proteção da superfície com tratamento especial anticorrosivo e
desengraxante. Pintura em epóxi-pó na cor preto, processo de
cura em estufa a 220°C. Fechamento dos topos dos tubos
(inclusive os pés) com ponteiras em polipropileno injetado de
alta densidade, fixados na estrutura através de encaixe do tipo
“bola”. Assento (405x420x10mm) e encosto(400x200x10mm)
em compensado multilaminado anatômico revestido com
laminado melamínico, fixados a estrutura através de 8 rebites de
alumínio 6.2x25 (4 no assento e 4 no encosto). Apresentar junto
à proposta de preços em nome do fabricante do móvel: o
Certificado de Conformidade do INMETRO para o modelo
especificado no edital de acordo com a Portaria 105/2012 do
Inmetro e Relatório de ensaio sobre corrosão e envelhecimento
por exposição à névoa salina, emitido por laboratório acreditado
pelo INMETRO de acordo com a ABNT NBR 8094/1983
(material metálico revestido e não revestido – corrosão por
exposição à névoa salina, no mínimo 300 horas).
Altura do assento ao chão 460mm e altura do encosto ao chão
850mm. Cor a definir na Ordem de Compra. Marca: MOVESCO
– Modelo: MV-20 4TI - 

130 130 0 0CToo Campus de Toledo

1310 1310Reitoria Reitoria

17554 HGC TAVEIRA COMÉRCIO DE MÓVEIS - EIRELI - EPP-1 235,98 244 1943 57.579,12SHOPPING DO ESCRITÓRIO 50Cadeira fixa com quatro (04) pés - ASSENTO E ENCOSTO:
1.01 - Compensado multilaminado anatômico de no mínimo 12
mm de espessura, com curvatura para lombar, ambos estofados
com espuma de poliuretano injetada, com espessura mínima de
40 mm e densidade controlada mínima de 58 kg/m³ para o
assento e 54 kg/m² encosto, revestidos com tecidos 100% micro
poliéster, gramatura média de 360g/m²; 1.02 - Acabamento nas
bordas do assento e do encosto em perfil de PVC na cor “cinza
claro”, assentos/encostos com capas de proteção em napa na
cor “cinza” na parte posterior; 1.03 - A flange de
acompanhamento assento/encosto em tubo de aço oblongo de
16 x 30mm, espessura mínima de 02 mm, com capa de
proteção poliuretano na cor “cinza claro”; ESTRUTURA: 1.04 -
Fixa; 1.05 - 04 pés; 1.6 - Confeccionada em tubo de aço
industrial de 7/8” de diâmetro, espessura mínima de 2,00mm e
ponteiras internas em polipropileno 100% injetadas cor cinza
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claro, com gradil porta-livro abaixo do assento em ferro maciço;
seção redonda de 07 mm, soldas sob duas barras de reforço
nos pés frente e atrás em tubo 7/8, chapa 18, espessura 1,2
mm. ACABAMENTO DAS ESTRUTURAS: 1.7 - Pintura lisa
epóxi-pó na cor “cinza”, sendo toda estrutura metálica com
tratamento anticorrosivo, tipo fosfatizado; DIMENSÕES
MÍNIMAS: 1.08 - Assento: (largura x profundidade) 450 x 400
mm; 1.09 - Encosto: (largura x profundidade), 400 mm x 360
mm; 1.10 - Altura do chão à base do assento: 430 mm; 1.11 -
Altura mínima: 850 mm do final do encosto até o chão. Cor do
tecido a definir na ordem de compra. Deverá ser bordado no
encosto a logo a ser definida pelo órgão comprador. Marca:
SHOPPING DO ESCRITÓRIO - 

50 50 0CFoz Campus de Foz do Iguaçu

50 50CMCR Campus de Marechal Cândido Rondon

144 144Reitoria Reitoria

17556 Tecvendas -1 124,00 1640 130 14605 187.240,00CEQUIPEL 50Carteira Escolar: Estrutura em tubo de aço industrial SAE
1006/1020 7/8 (parede 1,90mm), estrutura com três travessas
entre as pernas para fins de reforço. Pés com ponteiras
plásticas 7/8 internas fixadas através de encaixe, do tipo bola.
Soldagem pelo processo MIG em todas as junções. Proteção da
superfície com tratamento especial anticorrosivo e
desengraxante. Pintura em epóxi-pó na cor preto, processo de
cura em estufa a 220°C.  Peça em forma de “U” em tubo
7/8(parede 1,50mm) que serve de apoio ao gradil soldado às
mesmas. Porta livros tipo gradil aramado de aço trefilado 1/4 e
3/16 redondos. Tampo(600x500mm) em compensado
multilaminado de 18mm revestido com laminado melaminico de
0,8mm. Apresentar junto à proposta de preços em nome do
fabricante do móvel: o Certificado de Conformidade do
INMETRO para o modelo especificado no edital de acordo com
a Portaria 105/2012 do Inmetro, acompanhado por declaração
referente aos Laudo de ensaio com a imagem do mobiliário e
Relatório de ensaio sobre corrosão e envelhecimento por
exposição à névoa salina, emitido por laboratório acreditado
pelo INMETRO de acordo com a ABNT NBR 8094/1983
(material metálico revestido e não revestido – corrosão por
exposição à névoa salina, no mínimo 300 horas).  Fixação do
tampo na estrutura através de seis parafusos auto-atarraxantes.
Altura total: 760mm. Cor a definir na Ordem de Compra. Marca:
CEQUIPEL – Modelo: CART 65F6/INM - 
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120 120CFB Campus de Francisco Beltrão

50 50 0CFoz Campus de Foz do Iguaçu

60 60CMCR Campus de Marechal Cândido Rondon

130 130 0 0CToo Campus de Toledo

1280 1280Reitoria Reitoria

17552 RENATO FONTANA -1 318,21 32 321 10.182,72MARZOMesa retangular medindo (comprimento x largura x altura) 1200
x 600 x 750 mm, estrutura composta de duas colunas verticais
com largura mínima de 250 mm paralelas em tubo oblongular,
executadas em metalom com parede de no mínimo 1,2 mm de
espessura com calha de passagem para fiação removível (os
pés não deverão ter ponteiras de plástico) e deverão ter
reguladores de altura para nivelamento (deverão ter
acabamento em chapa de aço estampadas). Tampo em MDP
de 25 mm de espessura na cor “cinza cristal” com espessura de
25 mm com acabamento nas partes arredondadas em perfil
boleado anti-impacto 180º de PVC (ergo-soft) maciço e nas
partes retas em perfil de PVC (reto) com espessura de 02 mm.
Marca: MARZO – Modelo: ROMANZA PLUS - 

20 20CMCR Campus de Marechal Cândido Rondon

12 12Reitoria Reitoria

17553 Jomari Marcenaria Ltda EPP -1 608,00 30 302 18.240,00JomariMesa retangular medindo (comprimento x largura x altura) 2000
x 1000 x 750 mm, estrutura composta de duas colunas verticais
com largura mínima de 250 mm paralelas em tubo oblongular,
executadas em metalom com parede de no mínimo 1,2 mm de
espessura com calha de passagem para fiação removível (os
pés não deverão ter ponteiras de plástico) e deverão ter
reguladores de altura para nivelamento (deverão ter
acabamento em chapa de aço estampadas). Tampo em MDP
de 25 mm de espessura na cor “cinza cristal” com espessura de
25 mm com acabamento nas partes arredondadas em perfil
boleado anti-impacto 180º de PVC (ergo-soft) maciço e nas
partes retas em perfil de PVC (reto) com espessura de 02 mm.
Marca: JOMARI – Modelo: MS Retangular -

4 4CMCR Campus de Marechal Cândido Rondon

26 26Reitoria Reitoria

435.681,84Valor total
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