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16017 Tesouro dos Azulejos e Suprimentos Eireli - EPP 1 74,99 133 13 1201 8.998,80Multi Visão / Apoio para Pés 0Apoio de pé com regulagem de altura através de eixo deslocado
possibilitando uma altura a cada giro das laterais e regulagem
de inclinação da plataforma de apoio dos pés pelo centro do
eixo (efeito gangorra). Toda parte metálica recebe tratamento
anticorrosivo e posteriormente pintura eletrostática a pó. Nas
laterais, peças em PU injetado evitam o deslizamento da peça
no chão. Plataforma injetada em Nylon com fibra na cor preta,
cantos arredondados e 03 regulagens de altura, texturizado para
proporcionar uma melhor aderência do solado do calçado.
Fixado a estrutura através de 03 mancal em nylon com 04
parafusos alto atarrachante. Estrutura em aço chapa 1,5mm,
Parafuso 4 x 25 cabeça flagelada, rebite RBT. Altura das
regulagens 70 x 90 x 120mm. Dimensões Mínimas: 450 x 260 x
200mm.

23 23CCsc Campus de Cascavel

10 10CFoz Campus de Foz do Iguaçu

20 20CMCR Campus de Marechal Cândido Rondon

80 13 0 67Reitoria Reitoria

16019 VCO INFORMÁTICA 1 1.700,00 2 1 13 1.700,00AGRATO / ACp09F BRANCO 0Ar condicionado portátil - capacidade de refrigeração e
aquecimento: no mínimo 9000 BTUs, voltagem: 127/220V,
funções de refrigeração, aquecimento, ventilação e
desumidificação, com termostato.

2 1 0 1Reitoria Reitoria

16018 DACON EQUIPAMENTOS EIRELI 1 780,00 5 2 32 2.340,00Modilac / ET1043E 0Armário alto com 2 portas de abrir, medindo 1600 x 800 x
500mm, confeccionado em MDP de 18mm para as laterais,
fundo e prateleiras (ter furação nas laterais dos armários a cada
50mm, para regulagem das prateleiras); - tampo superior em
MDP de 25mm com acabamento em fita reta de PVC de 2mm;
os armários deverão utilizar mini-fix em sua montagem (utilizar
adesivo tapa-furo da mesma cor do móvel) - rodapé
confeccionado em tubo industrial 30x50mm com acabamento
em pintura epóxi na cor preta, suportes niveladoras de solo, na
cor "cinza cristal", 4 suportes para pastas suspensas frontal, em
chapa de aço pintadas na cor preta e montada sob trilhos
telescópicos.

2 2 0 0CFB Campus de Francisco Beltrão

3 3Reitoria Reitoria

16033 C K YOKOTA Móveis ME 1 750,00 5 2 3119 2.250,00Perflex / CL-18 0Armário alto com 2 portas de abrir, medindo 1600x900x450mm,
confeccionado em MDP de 18mm para as laterais, fundo e
prateleiras (ter furação nas laterais dos armários a cada 50mm,
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para regulagem das prateleiras); - tampo superior em MDP de
25mm com acabamento em fita reta de PVC de 2mm; os
armários deverão utirilizar mini-fix em sua montagem (utilizar
adesivo tapa-furo da mesma cor do móvel) - rodapé
confeccionado em tubo indsutrial 30x50mm com acabamento
em pintura epóxi na cor preta, suportes niveladoras de solo, na
cor "cinza cristal", 4 suportes para pastas suspensas frontal, em
chapa de aço pintadas na cor preta e montada sob trilhos
telescópicos.

2 2 0 0CFB Campus de Francisco Beltrão

3 0 3Reitoria Reitoria

15354 C K YOKOTA Móveis ME 1 410,00 42 42 090 0,00Perflex / CL-17 0Armário com duas portas de abrir, medindo 1600 x 800 x 500
mm, confeccionado em MDP de 18 mm, na cor “cinza cristal”
para as laterais, fundo, prateleiras e portas (ter furação nas
laterais internas do armário a cada 50 mm para regulagem das
prateleiras), tampo superior em MDP de 25 mm na cor “cinza
cristal” com acabamento em fita reta de PVC de 2mm, com no
mínimo 05 prateleiras, os armários deverão utilizar mini-fix em
sua montagem (utilizar adesivo tapa-furo na mesma cor do
móvel) – rodapé confeccionado em tubo industrial 30 x 50mm  
com acabamento em pintura epóxi na cor preta, sapatas
niveladoras de solo, fechadura frontal com chaves e puxadores
metálicos na cor “preta”.

36 36 0 0CCsc Campus de Cascavel

1 1 0 0CFB Campus de Francisco Beltrão

0 0CToo Campus de Toledo

0 0HU Hospital Universitário

5 5 0 0Reitoria Reitoria

15374 D.S.E. Indústria e Comércio de Móveis de Aço ME1 698,00 37 16 2049 14.658,00D Aço / a / 402 1Armário de aço, confeccionado em chapa de aço 22 SAE-1008
a 1012, predominantemente com espessura de 0,75 mm, na cor
cinza claro (, duas portas de abrir, fechadura com 02 chaves,
medindo aproximadamente: (altura x largura x profundidade)
1980 x 1180 x 450 mm, com 05 prateleiras internas reguláveis.
Constituído de gabinete e duas portas tipo pivotamento lateral,
cada porta com três dobradiças e reforço interno tipo ômega
fixado na parte central da mesma, no sentido vertical. Equipado
com sistema de travamento, através de maçaneta com três
travas ou fechadura. Prateleiras removíveis reforçadas com três
dobras na parte frontal e traseira e com duas dobras nas
laterais, reguláveis por sistema de encaixe através de
cremalheiras fixadas nas laterais do armário com passo de
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regulagem de 50 mm. Quatro pés niveladores sextavados
fixados nos cantos inferiores

10 10 0 0CCsc Campus de Cascavel

4 4 0 0CFB Campus de Francisco Beltrão

2 2 0 0CMCR Campus de Marechal Cândido Rondon

5 5CToo Campus de Toledo

15 15HU Hospital Universitário

1 1 0Reitoria Reitoria

12409 Celi 1 2.200,00 2 24 4.400,00CELI / AMRCAV090Armário Multimidia para CD: Especificações Técnicas: Armário
Multimídia para CD confeccionado em chapa de aço de baixo
teor de carbono contendo: duas laterais em chapa aço 0,90mm,
um fundo em chapa de espessura 0,75mm e duas bandejas
(superior e inferior) confeccionados em chapa aço 0,60mm, um
reforço superior interno (esquadro) em chapa aço 1,20mm
fixado as laterais, uma base confeccionada em chapa aço
1,20mm dobrada em U com um rodapé também em chapa aço
1,20mm soldado e quatro pés reguláveis (sapatas) para
correção de pequenos desníveis, dois suportes para prateleiras
confeccionados em chapa aço 0,90mm, 10 (dez) prateleiras
reguláveis em chapa com espessura de 0,60mm com aparador
traseiro. Cada prateleira contém 30 (trinta) fendas de 3x50mm
para encaixe do escaninho em passos de 32mm. 10 (dez)
escaninhos confeccionados em chapa de espessura 0,90mm
dobrados em L, com sistema de regulagem de altura da
prateleira através de encaixe em passos de 250mm, duas
portas (esquerda – direita) confeccionadas em chapa aço
0,90mm, sendo que cada porta deverá conter três dobradiças
internas, a porta da esquerda deverá conter um reforço
confeccionado em chapa aço 0,90mm e dois trincos um na
parte superior e outro na parte inferior, a porta da direita deverá
conter um reforço confeccionado em chapa aço 0,90mm e
fechadura universal para móveis de aço com rotação de 90
graus com duas chaves. As portas possuem perfurações na
parte frontal em forma de quadrados de 5x5mm que servem
como ventilação dos compartimentos. Montagem através de
rebites e prateleiras encaixadas. Acabamento com sistema de
tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e
pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada
mínima de tinta de 70 micras. Dimensões: Altura: 198 cm,
Largura: 90 cm, Profundidade: 45 cm. Pintura Texturizada. 

2 2CCsc Campus de Cascavel

SGLMRP uCnsPrdClassificacaoUsuário "matheus.poronhak"



Unioeste
52515/2017

Setor
Processo

UNIOESTE - Universidade Estadual do Oeste do Paraná

Estimativa
Ordenado por

Filtrado por ( Processo: = '52515/2017' ) E (Imprimir quantidades por setor de consumo = Sim) 

01/02/2019 13:45:45
Página 4 de 4

Cod.
Prod. Descrição Fornecedor Classificação Vlr.Un. Total

Total
ent. Unidades

Item
edital Valor

-------Em haver-------Total
reserv.Marca

15348 C K YOKOTA Móveis ME 1 450,00 15 2 1391 5.850,00Perflex / CL-18 0Armário sem portas medindo 1600 x 800 x 500 mm,
confeccionado em MDP de 18 mm para as laterais, fundo, e
prateleiras (ter furação nas laterais dos armários a cada 50 mm
para regulagem das prateleiras); – com no mínimo 05
prateleiras (usar adesivo tapa-furo da mesma cor do móvel); –
tampo superior em MDP de 25mm com acabamento em fita reta
de PVC de 2mm ; os armários deverão utilizar mini-fix em sua
montagem (utilizar adesivo tapa-furo da mesma cor do móvel) –
rodapé confeccionado em tubo industrial de aproximadamente
30 x 50 mm com acabamento em pintura epóxi na cor preta,
suportes niveladoras de solo, na cor “cinza cristal”.

2 2CFB Campus de Francisco Beltrão

5 5CToo Campus de Toledo

5 5HU Hospital Universitário

3 2 0 1Reitoria Reitoria

15356 D.S.E. Indústria e Comércio de Móveis de Aço ME1 448,00 26 9 850 7.616,00D Aço / Ar 70 9Arquivo de aço confeccionado em chapa de aço 22 SAE-1008 a
1012, predominantemente com espessura de 0,75 mm, na cor
“cinza claro”, para pasta suspensa com 04 gavetas com
corrediças telescópicas e puxadores estampados, fechadura
com 02 chaves, medindo aproximadamente: (altura x largura x
profundidade) 1330 x 470 x 710 mm. Possuir na face frontal três
perfis estabilizadores em “U” entre as gavetas. Com três
reforços internos no sentido vertical, em formato ômega,
soldados em cada estrutura lateral. Sistema de travamento por
fechadura cilíndrica com duas chaves. Pés niveladores
sextavados fixados nas quatro extremidades inferiores da base
do arquivo. Quatro gavetas (capacidade para 25kg cada), com
sistema de deslizamento em trilho telescópico progressivo.
Puxadores embutidos, estampados em aço, formando uma
peça única com excelente resistência e durabilidade, varetas
laterais para sustentação de pastas e porta-etiquetas
estampados em baixo relevo na parte frontal da gaveta.

5 5 0 0CCsc Campus de Cascavel

1 1 0CFB Campus de Francisco Beltrão

11 5 6CToo Campus de Toledo

0 0HU Hospital Universitário

9 4 3 2Reitoria Reitoria

15349 C K YOKOTA Móveis ME 1 239,00 15 5 1092 2.390,00Perflex / CL-16 0Balcão medindo 1000 x 800 x 500 mm, estrutura (laterais,
fundo, prateleiras, duas portas e tampo inferior) em MDP com
18 mm de espessura na cor “cinza cristal”, tampo superior em
MDP de 25 mm de espessura na cor “cinza cristal”, acabamento
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em fita de reta de PVC de 2mm , rodapé metálico composto de
estrutura tubular retangular  de aproximadamente 30 x 50mm
com acabamento em pintura epóxi na cor preta, sapatas  
niveladoras de solo, fechadura frontal com chaves e puxadores
metálicos na cor “preta”.

2 2CFB Campus de Francisco Beltrão

3 3 0 0CToo Campus de Toledo

10 2 0 8Reitoria Reitoria

16034 Ekomob Comércio Eireli - EPP 1 180,00 48 12 058 6.480,00Ekomob / MOB 58 36Banqueta com encosto: base pés fixos, em tubos de aço com
pintura epóxi, regulagem de altura, com acionamento a gás,
acento redondo em espuma de poliuretano, revestimento em
tecido, cor preta.

2 2 0 0CCsc Campus de Cascavel

46 10 36 0Reitoria Reitoria

12467 SCH&Z COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 1 238,29 8 059 1.906,32S&Z Móveis / 6014-SE 8Banqueta: Base pés fixos, em tubos de aço com pintura epóxi,
regulagem de altura, com acionamento a gás, acento redondo
em espuma de poliuretano, revestimento em tecido, cor verde.

8 8 0Reitoria Reitoria

9011 Vitrine Ambientes para Escritório LTDA - EPP 1 159,99 30 30 093 0,00Vitrine / 1005P 0Cadeira escolar com porta livros - 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
50 mm e densidade mínima de 58 kg/m³ para o assento e 54
kg/m² encosto, revestidos com tecidos 100% poliéster,
gramatura média de 360 g/m²; 1.02 - Acabamento nas bordas
do assento e do encosto em perfil de PVC, estes
assentos/encostos possuem na parte posterior, capas de
proteção em vinil; 1.03 - A flange de acompanhamento
assento/encosto em tubo de aço oblongular de 16 x 30 mm,
espessura mínima de 02 mm, com capa de proteção poliuretano
na cor “cinza claro”; ESTRUTURA: 1.04 - Fixa; 1.05 - 04 (quatro)
pés; 1.06 - Confeccionada em tudo de aço industrial de 7/8” de
diâmetro, espessura mínima de 1,20 mm (ch 18) e ponteiras
internas em polipropileno 100% injetadas. COM PORTA
LIVROS: 1.07 - Em perfil de aço maciço 1006/1020, seção
circular com diâmetro mínimo de 1/4”, soldado a estrutura da
cadeira sem rebarbas; ACABAMENTO DAS ESTRUTURAS E
PORTA LIVROS: 1.08 - Pintura lisa epóxi-pó na cor “alumínio
esmaltado”, sendo toda estrutura metálica com tratamento
anti-corrosivo, tipo fosfatizado e dotados de deslizadores.
DIMENSÕES MÍNIMAS: 1.09 - Assento: 450 mm (largura) x 400
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mm (profundidade); 1.10 - Encosto: 400 mm (largura) x 300 mm
(altura); 1.11 - Altura do chão à base do assento: 420 mm; 1.12
- Altura total: 850 mm. 

30 30 0 0CToo Campus de Toledo

9018 DACON EQUIPAMENTOS EIRELI 1 176,00 80 80 094 0,00BRINQ PARANA / ESC 6 0Cadeira escolar com porta livros TAM 6 - ASSENTO E
ENCOSTO: 1.01 - Compensado multilaminado anatômico de no
mínimo 12 mm de espessura, com curvatura para lombar, as
quinas e as arestas devem ser arredondadas com um raio de
curvatura mínima de 1,00 mm, as saliências não devem
apresentar características cortantes ou perfurantes capazes de
causar ferimentos ou danos em vestimentas; 1.02 - altura
máxima do vão (espaço) entre a superfície do assento e a base
do encosto aprox.. 170 mm; 1.03 - altura até a borda superior do
encosto de no mínimo 330 mm e no máximo 360 mm, raio da
aba frontal do assento 30 a 90 mm - altura da aba frontal do
assento; 1.04 - inclinação do assento: -2º a -5º (graus), ângulo
inclinação do  encosto: 95º a 110º (graus); fixação à estrutura
com chapa de 1,2 mm (chapa 18), pintura epóxi, ponteiras
internas em polipropileno 100% injetadas, revestimento
melamínico de alta pressão, nos acabamentos laterais deverão
ser aplicados selador nitro, não pode apresentar elementos que
possam ser removidos sem utilização de ferramentas, as quinas
e as arestas devem ser arredondadas com um raio de curvatura
mínima de 1,00 mm, as saliências não devem apresentar
características cortantes ou perfurantes capazes de causar
ferimentos ou danos em vestimentas, - quatro pés, com quatro
travessas entre os pés; ESTRUTURA: 1.04 - Fixa; 1.05 - 04 pés;
1.06 - Confeccionada em tudo de aço industrial 1010 de 7/8” de
diâmetro, espessura mínima de 1,20 mm e ponteiras internas
em polipropileno 100% injetadas; ACABAMENTO DAS
ESTRUTURAS: 1.07 - Pintura lisa epóxi-pó na cor “alumínio
esmaltado”, sendo toda estrutura metálica com tratamento
anti-corrosivo, tipo fosfatizado e dotados de deslizadores, a
estrutura metálica não pode apresentar respingos provenientes
de solda, a estrutura de tubos de aço deve possuir fechamento
com tampas ou ponteiras em polipropileno internas/injetadas em
todas as terminações. DIMENSÕES MÍNIMAS: 1.08 - Assento:
390 mm (largura) x 420 mm (profundidade); 1.09 - Encosto: 360
mm (largura) x 150 mm (altura); 1.10 - Altura do chão à base do
assento: 450 mm; 1.11 - Altura total: 840 mm; PORTA LIVROS:
1.12 - Em perfil de aço maciço 1010/1020, seção circular com
diâmetro mínimo de 1/4”, soldado a estrutura da cadeira sem
rebarbas. Pintura lisa epóxi-pó na cor “alumínio esmaltado”,
sendo toda estrutura metálica com tratamento anti-corrosivo,
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tipo fosfatizado e dotados de ponteiras deslizadores. Cor a
definir na Ordem de Compra. Na parte superior do encosto, no
revestimento de laminado melamínico (parte interna), deverá ser
impresso no papel decorativo (chapa fenólica), a logomarca da
UNIOESTE (arte a ser fornecida).

80 80 0 0CFB Campus de Francisco Beltrão

12462 DACON EQUIPAMENTOS EIRELI 1 158,00 60 6095 9.480,00BRINQ PARANA / ESC 6Cadeira escolar sem porta livros TAM. 6 - ASSENTO E
ENCOSTO: 1.01 - Compensado multilaminado anatômico de no
mínimo 12 mm de espessura, com curvatura para lombar, as
quinas e as arestas devem ser arredondadas com um raio de
curvatura mínima de 1,00 mm, as saliências não devem
apresentar características cortantes ou perfurantes capazes de
causar ferimentos ou danos em vestimentas; 1.02 - altura
máxima do vão (espaço) entre a superfície do assento e a base
do encosto aprox.. 170 mm; 1.03 - altura até a borda superior do
encosto de no mínimo 330 mm e no máximo 360 mm, raio da
aba frontal do assento 30 a 90 mm - altura da aba frontal do
assento; 1.04 - inclinação do assento: -2º a -5º (graus), ângulo
inclinação do encosto: 95º a 110º (graus); fixação à estrutura
com chapa de 1,2 mm (chapa 18), pintura epóxi, ponteiras
internas em polipropileno 100% injetadas, revestimento
melamínico de alta pressão, nos acabamentos laterais deverão
ser aplicados selador nitro, não pode apresentar elementos que
possam ser removidos sem utilização de ferramentas, as quinas
e as arestas devem ser arredondadas com um raio de curvatura
mínima de 1,00 mm, as saliências não devem apresentar
características cortantes ou perfurantes capazes de causar
ferimentos ou danos em vestimentas, - quatro pés, com quatro
travessas entre os pés;  ESTRUTURA: 1.04 - Fixa; 1.05 - 04
pés; 1.06 - Confeccionada em tubo de aço industrial 1010 de
7/8” de diâmetro, espessura mínima de 1,20 mm e ponteiras
internas em polipropileno 100% injetadas; ACABAMENTO DAS
ESTRUTURAS: 1.07 - Pintura lisa epóxi-pó na cor “alumínio
esmaltado”, sendo toda estrutura metálica com tratamento
anti-corrosivo, tipo fosfatizado e dotados de deslizadores, a
estrutura metálica não pode apresentar respingos provenientes
de solda, a estrutura de tubos de aço deve possuir fechamento
com tampas ou ponteiras em polipropileno internas/injetadas em
todas as terminações; DIMENSÕES MÍNIMAS: 1.08 - Assento:
390 mm (largura) x 420 mm (profundidade); 1.09 - Encosto: 360
mm (largura) x 150 mm (altura); 1.10 - Altura do chão à base do
assento: 450 mm; 1.11 - Altura total: 840 mm. Cor a definir na
Ordem de Compra. Na parte superior do encosto, no
revestimento de laminado melamínico (parte interna), deverá ser
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impresso no papel decorativo (chapa fenólica), a logomarca da
UNIOESTE (arte a ser fornecida). 

60 60CToo Campus de Toledo

13679 Vitrine Ambientes para Escritório LTDA - EPP 1 156,74 90 44 4296 7.210,04Vitrine / 1005P 4Cadeira 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
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.

11 11 0 0CFB Campus de Francisco Beltrão

40 31 0 9HU Hospital Universitário

39 2 4 33Reitoria Reitoria

18000 HOT BUSINESS IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA EPP1 296,70 182 75 104110 31.746,90Frisokar / Cerantola 3CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS. Cadeira Secretária
Executiva com coluna a gás, mecanismo do tipo Back System e
apoia-braços; Assento e Encosto em compensado
multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente,
com espessura de 14 e 12 mm respectivamente. Curvatura na
parte frontal do assento e curvatura anatômica no encosto.
Carenagem do assento e encosto injetados em polipropileno
copolímero na cor preto. Espuma injetada anatomicamente em
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poliuretano flexível micro celular de alta resistência, isento de
CFC, com densidade controlada de 50 a 60 Kg/m3, com 50 mm
de espessura média no assento e encosto; Capa do assento e
do encosto revestido em Couro Ecológico, previamente colados
às espumas e fixadas com grampos ao assento e encosto de
madeira; Fixação por parafusos sextavados e porcas de garra
encravadas na madeira, do tipo rebitadas; Parafusos de fixação
dos componentes do tipo flangeado com trava, na bitola ¼"x 20
fpp. Apoia-braços em poliuretano injetado, corpo do braço em
polipropileno copolímero injetado, com alma de aço SAE 1020
pintada, com 07 posições de regulagem de altura com botão,
totalizando 85 mm de curso. Chapa para fixação no assento
com 02 furos oblongos, permitindo regulagem lateral por
parafusos. Base giratória desmontável com aranha de 05 hastes
de aço com pino do rodízio soldado na extremidade da haste em
furos do tipo flangeado, evitando que se soltem, coberta por
polaina injetada em polipropileno na cor preta, apoiada sobre 05
rodízios de duplo giro e duplo rolamento com 50 mm de
diâmetro em nylon com capa, semiesfera plástica injetada junto
a estrutura, que facilita o giro, banda de rolagem em poliuretano
para uso em piso duro, amadeirados e com revestimentos
vinílicos; Coluna central desmontável fixada por encaixe cônico,
rolamento axial de giro, esferas e arruelas de aço temperado de
alta resistência, sistema de regulagem da altura da cadeira com
mola a gás; Telescópico injetado em polipropileno texturizado,
dividido em 03 partes encaixadas, usados para proteger a
coluna; Sistema de regulagem de altura da cadeira por coluna
de mola à gás. Mecanismo do tipo Back-System, de estrutura
monobloco, com assento fixo tendo 3° de inclinação e 02
furações para fixação do assento com distância entre centros de
125 x 125 mm e 160 x 200 mm. Suporte do encosto com
regulagem de altura automática através de catraca. Inclinação
do encosto mediante sistema de movimento semicircular, com
lâminas e pastilhas do tipo multidiscos, acionado por alavanca
no lado direito, podendo-se assim obter infinitas posições.
Possui molas para o retorno automático do encosto, e ajuste
automático na frenagem do reclinador; os componentes
metálicos possuem tratamento de superfície com fosfato de
zinco, executado em linha automática de oito tanques, sem uso
de produtos clorados para desengraxe. A tinta utilizada para
pintura é em pó, do tipo híbrida (poliéster epóxi), nas cores preto
semi-fosco liso, com camada de 60 mícron. Todas as peças são
curadas em estufa à temperatura de 200° C. Dimensões
Aproximadas da Cadeira: Largura do Encosto: 430mm. Altura
do Encosto: 390mm. Largura Total da Cadeira: 700mm. Largura
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do Assento: 480mm. Profundidade do Assento: 440mm.
Profundidade Total da Cadeira: 700mm. Altura do Assento:
420-540mm. Altura Total da Cadeira: 840-1040mm. Cor a ser
definida na ordem de compra.

1 1 0 0CMCR Campus de Marechal Cândido Rondon

32 21 0 11CToo Campus de Toledo

100 28 0 72HU Hospital Universitário

49 25 3 21Reitoria Reitoria

9052 Vitrine Ambientes para Escritório LTDA - EPP 1 343,49 8 8 0111 0,00Vitrine / 1002 Back 0CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS. Cadeira Giratória
Secretária Executiva com coluna à gás, mecanismo  do tipo
Back System sem apóia-braços; Assento e Encosto em
compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente
a quente com espessura de 14 e 12 mm respectivamente.
Possui curvatura na parte frontal e curvatura anatômica no
encosto. Carenagem do assento e encosto injetadas em
polipropileno copolímero na cor preto. Espuma injetada
anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta
resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 50 a
60 Kg/m3, com 50 mm de espessura média no assento e
encosto; Capa do assento  e do encosto revestido em Couro
Ecológico, formado,  previamente colados às espumas, e
fixadas com grampos ao assento e encosto de madeira; Fixação
por parafusos sextavados e porcas de garra encravadas na
madeira, do tipo rebitadas; Parafusos de fixação dos
componentes do tipo flangeado com trava, na bitola ¼"x 20 fpp.
Base giratória desmontável com aranha de 05 hastes de aço
com pino do rodízio soldado na extremidade da haste em furos
do tipo flangeado, evitando que se soltem, coberta por polaina
injetada em polipropileno na cor preta, apoiada sobre 5 rodízios
de duplo giro e duplo rolamento com 50 mm de diâmetro em
nylon com capa, semiesfera plástica injetada junto a estrutura,
que facilita o giro, banda de rolagem em poliuretano para uso
em piso duro, amadeirados e com revestimentos vinílicos;
Coluna central desmontável fixada por encaixe cônico,
rolamento axial de giro, esferas e arruelas de aço temperado de
alta resistência, sistema de regulagem da altura da cadeira com
mola a gás; Telescópico injetado em polipropileno texturizado,
dividido em 03 partes encaixadas, usado para proteger a coluna;
Sistema de regulagem de altura da cadeira por coluna de mola
à gás. Mecanismo do tipo Back-System, de estrutura
monobloco, com assento fixo tendo 3° de inclinação e 2
furações para fixação do assento com distância entre centros de
125 x 125 mm e 160 x 200 mm. Suporte do encosto com
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regulagem de altura automática através de catraca. Inclinação
do encosto mediante sistema de movimento semicircular, com
lâminas e pastilhas do tipo multidiscos, acionado por alavanca
no lado direito, podendo-se assim obter infinitas posições.
Possui molas para o retorno automático do encosto, e ajuste
automático na frenagem do reclinador; Os componentes
metálicos possuem tratamento de superfície com fosfato de
zinco, executado em linha automática de oito tanques, sem uso
de produtos clorados para desengraxe. A tinta utilizada para
pintura é em pó, do tipo híbrida (poliéster epóxi), nas cores preto
semi-fosco liso, com camada de 60 mícrons. Todas as peças
são curadas em estufa à temperatura de 200° C; Dimensões
Aproximadas da Cadeira: Largura do Encosto: 430 mm. Altura
do Encosto: 700 mm. Largura Total da Cadeira: 390 mm.
Largura Total da Cadeira: 700 mm. Largura Total da Cadeira:
700 mm. Largura do Assento: 480 mm. Profundidade do
Assento: 440 mm. Profundidade Total da Cadeira: 700 mm.
Altura do Assento: 420-540 mm. Altura Total da Cadeira:
840-1040 mm. 

8 8 0 0CCsc Campus de Cascavel

16021 Seginfo Comércio & Serviços Empresariais Eireli 1 107,63 18 3 158 1.614,45MONDIAL BELLA AROME II / 26 C - 10 0Cafeteira elétrica - Voltagem: 110V filtro permanente, com jarra
de vidro refratária com capacidade 1-1,5 litros, reservatório de
água com graduação, placa de aquecimento para conservação
de temperatura.

10 10CCsc Campus de Cascavel

8 3 0 5Reitoria Reitoria

12457 CCK Comercial Eireli EPP 1 1.769,98 2 1 17 1.769,98Marchesoni / CF.4.121/122 0Cafeteira elétrica cafeteira industrial elétrica capac. 20 litros,
gabinete em aço inoxidável, 02 (dois) reservatórios de 10
litros/cada, gabinete com formato retangular, totalmente em aço
inoxidável, controle termostático de temperatura mod.:
cid-20-220volts - garantia mínima de 1 ano.

1 1CCsc Campus de Cascavel

1 1 0 0Reitoria Reitoria

16022 G. C. Araujo – Móveis de Aço - EPP 1 14,99 200 135 659 974,35BIG METAL / CBch20 0Caixa bibliográfica para periódicos, em aço chapa 20 com fundo
aberto, fechamento superior frontal com porta etiqueta
estampado na chapa com largura mínima de 120 mm e altura
de 100 mm. Acabamento com sistema de tratamento químico
da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de
sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 60
micras, cor cinza, dimensões (altura x largura x profundidade):
200 mm x 120 mm x 200 mm.
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200 135 0 65CToo Campus de Toledo

16035 Dirceu Longo & CIA LTDA - EPP 1 549,73 6 2 362 2.198,92TCR/329 1Caixa de som portátil, composta de: rodas, alças, bateria interna
recarregável com duração aproximada de 3 horas. Bluetooth
2.0, portátil, potência de 110W, Microfone, entrada USB, leitor
de cartão e rádio FM com antena interna, alto falante com 12",
bivolt frequência 80hz-18khz

1 1 0 0CCsc Campus de Cascavel

2 1 1CFB Campus de Francisco Beltrão

2 2CMCR Campus de Marechal Cândido Rondon

1 1 0 0Reitoria Reitoria

12414 DACON EQUIPAMENTOS EIRELI 1 1.150,00 5 510 5.750,00MACMOBIL / CX7Caixa de transporte para animais (carcaças) nº 7. Tamanho: 102
comp x72 larg x76 Alt. possuir comedouro, espaço porta -trecos
na parte superior, rodinhas retráteis. 

5 5Unioeste UNIOESTE - Universidade Estadual do Oeste do Paraná

15207 VMLX Eletrônicos Eireli - EPP 1 950,00 26 5 2112 19.950,00BRALIMPIA / Carro America Black 0Carrinho de limpeza pré equipado: carro rolante duplo com 2
baldes de 18 litros, um conjunto de 4 baldes de 5 litros e prensa
de esfregonas. Módulo base, com saco de lixo de 75 litros em
vinil, com 2 suportes para cabos de vassouras. Material:
polipropileno injetado. Cor: preto. Altura: 975 mm. Comprimento:
1168 mm. Largura: 552 mm. 02 rodas orientáveis e 2 rodas
livres.

10 10CMCR Campus de Marechal Cândido Rondon

10 10HU Hospital Universitário

6 5 0 1Reitoria Reitoria

13686 Gerbra Comércio Eireli - ME 1 405,00 5 513 2.025,00JB / 130 LtsCarrinho de supermercado aramado com capacidade para 130
litros.

5 5CCsc Campus de Cascavel

15202 CCK Comercial Eireli EPP 1 296,99 4 415 1.187,96Tramontina/77756/435Carrinho para transporte de carga. Capacidade de carga: no
mínimo 180 kg. 2 (duas) rodas. Pneu com Câmara. Roda para
carrinho de carga. Aro de alumínio. Material estrutura: metálica.

1 1CCsc Campus de Cascavel

1 1CMCR Campus de Marechal Cândido Rondon

2 2Reitoria Reitoria

15203 ATLANTIS COMERCIO 1 549,96 6 2 316 2.199,84Vicar / VC 521 1Carrinho para transporte de carga. Capacidade de carga: no
mínimo 250 kg. 2 (duas) rodas. Pneu com Câmara. Roda para
carrinho de carga. Aro de alumínio. Material estrutura: metálica.
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2 2CCsc Campus de Cascavel

1 1CMCR Campus de Marechal Cândido Rondon

2 1 1 0CToo Campus de Toledo

1 1 0 0Reitoria Reitoria

15355 Celi 1 520,00 6 617 3.120,00CELI / CBC'PCarrinho para transporte de livros, em ferro, com medidas:
frente 50 cm; altura 102 cm; profundidade: 70 cm. Cor: cinza
neutro.

2 2CCsc Campus de Cascavel

2 2CMCR Campus de Marechal Cândido Rondon

2 2Reitoria Reitoria

12412 Kientro Brasil LTDA 1 1.130,34 2 219 2.260,68Pronyl / Placa de corte 50x30x1cmCarro para transporte , com 02 bandejas, 04 rodizio e freios,
total inox, medindo  40cm a 50cm por 60cm a 70cm. 

2 2Reitoria Reitoria

12488 Tecnolar Ltda - ME 1 1.180,00 3 321 3.540,00Britânia / Centrifuga 20 KgCentrífuga, com tampa com sistema de trava de segurança, ao
abrir a tampa o motor desliga automaticamente. Suporte para o
fio. Cesto interno de fácil escoamento da água. Grade de
proteção para roupas: Previne a saída de roupas durante o
funcionamento. Pés antideslizantes: Capacidade de roupa seca
10 Kg. Voltagem: 127V. Potência mínima de 135 W .

1 1CMCR Campus de Marechal Cândido Rondon

2 2Reitoria Reitoria

c10800 Gerbra Comércio Eireli - ME 1 48,38 65 6520 3.144,70JB / 40 LtsCesto de lixo quadrado resistente com tampa vai e vem, produto
injetado em polipropileno com aplicação de proteção UV,
capacidade 40 litros – cor azul.

50 50CCsc Campus de Cascavel

10 10CFB Campus de Francisco Beltrão

5 5Reitoria Reitoria

9060 C K YOKOTA Móveis ME 1 91,49 16 1654 1.463,84Perflex / CL-19Conexão 90º medindo 600 x 600 mm, confeccionado em MDP
de 25 mm na cor “cinza cristal”, 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, apoiada sobre uma coluna de 3” com
regulagem de altura
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10 10CCsc Campus de Cascavel

4 4CFoz Campus de Foz do Iguaçu

2 2Reitoria Reitoria

12480 C K YOKOTA Móveis ME 1 200,00 16 1655 3.200,00Perflex / CL-19Conexão meia lua medindo 1200 x 600 mm, confeccionado em
MDP de 25 mm na cor “cinza cristal”, 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, apoiada sobre uma coluna de
3” com regulagem de altura.

10 10CCsc Campus de Cascavel

4 4CFoz Campus de Foz do Iguaçu

2 2Reitoria Reitoria

9061 C K YOKOTA Móveis ME 1 120,00 16 1697 1.920,00Perflex / CL-19Conexão meia lua medindo 600 x 600 mm, confeccionado em
MDP de 25 mm na cor “cinza cristal”, 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, apoiada sobre uma coluna de
3” com regulagem de altura

10 10CCsc Campus de Cascavel

4 4CFoz Campus de Foz do Iguaçu

2 2Reitoria Reitoria

16038 Metalúrgica Ronfami LTDA - EPP 1 1.300,00 41 4189 53.300,00Ronfami / CJT63Conjunto mesa e 06 cadeiras adulto refeição, conjunto
composto de uma (01) mesa empilhável com 06 cadeiras
empilháveis, mesa confeccionada com estrutura metálica tubo
20 x 40 chapa 16 (1.5 mm) revestidos com aço inox e cadeiras
7/8 chapa 16 (1.5 mm) metal tratado contra ferrugem, solda mig,
pintura epóxi (a Pó) cor a definir, com ponteiras de plástico
resistente nos pés. Assento e encosto da cadeira confeccionada
em compensado semi anatômico de 10 mm, revestidos em
laminado de alta pressão (tipo fórmica) 0,8 mm, fixados a
estrutura metálica através de rebites de alumínio. Tampo da
mesa em MDF 18 mm, revestido em fórmica lisa, cor a
escolher, com acabamento em fita de borracha 2 mm colado.
Medidas mesa: 1400x850x75 mm, encosto: 400x220x10mm.
Medidas do assento: 270x380x10 mm.

1 1CToo Campus de Toledo

40 40Reitoria Reitoria

12447 Digiservi Trading LTDA - ME 1 414,81 12 2 1024 4.148,10Menno / 3000 0Desumidificador de Papel, capacidade para 1500 folhas, para
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folhas A3 e A4.

5 0 0 5CCsc Campus de Cascavel

2 2CMCR Campus de Marechal Cândido Rondon

5 2 0 3Reitoria Reitoria

16024 Tecnolar Ltda - ME 1 956,00 1 125 956,00Excentrix / Master 20Encadernadora manual para espiral 60 furos. Desenvolvida para
perfurar com facilidade até 20 folhas. Totalmente construída em
aço, tratada e pintada a pó (pintura eletrostática). Área total da
base: 40 x 40cm. 01 de Garantia Contra defeitos de Fabricação.

1 1CMCR Campus de Marechal Cândido Rondon

9078 Julierme 1 143,93 14 1 1326 1.871,09Mor / 5D 0Escada de Alumínio 05 degraus, dobrável, 100% liga especial
de alumínio, Sapata 100% borracha, degraus com apoio plano
para os pés, sistema antiderrapante nos degraus, travamento
automático na extensão. Aprovada pelo INMETRO.

2 2CCsc Campus de Cascavel

5 5CFB Campus de Francisco Beltrão

5 5CMCR Campus de Marechal Cândido Rondon

2 1 0 1Reitoria Reitoria

9079 CCK Comercial Eireli EPP 1 569,29 5 527 2.846,45Alumasa / EEA 13Escada de Alumínio Extensiva Profissional com 13 x 02 degraus
(02 lados), dobrável, 100% liga especial de alumínio, Sapata
100% borracha, degraus com apoio plano para os pés, sistema
antiderrapante nos degraus, travamento automático na
extensão. Aprovada pelo INMETRO.

3 3CCsc Campus de Cascavel

1 1CMCR Campus de Marechal Cândido Rondon

1 1Reitoria Reitoria

9040 C K YOKOTA Móveis ME 1 470,00 50 5098 23.500,00Perflex / WS-01Estação de Trabalho medindo 1000 x 600 + 1000 x 600 x 750
mm, confeccionadas em tampo único sem emendas em MDP
na cor “cinza cristal”, com espessura de 25 mm, com
acabamento nas partes arredondadas em perfil boleado
anti-impacto 180º de PVC (ergo-soft), e nas partes retas em
perfil de PVC (reto), com espessura de 02 mm, com passa fio
no canto da mesa. Estrutura deve ser composta de duas
colunas verticais com largura mínima de 250 mm paralelas em
tubo oblongular executadas em metalom com parede mínima de
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 que os ocultem); a
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coluna central deverá ser de forma triangular, onde se permita a
passagem de fiação com calha removível na coluna e ter pé
com regulador de altura para nivelamento, as colunas deverão
ser unidas por painel (painel frontal) de MDP na cor “cinza
cristal”, com espessura de 18 mm com acabamento nos quatros
lados com perfil de PVC reto com espessura de 02 mm,
sapartes niveladoras de solo, as partes metálicas deverão ter
tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática (epóxi), na cor
”cinza cristal”

10 10CCsc Campus de Cascavel

5 5CFoz Campus de Foz do Iguaçu

10 10CMCR Campus de Marechal Cândido Rondon

20 20HU Hospital Universitário

5 5Reitoria Reitoria

12434 C K YOKOTA Móveis ME 1 358,00 58 6 5299 18.616,00Perflex / WS-01 0Estação de Trabalho medindo 1200 x 600 + 1000 x 600 x 750
mm, confeccionadas em tampo único sem emendas em MDP
na cor “cinza cristal”, com espessura de 25 mm com
acabamento nas partes arredondadas em perfil boleado
anti-impacto 180º de PVC (ergo-soft), e nas partes retas em
perfil de PVC (reto) com espessura de 02 mm, com passa fio no
canto da mesa. Estrutura deve ser composta de duas colunas
verticais com largura mínima de 250 mm paralelas em tubo
oblongular executadas em metalom com parede mínima de 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 que os ocultem); a
coluna central deverá ser de forma triangular, onde se permita a
passagem de fiação com calha removível na coluna e ter pé
com regulador de altura para nivelamento; as colunas deverão
ser unidas por painel (painel frontal) de MDP na cor “cinza
cristal” com espessura de 18 mm com acabamento nos quatros
lados com perfil de PVC reto com espessura de 02 mm, as
partes niveladoras de solo, as partes metálicas deverão ter
tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática (epóxi), na cor
”cinza cristal”.
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10 10CCsc Campus de Cascavel

5 5 0CFoz Campus de Foz do Iguaçu

10 10CMCR Campus de Marechal Cândido Rondon

8 8CToo Campus de Toledo

20 20HU Hospital Universitário

5 1 0 4Reitoria Reitoria

9042 C K YOKOTA Móveis ME 1 385,00 27 3 24100 9.240,00Perflex / WS-01 0Estação de Trabalho medindo 1400 x 600 + 1200 x 600 x
750mm, confeccionadas em tampo único sem emendas em
MDP na cor “cinza cristal”, com espessura de 25 mm com
acabamento nas partes arredondadas em perfil boleado
anti-impacto 180º de PVC (ergo-soft), e nas partes retas em
perfil de PVC (reto), com espessura de 02 mm, com passa fio
no canto da mesa. Estrutura deve ser composta de duas
colunas verticais com largura mínima de 250 mm paralelas em
tubo oblongular executadas em metalom com parede mínima de
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 que os ocultem); a
coluna central deverá ser de forma triangular, onde se permita a
passagem de fiação com calha removível na coluna e ter pé
com regulador de altura para nivelamento, as colunas deverão
ser unidas por painel (painel frontal) de MDP na cor “cinza
cristal”, com espessura de 18 mm com acabamento nos quatros
lados com perfil de PVC reto com espessura de 02 mm,
sapartes niveladoras de solo, as partes metálicas deverão ter
tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática (epóxi), na cor
”cinza cristal”

12 12CCsc Campus de Cascavel

10 10CMCR Campus de Marechal Cândido Rondon

5 3 0 2Reitoria Reitoria

12436 C K YOKOTA Móveis ME 1 400,00 50 10 38101 16.000,00Perflex / WS-01 2Estação de Trabalho medindo 1500 x 600 + 1500 x 600 x 750
mm, confeccionadas em tampo único sem emendas em MDP
na cor “cinza cristal”, com espessura de 25 mm com
acabamento nas partes arredondadas em perfil boleado
anti-impacto 180º de PVC (ergo-soft), e nas partes retas em
perfil de PVC (reto), com espessura de 02 mm, com passa fio
no canto da mesa. Estrutura deve ser composta de duas
colunas verticais com largura mínima de 250 mm paralelas em
tubo oblongular executadas em metalom com parede mínima de
1,2 mm de espessura, com calha de passagem para fiação
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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 que os ocultem); a
coluna central deverá ser de forma triangular, onde se permita a
passagem de fiação com calha removível na coluna e ter pé
com regulador de altura para nivelamento; as colunas deverão
ser unidas por painel (painel frontal) de MDP na cor “cinza
cristal”, com espessura de 18 mm com acabamento nos quatros
lados com perfil de PVC reto, com espessura de 02 mm, as
partes niveladoras de solo, as partes metálicas deverão ter
tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática (epóxi), na cor
”cinza cristal”.

10 10CCsc Campus de Cascavel

10 10 0 0CFB Campus de Francisco Beltrão

20 20CMCR Campus de Marechal Cândido Rondon

5 5CToo Campus de Toledo

5 2 3Reitoria Reitoria

9044 C K YOKOTA Móveis ME 1 400,00 45 10 35102 14.000,00Perflex / WS-01 0Estação de Trabalho medindo 1600 x 600 + 1400 x 600 x 750
mm, confeccionadas em tampo único sem emendas em MDP
na cor “cinza cristal”, com espessura de 25 mm com
acabamento nas partes arredondadas em perfil boleado
anti-impacto 180º de PVC (ergo-soft), e nas partes retas em
perfil de PVC (reto), com espessura de 02 mm, com passa fio
no canto da mesa. Estrutura deve ser composta de duas
colunas verticais com largura mínima de 250 mm paralelas em
tubo oblongular executadas em metalom com parede mínima de
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 que os ocultem); a
coluna central deverá ser de forma triangular, onde se permita a
passagem de fiação com calha removível na coluna e ter pé
com regulador de altura para nivelamento; as colunas deverão
ser unidas por painel (painel frontal) de MDP na cor “cinza
cristal”, com espessura de 18 mm com acabamento nos quatros
lados com perfil de PVC reto com espessura de 02 mm,
sapartes niveladoras de solo, as partes metálicas deverão ter
tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática (epóxi), na cor
”cinza cristal”
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10 10CCsc Campus de Cascavel

10 10 0 0CFB Campus de Francisco Beltrão

15 15CMCR Campus de Marechal Cândido Rondon

5 5CToo Campus de Toledo

5 5Reitoria Reitoria

12438 Layout Móveis para Escritório Ltda 1 800,00 17 17103 13.600,00Layout / ETLEstação de Trabalho medindo 1800 x 600 + 1400 x 600 x 750
mm, confeccionadas em tampo único sem emendas em MDP
na cor “cinza cristal” com espessura de 25 mm, com
acabamento nas partes arredondadas em perfil boleado
anti-impacto 180º de PVC (ergo-soft) e nas partes retas em
perfil de PVC (reto), com espessura de 02 mm, com passa fio
no canto da mesa. Estrutura deve ser composta de duas
colunas verticais com largura mínima de 250 mm paralelas em
tubo oblongular executadas em metalom com parede mínima de
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 que os ocultem); a
coluna central deverá ser de forma triangular onde se permita a
passagem de fiação com calha removível na coluna e ter pé
com regulador de altura para nivelamento, as colunas deverão
ser unidas por painel (painel frontal) de MDP na cor “cinza
cristal”, com espessura de 18 mm com acabamento nos quatros
lados com perfil de PVC reto, com espessura de 02 mm, as
partes niveladoras de solo, as partes metálicas deverão ter
tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática (epóxi), na cor
”cinza cristal”.

2 2CCsc Campus de Cascavel

10 10CMCR Campus de Marechal Cândido Rondon

5 5Reitoria Reitoria

12440 C K YOKOTA Móveis ME 1 440,00 17 10 7104 3.080,00Perflex / WS-01 0Estação de Trabalho medindo 1800 x 900 + 1600 x 600 x 750
mm, sendo a parte frontal arredondada e confeccionadas em
tampo único sem emendas em MDP 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, com passa fio no canto da mesa.
Estrutura deve ser composta de duas colunas verticais com
largura mínima de 250 mm paralelas em tubo oblongular
executadas em metalom com parede mínima de 1,2 mm de
espessura com calha de passagem para fiação removível (os
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pés não deverão ter ponteiras de plástico), e deverão ter
reguladores de altura para nivelamento (deverão ter
acabamento em chapa de aço estampadas que os ocultem); a
coluna central deverá ser de forma triangular, onde se permita a
passagem de fiação com calha removível na coluna e ter pé
com regulador de altura para nivelamento; as colunas deverão
ser unidas por painel (painel frontal), de MDP na cor “cinza
cristal” com espessura de 18 mm com acabamento nos quatros
lados com perfil de PVC reto com espessura de 2 mm, sapatas  
niveladoras de solo, as partes metálicas deverão ter tratamento
anticorrosivo e pintura eletrostática (epóxi), na cor ”cinza cristal”.

2 2CCsc Campus de Cascavel

10 10 0 0CMCR Campus de Marechal Cândido Rondon

5 5Reitoria Reitoria

12439 Ekomob Comércio Eireli - EPP 1 439,00 7 7105 3.073,00Ekomob / MOB105Estação de Trabalho medindo 2000 x 600 + 1600 x 600 x 750
mm, confeccionadas em tampo único sem emendas em MDP
na cor “cinza cristal”, com espessura de 25 mm com
acabamento nas partes arredondadas em perfil boleado
anti-impacto 180º de PVC (ergo-soft), e nas partes retas em
perfil de PVC (reto), com espessura de 02 mm, com passa fio
no canto da mesa. Estrutura deve ser composta de duas
colunas verticais com largura mínima de 250 mm paralelas em
tubo oblongular executadas em metalom com parede mínima de
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 que os ocultem); a
coluna central deverá ser de forma triangular onde se permita a
passagem de fiação com calha removível na coluna e ter pé
com regulador de altura para nivelamento, as colunas deverão
ser unidas por painel (painel frontal) de MDP na cor “cinza
cristal”, com espessura de 18 mm com acabamento nos quatros
lados, com perfil de PVC reto com espessura de 02 mm, as
partes niveladoras de solo, as partes metálicas deverão ter
tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática (epóxi), na cor
”cinza cristal”.

2 2CCsc Campus de Cascavel

5 5Reitoria Reitoria

12441 C K YOKOTA Móveis ME 1 460,00 7 7106 3.220,00Perflex / WS-01Estação de Trabalho medindo 2000 x 900 + 1600 x 600 x 750
mm, sendo a parte frontal arredondada e confeccionadas em
tampo único sem emendas em MDP na cor “cinza cristal”, com
espessura de 25 mm, com acabamento nas partes
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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, com passa fio no canto da mesa.
Estrutura deve ser composta de duas colunas verticais com
largura mínima de 250 mm paralelas em tubo oblongular
executadas em metalom com parede mínima de 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 que os ocultem); a
coluna central deverá ser de forma triangular, onde se permita a
passagem de fiação com calha removível na coluna e ter pé
com regulador de altura para nivelamento; as colunas deverão
ser unidas por painel (painel frontal) de MDP na cor “cinza
cristal”, com espessura de 18 mm com acabamento nos quatros
lados com perfil de PVC reto, com espessura de 2 mm; sapatas
niveladoras de solo, as partes metálicas deverão ter tratamento
anticorrosivo e pintura eletrostática (epóxi), na cor ”cinza cristal”.

2 2CCsc Campus de Cascavel

5 5Reitoria Reitoria

9049 Ekomob Comércio Eireli - EPP 1 1.330,00 5 5107 6.650,00Ekomob / MOB107Estação de Trabalho medindo 2200 x 900 + 1600 x 600 x 750
mm, sendo a parte frontal arredondada e confeccionadas em
tampo único sem emendas em MDP 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, com passa fio no canto da mesa.
Estrutura deve ser composta de duas colunas verticais com
largura mínima de 250 mm, paralelas em tubo oblongular
executadas em metalom com parede mínima de 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 que os ocultem); a
coluna central deverá ser de forma triangular, onde se permita a
passagem de fiação com calha removível na coluna e ter pé
com regulador de altura para nivelamento; as colunas deverão
ser unidas por painel (painel frontal) de MDP na cor “cinza
cristal”, com espessura de 18 mm com acabamento nos quatros
lados com perfil de PVC reto, com espessura de 02 mm;
sapatas niveladoras de solo, as partes metálicas deverão ter
tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática (epóxi) na cor
”cinza cristal”
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5 5Reitoria Reitoria

16026 D.S.E. Indústria e Comércio de Móveis de Aço ME1 315,00 20 2053 6.300,00D Aço / pr42Estante de aço medindo aproximadamente: (altura x largura x
profundidade) 2500 x 930 x 420 mm, na cor “cinza claro”, com
colunas em chapa de aço 14 e prateleiras na chapa 22 com
reforço, pintura epóxi, com 08 (oito) prateleiras. Cada furação da
coluna deve ter aproximadamente 60 mm de espaçamento entre
um e outro furo, as bordas laterais de cada prateleira deve
possuir aproximadamente 25 mm. Os pés devem possuir
proteção de borracha para evitar danificar o piso. Obs.: Deverão
ser entregues montadas.

20 20Reitoria Reitoria

9029 D.S.E. Indústria e Comércio de Móveis de Aço ME1 207,98 45 5 4028 8.319,20d aÇO / PR30 0Estante de aço medindo: (altura x largura x profundidade) 1980
x 1000 x 330 mm, cor verde militar, com colunas em chapa de
aço 14 e prateleiras na chapa 22 com reforço, pintura epóxi,
com 05 (cinco) prateleiras. Obs.: Deverão ser entregues
montadas

10 10CCsc Campus de Cascavel

5 5 0 0CFoz Campus de Foz do Iguaçu

20 20CMCR Campus de Marechal Cândido Rondon

10 10CToo Campus de Toledo

9030 D.S.E. Indústria e Comércio de Móveis de Aço ME1 385,00 15 10 552 1.925,00D Aço / pr42 0Estante de aço medindo: (altura x largura x profundidade) 3000
x 920 x 420 mm, na cor “cinza claro”, com colunas em chapa de
aço 14 e prateleiras na chapa 22 com reforço, pintura epóxi,
com 10 (dez) prateleiras. Obs.: Deverão ser entregues
montadas

10 10 0 0CFB Campus de Francisco Beltrão

5 5CMCR Campus de Marechal Cândido Rondon

12421 D.S.E. Indústria e Comércio de Móveis de Aço ME1 201,69 60 10 5051 10.084,50D Aço / pr40 0Estante de aço, com 06 prateleiras, 198x92x40cm, 04 colunas
com abas em chapa 14 (2mm), 06 prateleiras em chapa 20 com
reforço, cor cinza.

10 10CCsc Campus de Cascavel

10 10 0 0CFB Campus de Francisco Beltrão

10 10CMCR Campus de Marechal Cândido Rondon

20 20CToo Campus de Toledo

10 10Reitoria Reitoria

11645 D.S.E. Indústria e Comércio de Móveis de Aço ME1 497,98 14 5 929 4.481,82D Aço / Biblio / 10 0Estante metálica para livros de dupla face com 08 prateleiras
reguláveis e 02 bases fixas. As prateleiras devem ter espessura
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de 0,60 mm com dimensões mínimas de 1000 mm de
comprimento e 235 mm de profundidade, com sistema de
encaixe sem uso de parafusos permitindo a união de 02
anteparos laterais dobrados em “L” com espessura de 1,20 mm.
A base plana tipo aberta com 03 cm de frente com vão aberto
até o chão, com espessura de 0,60 mm sem uso de parafusos,
com espessura de 1,50 mm, soldados nas colunas de
sustentação As colunas de sustentação devem ter espessura de
120mm e dimensão de 200 cm de altura, com furação tipo
cremalheira, permitindo a regulagem das prateleiras em passos
de 60 mm e furação com rosca embutida, permitindo a fixação
das travessas sem utilização de porcas. Base das colunas com
niveladores sextavados em nylon. Travessa superior horizontal
extremidades às colunas de sustentação com 04 parafusos de
cada lado. Dimensões: 104 x 200 x 55. Cor verde militar, pintura
epóxi. Obs.: Deverão ser entregues montadas.

5 5 0 0CFoz Campus de Foz do Iguaçu

7 7CMCR Campus de Marechal Cândido Rondon

2 2Reitoria Reitoria

12468 CCK Comercial Eireli EPP 1 542,99 2 265 1.085,98Atlas / Monaco 4BFogão de 04 bocas na cor branca, 110V, com forno e
queimadores com acendimento automático, com estrutura/caixa
interna e externa em metal, tampo e porta de vidro, resistência a
altas temperaturas.

1 1CMCR Campus de Marechal Cândido Rondon

1 1Reitoria Reitoria

11642 CCK Comercial Eireli EPP 1 549,99 2 266 1.099,98Layr / Topazio 3.5Fogão elétrico, tipo cooktop, em aço inox , 220 Volts, 02 bocas,
sendo que um queimador deverá ter potência mímina de 1,30
KW e o outro queimador potência mínima de 1,7 KWs, com
comando frontal de temperatura independente por boca.
Garantia mínima de 01 ano.

2 2Reitoria Reitoria

9084 Bem10 Comércio e Serviços Eireli ME 1 384,72 6 1 567 1.923,60Consul / 20L 0Forno de microondas, com capacidade mínima de 18 litros, na
cor branca, 110 volts, sem dourador

4 4CCsc Campus de Cascavel

1 1 0 0CFB Campus de Francisco Beltrão

1 1Reitoria Reitoria

16027 R S Comércio e Serviços LTDA - ME 1 525,00 8 868 4.200,00LG Easy Clean / MS3052RForno de micro-ondas, com capacidade mínima de 30 litros, na
cor branca, 110 volts, sem dourador.

SGLMRP uCnsPrdClassificacaoUsuário "matheus.poronhak"



Unioeste
52515/2017

Setor
Processo

UNIOESTE - Universidade Estadual do Oeste do Paraná

Estimativa
Ordenado por

Filtrado por ( Processo: = '52515/2017' ) E (Imprimir quantidades por setor de consumo = Sim) 

01/02/2019 13:45:46
Página 24 de 24

Cod.
Prod. Descrição Fornecedor Classificação Vlr.Un. Total

Total
ent. Unidades

Item
edital Valor

-------Em haver-------Total
reserv.Marca

5 5CCsc Campus de Cascavel

2 2CFB Campus de Francisco Beltrão

1 1Reitoria Reitoria

12490 VLF Maquinas e Soluções Empresariais LTDA - ME1 5.700,00 7 2 531 28.500,00Menno Destroyer / 320 T 0Fragmentadora de papel 50 folhas, Uso contínuo sem parada
para resfriamento do motor; Capacidade mínima de pelo menos
50 de Folhas papel A4 (75g); Corta CD/Disquete ou cartão;
Capacidade mínima de Fragmentação: 188 kg/hora;
Acionamento: Liga/Desliga/Reversão; Potência mínima de
450W; Nível de Ruído máximo: 65 db (A) ; Sensor de
Segurança; Peso máximo: 100 kg; Suporte para esvaziamento
de pelo menos 100 litros; Rodízios para locomoção do
equipamento. Garantia mínima de 12 meses.

2 2CCsc Campus de Cascavel

1 1 0 0CFB Campus de Francisco Beltrão

1 1 0 0CFoz Campus de Foz do Iguaçu

2 2CMCR Campus de Marechal Cândido Rondon

1 1HU Hospital Universitário

0 0Reitoria Reitoria

13688 R S Comércio e Serviços LTDA - ME 1 1.914,23 1 1 069 0,00Electrolux / FE22 0Freezer Vertical Características Gerais: Capacidade de
armazenamento de 173 litros; Capacidade total de 215 litros;
possui cestos removíveis; Compartimento com tampa
basculante; não contém CFC, não agride camada de ozônio;
Tipo de degelo Manual; Dreno de gelo; Pés reguláveis; Botão
Liga/Desliga basta acionar a tecla para iniciar o
descongelamento, sem necessidade de desligar o produto da
tomada. Tensão (V): 127 V Garantia 12 meses.

1 1 0 0CFoz Campus de Foz do Iguaçu

0 0Reitoria Reitoria

13687 R S Comércio e Serviços LTDA - ME 1 2.990,00 4 432 11.960,00Consul Frost Free Duplex / Bem Estar / CRM45BFREEZER VERTICAL, Frost Free, com 02 portas – Voltagens
110 e/ou 220 V, acima de 400 litros

4 4CCsc Campus de Cascavel

12424 Ekomob Comércio Eireli - EPP 1 399,00 176 21 152108 61.845,00Ekomob / MOB107 3Gaveteiro Volante fórmica (cor a definir), com 04 gavetas,
medindo 400 x 520 x 670 mm, estrutura (laterais, fundo e tampo
inferior) em MDP de 18 mm de espessura com acabamento
post form/bisote, tampo superior em MDP de 25 mm de
espessura com acabamento ergo-soft de PVC arredondadas a
180º, gavetas de aço com corrediças metálicas, frente das
gavetas em MDP de 18 mm na cor “cinza cristal”, puxadores
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metálicos na cor preta/cinza, modelo alça, rodízios duplos de
nylon, chave frontal dupla com fechamento simultâneo. 

64 2 0 62CCsc Campus de Cascavel

10 5 0 5CFB Campus de Francisco Beltrão

30 2 0 28CMCR Campus de Marechal Cândido Rondon

10 10CToo Campus de Toledo

30 30HU Hospital Universitário

32 12 3 17Reitoria Reitoria

16028 Julierme 1 2.198,99 3 333 6.596,97Cleaner / cl350Lavadora enceradeira com motor 3/4 hp, punho anatômico em
plástico de alta resistência, regulagem do cabo na mão por
sistema de engrenagens, alavanca liga e desliga para canhotos
e destros, tensão 110 volts, com cabo de 12 metros (cabo pp
2x1,5) flexa injetada, rotação 180 (low speed); autonomia de
250m2/hora, pintura eletrostática de alta resistência; rodas em
fortiprene, acompanhada de escola de nylon para lavar e um
suporte de disco.

1 1CMCR Campus de Marechal Cândido Rondon

2 2Reitoria Reitoria

13699 Seginfo Comércio & Serviços Empresariais Eireli 1 188,00 1 172 188,00PHILCO / PH900Liquidificador com jarra de 02 litros, 110V, potência mínima de
550W, mínimo de três velocidades, garantia mínima de 12
meses.

1 1Reitoria Reitoria

16031 MAGITECH DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS EIRELI1 570,00 1 134 570,00JL Combo / 10 LLiquidificador industrial com copo de inox e capacidade de 10
litros, RPM de 3000 a 3750, frequência de 50 a 60 Hz, potência
de até 850w, com lâminas de facas lisas e serrilhadas.

1 1Reitoria Reitoria

12492 CCK Comercial Eireli EPP 1 98,98 35 3535 3.464,30Belosch /  B2CP-0050Lixeira individual para coleta seletiva, com capacidade para 50
litros. Cesto e tampa injetados em polipropileno com proteção
UV. Possuir apagador de cigarros em aço inox e fechadura em
poliacetal (acompanhar chave em poliacetal). Haste de fixação
da tampa no corpo em PEAD preto. Medidas aproximadas: 72
cm (altura) x 42 cm (largura) x 32cm (profundidade). Abertura
(“boca): 30cm (largura) x 10 cm (altura). Cores azul ou
vermelha.

30 30CCsc Campus de Cascavel

5 5Reitoria Reitoria

9036 C K YOKOTA Móveis ME 1 630,00 33 7 2673 16.380,00Perflex / CL-01 0Longarina 03 lugares, com braços. Conjunto poltrona auditório
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com espaldar médio, apóia braços duplos e espuma injetada;
Assento e Encosto em compensado multilaminado resinado,
moldado anatomicamente a quente com espessura de 14 mm,
com  curvatura na parte frontal do assento e curvatura
anatômica no encosto. Espuma injetada anatomicamente em
poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de
CFC, com densidade controlada de 50 a 60 Kg/m3,  com 60 mm
de espessura média no assento e no encosto; Capa do assento
e do encosto sem costuras, ambas fixadas com grampos ao
compensado de madeira; Carenagem do assento e encosto
injetadas em polipropileno copolímero na cor preto.
Revestimento em tecido de polipropileno. Suporte do encosto
em mola de aço SAE 1020 com 3” de largura e ¼” de espessura
curvada e nervurada à frio; Fixação do Assento e do Encosto
por parafusos sextavados e porcas de garra encravadas na
madeira; Estrutura da longarina em tubo de aço industrial SAE
1010/1020 retangular 30 x 50 mm, com espessura da parede de
1,06 mm, duplos na estrutura horizontal, onde seus
componentes são unidos por solda do tipo Mig, em chapas de
aço SAE 1020 FQD com 2,25 mm e 4,76 mm de espessura, em
célula robotizada, formando um conjunto para posterior
montagem por encaixe cônico. Pés laterais cônicos em tubo de
aço industrial SAE 1010/1020 retangular 30 x 70 mm com 1,20
mm de espessura e oblongo com 40 x 77 mm e 1,90 mm de
espessura. Sapatas injetadas em polipropileno copolímero na
cor preta, com engate no tubo para evitar que se soltem do
mesmo. Parafusos de fixação dos componentes do tipo
sextavado flangeado com trava, na bitola ¼”x 20 fpp. Apóia
Braços injetados em Poliuretano Texturizado Integral Skin,
sobre alma de Aço SAE 1020, tratada quimicamente; os
componentes metálicos possuem tratamento de superfície com
fosfato de zinco, executado em linha automática de oito
tanques, sem uso de produtos clorados para desengraxe. A tinta
utilizada para pintura é em pó, do tipo híbrida (poliéster epóxi),
nas cores preto semi-fosco liso, com camada de 60 mícrons.
Todas as peças são curadas em estufa à temperatura de 200°
C; Dimensões Aproximadas da Longarina: Altura do piso até o
assento: 460 mm. Largura do assento: 480 mm. Profundidade
do assento: 450 mm. Altura do encosto: 450 mm. Largura do
Encosto: 450 mm. Profundidade da longarina: 600 mm. Altura
total da longarina: 915 mm. Largura do conjunto: 03 lugares;
1710 mm
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12 12CCsc Campus de Cascavel

2 2 0 0CFoz Campus de Foz do Iguaçu

10 10CMCR Campus de Marechal Cândido Rondon

5 5 0 0CToo Campus de Toledo

4 4Reitoria Reitoria

12477 DACON EQUIPAMENTOS EIRELI 1 789,00 17 5 1236 9.468,00QUALITA / L4 0LONGARINA 04 LUGARES COM BRAÇOS. Conjunto poltrona
auditório com espaldar médio, apóia braços duplos e espuma
injetada; Assento e Encosto em compensado multilaminado
resinado, moldado anatomicamente a quente com espessura de
14 mm. Possui curvatura na parte frontal do assento e curvatura
anatômica no encosto. Espuma injetada anatomicamente em
poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de
CFC, com densidade controlada de 50 a 60 Kg/m3, com 60 mm
de espessura média no assento e no encosto; Capa assento e
do encosto sem costuras, ambas fixadas com grampos ao
compensado de madeira; Carenagem do assento e encosto
injetadas em polipropileno copolímero na cor preto.
Revestimento em tecido de polipropileno. Suporte do encosto
em mola de aço SAE 1020 com 3” de largura e ¼” de espessura
curvada e nervurada à frio; Fixação do Assento e do Encosto
por parafusos sextavados e porcas de garra encravadas na
madeira; Estrutura da longarina em tubo de aço industrial SAE
1010/1020, retangular 30 x 50 mm com espessura da parede de
1,06 mm, duplos na estrutura horizontal, onde seus
componentes são unidos por solda do tipo Mig, em chapas de
aço SAE 1020 FQD com 2,25mm e 4,76mm de espessura, em
célula robotizada, formando um conjunto para posterior
montagem por encaixe cônico. Pés laterais cônicos em tubo de
aço industrial SAE 1010/1020, retangular 30x70mm com 1,20
mm de espessura e oblongo com 40x77mm e 1,90mm de
espessura. Sapatas injetadas em polipropileno copolímero na
cor preta, com engate no tubo para evitar que se soltem do
mesmo. Parafusos de fixação dos componentes do tipo
sextavado flangeado com trava, na bitola ¼”x 20fpp. Apóia
Braços injetados em Poliuretano Texturizado Integral Skin,
sobre alma de Aço SAE 1020 tratada quimicamente; Os
componentes metálicos possuem tratamento de superfície com
fosfato de zinco, executado em linha automática de oito
tanques, sem uso de produtos clorados para desengraxe. A tinta
utilizada para pintura é em pó, do tipo híbrida (poliéster epóxi),
nas cores preto semi-fosco liso, com camada de 60 mícrons.
Todas as peças são curadas em estufa à temperatura de 200°
C. Dimensões Aproximadas da Longarina: Altura do piso até o
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assento: 460 mm.  Largura do assento: 480 mm. Profundidade
do assento: 450 mm.  Altura do encosto: 450 mm. Largura do
Encosto: 450 mm. Profundidade da longarina: 600 mm. Altura
total da longarina: 915 mm. Largura do conjunto 04 lugares:
2280 mm.

7 7CCsc Campus de Cascavel

5 5CMCR Campus de Marechal Cândido Rondon

5 5 0 0CToo Campus de Toledo

9038 C K YOKOTA Móveis ME 1 980,00 10 1074 9.800,00Perflex / LG-5006LONGARINA 04 LUGARES COM PRANCHETA. Conjunto
poltrona auditório com espaldar médio, apóia braços duplos,
prancheta escamoteável e espuma injetada; Assento e Encosto
em compensado multilaminado resinado, moldado
anatomicamente a quente com espessura de 14 mm. Possui
curvatura na parte frontal do assento para evitar o
estrangulamento na corrente sanguínea, e curvatura anatômica
no encosto de forma à permitir a acomodação das regiões
dorsal e lombar, adaptando-se melhor à coluna vertebral;
Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível
microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade
controlada de 50 a 60 Kg/m3, com 60 mm de espessura média
no assento e no encosto; Capa do assento e do encosto sem
costuras, ambas fixadas com grampos ao compensado de
madeira; Carenagem do assento e encosto injetadas em
polipropileno copolímero na cor preto. Revestimento em tecido
de polipropileno. Fixação do Assento e do Encosto por
parafusos sextavados e porcas de garra encravadas na
madeira; Estrutura da longarina em tubo de aço industrial SAE
1010/1020, retangular 30 x 50 mm, com espessura da parede
de 1,06 mm, duplos na estrutura horizontal, onde seus
componentes são unidos por solda do tipo Mig, em chapas de
aço SAE 1020 FQD com 2,25 mm e 4,76 mm de espessura,
formando um conjunto para posterior montagem por encaixe
cônico. Pés laterais cônicos em tubo de aço industrial SAE
1010/1020, retangular 30 x 70 mm, com 1,2 mm de espessura e
oblongo com 40 x 77 mm, e 1,90 mm de espessura. Sapatas
injetadas em polipropileno copolímero na cor preta, com engate
no tubo para evitar que se soltem do mesmo. Parafusos de
fixação dos componentes do tipo sextavado flangeado com
trava, na bitola ¼”x 20 fpp. Apóia Braços injetados em
Poliuretano Texturizado Integral Skin, sobre alma de Aço SAE
1020 tratada quimicamente, com sistema de fixação do encosto
integrado; Prancheta em melamínico na cor branco, ovo ou
cinza, com 18 mm de espessura e bordas protegidas por perfil
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de PVC ou fita de borda, unidas à estrutura do apóia braços, por
mecanismo de aço do tipo escamoteável. Os componentes
metálicos possuem tratamento de superfície com fosfato de
zinco, executado em linha automática de oito tanques, sem uso
de produtos clorados para desengraxe. A tinta utilizada para
pintura é em pó, do tipo híbrida (poliéster epóxi), nas cores preto
semi-fosco liso, com camada de 60 mícrons. Todas as peças
são curadas em estufa à temperatura de 200° C. Dimensões
Aproximadas da Longarina: Altura do piso até o assento: 460
mm. Largura do assento: 480 mm. Profundidade do assento:
450 mm. Altura do encosto: 450 mm. Largura do Encosto: 450
mm. Profundidade da longarina: 670 mm. Altura total da
longarina: 915 mm. Largura do conjunto 03 lugares: 2650 mm

10 10CCsc Campus de Cascavel

9005 Ivanete Fátima Lerin - ME 1 1.300,00 5 575 6.500,00Brinquedos Parana / REF 03Mesa de Refeitório com tampo único em madeira aglomerada
de 25 mm de espessura com revestimento em fórmica (cor a
definir), estrutura em tubo de aço retangular de 30 x 50 mm,
com pintura em epóxi na mesma cor do tampo, bancos
escamoteáveis com assentos quadrados com cantos
arredondados, com seis lugares, sendo 03 de cada lado,
medindo comprimento x largura x altura 1800 x 1000 x 800 mm

5 5Reitoria Reitoria

12422 C K YOKOTA Móveis ME 1 280,00 17 1776 4.760,00Perflex / CL-01Mesa medindo (comprimento x largura x altura) 1300 x 550 x
800 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). Sem gavetas e
deve conter local para CPU. 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

10 10HU Hospital Universitário

7 7Reitoria Reitoria

9000 C K YOKOTA Móveis ME 1 400,00 32 3277 12.800,00Perflex / CL-01Mesa medindo (comprimento x largura x altura) 1300 x 550 x
800 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
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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). Deve conter
gaveteiro fixo com 02 gavetas, com corrediças metálicas,
puxadores em alumínio escovado, suporte retrátil para teclado,
local para CPU. 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

10 10CCsc Campus de Cascavel

20 20HU Hospital Universitário

2 2Reitoria Reitoria

15350 C K YOKOTA Móveis ME 1 410,00 47 19 2856 11.480,00Perflex / CL-01 0Mesa medindo (comprimento x largura x altura) 1300 x 550 x
800 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). Deve conter
gaveteiro fixo com 04 gavetas e chaves, com corrediças
metálicas, puxadores em alumínio escovado, suporte retrátil
para teclado, local para CPU. 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.

8 8CCsc Campus de Cascavel

5 5CMCR Campus de Marechal Cândido Rondon

2 2 0 0CToo Campus de Toledo

30 17 0 13HU Hospital Universitário

2 2Reitoria Reitoria

15351 C K YOKOTA Móveis ME 1 255,00 12 12112 3.060,00Perflex / CL-04Mesa quadrada com tampo único medindo 800 x 800 mm,
confeccionada em MDP com espessura de 25 mm com
revestimento em laminado plástico (fórmica), com acabamento
post forming na cor “cinza cristal” no sentido longitudinal e perfil
reto de PVC de 02 mm nas demais extremidades. Pé central na
cor “cinza cristal”, medindo 750 mm de altura, acabamento em
chapa de aço estampada 0,90 mm e reguladores de nível 5/16 x
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2” (os pés não deverão ter ponteiras de plástico).

10 10CMCR Campus de Marechal Cândido Rondon

2 2Reitoria Reitoria

15365 C K YOKOTA Móveis ME 1 270,00 15 15113 4.050,00Perflex / CL-21Mesa redonda com tampo único com diâmetro de 1200 mm, em
MDP de 25 mm de espessura com bordas arredondadas a 180º
na cor “cinza cristal”, em perfil de PVC anti impacto ergo-soft
maciço, pés na cor cinza cristal em chapa de aço estampada,
0,90 mm na forma de cruz e reguladores de nível 5/16 x 2” (os
pés não deverão ter ponteiras de plástico), fixados em estrutura
tubular de 04” e chapa de aço 14, altura total da mesa de 750
mm.

10 10CCsc Campus de Cascavel

5 5Reitoria Reitoria

15352 C K YOKOTA Móveis ME 1 295,00 12 12 0114 0,00Perflex / CL-01 0Mesa Retangular com tampo único medindo 1200 x 600 mm
confeccionada em MDP, com espessura de 25 mm com
revestimento em laminado plástico (fórmica), com acabamento
post form na cor “cinza cristal” e perfil de PVC reto de 02 mm
nas extremidades. Painel central de ligação dos pés em MDP
com espessura de 18 mm na cor “cinza cristal”, pés modelos
mesa de reunião na cor cinza cristal medindo 750 mm de altura,
acabamento em chapa de aço estampada 0,90 mm e
reguladores de nível 5/16 x 02” (os pés não deverão ter
ponteiras de plástico).

12 12 0 0CCsc Campus de Cascavel

0 0CMCR Campus de Marechal Cândido Rondon

15366 C K YOKOTA Móveis ME 1 380,00 22 22 0115 0,00Perflex / CL-01 0Mesa Retangular com tampo único medindo 1600 x 800 mm
confeccionada em MDP, com espessura de 25 mm com
revestimento em laminado plástico (fórmica), com acabamento
post form na cor “cinza cristal” e perfil de PVC reto de 02 mm
nas extremidades. Painel central de ligação dos pés em MDP
com espessura de 18 mm na cor “cinza cristal”, pés modelos
mesa de reunião na cor cinza cristal medindo 750 mm de altura,
acabamento em chapa de aço estampada 0,90 mm e
reguladores de nível 5/16 x 02” (os pés não deverão ter
ponteiras de plástico).

15 15 0 0CCsc Campus de Cascavel

7 7 0 0CFB Campus de Francisco Beltrão

0 0CMCR Campus de Marechal Cândido Rondon

0 0Reitoria Reitoria
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15353 C K YOKOTA Móveis ME 1 450,00 30 12 18116 8.100,00Perflex / CL-01 0Mesa Retangular com tampo único medindo 2000 x 1000 mm
para leitura, 06 pessoas –confeccionada em MDP, com
espessura de 25 mm com revestimento em laminado plástico
(fórmica), com acabamento Post forming e perfil de PVC reto de
02 mm nas extremidades, na cor “cinza cristal”, painel central
em MDP com espessura de 18 mm na cor “cinza cristal”. Pés
modelo mesa de reunião na cor cinza cristal medindo 745 mm
de altura, acabamento em chapa de aço estampada 0,90 mm e
reguladores de nível 5/16 x 02” (os pés não deverão ter
ponteiras de plástico).

12 12 0 0CCsc Campus de Cascavel

10 10CFB Campus de Francisco Beltrão

5 5CMCR Campus de Marechal Cândido Rondon

3 3HU Hospital Universitário

0 0Reitoria Reitoria

12443 C K YOKOTA Móveis ME 1 900,00 10 1078 9.000,00Perflex / RF-02Mesas para refeição 06 lugares. Medidas: Larg. 1,80m X Prof.
0,88m X Alt. 0,74m, tampo - Constituído em Mdp 25 mm com
revestimento em Fórmica. Acabamento das bordas em fita reta
2,0mm.Estrutura em tubo de aço carbono 30 X 30 / 3
polegadas.

10 10Reitoria Reitoria

16039 Vitrine Ambientes para Escritório LTDA - EPP 1 331,99 110 110117 36.518,90Vitrine / 1003 PEGPOLTRONA FIXA DO TIPO DIRETOR SEM BRAÇOS COM
PORTA LIVROS E PRANCHETA. Assento e Encosto em
compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente
a quente com espessura de 14 mm. Possui curvatura na parte
frontal do assento e curvatura anatômica no encosto. Assento
fixo com 3° de inclinação e furos com distância entre centro de
160x200mm. Suporte do encosto em mola de aço SAE 1020
com 76,20 mm de largura e 6,35 mm de espessura curvada à
frio; Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível
micro celular de alta resistência, isento de CFC, com densidade
controlada de 50 a 60 Kg/m3, com 60 mm de espessura média
no assento e no encosto; Revestimento em tecido de
polipropileno na cor preto. Capa do assento e do encosto sem
costuras, ambas fixadas com grampos; Carenagem do assento
e encosto injetados em polipropileno copolímero na cor preto.
Estrutura formada por tubo de Aço Sae 1020 redondo com
diâmetro de 25,4mm e 1,20mm de espessura da parede,
curvada à frio, executado e calibrado por máquina CNC. Possui
chapas curvadas à frio para a fixação do assento, em chapa de
Aço Sae 1020 com 4,76mm de espessura, unidos por solda do
tipo Mig; Grade em barra de aço com 4,76 mm de diâmetro,
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sustentadas por bordas em tubo de aço com 15,87mm de
diâmetro; Sapatas de suporte do pé injetadas em polipropileno
copolímero na cor preta, com cantos arredondados; A fixação
do assento e do encosto, à estrutura, é feita com parafusos
sextavados e porcas de garra encravadas e rebitadas na
madeira; Parafusos de fixação dos componentes do tipo
flangeado com trava, na bitola ¼"x 20 fpp. Braços em
poliuretano injetado estruturados em alma de aço tratada
quimicamente; Prancheta em melamínico na cor branco, ovo ou
cinza, com 18mm de espessura e borda protegida por perfil de
PVC ou fita de borda colada, unidas à estrutura do apoia
braços, por mecanismo de aço do tipo escamoteável. Os
componentes metálicos possuem tratamento de superfície com
fosfato de zinco, executado em linha automática de 08 tanques,
sem uso de produtos clorados para desengraxe, e com posterior
tratamento de efluentes, de acordo com as normas ambientais,
(RS da FEPAM), para dar melhor proteção contra corrosão e
uma excelente ancoragem da tinta; A tinta utilizada para pintura
é em pó, do tipo híbrida (poliéster epóxi), nas cores preto
semi-fosco liso, com camada de 60 mícron. Todas as peças são
curadas em estufa à temperatura de 200° C. Dimensões
aproximadas da Cadeira: Altura da Cadeira: 900mm.
Profundidade da Cadeira: 670 mm. Largura da Cadeira: 655.
Altura do Encosto: 450mm. Largura da Prancheta: 240mm.
Largura do Encosto: 450mm. Profundidade do Assento: 450mm.
Largura do Assento: 480mm. Altura do Assento: 455mm.
Profundidade da Prancheta: 360mm.

100 100CMCR Campus de Marechal Cândido Rondon

10 10Reitoria Reitoria

16040 Vitrine Ambientes para Escritório LTDA - EPP 1 222,64 100 100118 22.264,00Vitrine / 1003 PPoltrona Fixa do tipo Diretor sem braços, com espaldar médio.
Assento e Encosto em compensado multilaminado resinado,
moldado anatomicamente a quente com espessura de 14 mm.
Possui curvatura na parte frontal do assento e curvatura
anatômica no encosto. Assento fixo com 3° de inclinação e furos
com distância entre centro de 160x200mm. Suporte do encosto
em mola de aço SAE 1020 com 3” de largura e ¼” de espessura
curvada e nervurada à frio; Espuma injetada anatomicamente
em poliuretano flexível micro celular de alta resistência, isento
de CFC, com densidade controlada de 50 a 60 Kg/m3, com 60
mm de espessura média; Capa do assento e do encosto sem
costuras, ambas fixadas com grampos ao compensado de
madeira; Revestimento em tecido de polipropileno. Carenagem
do assento e encosto injetados em polipropileno copolímero na
cor preto. Estrutura formada por tubo de Aço Sae 1020 redondo,
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com diâmetro de 25,4mm e 1,20mm de espessura da parede,
curvada à frio, executado e calibrado por máquina CNC. Possui
chapas curvadas à frio para a fixação do assento, em chapa de
Aço Sae 1020 com 4,76mm de espessura, unidos por solda do
tipo Mig em célula robotizada; Sapatas de suporte do pé
injetadas em polipropileno copolímero na cor preta, com cantos
arredondados; A fixação do assento e do encosto, à estrutura, é
feita com parafusos sextavados e porcas de garra encravadas e
rebitadas na madeira; Parafusos de fixação dos componentes
do tipo flangeado com trava, na bitola ¼"x 20 fpp. Os
componentes metálicos possuem tratamento de superfície com
fosfato de zinco, executado em linha automática de 8 tanques,
sem uso de produtos clorados para desengraxe. A tinta utilizada
para pintura é em pó, do tipo híbrida (poliéster epóxi), nas cores
preto semi-fosco liso, com camada de 60 mícron. Todas as
peças são curadas em estufa à temperatura de 200° C.
Dimensões aproximadas da Cadeira: Altura da cadeira: 900mm.
Profundidade da cadeira: 580mm. Largura da Cadeira: 570mm.
Altura do Encosto: 450mm. Largura do Encosto: 450mm.
Profundidade do Assento: 450mm. Largura do assento: 480mm.
Altura do Assento: 455mm.

100 100CMCR Campus de Marechal Cândido Rondon

12471 Bali Comercial e Construção Ltda - ME 1 672,00 7 779 4.704,00Libell / Acquaflex HermeticoPurificador de água refrigerado com filtro interno, com sistema
de tripla filtragem, que retém as impurezas da água como barro,
ferrugem e sedimentos, eliminando todo e qualquer odor e
sabor de cloro. Sistema simples de troca de refil interno, sendo
facilmente substituído.

5 5CCsc Campus de Cascavel

2 2Reitoria Reitoria

16025 Tecnolar Ltda - ME 1 1.600,00 9 2 680 11.200,00Electrolux / RFE39 1Refrigerador doméstico/geladeira, cor branca, classificação
energética: A (110v e 220v), capacidade total: 300 litros, 110v.
Características adicionais: prateleira de dois níveis de altura.
Compartimento extra frio. Temperatura informada no painel
frontal. Frost free no congelador. Gavetão de legumes
transparente. Pés niveladores frontais e rodízios traseiros para
movimentação e o nivelamento do refrigerador. Deverá ter
iluminação interna. Acionamento de degelo prático por botão
prateleiras removíveis.
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3 3CCsc Campus de Cascavel

1 1 0CFB Campus de Francisco Beltrão

2 2CMCR Campus de Marechal Cândido Rondon

2 2 0 0CToo Campus de Toledo

1 0 1Reitoria Reitoria

16032 MAGITECH DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS EIRELI1 1.677,85 2 281 3.355,70Eletrolux / DF35ARefrigerador Duplex: Frost Free, classificação energética:
capacidade total mínima de 260 litros, Cor branca Classificação
energética: A (110V e 220V), 110v. Garantia 01 (um) ano.

2 2Reitoria Reitoria

13694 MAGITECH DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS EIRELI1 1.868,14 6 682 11.208,84Electrolux / DFN41Refrigerador Duplex: Frost Free, classificação energética:
capacidade total mínima de 350 litros, Cor branca Classificação
energética: A (110V e 220V), 110 volts. Garantia 12 meses.

5 5CCsc Campus de Cascavel

1 1Reitoria Reitoria

15358 D.S.E. Indústria e Comércio de Móveis de Aço ME1 436,89 6 646 2.621,34D Aço / P 6Roupeiro de aço para vestiário com 06 portas sobrepostas com
pitão para cadeado, confeccionado em chapa de aço 22
SAE-1008 a 1012. Dimensões externas de no mínimo (altura x
largura x profundidade) 1945 x 930 x 400 mm. Dimensões
internas aproximadas de no mínimo (altura x largura x
profundidade) 860 x 240 x 400 mm. Cor “cinza claro”.

5 5CMCR Campus de Marechal Cândido Rondon

1 1Reitoria Reitoria

15363 D.S.E. Indústria e Comércio de Móveis de Aço ME1 698,00 11 3 847 5.584,00D Aço / P 20 0Roupeiro de aço para vestiário com 20 portas sobrepostas, com
pitão para cadeado, confeccionado em chapa de aço 22
SAE-1008 a 1012. Dimensões externas de no mínimo (altura x
largura x profundidade) 1980 x 1230 x 400 mm.

3 3CCsc Campus de Cascavel

5 1 0 4CFB Campus de Francisco Beltrão

1 1CMCR Campus de Marechal Cândido Rondon

2 2 0 0CToo Campus de Toledo

16020 Celi 1 2.450,00 5 5 048 0,00CELI / GRC16PI 0Roupeiro, armário em aço inox 304.com 16 portas, chave, tipo
roupeiro, medidas: (AxLxP) 1980 x 1230 x 400mm.

5 5 0 0CFB Campus de Francisco Beltrão

12417 Vittaflex Industria e Comércio de Móveis e Colchoe1 875,00 9 4 583 4.375,00Vittaflex / Vittaly 2L 0Sofá de 02 lugares, armação de madeira, forrado em tecido tipo
suede,  cor a definir na ordem de compra, com braços, assento
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bi-partido, densidade mínima do assento D-26, medindo
aproximadamente 0,85x1,28x0,78 (A x L x P).

3 3CCsc Campus de Cascavel

2 2 0 0CToo Campus de Toledo

1 1HU Hospital Universitário

3 2 0 1Reitoria Reitoria

12418 Vittaflex Industria e Comércio de Móveis e Colchoe1 1.265,00 9 5 484 5.060,00Vittaflex / Vittaly 3 L 0Sofá de 03 lugares, armação de madeira, forrado em tecido tipo
suede,  cor a definir na ordem de compra, com braços, assento
bi-partido, densidade mínima do assento D-26, medindo
aproximadamente 0,85x1,92x0,78 (A x L x P).

3 3CCsc Campus de Cascavel

2 2 0 0CFoz Campus de Foz do Iguaçu

2 2 0 0CToo Campus de Toledo

1 1HU Hospital Universitário

1 1 0 0Reitoria Reitoria

16023 ATLANTIS COMERCIO 1 187,99 6 641 1.127,94Projeart / PA2250 0Suporte para banner: pedestal tipo Tripé em alumínio
anodizado, altura mínima aberto: 2500 mm. Tamanho fechado:
940 mm. Base articulada

6 0 6Reitoria Reitoria

9068 Universal Office 1 95,50 5 5 042 0,00Universal OFFICE / Attactive 0Suporte para CPU em PVC ajustável e com regulagem lateral
aproximadamente de 150 à 260 mm, na “cor cinza cristal",
compatível com gabinetes AT e ATX; base plástica com rodízios
com travas

5 5 0 0Reitoria Reitoria

9069 Ekomob Comércio Eireli - EPP 1 88,00 5 5109 440,00Ekomob / MOB109Suporte para gabinete de computador (CPU), confeccionado em
MDP de 18 mm na cor “cinza cristal”, com acabamento em perfil
de PVC reto de 02 mm, 04 rodízios duplos de nylon, medindo:
largura x altura: 280 x 470 mm, sendo que aos 200 mm tenha
uma prateleira com 470 mm de profundidade

5 5Reitoria Reitoria

16036 Famaha - Comércio de Material de Informática LTDA1 455,79 10 3 785 3.190,53Tels Nardelli / NR-005 0Tela de Projeção retrátil de acionamento manual com suporte
integrado ao estojo metálico para fixação em parede ou teto.
Acabamento do estojo em pintura eletrostática resistente a
riscos e corrosão, barra de acabamento inferior. Superfície de
projeção do tipo Matte White Branco Opaco com gancho. Brilho
de até 1,3 vezes. Bordas pretas.  Possuir sitema de
multiparadas. Dimensões (A X L): 2000,00 X 2000,00mm.
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10 3 0 7Reitoria Reitoria

16037 Famaha - Comércio de Material de Informática LTDA1 391,83 14 1486 5.485,62Telas Nardelli / NR-033Tela de Projeção retrátil de acionamento manual com suporte
integrado ao estojo metálico para fixação em parede ou teto.
Acabamento do estojo em pintura eletrostática resistente a
riscos e corrosão, barra de acamento inferior. Superfície de
projeção do tipo Matte White Branco Opaco com gancho. Brilho
de até 1,3 vezes. Bordas pretas.  Possuir sitema de
multiparadas. Dimensões (A X L): 1800,00 x 1800,00mm.

10 10CMCR Campus de Marechal Cândido Rondon

4 4Reitoria Reitoria

16029 Julierme 1 140,50 2 244 281,00Mor / varal de chãoVaral de chão, com abas dobráveis, Estrutura em tubo de
alumínio com proteção emborrachada, ponteiras nos pés.
Tamanho aproximado do produto (LxAxP): 50 x 80 x 120 cm.
Garantia mínima de 06 meses.

2 2Reitoria Reitoria

16030 Julierme 1 150,33 2 245 300,66Mor / varal sanfonaVaral Sanfona: material: alumínio; com sistema para instalação
na parede. Dimensões: aberto – 80 cm / 16 cm / 65 cm.

2 2Reitoria Reitoria

703.106,30Valor total
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