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07.189.487/0001-41 - UNIMOVEIS - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES LT
Item Descrição Unidade de Fornecimento Quantidade Valor Unitário Valor Global

1 CARTEIRA ESCOLAR UNIDADE 240 R$ 185,0000 R$ 44.400,0000
Marca: MOVESCO
Fabricante: MOVESCO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Carteira Escolar. Especificações mínimas: Estrutura em tubo industrial de aço ABNT
1010/1020 seção retangular 20x40mm, com chapa 16 (1,5mm de espessura). Porta Livros em aço maciço  1010/1020, seção
circular de (1/4"), soldado a estrutura; Suportes de fixação do tampo em aço 1010/1020 chapa 14, estampadas, com dimensões
35x25mm, soldados a estrutura; Pés horizontais e paralelos em tubo  de aço  SAE 1010/1020 secção  retangular 20x40mm de
comprimento,  unidos  entre  si por  travessa  em  tubo  de  aço  SAE 1010/1020  secção  retangular  20x40mm  com  565mm  de
comprimento. Acabamento  das peças metálicas através de banho  desengraxante a quente, por meio  de imersão  e tratamento
antiferruginoso de proteção; Pintura com tinta epóxi pó, híbrida, eletrostática na cor preta, polimerizada em estufa a 180ºC, com
espessura mínima da película aplicada de 40 microns; Soldagem dos componentes que formam o  conjunto  deverão  ser ligados
entre si através de solda pelo  processo MIG; Fechamento  dos topos do  tubos superiores com ponteiras de polipropileno 100%
injetadas,  fixadas  a  estrutura  através  de  encaixe;  Topos  inferiores  com  ponteiras  de  polipropileno  100%  injetadas,  com
deslizadores, fixados a estruturas através de encaixe, e com reforço  de fixação  através de rebite de alumínio  com 4,0x15mm.
Tampo medindo (600x498x19mm), em compensado multi-laminado de madeira de 18mm de espessura, sendo as laminas internas
de no máximo 2mm de espessura totalizando 10 lâminas sobrepostas prensadas e coladas a quente, revestido na face superior em
laminado melamínico na cor casca de ovo brilhante, com espessura de 0,8mm e na face inferior em lâmina cerejeira natural com
espessura mínima de 0,7mm, cantos e bordas de formato  arredondados e aparentes, seguido  de aplicação  de selador e verniz
poliuretano para madeira. Altura até o tampo 760mm. Largura total 600mm. Profundidade 500mm. Altura do Gradil 650 mm. NBR
14006/2008- TAMANHO 6- FAIXA DA ESTRUTURA DE 1590 A 1880 MM; MEDIDAS DO TAMPO: 600largura x 500profundidade x 18
mm  espessura.  ALTURA DA  MESA:  760  mm. Observações:  a  entrega/montagem  esta  inclusa  no  endereço  do  contratante.
Confeccionado  de acordo  com as normas da ABNT (NBR 14006:2008) - Móveis escolares) e de ergonomia Nr-17.As chapas e
derivados  de madeiras devem ser oriundos  de áreas de reflorestamento  em conformidade a legislação  vigente. Declaração  de
Conformidade  do  Inmetro  conforme  item  11.3.2  do  Edital.  GARANTIA:  05  (CINCO)  ANOS  CONTRA  DEFEITOS  DE
FABRICAÇÃO.PROCEDÊNCIA: NACIONAL.MARCA: MOVESCO. MODELO: CARTEIRA ESCOLAR 102 IN.

Total do Fornecedor: R$ 44.400,0000

Valor Global da Ata: R$ 44.400,0000

Voltar
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