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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES

QUADRO DE VENCEDOR

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 09.00266/2019

PREGÃO ELETRÔNICO: 127/2019

EMPRESA: MILAN MÓVEIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

CNPJ: 00.300.400/0001-12

ENDEREÇO (Rua, n.º, bairro, cidade e estado): AVENIDA V Nº 675 – DISTRITO INDUSTRIAL – CUIÁBA  - MATO GROSSO

TELEFONE/FAX: 65 3317 – 2100

E-MAIL:

REPRESENTANTE: TÂNIA MARA MICHNA MILAN

CPF: 519.146.709-49

LOTE ESPECIFICAÇÃO UND QUANT. VALOR TOTAL ESTIMADO MARCA

6 UND 6 R$ 2.518,00 R$ 15.108,00 R$ 1.646,33 R$ 9.877,98 R$ 5.230,02 34,62%

8 UND 8 R$ 735,90 R$ 5.887,20 MILAN FOCUS R$ 649,87 R$ 5.198,96 R$ 688,24 11,69%

comercial@milanmoveis.com.br

VALOR 
UNITÁRIO 
ESTIMADO

VALOR UNITÁRIO 
LICITADO

VALOR TOTAL  
LICITADO POR ITEM

ECONOMIA POR ITEM 
GERADA NO PREGÃO

PERCENTUAL DE 
ECONOMIA POR 

ITEM

ITENS EXCLUSIVOS PARA ME E EPP VALORES ATÉ R$ 80.000,00
EM ATENDIMENTO A LEI 123/2006 E SUAS ALTERAÇÕES, CONFORME ART. 48, INCISO I.

SOFÁ DOIS LUGARES - DESCRIÇÃO: Sofá de dois lugares em material 
lavável e pés em alumínio. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: Largura: 1250 mm 
+/- 50 mm; Profundidade: 750 mm +/- 50 mm; Altura: 730 mm +/- 30 mm. 
CARACTERÍSTICAS: Revestimento superior em laminado de PVC com reforço 
em manta (Korino) CV 20;  Acabamento inferior em Tela de Ráfia; 
Estrutura: - Madeira de pinus e eucalipto proveniente de 
reflorestamento com imunização contra mofo,cupim e microorganismos.  - 
Sustentação do assento e encosto com cintas elásticas de alta 
resistência. - Travamento da estrutura com grampos fixados com 
grampeadores pneumáticos. Espumas de poliuretano:  - Assento: 
Densidade D-23  dobradiças internas não visíveis na parte exterior do 
móvel em chapa de aço laminado a frio - chapa 14 (1,9 mm) com no 
mínimo 75 mm de altura - três unidades por porta. Maçaneta e canopla 
inteiramente metálicas, com travamento sistema cremona. Fechadura de 
tambor cilíndrico embutida na maçaneta com no mínimo de 4 pinos. 
Chaves em duplicata presas às maçanetas correspondentes. Porta-
etiquetas estampado ou sobreposto, sendo este último exclusivamente de 
liga metálica não ferrosa cromado. Pintura em tinta em pó hibrida 
epóxi/ poliéster, eletrostática brilhante, polimerizada em estufa, 
espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. GARANTIA: Mínima de 
três anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e 
oxidação. 

MILAN SOFÁ 2 
LUGARES

MESA DE REUNIÃO - Com tampo retangular ou oval em MDF revestido de 
laminado melamínico, montada sobre dois pés. Tampo retangular: 2000 x 
950 mm +/- 50 mm; Altura: 750 mm +/- 5 mm; Para acomodação de pessoas 
em cadeira de rodas (PCR) e atendimento às exigências da ABNT NBR 9050 
a mesa deve possuir altura livre sob o tampo: mínima de 730 mm; 
Espessura do tampo: 25 mm +/- 0,6 mm; Tolerâncias para camada de 
tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. Tampo em MDF, 
com espessura de 25 mm, revestido na face inferior com laminado 
melamínico de baixa pressão (BP), e na face superior com laminado 
melamínico de alta pressão, de 0,8 mm de espessura, cor cinza ou 
branco, acabamento texturizado. Bordos encabeçados com perfil 
extrudado maciço de 180º, na cor cinza ou branco, com a mesma 
tonalidade do laminado do tampo, admitindo-se pequenas variações 
decorrentes das características de cada material (brilho, textura). O 
perfil deve ser encaixado e fixado com adesivo ao tampo, e ser 
nivelado com as suas superfícies. Estrutura constituída de: Estrutura 
em aço carbono com dois pés, com trava em MDF entre os mesmos. Fixação 
do tampo à estrutura através de parafusos de rosca com buchas 
metálicas. Sapatas reguláveis em nylon ou polipropileno injetado. 
Terminações de tubos em plástico injetado, na cor cinza ou preta, 
fixadas através de encaixe. Estas não devem poder ser retiradas sem o 
uso de ferramentas. Peças injetadas não devem apresentar rebarbas, 
falhas de injeção ou partes cortantes. Acabamento das partes metálicas 
em pintura em pó, brilhante, na cor cinza ou preta. Todos os encontros 
de tubos ou uniões de partes metálicas devem receber solda em toda a 
extensão da união.
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16 UND 8 R$ 452,67 R$ 3.621,36 R$ 452,67 MILAN FDE/FNDE R$ 3.621,36 R$ 0,00 0,00%

CONJUNTO PARA PROFESSOR - Composto por uma mesa retangular e uma 
cadeira. MESA - Descrição: Individual com tampo em MDP ou MDF, 
revestido na face superior em laminado melamínico e na face inferior 
em chapa de  balanceamento, painel frontal em MDP ou MDF, revestido 
nas duas faces em laminado melamínico BP, montado sobre estrutura 
tubular de aço. Dimensões: Altura 76 cm,  Tampo da mesa retangular: 
120 cm x 60 cm. Características:  Tampo em MDP ou MDF, com espessura 
de 18 mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta 
pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA, 
cantos arredondados. Revestimento na face inferior em chapa de 
balanceamento - contra placa fenólica de 0,6mm, lixada em uma face. 
Aplicação de porcas, garra com rosca métrica M6 e comprimento 10 mm. 
Dimensões acabadas 650mm (largura) x 1200mm (comprimento) x 19,4mm 
(espessura), admitindo-se tolerância de até + 2mm para largura e 
profundidade e +/- 1mm para espessura. Painel frontal em MDP ou MDF, 
com espessura de 18mm, revestido nas duas faces em laminado melamínico 
de baixa pressão – BP, acabamento frost, na cor CINZA (ver 
referências). Dimensões acabadas de 250mm (largura) x 1117mm 
(comprimento) x 18mm (espessura) admitindo-se tolerâncias de +/- 2mm 
para largura e comprimento e +/- 0,6mm para espessura.  Topos 
encabeçados com fita de bordo em PVC (cloreto de polinivinila) com 
primer, acabamento texturizado, na cor CINZA, coladas com  Quando 
fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face 
superior de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 mm a 0,8mm de 
espessura, acabamento texturizado, na cor LARANJA.  Revestimento da 
face inferior em lâmina de madeira faqueada de 0,7 mm, da espécie 
Eucalyptus grandis, com acabamento em selador, seguido de verniz 
poliuretano, inclusive nos bordos. Espessura acabada do assento mínima 
7,2 mm e máxima de 9,1mm.  Quando fabricado em compensado, o encosto 
deve receber revestimento nas duas faces de laminado melamínico de 
alta pressão,  0,6 mm a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na 
cor LARANJA.  Bordos em selador seguido de verniz poliuretano. 
Espessura acabada do encosto mínima de 7,0 mm e máxima de 9,3 mm; 
Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, 
diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm); Ponteiras e sapatas, em 
polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor LARANJA 
(ver referências), fixadas à estrutura através de encaixe e pino 
expansor. Dimensões e design conforme projeto.  Pintura dos elementos 
metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi/ Poliéster, eletrostática, 
brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na 
cor CINZA (ver referências). RECOMENDAÇÕES: Para fabricação é 
indispensável seguir projeto executivo, detalhamentos e especificações 
técnicas.  Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por 
meio de solda, configurando uma estrutura única, devendo receber 
tratamento antiferruginoso. Eliminar rebarbas, respingos de solda, 
esmerilhar  juntas e arredondar cantos agudos.  Todas as unidades 
deverão obter o Selo Identificador de Controle de Qualidade do 
fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos. 
Eliminar rebarbas, respingos de solda, esmerilhar  juntas e arredondar 
cantos agudos.  Todas as unidades deverão receber o Selo Identificador 
de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de 
fabricação de dois anos. CADEIRA - Descrição: Cadeira com assento e 
encosto revestido em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, 
injetados, moldados anatomicamente, pigmentados na cor LARANJA e 
estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio pintado na cor CINZA. 
Dimensões: Altura do assento da cadeira ao chão: 26 cm,  Assento da 
cadeira: 26 cm x 34 cm, Encosto da cadeira: 15,5 cm x 35 cm. 
Características:  Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem 
e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente, pigmentados na cor 
LARANJA. Dimensões, design e acabamento conforme projeto.  
Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em 
compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo cinco 
lâminas internas, com espessura máxima de 1,5 mm cada, oriundas de 
reflorestamento ou de procedência legal, isentas de rachaduras, e 
deterioração por fungos ou insetos. Dimensões e design conforme 
projeto; Dimensões: Altura da mesa: 46 cm, Tampo da mesa quadrada para 
04 lugares: 80 cm x 80 cm, características:  Tampo em MDP ou MDF, com 
espessura de 25 mm, revestido na face superior em laminado melamínico 
de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor 
CINZA, cantos arredondados (conforme projeto). Revestimento na face 
inferior em laminado melamínico de baixa pressão - BP, na cor BRANCA.  
Topos encabeçados com fita de bordo em PVC (cloreto de polinivinila) 
com "primer", acabamento texturizado, na cor LARANJA, colada com 
adesivo "Hot Melting". Estrutura da mesa compostas de: pés 
confeccionados em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, 
secção circular de Ø = 38 mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5 mm); travessas 
em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, secção 
retangular de 20 x 40 mm, em chapa 16 (1,5 mm); anel central 
confeccionado com segmento de tubo de aço carbono,  laminado a frio, 
com costura, secção circular de Ø = 76,2mm (3"), com espessura de 3mm 
e h = 40mm;  Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem e 
sem cargas, injetadas na cor LARANJA, fixadas à estrutura através de 
encaixe. Dimensões, design e acabamento conforme projeto; Pintura dos 
elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, 
eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 
40 micrometros na cor CINZA.

ITEM DESTINADO PARA PARTICIPAÇÃO DE AMPLA CONCORRÊNCIA – COTA PRINCIPAL
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19 UND 198 R$ 439,87 R$ 87.094,26 MILAN ESCOLAR R$ 428,48 R$ 84.839,04 R$ 2.255,22 2,59%

20 UND 66 R$ 439,87 R$ 29.031,42 MILAN ESCOLAR R$ 428,48 R$ 28.279,68 R$ 751,74 2,59%

25 UND 31 R$ 618,78 R$ 19.182,18 MILAN FOCUS R$ 464,19 R$ 14.389,89 R$ 4.792,29 24,98%

27 UND 31 269,95 8368,45 MILAN ESCOLAR R$ 268,54 R$ 8.324,74 R$ 43,71 0,52%

MESA IPARA CRIANÇAS DE 5 E 6 ANOS: Mesa retangular para 2 lugares, 
para altura do aluno compreendida entre 1,19m a 1,42m, com tampo em 
MDP ou MDF, revestido na fase superior em laminado melamínico e na 
face inferior laminado melamínico de baixa pressão. Estrutura tubular 
de aço. Dimensões: Altura da mesa: 59 cm , Tampo da mesa para 02 
lugares: 60 cm x 120 cm. Características: Tampo em MDP ou MDF, com 
espessura de 25 mm, revestido na face superior em laminado melamínico 
de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor 
CINZA, cantos arredondados (conforme projeto). Revestimento na face 
inferior em laminado melamínico de baixa pressão - BP, na cor BRANCA.  
Topos encabeçados com fita de bordo em PVC (cloreto de polinivinila) 
com "primer", acabamento texturizado, na cor AMARELA, colada com 
adesivo "Hot Melting". Estrutura da mesa compostas de: Pés 
confeccionados em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, 
secção circular de diâmetro de38mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5mm); 
Travessa longitudinal em tubo de aço carbono, laminado a frio, com 
costura, secção quadrada de 40 x 40mm, em chapa 16 (1,5mm);  Travessas 
transversais em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, 
secção retangular de 20 x 50mm, em chapa 16 (1,5mm). Ponteiras e 
sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na 
cor AMARELA, fixadas à estrutura através de encaixe. Dimensões, design 
e acabamento conforme projeto; Pintura dos elementos metálicos em 
tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, 
polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor 
CINZA. 

ITEM DESTINADO PARA PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVO ME/EPP E EQUIPARADAS – COTA DE ATÉ 25%

MESA IPARA CRIANÇAS DE 5 E 6 ANOS: Mesa retangular para 2 lugares, 
para altura do aluno compreendida entre 1,19m a 1,42m, com tampo em 
MDP ou MDF, revestido na fase superior em laminado melamínico e na 
face inferior laminado melamínico de baixa pressão. Estrutura tubular 
de aço. Dimensões: Altura da mesa: 59 cm , Tampo da mesa para 02 
lugares: 60 cm x 120 cm. Características: Tampo em MDP ou MDF, com 
espessura de 25 mm, revestido na face superior em laminado melamínico 
de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor 
CINZA, cantos arredondados (conforme projeto). Revestimento na face 
inferior em laminado melamínico de baixa pressão - BP, na cor BRANCA.  
Topos encabeçados com fita de bordo em PVC (cloreto de polinivinila) 
com "primer", acabamento texturizado, na cor AMARELA, colada com 
adesivo "Hot Melting". Estrutura da mesa compostas de: Pés 
confeccionados em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, 
secção circular de diâmetro de38mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5mm); 
Travessa longitudinal em tubo de aço carbono, laminado a frio, com 
costura, secção quadrada de 40 x 40mm, em chapa 16 (1,5mm);  Travessas 
transversais em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, 
secção retangular de 20 x 50mm, em chapa 16 (1,5mm). Ponteiras e 
sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na 
cor AMARELA, fixadas à estrutura através de encaixe. Dimensões, design 
e acabamento conforme projeto; Pintura dos elementos metálicos em 
tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, 
polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor 
CINZA. 

ITENS EXCLUSIVO PARA ME E EPP VALORES ATÉ R$ 80.000,00
EM ATENDIMENTO A LEI 123/2006 E SUAS ALTERAÇÕES, CONFORME ART. 48, INCISO I.

MESA DE TRABALHO - Descrição: Mesa para professor, em tampo único, em 
melamina, com 25mm de espessura, com bordas arredondadas em perfil de 
PVC, e acabamento em fita de PVC, sobre estrutura metálica tubular 
tripé composta por travessas passa-cabos, com garras nas extremidades 
e furos para a passagem de cabos, em chapa de aço, e laterais com 
coluna e apoio, tipo “mão francesa”, em tubos de aço redondos.  
Estrutura em aço, com tratamento anti-ferrugem de decapagem e 
fosfatização, seguido pelo processo de pintura eletrostática com  
tinta híbrida de epóxi com poliéster em pó, com secagem em estufa. 
Deverão possuir duas gavetas com rodízios em metal, e travamento 
lateral para segredo. Bandeira frontal em melamina com altura final de 
50cm, com bordas arredondadas em perfil de PVC , e acabamento em fita 
de PVC. Dimensões:  Altura da mesa: 75 cm, Tampo da mesa retangular: 
120 cm x 60 cm. RECOMENDAÇÕES: Para fabricação é indispensável seguir 
projeto executivo, detalhamentos e especificações técnicas.  Todas as 
partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, 
configurando uma estrutura única, devendo receber tratamento 
antiferruginoso. Eliminar rebarbas, respingos de solda, esmerilhar  
juntas e arredondar cantos agudos. 

BANCO RETANGULAR MONOBLOCO, com bordas arredondadas, medindo 1.80 x 0.40, 
com estruturas retangulares em aço 50x30mm parede 1,2. O tampo 
confeccionado em MDF de 15 mm com re-engrosso de 30 mm, revestido em 
sua face superior em laminado melamínico pós formável de 0,6mm de 
espessura na cor Ibiza (referência L 156),  acabamento de superfície 
texturizado e encabeçamento de fita de bordo em PVC branco. Acabamento 
da face inferior em laminado melamínico branco brilhante. A fixação do 
tampo é por meio de parafusos auto-atarrachantes de 2 ½” x 3/16”  A 
estrutura em aço com pintura eletrostática de tinta epóxi em pó, na 
cor branca fosca, polimerizada em estufa.  Garantia do Produto: O 
fornecedor do produto deverá encaminhar uma garantia contratual, por 
meio de um termo escrito, que deverá esclarecer: No que consiste a 
garantia; Qual o seu prazo;  Qual o lugar onde ela deve ser exigida;  
O que a garantia não cobre, Qualidade estética: Envolve a combinação 
de formas, cores, uso de materiais, textura para que os produtos sejam 
visivelmente agradáveis e outros.



.

Página 4

29 CONJ 48 R$ 312,33 R$ 14.991,84 MILAN ESCOLAR R$ 311,04 R$ 14.929,92 R$ 61,92 0,41%

VALOR TOTAL : R$ 169.461,57

VALOR TOTAL DOS LOTES ESTIMADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO ............................... R$ 183.284,71

CENTO E OITENTA E TRÊS MIL, DUZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS

VALOR TOTAL DOS LOTES A SER CONTRATADO .................................................. R$ 169.461,57

CENTO E SESSENTA E NOVE MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA E UM REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS

ECONOMICIDADE GERADA NO PREGÃO ........................................................... R$ 13.823,14

TREZE MIL, OITOCENTOS E VINTE TRÊS REAIS E QUATORZE CENTAVOS

PERCENTUAL DE ECONOMIA COM BASE NO VALOR TOTAL DOS LOTES A SEREM CONTRATADOS % 7,54%

SETE VIRGULA CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS

Porto Velho – RO, 21 de novembro de 2019.

LUDSON NASCIMENTO DA COSTA NOBRE

EQUIPE DE PREGÕES

CONJUNTO DE MESA RETANGULAR COM UMA CADEIRA PARA CRIANÇAS DE 5 A 6 ANOS. Mesa para 
altura do aluno compreendida entre 1,19  e 1,42, com tampo retangular 
em MDP ou MDF, revestido na face superior em laminado melamínico de 
alta pressão. Estrutura tubular de aço. Dimensões: Altura da mesa: 
59,4 cm, Tampo da mesa para 01 lugar: 45 x 60 cm. Características: 
Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revestido na face superior 
em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento 
texturizado, na cor CINZA, cantos arredondados. Revestimento na face 
inferior em chapa de balanceamento - contra placa fenólica de 0,6mm, 
lixada em uma face.  Características: Assento e encosto em 
polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados 
anatomicamente, pigmentados na cor LARANJA. Dimensões, design e 
acabamento conforme projeto. Alternativamente o assento e o encosto 
poderão ser fabricados em compensado anatômico moldado a quente, 
contendo no mínimo cinco lâminas internas, com espessura máxima de 1,5 
mm cada, oriundas de reflorestamento ou de procedência legal, isentas 
de rachaduras, e deterioração por fungos ou insetos. Dimensões e 
design conforme projeto; Quando fabricado em compensado, o assento 
deve receber revestimento na face superior de laminado melamínico de 
alta pressão, 0,6 mm a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na 
cor LARANJA.  Revestimento da face inferior em lâmina de madeira 
faqueada de 0,7 mm, da espécie Eucalyptus grandis, com acabamento em 
selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos. 
Espessura acabada do assento mínima 7,2 mm e máxima de 9,1mm.  Quando 
fabricado em compensado, o encosto deve receber revestimento nas duas 
faces de laminado melamínico de alta pressão,  0,6 mm a 0,8mm de 
espessura, acabamento texturizado, na cor LARANJA.  Bordos em selador 
seguido de verniz poliuretano. Espessura acabada do encosto mínima de 
7,0 mm e máxima de 9,3 mm; Estrutura em tubo de aço carbono laminado a 
frio,  com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm); Ponteiras 
e sapatas, em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas 
na cor LARANJA (ver referências), fixadas à estrutura através de 
encaixe e pino expansor. Dimensões e design conforme projeto.   
Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi/ 
Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura 
mínima 40 micrometros, na cor CINZA (ver referências).Estrutura 
composta de: montantes verticais e travessa longitudinal 
confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, 
secção oblonga de 29mm x 58mm, em chapa 16 (1,5mm); travessa superior 
confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, 
curvado em formato de "C", com secção circular, diâmetro de 31,75mm (1 
1/4”), em chapa 16 (1,5mm); pés confeccionados em tubo de aço carbono 
laminado a frio, com costura, secção circular, diâmetro de 38mm (1 
1/2”), em chapa 16 (1,5mm). Ponteiras e sapatas em polipropileno 
copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor LARANJA (ver 
referências), fixadas à estrutura através de encaixe. Dimensões, 
design e acabamento conforme projeto. Nos moldes das ponteiras e 
sapatas deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, 
apresentando o número identificador do polímero, datador de lotes 
indicando mês e ano, a identificação do modelo e o nome da empresa 
fabricante do componente injetado. Nas partes metálicas deve ser 
aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à 
corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. Pintura dos 
elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi/ Poliéster, 
eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 
40 micrometros na cor CINZA. Cadeira empilhável com assento e encosto 
em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado. 
Estrutura tubular de aço. Altura do assento da cadeira ao chão: 26 cm, 
Assento da cadeira: 26 cm x 34 cm, Encosto da cadeira: 15,5 cm x 35 cm 
  Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de 
solda, configurando uma estrutura única, devendo receber tratamento 
antiferruginoso. Eliminar rebarbas, respingos de solda, esmerilhar  
juntas e arredondar cantos agudos. Todas as unidades deverão obter o 
Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia 
contra defeitos de fabricação de dois anos. 


