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Ano Orçamento : 2022

Modalidade: 05 - Pregão Num. Licitação: 224

Extrato: 002606/2022 Unidade: 01.18.00.00.0.1 - CENTRAL DE AQUISIÇÕES

Quantidade

Utilizado SaldoValor Unitário 

Inicial Valor Quantidade Valor Quantidade ValorUnidadeCod.Reduzido Qtde Aditivada Valor Aditivado Valor UnitárioSeq.

100,00 7,00 3.850,0000550,0000 55.000,0000 93,00 51.150,0000Unidade520012 0,00 0,0000 550,000016

Gaveteiro volante 04 gavetas 46x50x69 cm:

Tampo: (para gaveteiros volantes/arquivo) Confeccionado em madeira MDF de 25 mm de espessura revestida com filme melamínico texturizado BP em ambas as faces, borda 
frontal e posterior com acabamento em fita PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo hot-melt e raio 2,5 mm em todo o seu perímetro. Bordas transversais 
com acabamento em fita de PVC de 2mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo hot-melt em todo o seu perímetro.

Corpo: Costas, base e laterais confeccionado em madeira MDF ou MDP de 18 mm de espessura revestida com filme melaminico texturizado BP em ambas as faces, com 
acabamento em fita de borda PVC de 2 mm de espessura em todas as extremidades. Sistema de fixação composto por tambor de giro confeccionado em zamak estampado e 
parafuso de montagem rápida M6 x 13 mm, rosca métrica em aço usinado e acabamento zincado e tampas plásticas de acabamento confeccionadas em polietileno.

Frentes de gaveta: Confeccionado em madeira MDF ou MDP de 18 mm de espessura revestida com filme melamínico texturizado BP em ambas as faces, com acabamento em fita 
de borda PVC de 2 mm de espessura em todas as extremidades. Fechadura escamoteável fixada na parte frontal com trava simultânea das gavetas pelo sistema de tranca interna 
em aço que é estampada conforme o número de gavetas. Puxador tipo meia lua em alumínio anodizado cor natural fosco de 128 mm em cada gaveta.
Gavetas:

Gavetas internas confeccionadas em madeira MDF ou MDP de 15 mm de espessura revestida com filme melamínico texturaizado BP em ambas as faces, com acabamento em fita 
de borda PVC de 2 mm de espessura em todas as extremidades. Sistema de fixação através de parafusos 4x40 e cola componente a base de poliuretano. Corrediças telescópicas 
suportando 30 Kg no mínimo.

Rodízios:
Rodízios de duplo giro com 50 mm de diâmetro em silicone fixados na base inferior do gaveteiro por meio de buchas de nylon medindo 8mm e parafusos Philips 3,5 x 14 cabeça 
chata, fazendo com que possa montar e desmontar sem danos posteriores.

A cor do objeto deverá ser definida na emissão do empenho.

35,00 0,00 0,0000900,0000 31.500,0000 35,00 31.500,0000UnidadeARMA 0,00 0,0000 900,000019

Gaveteiro para pastas suspensas medindo 50x50x130 cm, com 4 gavetas, com as seguintes especificações:

Tampo: Confeccionado em madeira MDF de 25 mm revestida com filme melamínico texturizado BP em ambas as faces, profundidade 50 cm. Borda frontal e posterior com 
acabamento em fita PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo hot melt, com raio mínimo de 2,5 mm em todo seu perímetro. Bordas transversais com 
acabamento em fita de PVC de 2 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo holt melt em todo o seu perímetro.

Corpo: Costas, base e laterais confeccionado em madeira MDF ou MDP de18 mm de espessura revestida com filme melamínico texturizado BP em ambas as faces, com 
acabamento em fita de borda PVC de 2 mm de espessura em todas as extremidades. As laterais possuem furação espaçada com 32 mm de distância que permite ao usuário 
regular as prateleiras e demais acessórios. Sistema de fixação composto por tambor de giro confeccionado em zamak estampado e parafuso de montagem rápida M6 x 13 mm, 

rosca métrica em aço usinado e acabamento zincado e tampas plásticas de acabamento confeccionadas em polietileno.
Gavetas para pastas suspensas: 
Gavetas internas confeccionadas em madeira MDF ou MDP de 15 mm de espessura revestida com filme melamínico texturizado BP em ambas as faces, com acabamento em fita 
de borda PVC de 2 mm de espessura em todas as extremidades. Sistema de fixação através de parafusos 4x40 e cola componente a base de poliuretano. Com corrediças 
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telescópicas suportando 30 kg no mínimo. Estrutura metálica soldada, com bordas superiores revestidas com perfil de PVC para deslizamento de pastas suspensas, dispostas no 

sentido frontal.
Frentes das gavetas: Frentes confeccionadas em madeira MDF ou MDP de18 mm de espessura revestida com filme melamínico texturizado BP em ambas as faces, com 
acabamento em fita de borda PVC de 2 mm de espessura em todas as extremidades. Com puxadores em alumínio anodizado de 128 mm na posição horizontal e centro superior 

da peça e fechadura com duas chaves escamoteáveis. Todo o armário recebe buchas de nylon para a fixação de parafusos, não tendo contato direto do parafuso com a madeira.
Rodapé: Rodapé de aço confeccionado em tubo de aço de 25x25x1,50mm de espessura estampados a 45º e soldados com solda MIG para maior sustentação e acabamento, 
possui peças de aço curvas na parte interna do rodapé para a fixação do mesmo entre o rodapé e a base inferior do móvel, possui 4 sapatas niveladoras de diâmetro 30 mm em 

PVC.
Todas as peças metálicas do conjunto com acabamento em pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma camada mínima de 50/60 micra de 
espessura, curadas em estufa a uma temperatura aproximada de 250°.

Todo sistema de fixação feito através de buchas metálicas/nylon ou similar. Não serão aceitos sistema de fixação de outra forma e que causem o atrito direto as partes em MDF, 
possibilitando a montagem e desmontagem por inúmeras vezes sem causar dano ao mesmo. Todas as peças que formam o conjunto devem ter acabamento com bordas em 
todo perímetro.

A cor do objeto deverá ser definida na emissão do empenho.

86.500,0000 3.850,0000Total : 1.450,0000 82.650,0000,0000
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CATÁLOGO ILUSTRATIVO ITEM 16 

 

Item  Descrição Qtde. Unid. 

16 Gaveteiro volante 04 gavetas 46x50x69 cm: Tampo: (para gaveteiros 
volantes/arquivo) Confeccionado em madeira MDF de 25 mm de espessura revestida 
com filme melamínico texturizado BP em ambas as faces, borda frontal e posterior 
com acabamento em fita PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema 
tipo hot-melt e raio 2,5 mm em todo o seu perímetro. Bordas transversais com 
acabamento em fita de PVC de 2mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo 
hot melt em todo o seu perímetro. Corpo: Costas, base e laterais confeccionado em 
madeira MDF ou MDP de 18 mm de espessura revestida com filme melaminico 
texturizado BP em ambas as faces, com acabamento em fita de borda PVC de 2 mm 
de espessura em todas as extremidades. Sistema de fixação composto por tambor de 
giro confeccionado em zamak estampado e parafuso de montagem rápida M6 x 13 
mm, rosca métrica em aço usinado e acabamento zincado e tampas plásticas de 
acabamento confeccionadas em polietileno. Frentes de gaveta: Confeccionado em 
madeira MDF ou MDP de 18 mm de espessura revestida com filme melamínico 
texturizado BP em ambas as faces, com acabamento em fita de borda PVC de 2 mm 
de espessura em todas as extremidades. Fechadura escamoteável fixada na parte 
frontal com trava simultânea das gavetas pelo sistema de tranca interna em aço que é 
estampada conforme o número de gavetas. Puxador tipo meia lua em alumínio 
anodizado cor natural fosco de 128 mm em cada gaveta. Gavetas: Gavetas internas 
confeccionadas em madeira MDF ou MDP de 15 mm de espessura revestida com 
filme melamínico texturaizado BP em ambas as faces, com acabamento em fita de 
borda PVC de 2 mm de espessura em todas as extremidades. Sistema de fixação 
através de parafusos 4x40 e cola componente a base de poliuretano. Corrediças 
telescópicas suportando 30 Kg no mínimo. Rodízios: Rodízios de duplo giro com 50 
mm de diâmetro em silicone fixados na base inferior do gaveteiro por meio de buchas 
de nylon medindo 8mm e parafusos Philips 3,5 x 14 cabeça chata, fazendo com que 
possa montar e desmontar sem danos posteriores. A cor do objeto deverá ser 
definida na emissão do empenho.  
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Marca: Miranti 
Modelo: SIGVVL 
Procedência: Nacional 
Garantia: 05 (cinco) meses 
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CATÁLOGO ILUSTRATIVO DO ITEM 19 

 

Item  Descrição Qtde. Unid. 

19 Gaveteiro para pastas suspensas medindo 50x50x130 cm, com 4 gavetas, com as 
seguintes especificações: Tampo: Confeccionado em madeira MDF de 25 mm 
revestida com filme melamínico texturizado BP em ambas as faces, profundidade 50 
cm. Borda frontal e posterior com acabamento em fita PVC de 3 mm de espessura, 
colada a quente pelo sistema tipo hot melt, com raio mínimo de 2,5 mm em todo seu 
perímetro. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 2 mm de 
espessura, colada a quente pelo sistema tipo holt melt em todo o seu perímetro. 
Corpo: Costas, base e laterais confeccionado em madeira MDF ou MDP de18 mm de 
espessura revestida com filme melamínico texturizado BP em ambas as faces, com 
acabamento em fita de borda PVC de 2 mm de espessura em todas as extremidades. 
As laterais possuem furação espaçada com 32 mm de distância que permite ao 
usuário regular as prateleiras e demais acessórios. Sistema de fixação composto por 
tambor de giro confeccionado em zamak estampado e parafuso de montagem rápida 
M6 x 13 mm, rosca métrica em aço usinado e acabamento zincado e tampas plásticas 
de acabamento confeccionadas em polietileno. Gavetas para pastas suspensas: 
Gavetas internas confeccionadas em madeirau MDP de 15 mm de espessura revestida 
com filme melamínico texturizado BP em ambas as faces, com acabamento em fita de 
borda PVC de 2 mm de espessura em todas as extremidades. Sistema de fixação 
através de parafusos 4x40 e cola componente a base de poliuretano. Com corrediças 
telescópicas suportando 30 kg no mínimo. Estrutura metálica soldada, com bordas 
superiores revestidas com perfil de PVC para deslizamento de pastas suspensas, 
dispostas no sentido frontal. Frentes das gavetas: Frentes confeccionadas em madeira 
MDF ou MDP de18 mm de espessura revestida com filme melamínico texturizado BP 
em ambas as faces, com acabamento em fita de borda PVC de 2 mm de espessura em 
todas as extremidades. Com puxadores em alumínio anodizado de 128 mm na posição 
horizontal e centro superior da peça e fechadura com duas chaves escamoteáveis. 
Todo o armário recebe buchas de nylon para a fixação de parafusos, não tendo 
contato direto do parafuso com a madeira. Rodapé: Rodapé de aço confeccionado em 
tubo de aço de 25x25x1,50mm de espessura estampados a 45º e soldados com solda 
MIG para maior sustentação e acabamento, possui peças de aço curvas na parte 
interna do rodapé para a fixação do mesmo entre o rodapé e a base inferior do móvel, 
possui 4 sapatas niveladoras de diâmetro 30 mm em PVC. Todas as peças metálicas do 
conjunto com acabamento em pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e 
poliéster formando uma camada mínima de 50/60 micra de espessura, curadas em 
estufa a uma temperatura aproximada de 250°. Todo sistema de fixação feito através 
de buchas metálicas/nylon ou similar. Não serão aceitos sistema de fixação de outra 
forma e que causem o atrito direto as partes em MDF, possibilitando a montagem e 
desmontagem por inúmeras vezes sem causar dano ao mesmo. Todas as peças que 
formam o conjunto devem ter acabamento com bordas em todo perímetro. A cor do 
objeto deverá ser definida na emissão do empenho.  
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Marca: Miranti 
Modelo: SIAMQ 
Procedência: Nacional 
Garantia: 05 (cinco) meses 

 

 
 

 


