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9026 G. C. Araujo – Móveis de Aço - EPP -1 636,99 5 5 01 0,00Big Metal / Armário de Aço 0Armário de aço, confeccionado em chapa de aço 24, na cor
cinza claro, duas portas de abrir, fechadura com 02 chaves,
medindo: (altura x largura x profundidade) 1980 x 1180 x 500
mm, com 05 prateleiras internas reguláveis

5 5 0 0Reitoria Reitoria

13679 Ekomob Comércio Eireli - EPP -1 141,28 9 9 06 0,00Ekomob / CAD06 0Cadeira 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.

9 9 0 0Reitoria Reitoria

18000 Ekomob Comércio Eireli - EPP -1 350,00 3 3 07 0,00Ekomob / CAD07 0CADEIRA 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
poliuretano flexível micro celular de alta resistência, isento de
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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
do Assento: 480mm. Profundidade do Assento: 440mm.
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Profundidade Total da Cadeira: 700mm. Altura do Assento:
420-540mm. Altura Total da Cadeira: 840-1040mm. Cor a ser
definida na ordem de compra.

3 3 0 0Reitoria Reitoria

15930 Wam Licitacoes Ltda - EPP -1 508,00 5 5 04 0,00Philco / PHT80 0Caixa de som multiuso amplificada com entrada USB, para
músicas em formato MP3 e WMA; bivolt automático; Potência
mínima de 60 Watts em RMS; saída auxiliar amplificada;
Entrada microfone e PC Equalização Low / Mid / Hight; Peso
máximo de 12 kg. Alça superior para transporte, garantia de 12
meses.

5 5 0 0Reitoria Reitoria

15940 Geração Comércio e Serviços Ltda - EPP -1 6.895,00 1 18 6.895,00Geração / CD08Coifa em aço inox AISI 08 43, soldada sem corte, medindo
220x100x060, conjunto de duto 050 cm; chapéu em aço inox;
conjunto acessórios; exaustor convencional 050; damnper corta
fogo manual; montagem.

1 1Reitoria Reitoria

12455 Via-Max Comércio de Eletro Eletrônicos Ltda - ME-1 2.000,00 1 1 02 0,00FC2 / 4BDI-430 0FOGAO INDUSTRIAL INOX A GAS COM 04 BOCAS, com  
Estrutura de aço inoxidável - 04 queimadores grandes com, no
mínimo, 150 mm de diâmetro, em ferro fundido; - 04 trempes  
em ferro fundido; - Prateleira inferior gradeada removível em aço
inoxidável; - Registro de gás industrial em latão cromado com
graduação de chama (certificado pelo INMETRO); - Manípulos
em polipropileno; - Acabamento lixado acetinado; - Medidas
aproximadas: - Comprimento 1000mm, - Largura 1000mm, -
Altura 850mm;  Instalação no local; - Assistência técnica
enquanto durar a garantia; - Garantia de no mínimo 12 meses
contra defeitos de fabricação.

1 1 0 0CFoz Campus de Foz do Iguaçu

0 0Reitoria Reitoria

13689 BR & SP Comércio e Serviços Ltda - ME -1 1.360,00 2 23 2.720,00BR&SP / EspecialMesa inox medindo 180 x800 x 85 cm Espelho e Prateleira.

2 2Reitoria Reitoria

9002 Ekomob Comércio Eireli - EPP -1 329,99 11 11 011 0,00Ekomob / MOB11 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). Sem gavetas e
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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

11 11 0 0Reitoria Reitoria

15364 Ekomob Comércio Eireli - EPP -1 229,99 10 10 010 0,00Ekomob / MOB10 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 02 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.

10 10 0 0Reitoria Reitoria

12417 Wam Licitacoes Ltda - EPP -1 987,00 5 5 012 0,00Artflex / 2L 0Sofá de 02 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 0,85x1,28x0,78 (A x L x P).

5 5 0 0Reitoria Reitoria

9.615,00Valor total
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