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14236 Santaflex Indústria e Comércio de Móveis Eireli ME-1 172,30 38 38 03 0,00Vitoria Móveis - Escolar 0Carteira escolar TAM 6, estrutura em aço industrial 1010 com
diâmetro de 7/8, espessura da chapa de 1,20mm (chapa 18),
pintura epoxi, ponteiras de plástico pretas. Altura mínima do
tampo 750mm, altura mínima para movimentação das coxas
665 mm, altura mínima para movimentação dos joelhos 565mm,
altura mínima para posicionamento de obstáculos na área de
movimentação das pernas 400mm, profundidade mínima do
tampo 450mm, largura mínima do tampo 600mm, largura
mínima do espaço para as pernas 470mm, profundidade mínima
do espaço para as pernas 400mm, profundidade para
movimentação das pernas 400mm, não podem apresentar
elementos que possam ser removidos sem a utilização de
ferramentas, as quinas e arestas devem ser arredondadas com
um raio de curvatura mínima de 1,0mm com excessão do tampo
da mesa, onde o raio de curvatura deve ser de no mínimo
2,5mm. para face de contato com o usuário, as saliências não
devem apresentar características cortantes ou perfurantes
capazes de causar ferimentos ou sanos em vestimentas, a
estrutura metálica não pode apresentar respingos provenientes
de solda, o tampo da mesa deve ser plano, com limitações da
flecha de 3% da maior medida em qualquer direção, tampo em
compensado laminado melamínico de alta pressão, com
espessura de 20mm, fixação da estrutura através de parafursos;
porta livros em ferro de ¼" e travessas frontal e traseira em tubo
de ¾" tratado contra ferrugem, pintura epoxi na cor preta, solda
MIG, ponteiras em plástico resistentes nos pés, acabamentos
laterais deverão ser aplicados selador verniz nitro. Cores a
definir na ordem de compra.

38 38 0 0Reitoria Reitoria

16453 Geraldo C Guitti - ME -1 561,94 6 6 06 0,00Eiroflex / DD100 0COLCHÃO SARNEIGEE - Confeccionado em aglomerado de
espuma DD100 ou superior de altíssima densidade, revestido
em tecido vinílico, couro ou lona de alta resistência costurada
com linha resistente e com lapela de mínima de 5 cm de largura
e velcro (nas laterais) para união entre mais colchões nas
dimensões mínimas de 1,90 m x 1,25 m x 6 cm.

6 6 0 0Reitoria Reitoria

14235 EGIDE COMERCIO DE VESTUARIO E ELETRODOMESTICOS LTD-1 4.209,00 1 1 02 0,00Excentrix / EL 20 0Encadernadora perfuradora elétrica semi industrial para espiral
mínima de 20 folhas, acionamento com o pé, feita totalmente
em aço tratado, e com pintura epóxi eletrostática. Medida
aproximada da máquina: 420 x 1100 x 1000 (com abas).
Tensão: 110 ou 220 volts. Queda prática dos picotes (sem
gaveta).
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1 1 0 0Reitoria Reitoria

0,00Valor total
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