
 
 
 

RELATÓRIO TÉCNICO 

 

Considerando a solicitação da Comissão Permanente de Licitação para análise da documentação de 

qualificação técnica referente ao Pregão Eletrônico nº 14/2020, processo nº 322/2020-COMPRAS.GOV-

FUNESA, cujo objeto é a escolha da proposta mais vantajosa para o registro de preço de mobiliário em 

geral, para atendimento as necessidades da Fundação Estadual de Saúde – FUNESA, do Estado de SERGIPE. 

 

Considerando que a análise da qualificação técnica foi realizada conforme os requisitos constantes no 

item 13.10 do edital e seus subitens. 

 

Segue abaixo o resultado da análise: 
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LOTE 01 

 

ITEM NOME BÁSICO ESPECIFICAÇÃO QTD. LICITANTE 

ATESTADO 

CAPACIDADE 

TÉCNICA 

DECLARAÇÃO DE 

ASSISTÊNCIA 

TÉCNICA LOCAL 

CATÁLOGO 

CERTIFICADO DE 

CONFORMIDADE 

ABNT 

STATUS OBSERVAÇÃO 

1 

ARMÁRIO 

ALTO 02 

PORTAS 

ARMÁRIO ALTO 02 PORTAS (LxPxA) 

(800X500X1600MM) - As medidas externas são 

aproximadas, podendo sofrer variações de até 

5% para mais ou para menos. 
Tampo em madeira MDP ou MDF de 25 mm de 
espessura, revestida com resinas melamínicas de 

baixa pressão (BP), em ambas as faces. Revestidas 

com fita de borda de PVC, com 2 mm de espessura 
em todos os lados e com raio de 2,5 mm nas arestas. 

Corpo do armário, com no mínimo 3 (três) 

prateleiras madeira MDP ou MDF de 18 ou 15 mm 
de espessura, portas em madeira MDP ou MDF de 

18 ou 15 mm de espessura com resinas melamínicas 

de baixa pressão (BP), em ambas as faces e com fita 
de borda de PVC. Pinos para regulagem a cada 100 

mm das prateleiras internas. Portas com dobradiças 

em aço, com ângulo de abertura de 110º ou mais. 
Travamento das portas realizado através de 

fechadura metálica de sobrepor na porta, chave com 

capa de polipropileno com alma de aço 
escamoteável. Puxadores tipo alça ou embutido, 

fixado com parafusos. Armário com fundo 

inteiriço, sem divisão central em madeira MDP ou 
MDF de 15 ou 18 mm de espessura, revestida com 

resinas melamínicas de baixa pressão (BP), em 

ambas as faces. Rodapé metálico em tubo de aço 
SAE 1006/1010 20x30mm com tratamento 

anticorrosivo, pintura epóxi e com sapatas 

reguladora de nível. Sua fixação é realizada através 
de parafusos mitofix para madeira. A montagem 

deverá ser realizada através do sistema minifix, 

eliminando a aparência de parafusos. Cor a ser 
definido pelo órgão. 

15 
JOÃO L 

MARANGON - 
EPP 

SIM SIM SIM SIM HABILITADO  



 
 

ITEM NOME BÁSICO ESPECIFICAÇÃO QTD. LICITANTE 

ATESTADO 

CAPACIDADE 

TÉCNICA 

DECLARAÇÃO DE 

ASSISTÊNCIA 

TÉCNICA LOCAL 

CATÁLOGO 

CERTIFICADO DE 

CONFORMIDADE 

ABNT 

STATUS OBSERVAÇÃO 

2 

ARMÁRIO 

ARQUIVO 04 

GAVETAS COM 

NICHO 

ARMÁRIO ARQUIVO 04 GAVETAS COM 

NICHO (400X500X1600MM) (LXPXA) - As 

medidas externas são aproximadas, podendo 

sofrer variações de até 5% para mais ou para 

menos. 
Corpo do gaveteiro em madeira MDP ou MDF de 

15 ou 18 mm de espessura, revestida com resinas 
melamínicas de baixa pressão (BP), em ambas as 

faces e com fita de borda de PVC de 0,5 mm de 

espessura. Gavetas em madeira MDP ou MDF de 
15 ou 18 mm de espessura, revestida com resinas 

melamínicas de baixa pressão (BP), em ambas as 

faces e com fita de borda de PVC de 0,5 mm de 
espessura. Sistema de abertura da gaveta através de 

puxador tipo alça ou embutido de polipropileno. 

Com corrediças metálicas, composta por 
rolamentos em resina de nylon. Fundo da gaveta em 

chapa de madeira. Sistema de travamento 

simultâneo da gaveta. Acionamento através de uma 
fechadura frontal na primeira gaveta. Chave com 

capa de polipropileno com alma de aço 

escamoteável dupla face com rotação 180 Graus e 
duas extrações de chave, cilindro com acabamento 

niquelado brilhoso. Os gaveteiros terão suporte 

para pastas suspensas. Montagem através do 
sistema Minifix. Rodízios de polipropileno (04 – 

quatro) fixos. Cor a ser definida pelo órgão. 

15 
JOÃO L 

MARANGON - 

EPP 

SIM SIM SIM SIM HABILITADO   



 
 

ITEM NOME BÁSICO ESPECIFICAÇÃO QTD. LICITANTE 

ATESTADO 

CAPACIDADE 

TÉCNICA 

DECLARAÇÃO DE 

ASSISTÊNCIA 

TÉCNICA LOCAL 

CATÁLOGO 

CERTIFICADO DE 

CONFORMIDADE 

ABNT 

STATUS OBSERVAÇÃO 

3 
ARMÁRIO 

BAIXO 02 

PORTAS 

ARMÁRIO BAIXO 02 PORTAS (LxPxA) 

(800X500X740MM) - As medidas externas são 

aproximadas, podendo sofrer variações de até 

5% para mais ou para menos. 
Tampo em madeira MDP ou MDF de 25 mm de 

espessura, revestida com resinas melamínicas de 

baixa pressão (BP), em ambas as faces. Revestidas 
com fita de borda de PVC, com 2 mm de espessura 

em todos os lados e com raio de 2,5 mm nas arestas. 

Corpo do armário, com prateleira madeira de MDP 
ou MDF de 18 ou 15 mm de espessura, portas em 

madeira MDP ou MDF de 18 ou 15 mm de 

espessura com resinas melamínicas de baixa 
pressão (BP), em ambas as faces e com fita de borda 

de PVC. Pinos para regulagem a cada 100 mm das 

prateleiras internas. Portas com dobradiças em aço, 
com ângulo de abertura de 110º ou mais. 

Travamento das portas realizado através de 

fechadura metálica de sobrepor na porta, chave com 
capa de polipropileno com alma de aço 

escamoteável. Puxadores tipo alça ou embutido, 

fixado com parafusos. Armário com fundo 
inteiriço, sem divisão central em madeira MDP ou 

MDF de 15 ou 18 mm de espessura, revestida com 

resinas melamínicas de baixa pressão (BP), em 
ambas as faces. Rodapé metálico em tubo de aço 

SAE 1006/1010 20x30mm com tratamento anti-

corrosivo, pintura epóxi e com sapatas reguladoras 
de nível. Sua fixação é realizada através de 

parafusos mitofix para madeira. A montagem 

deverá ser realizada através do sistema minifix, 
eliminando a aparência de parafusos. Cor a ser 

definido pelo órgão. 

15 
JOÃO L 

MARANGON - 

EPP 

SIM SIM SIM SIM HABILITADO  



 
 

ITEM NOME BÁSICO ESPECIFICAÇÃO QTD. LICITANTE 

ATESTADO 

CAPACIDADE 

TÉCNICA 

DECLARAÇÃO DE 

ASSISTÊNCIA 

TÉCNICA LOCAL 

CATÁLOGO 

CERTIFICADO DE 

CONFORMIDADE 

ABNT 

STATUS OBSERVAÇÃO 

4 
ARMÁRIO 

BAIXO 02 

PORTAS 

ARMÁRIO BAIXO 02 PORTAS (LxPxA) 

(800X500X740MM) - As medidas externas são 

aproximadas, podendo sofrer variações de até 

5% para mais ou para menos. 
Tampo em madeira MDP ou MDF de 25 mm de 

espessura, revestida com resinas melamínicas de 

baixa pressão (BP), em ambas as faces. Revestidas 
com fita de borda de PVC, com 2 mm de espessura 

em todos os lados e com raio de 2,5 mm nas arestas. 

Corpo do armário, com prateleira madeira de MDP 
ou MDF de 18 ou 15 mm de espessura, portas em 

madeira MDP ou MDF de 18 ou 15 mm de 

espessura com resinas melamínicas de baixa 
pressão (BP), em ambas as faces e com fita de borda 

de PVC. Pinos para regulagem a cada 100 mm das 

prateleiras internas. Portas com dobradiças em aço, 
com ângulo de abertura de 110º ou mais. 

Travamento das portas realizado através de 

fechadura metálica de sobrepor na porta, chave com 
capa de polipropileno com alma de aço 

escamoteável. Puxadores tipo alça ou embutido, 

fixado com parafusos. Armário com fundo 
inteiriço, sem divisão central em madeira MDP ou 

MDF de 15 ou 18 mm de espessura, revestida com 

resinas melamínicas de baixa pressão (BP), em 
ambas as faces. Rodapé metálico em tubo de aço 

SAE 1006/1010 20x30mm com tratamento anti-

corrosivo, pintura epóxi e com sapatas reguladora 
de nível. Sua fixação é realizada através de 

parafusos mitofix para madeira. A montagem 

deverá ser realizada através do sistema minifix, 
eliminando a aparência de parafusos. Cor a ser 

definido pelo órgão. 

15 
JOÃO L 

MARANGON - 

EPP 

SIM SIM SIM SIM HABILITADO  



 
 

ITEM NOME BÁSICO ESPECIFICAÇÃO QTD. LICITANTE 

ATESTADO 

CAPACIDADE 

TÉCNICA 

DECLARAÇÃO DE 

ASSISTÊNCIA 

TÉCNICA LOCAL 

CATÁLOGO 

CERTIFICADO DE 

CONFORMIDADE 

ABNT 

STATUS OBSERVAÇÃO 

5 
ARMÁRIO 

CREDENZA 

ARMÁRIO CREDENZA (LxPxA) 

(1600X500X740MM) - As medidas externas são 

aproximadas, podendo sofrer variações de até 

5% para mais ou para menos. 
Tampo em madeira MDP ou MDF de 25 mm de 

espessura, revestida com resinas melamínicas de 

baixa pressão (BP), em ambas as faces. Revestidas 
com fita de borda de PVC, com 2 mm de espessura 

em todos os lados e com raio de 2,5 mm nas arestas. 

Corpo do armário, com prateleiras de madeira MDP 
ou MDF de 18 ou 15 mm de espessura, portas em 

madeira MDP ou MDF de 18 ou 15 mm de 

espessura com resinas melamínicas de baixa 
pressão (BP), em ambas as faces e com fita de borda 

de PVC. Pinos para regulagem a cada 100 mm das 

prateleiras internas. Portas com dobradiças em aço, 
com ângulo de abertura de 110º ou mais. 

Travamento das portas realizado através de 

fechadura metálica de sobrepor na porta, chave com 
capa de polipropileno com alma de aço 

escamoteável. Puxadores tipo alça ou embutido, 

fixado com parafusos. Armário com fundo 
inteiriço, sem divisão central em madeira MDP ou 

MDF de 15 ou 18 mm de espessura, revestida com 

resinas melamínicas de baixa pressão (BP), em 
ambas as faces. Rodapé metálico em tubo de aço 

SAE 1006/1010 20x30mm com tratamento anti-

corrosivo, pintura epóxi e com sapatas reguladora 
de nível. Sua fixação é realizada através de 

parafusos mitofix para madeira. A montagem 

deverá ser realizada através do sistema minifix, 
eliminando a aparência de parafusos. Cor a ser 

definido pelo órgão. 

15 
JOÃO L 

MARANGON - 

EPP 

SIM SIM SIM SIM HABILITADO  



 
 

ITEM NOME BÁSICO ESPECIFICAÇÃO QTD. LICITANTE 

ATESTADO 

CAPACIDADE 

TÉCNICA 

DECLARAÇÃO DE 

ASSISTÊNCIA 

TÉCNICA LOCAL 

CATÁLOGO 

CERTIFICADO DE 

CONFORMIDADE 

ABNT 

STATUS OBSERVAÇÃO 

6 

ARMÁRIO 

MISTO ALTO 02 

PORTAS E 

PRATELEIRAS 

ARMÁRIO MISTO ALTO 02 PORTAS E 

PRATELEIRAS (LxPxA) (800X500X1600MM) 

- As medidas externas são aproximadas, 

podendo sofrer variações de até 5% para mais 

ou para menos. 
Tampo em madeira MDP ou MDF de 25 mm de 

espessura, revestida com resinas melamínicas de 
baixa pressão (BP), em ambas as faces. Revestidas 

com fita de borda de PVC, com 2 mm de espessura 

em todos os lados e com raio de 2,5 mm nas arestas. 
Corpo do armário, com no mínimo 3 (três) 

prateleiras madeira MDP ou MDF de 18 ou 15 mm 

de espessura, portas em madeira MDP ou MDF de 
18 ou 15 mm de espessura com resinas melamínicas 

de baixa pressão (BP), em ambas as faces e com fita 

de borda de PVC. Pinos para regulagem a cada 100 
mm das prateleiras internas. Portas com dobradiças 

em aço, com ângulo de abertura de 110º ou mais. 

Travamento das portas realizado através de 
fechadura metálica de sobrepor na porta, chave com 

capa de polipropileno com alma de aço 

escamoteável. Puxadores tipo alça ou embutido, 
fixado com parafusos. Armário com fundo 

inteiriço, sem divisão central em madeira MDP ou 

MDF de 15 ou 18 mm de espessura, revestida com 
resinas melamínicas de baixa pressão (BP), em 

ambas as faces. Rodapé metálico em tubo de aço 

SAE 1006/1010 20x30mm com tratamento 
anticorrosivo, pintura epóxi e com sapatas 

reguladora de nível. Sua fixação é realizada através 

de parafusos mitofix para madeira. A montagem 
deverá ser realizada através do sistema minifix, 

eliminando a aparência de parafusos. Cor a ser 

definido pelo órgão. 

15 
JOÃO L 

MARANGON - 
EPP 

SIM SIM SIM SIM HABILITADO  



 
 

ITEM NOME BÁSICO ESPECIFICAÇÃO QTD. LICITANTE 

ATESTADO 

CAPACIDADE 

TÉCNICA 

DECLARAÇÃO DE 

ASSISTÊNCIA 

TÉCNICA LOCAL 

CATÁLOGO 

CERTIFICADO DE 

CONFORMIDADE 

ABNT 

STATUS OBSERVAÇÃO 

7 
ARMÁRIO 

SUPER ALTO 02 

PORTAS 

ARMÁRIO SUPER ALTO 02 PORTAS 

(LxPxA) (800X500X2100MM) - As medidas 

externas são aproximadas, podendo sofrer 

variações de até 5% para mais ou para menos. 
Tampo em madeira MDP ou MDF de 25 mm de 

espessura, revestida com resinas melamínicas de 

baixa pressão (BP), em ambas as faces. Revestidas 
com fita de borda de PVC, com 2 mm de espessura 

em todos os lados e com raio de 2,5 mm nas arestas. 

Corpo do armário, com no mínimo 3 (três) 
prateleiras madeira MDP ou MDF de 18 ou 15 mm 

de espessura, portas em madeira MDP ou MDF de 

18 ou 15 mm de espessura com resinas melamínicas 
de baixa pressão (BP), em ambas as faces e com fita 

de borda de PVC. Pinos para regulagem a cada 100 

mm das prateleiras internas. Portas com dobradiças 
em aço, com ângulo de abertura de 110º ou mais. 

Travamento das portas realizado através de 

fechadura metálica de sobrepor na porta, chave com 
capa de polipropileno com alma de aço 

escamoteável. Puxadores tipo alça ou embutido, 

fixado com parafusos. Armário com fundo 
inteiriço, sem divisão central em madeira MDP ou 

MDF de 15 ou 18 mm de espessura, revestida com 

resinas melamínicas de baixa pressão (BP), em 
ambas as faces. Rodapé metálico em tubo de aço 

SAE 1006/1010 20x30mm com tratamento 

anticorrosivo, pintura epóxi e com sapatas 
reguladora de nível. Sua fixação é realizada através 

de parafusos mitofix para madeira. A montagem 

deverá ser realizada através do sistema minifix, 
eliminando a aparência de parafusos. Cor a ser 

definido pelo órgão. 

15 
JOÃO L 

MARANGON - 

EPP 

SIM SIM SIM SIM HABILITADO  



 
 

8 

GAVETEIRO 

EXTENSÃO 04 

GAVETAS 

GAVETEIRO EXTENSÃO 04 GAVETAS 

(380X600X740MM) (LxPxA) - As medidas 

externas são aproximadas, podendo sofrer 

variações de até 5% para mais ou para menos. 
Corpo do gaveteiro em madeira MDP ou MDF de 

15 ou 18 mm de espessura, composta de partículas 
de pinus ligadas entre si por resinas sintéticas de 

ureia-formaldeído, revestida com papéis 

impregnados com resinas melamínicas de baixa 

pressão (BP), em ambas as faces. Revestidas com 

fita de borda de PVC, com 0,5 mm de espessura, 

sendo altamente resistente a impactos. A gaveta em 
madeira MDP ou MDF de 15 ou 18 mm de 

espessura, composta de partículas de pinus ligadas 

entre si por resinas sintéticas de ureia-formaldeído, 
revestida com papéis impregnados com resinas 

melamínicas de baixa pressão (BP), em ambas as 

faces. Revestidas com fita de borda de PVC, com 
0,5 mm de espessura, sendo altamente resistente a 

impactos. Sistema de abertura da gaveta através de 

puxador tipo alça ou embutido de polipropileno, 
fixado com parafuso de rosca plastic, especial para 

fixação de termoplásticos em aço cementado Ø 3,5 

x 25 mm com cabeça flangeada e com tratamento 

de zincagem na cor branco. A gaveta possui 

corrediças metálicas com tratamento em pintura 
epóxi, composta por rolamentos em resina de nylon 

que garantem um deslizamento suave, permitindo 

fácil introdução, retirada ou abertura das gavetas, 
garantindo a capacidade de 25 kg cada. O fundo da 

gaveta em aço ou confeccionado em chapa de fibras 

de madeira de eucalipto de 2,5 mm, proveniente de 
florestas adequadamente manejadas, e prensadas à 

quente por meio de um processo úmido que reativa 

os aglutinantes naturais da própria madeira e 
confere ao produto alta densidade com acabamento 

em pintura à base d’água e secagem ultravioleta. 

Sistema de travamento simultâneo da gaveta 
através de haste de aço SAE 1020 de 1,2 x 15 mm 

com tratamento de zincagem na cor branco. Seu 

acionamento é através de uma fechadura frontal na 
primeira gaveta. Possuí chave com capa de 

polipropileno com alma de aço de alta resistência a 

torque, sendo escamoteável dupla face com rotação 
180 Graus e duas extrações de chave, seu cilindro 

com corpo de 20 mm, e acabamento niquelado 

brilhoso. A montagem do móvel é realizada através 
do sistema Mini fix, que permite montagens e 

desmontagens sucessivas, mantendo a rigidez, 

15 
JOÃO L 

MARANGON - 

EPP 

SIM SIM SIM SIM HABILITADO  



 
 

ITEM NOME BÁSICO ESPECIFICAÇÃO QTD. LICITANTE 

ATESTADO 

CAPACIDADE 

TÉCNICA 

DECLARAÇÃO DE 

ASSISTÊNCIA 

TÉCNICA LOCAL 

CATÁLOGO 

CERTIFICADO DE 

CONFORMIDADE 

ABNT 

STATUS OBSERVAÇÃO 

estabilidade e acabamento do móvel, eliminando a 
aparência de parafusos. Este sistema é composto de 

tambor e parafuso Mini fix, produzidos de Zamak 

com tratamento de zincagem na cor branco e 
também é utilizado cavilhas de polipropileno. Cor a 

ser definida pelo órgão. 

9 

GAVETEIRO 

FIXO 02 

GAVETAS 

GAVETEIRO FIXO 02 GAVETAS 

(330x430x240MM) (LxPxA) - As medidas 

externas são aproximadas, podendo sofrer 

variações de até 5% para mais ou para menos. 
Corpo do gaveteiro em madeira MDP ou MDF de 

15 ou 18 mm de espessura, revestida com papéis 

impregnados com resinas melamínicas de baixa 
pressão (BP), em ambas as faces, com fita de borda 

de PVC, com 0,5 mm de espessura. Gaveta em 

madeira MDP ou MDF de 15 ou 18 mm de 
espessura, revestida com resinas melamínicas de 

baixa pressão (BP), em ambas as faces, com fita de 

borda de PVC, com 0,5 mm de espessura. Sistema 
de abertura da gaveta através de puxador tipo alça 

de polipropileno ou embutido. Corrediças metálicas 

com tratamento em pintura epóxi, composta por 
rolamentos em resina de nylon. Fundo da gaveta em 

chapa madeira de 2,5 mm OU EM AÇO. Sistema 

de travamento através de fechadura metálica, chave 
com capa de polipropileno com alma de aço 

escamoteável dupla face com rotação 180 Graus e 

duas extrações de chave, cilindro com acabamento 
niquelado brilhoso. Montagem é realizada através 

do sistema Minifix. Cor a ser definida pelo órgão. 

15 
JOÃO L 

MARANGON - 

EPP 

SIM SIM SIM SIM HABILITADO  



 
 

ITEM NOME BÁSICO ESPECIFICAÇÃO QTD. LICITANTE 

ATESTADO 

CAPACIDADE 

TÉCNICA 

DECLARAÇÃO DE 

ASSISTÊNCIA 
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CONFORMIDADE 
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STATUS OBSERVAÇÃO 

10 

GAVETEIRO 

VOLANTE 02 

GAVETAS E 01 

GAVETÃO 

GAVETEIRO VOLANTE 02 GAVETAS E 01 

GAVETÃO (400X500X650MM) (LxPxA) - As 

medidas externas são aproximadas, podendo 

sofrer variações de até 5% para mais ou para 

menos. 
Corpo do gaveteiro em madeira MDP ou MDF de 

15 ou 18 mm de espessura, revestida com resinas 
melamínicas de baixa pressão (BP), em ambas as 

faces e com fita de borda de PVC de 0,5 mm de 

espessura. Gavetas em madeira MDP ou MDF de 
15 ou 18 mm de espessura, revestida com resinas 

melamínicas de baixa pressão (BP), em ambas as 

faces e com fita de borda de PVC de 0,5 mm de 
espessura. Sistema de abertura da gaveta através de 

puxador tipo alça ou embutido de polipropileno. 

Com corrediças metálicas, composta por 
rolamentos em resina de nylon. Fundo da gaveta em 

chapa de madeira ou em aço. Sistema de 

travamento simultâneo da gaveta. Acionamento 
através de uma fechadura frontal na primeira 

gaveta. Chave com capa de polipropileno com alma 

de aço escamoteável dupla face com rotação 180 
Graus e duas extrações de chave, cilindro com 

acabamento niquelado brilhoso. O gaveteiro terá 02 

(duas) gavetas normais e 01 (um) gavetão com 
suporte para pastas suspensas. Montagem através 

do sistema Minifix. Rodízios de polipropileno (04 

– quatro) fixos. Cor a ser definida pelo órgão. 

15 
JOÃO L 

MARANGON - 
EPP 

SIM SIM SIM SIM HABILITADO  
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11 
MESA 

AUXILIAR 

MESA AUXILIAR 

(LxPxA)(1200X600X740MM) - As medidas 

externas são aproximadas, podendo sofrer 

variações de até 5% para mais ou para menos. 
Tampo em madeira MDP ou MDF de 25 mm de 

espessura, revestida com resinas melamínicas de 

baixa pressão (BP), em ambas as faces, fita de borda 
de PVC com 2 mm de espessura em todos os lados, 

e raio de 2,5 mm nas arestas. Painel frontal em 

madeira MDP ou MDF de 15 ou 18 mm de 
espessura, revestida com resinas melamínicas de 

baixa pressão (BP), em ambas as faces, com fita de 

borda de PVC, com 0,5 mm de espessura. Estrutura 
lateral em chapa aço SAE 1020. Ponteiras em 

polipropileno com sapatas reguladoras de nível, 

calha central removível de polipropileno ou aço, 
para a passagem de fiação. Pintura com tratamento 

anti-corrosivo em pintura epóxi-pó. Fixação da saia 

realizada através do sistema Minifix. Cor a ser 
definida pelo órgão. 

30 
JOÃO L 

MARANGON - 

EPP 

SIM SIM SIM SIM HABILITADO   



 
 

ITEM NOME BÁSICO ESPECIFICAÇÃO QTD. LICITANTE 

ATESTADO 

CAPACIDADE 

TÉCNICA 

DECLARAÇÃO DE 

ASSISTÊNCIA 

TÉCNICA LOCAL 

CATÁLOGO 

CERTIFICADO DE 

CONFORMIDADE 

ABNT 

STATUS OBSERVAÇÃO 

12 

MESA COM 

GAVETAS 01 

GAVETEIRO 

FIXO DE 02 

GAVETAS 

MESA COM GAVETAS 01 GAVETEIRO FIXO 

DE 02 GAVETAS (LxPxA) (1400X600X740) - As 

medidas externas são aproximadas, podendo 

sofrer variações de até 5% para mais ou para 

menos. 
Tampo em madeira MDP ou MDF de 25 mm de 

espessura, revestida com resinas melamínicas de 
baixa pressão (BP), em ambas as faces, fita de borda 

de PVC com 2 mm de espessura em todos os lados, 

e raio de 2,5 mm nas arestas. Painel frontal em 
madeira MDP ou MDF de 15 ou 18 mm de 

espessura, revestida com resinas melamínicas de 

baixa pressão (BP), em ambas as faces, com fita de 
borda de PVC, com 0,5 mm de espessura. Estrutura 

lateral em chapa aço SAE 1020. Ponteiras em 

polipropileno com sapatas reguladoras de nível, 
calha central removível de polipropileno ou aço, 

para a passagem de fiação. Pintura com tratamento 

anti-corrosivo em pintura epóxi-pó. Fixação da saia 
realizada através do sistema Minifix. Cor a ser 

definida pelo órgão. Gaveteiros: Corpo do gaveteiro 

em madeira MDP ou MDF de 15 ou 18 mm de 
espessura, com resinas melamínicas de baixa 

pressão (BP), em ambas as faces, com fita de borda 

de PVC, com 0,5 mm de espessura. Gavetas em 
madeira MDP ou MDF de 15 ou 18 mm de 

espessura, revestida com resinas melamínicas de 

baixa pressão (BP), em ambas as faces, com fita de 
borda de PVC, com 0,5 mm de espessura. Sistema 

de abertura da gaveta através de puxador tipo alça 

de polipropileno ou embutido. Corrediças metálicas 
com tratamento em pintura epóxi, composta por 

rolamentos em resina de nylon. Fundo da gaveta em 

chapa madeira de 2,5 mm ou em aço. Sistema de 
travamento através de fechadura metálica, chave 

com capa de polipropileno com alma de aço 
escamoteável dupla face com rotação 180 Graus e 

duas extrações de chave, cilindro com acabamento 

niquelado brilhoso. Montagem é realizada através 
do sistema Minifix. Cor a ser definida pelo órgão. 

30 
JOÃO L 

MARANGON - 
EPP 

SIM SIM SIM SIM HABILITADO 
 

  



 
 

ITEM NOME BÁSICO ESPECIFICAÇÃO QTD. LICITANTE 

ATESTADO 

CAPACIDADE 

TÉCNICA 

DECLARAÇÃO DE 

ASSISTÊNCIA 

TÉCNICA LOCAL 

CATÁLOGO 

CERTIFICADO DE 

CONFORMIDADE 

ABNT 

STATUS OBSERVAÇÃO 

13 
MESA DE 

REUNIÃO 

REDONDA 

MESA DE REUNIÃO REDONDA 

(1200X740MM) - As medidas externas são 

aproximadas, podendo sofrer variações de até 

5% para mais ou para menos. 
Tampo em madeira MDP ou MDF de 25 mm de 

espessura, revestida com resinas melamínicas de 

baixa pressão (BP), em ambas as faces, com fita de 
borda de PVC de 2 mm de espessura em todos os 

lados e com raio de 2,5 mm nas arestas. Curvatura 

em forma circular. Estrutura de sustentação é 
composta por um tubo redondo de aço SAE 1020 

de diâmetro de 3 com espessura de 1,2 mm, na parte 

central. Na parte superior com tubos retangulares de 
aço em forma de “X” para a fixação do tampo. Base 

formada de 4 hastes de tubo retangular de aço SAE 

1020 de 30x50. Cada haste com ponteiras de 
polipropileno e sapata reguladora de nível de 

polipropileno na extremidade. Pintura com 

tratamento anticorrosivo por fosfatização e 
acabamento em pintura epóxi-pó. A estrutura é fixa 

no tampo através de parafusos mitofix, especiais 

para madeira. Cor do tampo a ser definido pelo 
órgão. 
 

10 
JOÃO L 

MARANGON - 

EPP 

SIM SIM SIM SIM HABILITADO  



 
 

ITEM NOME BÁSICO ESPECIFICAÇÃO QTD. LICITANTE 

ATESTADO 

CAPACIDADE 

TÉCNICA 

DECLARAÇÃO DE 

ASSISTÊNCIA 

TÉCNICA LOCAL 

CATÁLOGO 

CERTIFICADO DE 

CONFORMIDADE 

ABNT 

STATUS OBSERVAÇÃO 

14 

MESA DE 

REUNIÃO 

REDONDA 

MESA DE REUNIÃO REDONDA 

(1000X740MM) - As medidas externas são 

aproximadas, podendo sofrer variações de até 

5% para mais ou para menos. 
Tampo em madeira MDP ou MDF de 25 mm de 

espessura, revestida com resinas melamínicas de 

baixa pressão (BP), em ambas as faces, com fita de 
borda de PVC de 2 mm de espessura em todos os 

lados e com raio de 2,5 mm nas arestas. Curvatura 

em forma circular. Estrutura de sustentação é 
composta por um tubo redondo de aço SAE 1020 

de diâmetro de 3 com espessura de 1,2 mm, na parte 

central. Na parte superior com tubos retangulares de 
aço em forma de “X” para a fixação do tampo. Base 

formada de 4 hastes de tubo retangular de aço SAE 

1020 de 30x50. Cada haste com ponteiras de 
polipropileno e sapata reguladora de nível de 

polipropileno na extremidade. Pintura com 

tratamento anticorrosivo por fosfatização e 
acabamento em pintura epóxi-pó. A estrutura é fixa 

no tampo através de parafusos mitofix, especiais 

para madeira. Cor do tampo a ser definido pelo 
órgão. 

10 
JOÃO L 

MARANGON - 

EPP 

SIM SIM SIM SIM HABILITADO   

15 

MESA DE 

REUNIÃO 

RETANGULAR 

MESA DE REUNIÃO RETANGULAR 

(2000X1100X740MM) - As medidas externas são 

aproximadas, podendo sofrer variações de até 

5% para mais ou para menos. 
Tampo em madeira MDP ou MDF de 25 mm de 
espessura, revestida com resinas melamínicas de 

baixa pressão (BP), em ambas as faces, com fita de 

borda de PVC de 2 mm de espessura em todos os 
lados e raio de 2,5 mm nas arestas. Painel frontal 

em madeira MDP ou MDF de 15 ou 18 mm de 

espessura, revestida com resinas melamínicas de 
baixa pressão (BP), em ambas as faces e com fita 

de borda de PVC, de 0,5 mm de espessura em todo 

seu perímetro. Estrutura lateral em chapa aço SAE. 
Ponteiras em polipropileno com sapatas para 

regulagem de nível. Calha central removível de 

polipropileno ou aço, para a passagem de fiação. 
Pintura com tratamento anticorrosivo, pintura 

epóxi-pó. Fixação da saia realizada através do 

sistema Mini fix. Cor a ser definida pelo órgão. 

10 
JOÃO L 

MARANGON - 

EPP 

SIM SIM SIM SIM HABILITADO   



 
 

ITEM NOME BÁSICO ESPECIFICAÇÃO QTD. LICITANTE 

ATESTADO 

CAPACIDADE 

TÉCNICA 

DECLARAÇÃO DE 

ASSISTÊNCIA 

TÉCNICA LOCAL 

CATÁLOGO 

CERTIFICADO DE 

CONFORMIDADE 

ABNT 

STATUS OBSERVAÇÃO 

16 

MESA DE 

REUNIÃO 

RETANGULAR 

MESA DE REUNIÃO RETANGULAR 

(2700X1300X740MM) - As medidas externas são 

aproximadas, podendo sofrer variações de até 

5% para mais ou para menos. 
Tampo em madeira MDP ou MDF de 25 mm de 

espessura, revestida com resinas melamínicas de 

baixa pressão (BP), em ambas as faces, com fita de 
borda de PVC de 2 mm de espessura em todos os 

lados e raio de 2,5 mm nas arestas. Painel frontal 

em madeira MDP ou MDF de 15 ou 18 mm de 
espessura, revestida com resinas melamínicas de 

baixa pressão (BP), em ambas as faces e com fita 

de borda de PVC, de 0,5 mm de espessura em todo 
seu perímetro. Estrutura lateral em chapa aço SAE. 

Ponteiras em polipropileno com sapatas para 

regulagem de nível. Calha central removível de 
polipropileno ou aço, para a passagem de fiação. 

Pintura com tratamento anticorrosivo, pintura 

epóxi-pó. Fixação da saia realizada através do 
sistema Mini fix. Cor a ser definida pelo órgão. 

10 
JOÃO L 

MARANGON - 

EPP 

SIM SIM SIM SIM HABILITADO   

17 
MESA DE 

TRABALHO 

DIRETOR 

MESA DE TRABALHO DIRETOR (LxPxA) 

(1800X800X740MM) - As medidas externas são 

aproximadas, podendo sofrer variações de até 

5% para mais ou para menos. 
Tampo em madeira MDP ou MDF de 25 mm de 
espessura, revestida com resinas melamínicas de 

baixa pressão (BP), em ambas as faces, fita de borda 

de PVC com 2 mm de espessura em todos os lados, 
e raio de 2,5 mm nas arestas. Painel frontal em 

madeira MDP ou MDF de 15 ou 18 mm de 

espessura, revestida com resinas melamínicas de 
baixa pressão (BP), em ambas as faces, com fita de 

borda de PVC, com 0,5 mm de espessura. Estrutura 

lateral em chapa aço SAE 1020. Ponteiras em 
polipropileno com sapatas reguladoras de nível, 

calha central removível de polipropileno ou aço, 

para a passagem de fiação. Pintura com tratamento 
anti-corrosivo em pintura epóxi-pó. Fixação da saia 

realizada através do sistema Minifix. Cor a ser 

definida pelo órgão. 

30 
JOÃO L 

MARANGON - 

EPP 

SIM SIM SIM SIM HABILITADO   



 
 

ITEM NOME BÁSICO ESPECIFICAÇÃO QTD. LICITANTE 

ATESTADO 

CAPACIDADE 

TÉCNICA 

DECLARAÇÃO DE 

ASSISTÊNCIA 

TÉCNICA LOCAL 

CATÁLOGO 

CERTIFICADO DE 

CONFORMIDADE 

ABNT 

STATUS OBSERVAÇÃO 

18 

MESA DE 

TRABALHO EM 

FORMATO L 

MESA DE TRABALHO EM FORMATO L 

(LxLxPxA) (1500X1500X600X740MM) - As 

medidas externas são aproximadas, podendo 

sofrer variações de até 5% para mais ou para 

menos. 
Tampo único, formato de ”L, em madeira MDP ou 

MDF de 25 mm de espessura, revestida com resinas 
melamínicas de baixa pressão (BP), em ambas as 

faces, fita de borda de PVC com 2 mm de espessura 

em todos os lados e com raio de 2,5 mm nas arestas. 
Painel frontal em madeira MDP ou MDF de 15 ou 

18 mm de espessura, revestida com resinas 

melamínicas de baixa pressão (BP), em ambas as 
faces, com fita de borda de PVC, com 0,5 mm de 

espessura, em todo seu perímetro. Estrutura lateral 

em chapa aço SAE 1020 estampado de 1,06 mm, 
ponteiras em polipropileno e sapatas reguladoras de 

nível. Calha central removível de polipropileno ou 

aço, para a passagem de fiação. Estrutura de canto 
em chapa aço SAE 1020 estampado de 1,06 mm em 

forma quadrada, redonda ou triangular. Pintura da 

estrutura com tratamento anti-corrosivo e 
acabamento em pintura epóxi-pó. Fixação da saia 

realizada através do sistema Minifix. Cor a ser 

definida pelo órgão. 

20 
JOÃO L 

MARANGON - 
EPP 

SIM SIM SIM SIM HABILITADO   



 
 

ITEM NOME BÁSICO ESPECIFICAÇÃO QTD. LICITANTE 

ATESTADO 

CAPACIDADE 

TÉCNICA 

DECLARAÇÃO DE 

ASSISTÊNCIA 

TÉCNICA LOCAL 

CATÁLOGO 

CERTIFICADO DE 

CONFORMIDADE 

ABNT 

STATUS OBSERVAÇÃO 

19 

MESA DE 

TRABALHO EM 

FORMATO L 
 

MESA DE TRABALHO EM FORMATO L 

(LxLxPxA)(1600X1600X600X740MM) - As 

medidas externas são aproximadas, podendo 

sofrer variações de até 5% para mais ou para 

menos. 
Tampo único, formato de ”L, em madeira MDP ou 

MDF de 25 mm de espessura, revestida com resinas 
melamínicas de baixa pressão (BP), em ambas as 

faces, fita de borda de PVC com 2 mm de espessura 

em todos os lados e com raio de 2,5 mm nas arestas. 
Painel frontal em madeira MDP ou MDF de 15 ou 

18 mm de espessura, revestida com resinas 

melamínicas de baixa pressão (BP), em ambas as 
faces, com fita de borda de PVC, com 0,5 mm de 

espessura, em todo seu perímetro. Estrutura lateral 

em chapa aço SAE 1020 estampado de 1,06 mm, 
ponteiras em polipropileno e sapatas reguladoras de 

nível. Calha central removível de polipropileno ou 

aço, para a passagem de fiação. Estrutura de canto 
em chapa aço SAE 1020 estampado de 1,06 mm em 

forma quadrada, redonda ou triangular. Pintura da 

estrutura com tratamento anti-corrosivo e 
acabamento em pintura epóxi-pó. Fixação da saia 

realizada através do sistema Minifix. Cor a ser 

definida pelo órgão. 

20 
JOÃO L 

MARANGON - 
EPP 

SIM SIM SIM SIM HABILITADO   



 
 

ITEM NOME BÁSICO ESPECIFICAÇÃO QTD. LICITANTE 

ATESTADO 

CAPACIDADE 

TÉCNICA 

DECLARAÇÃO DE 

ASSISTÊNCIA 

TÉCNICA LOCAL 

CATÁLOGO 

CERTIFICADO DE 

CONFORMIDADE 

ABNT 

STATUS OBSERVAÇÃO 

20 
MESA DE 

TRABALHO EM 

L 

MESA DE TRABALHO EM L (LxLxPxA) 

(1400X1400X600X740MM) - As medidas 

externas são aproximadas, podendo sofrer 

variações de até 5% para mais ou para menos. 
Tampo único, formato de ”L, em madeira MDP ou 

MDF de 25 mm de espessura, revestida com resinas 

melamínicas de baixa pressão (BP), em ambas as 
faces, fita de borda de PVC com 2 mm de espessura 

em todos os lados e com raio de 2,5 mm nas arestas. 

Painel frontal em madeira MDP ou MDF de 15 ou 
18 mm de espessura, revestida com resinas 

melamínicas de baixa pressão (BP), em ambas as 

faces, com fita de borda de PVC, com 0,5 mm de 
espessura, em todo seu perímetro. Estrutura lateral 

em chapa aço SAE 1020 estampado de 1,06 mm, 

ponteiras em polipropileno e sapatas reguladoras de 
nível. Calha central removível de polipropileno ou 

aço, para a passagem de fiação. Estrutura de canto 

em chapa aço SAE 1020 estampado de 1,06 mm em 
forma quadrada, redonda ou triangular. Pintura da 

estrutura com tratamento anti-corrosivo e 

acabamento em pintura epóxi-pó. Fixação da saia 
realizada através do sistema Minifix. Cor a ser 

definida pelo órgão. 

20 
JOÃO L 

MARANGON - 

EPP 

SIM SIM SIM SIM HABILITADO   

21 

MESA DE 

TRABALHO 

RETANGULAR 

MESA DE TRABALHO RETANGULAR 

(LxPxA) (1000X600X740MM) - As medidas 

externas são aproximadas, podendo sofrer 

variações de até 5% para mais ou para menos. 
Tampo em madeira MDP ou MDF de 25 mm de 

espessura, revestida com resinas melamínicas de 

baixa pressão (BP), em ambas as faces, fita de borda 
de PVC com 2 mm de espessura em todos os lados, 

e raio de 2,5 mm nas arestas. Painel frontal em 

madeira MDP ou MDF de 15 ou 18 mm de 
espessura, revestida com resinas melamínicas de 

baixa pressão (BP), em ambas as faces, com fita de 

borda de PVC, com 0,5 mm de espessura. Estrutura 
lateral em chapa aço SAE 1020. Ponteiras em 

polipropileno com sapatas reguladoras de nível, 

calha central removível de polipropileno ou aço, 
para a passagem de fiação. Pintura com tratamento 

anti-corrosivo em pintura epóxi-pó. Fixação da saia 

realizada através do sistema Minifix. Cor a ser 
definida pelo órgão. 

20 
JOÃO L 

MARANGON - 

EPP 

SIM SIM SIM SIM HABILITADO   



 
 

ITEM NOME BÁSICO ESPECIFICAÇÃO QTD. LICITANTE 

ATESTADO 
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TÉCNICA 

DECLARAÇÃO DE 
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22 

MESA DE 

TRABALHO 

RETANGULAR 

MESA DE TRABALHO RETANGULAR 

(LxPxA) (1200X600X740MM) - As medidas 

externas são aproximadas, podendo sofrer 

variações de até 5%para mais ou para menos. 
Tampo em madeira MDP ou MDF de 25 mm de 

espessura, revestida com resinas melamínicas de 

baixa pressão (BP), em ambas as faces, fita de borda 
de PVC com 2 mm de espessura em todos os lados, 

e raio de 2,5 mm nas arestas. Painel frontal em 

madeira MDP ou MDF de 15 ou 18 mm de 
espessura, revestida com resinas melamínicas de 

baixa pressão (BP), em ambas as faces, com fita de 

borda de PVC, com 0,5 mm de espessura. Estrutura 
lateral em chapa aço SAE 1020. Ponteiras em 

polipropileno com sapatas reguladoras de nível, 

calha central removível de polipropileno ou aço, 
para a passagem de fiação. Pintura com tratamento 

anti-corrosivo em pintura epóxi-pó. Fixação da saia 

realizada através do sistema Minifix. Cor a ser 
definida pelo órgão. 

30 
JOÃO L 

MARANGON - 

EPP 

SIM SIM SIM SIM HABILITADO   

23 
MESA DE 

TRABALHO 

RETANGULAR 

MESA DE TRABALHO RETANGULAR 

(LxPxA) (1400X600X740MM) - As medidas 

externas são aproximadas, podendo sofrer 

variações de até 5% para mais ou para menos. 
Tampo em madeira MDP ou MDF de 25 mm de 
espessura, revestida com resinas melamínicas de 

baixa pressão (BP), em ambas as faces, fita de borda 

de PVC com 2 mm de espessura em todos os lados, 
e raio de 2,5 mm nas arestas. Painel frontal em 

madeira MDP ou MDF de 15 ou 18 mm de 

espessura, revestida com resinas melamínicas de 
baixa pressão (BP), em ambas as faces, com fita de 

borda de PVC, com 0,5 mm de espessura. Estrutura 

lateral em chapa aço SAE 1020. Ponteiras em 
polipropileno com sapatas reguladoras de nível, 

calha central removível de polipropileno ou aço, 

para a passagem de fiação. Pintura com tratamento 
anti-corrosivo em pintura epóxi-pó. Fixação da saia 

realizada através do sistema Minifix. Cor a ser 

definida pelo órgão. 

30 
JOÃO L 

MARANGON - 

EPP 

SIM SIM SIM SIM HABILITADO   
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24 

MESA DE 

TRABALHO 

RETANGULAR 

MESA DE TRABALHO RETANGULAR 

(LxPxA) (1500X600X740MM) - As medidas 

externas são aproximadas, podendo sofrer 

variações de até 5% para mais ou para menos. 
 Tampo em madeira MDP ou MDF de 25 mm de 

espessura, revestida com resinas melamínicas de 

baixa pressão (BP), em ambas as faces, fita de borda 
de PVC com 2 mm de espessura em todos os lados, 

e raio de 2,5 mm nas arestas. Painel frontal em 

madeira MDP ou MDF de 15 ou 18 mm de 
espessura, revestida com resinas melamínicas de 

baixa pressão (BP), em ambas as faces, com fita de 

borda de PVC, com 0,5 mm de espessura. Estrutura 
lateral em chapa aço SAE 1020. Ponteiras em 

polipropileno com sapatas reguladoras de nível, 

calha central removível de polipropileno ou aço, 
para a passagem de fiação. Pintura com tratamento 

anti-corrosivo em pintura epóxi-pó. Fixação da saia 

realizada através do sistema Minifix. Cor a ser 
definida pelo órgão. 

30 
JOÃO L 

MARANGON - 

EPP 

SIM SIM SIM SIM HABILITADO   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


