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COTAÇÃO DE MERCADO – PREGÃO PRESENCIAL –N° 036/2019 
 

ITEM LOTE 01 – ESPECIFICAÇÕES  UND QTD  V. UNIT   V. TOTAL  

01 Poltrona reforma und 224 581,67 130.294,08 

02 Poltrona PO reformada und 03 581,67 1.745,01 

03 Poltrona PMR reforma und 03 581,67 1.745,01 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, mínima das poltronas: 

ENCOSTO: Encosto fixo com estrutura interna fabricada em Imbuia ou Mogno medindo 690x480mm. Espuma 

injetada de poliuretano com tratamento antichama com densidade de 45 ± 5 kgf/m³, com características de baixa 

deformação permanente à compressão, força de indentação vinculada à densidade, alta resistência ao rasgo e 

baixa fadiga dinâmica com espessura de 30mm. Possui revestimento em tecido nacional dublado com costuras 

duplas e paralelas ou corvin com as mesmas características do tecido proporcionando acabamento e design ao 

produto. 

Blindagem do encosto confeccionado em madeira multilaminada de 4mm de espessura e revestida com o mesmo 

material do encosto, com sistema de fixação em pregos sem cabeça e acabamento com cabeça panela (tachinhas). 

ASSENTO: Assento fixo integrado com o encosto e com as mesmas características de fabricação do encosto 

medindo 500x500mm. 

Espuma injetada de poliuretano com tratamento antichama com densidade de 45 ± 5 kgf/m³, com características 

de baixa deformação permanente à compressão, força de indentação vinculada à densidade, alta resistência ao 

rasgo e baixa fadiga dinâmica com espessura de 90mm. Possui revestimento em tecido nacional dublado com 

costuras duplas e paralelas ou corvin com as mesmas características do tecido, proporcionando conforto, 

excelente ergonomia e adequada circulação sanguínea do usuário. Blindagem do assento em TNT preto. 

ESTRUTURA:  Estrutura fabricada em aço tubular perfilado com seção de 20 x 50 mm, e espessura de 1,5mm, 

com superfície tratada por desengraxante alcalino, decapagem, fosfatização de zinco, passivação e pintura 

eletrostática com tinta em pó. 

Barra chata de 250mm x 2”x1/8” para fixação no piso, contando com 02 furos de fixação, para receber parafusos 

parabolt ou auto atarraxantes, conforme estrutura a ser fixada. 

BRAÇOS:  Possui apoio de braço modelo porta copos em PP (polipropileno) injetado com tampa do mesmo 

material, ou braço injetado em integral skin. 

LATERIAIS: Painéis em compensado multilaminado aparente de 15 mm e revestidos com o mesmo material da 

poltrona. 

ATENÇÃO: Os equipamentos devem ser entregues e instalados, devem ser entregue em pleno funcionamento. 

VALOR TOTAL 133.784,10 

      Em atenção aos PBS n° 022/2019 SEMIS, objetivando a instrução do presente processo informamos que 

foram realizadas consultas no mercado local e regional sobre os preços acima mencionados para o 

objeto deste PREGÃO PRESENCIAL, estimando o montante em  R$:  133.784,10 ( Cento e trinta e 

Três mil e Setecentos e Oitenta e Quatro Reais e Dez Centavos). 
 

Altamira/PA, 22 de abril de 2019. 
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