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ITEM QUANTIDADE UNIDADE DESCRICAO

1 33 Un Collant, regata decote redondo frente e costas, 100 % poliamida, na cor branco, diversos tamanhos.

2 30 Par Sapatilha para Ballet, meia ponta sintética, sola inteira, na cor preta.

3 2 Un
Espelhos, 04 mm de espessura, 1,50 metros  de largura, 2,00 metros de altura, com moldura em MDF 15
mm, na cor branca.

4 1 Un
Barra para sala de Ballet em inox, de 1,5", com 5,40 metros de comprimento, com suporte para fixar  de
15 cm de distância da parede, na cor branca, devendo ser instalado no local.

5 1 Un
Barra para sala de Ballet em inox, de 1,3", com 5,40 metros de comprimento, com suporte para fixar  de
15 cm de distância da parede, na cor branca, devendo ser instalado no local.

6 1 UN
Armário baixo, 02 (duas) portas MDF 44 mm, corpo do armário em MDF 44 mm. Dimensões: altura
900mm x largura 705mm x profundidade 430 mm, na cor noce, com puxadores em MDF. Chaveamento
na porta duplo, com prateleira.

7 1 UN
Gaveteiro móvel, em MDF 25 mm. Dimensões: profundidade 450 mm x altura 665mm x largura 470 mm,
na cor noce, chaveamento simultâneo, puxadores em MDF e rodas de silicone.

8 1 UN
Mesa Retangular (conjunto), em MDF 25 mm, base da mesa e tampo em MDF 25 mm. Com as seguintes
dimensões: Mesa retangular 1000x730x600 mm; Mesa retangular, comprimento 1200mm x altura 730mm
x largura 600mm e Conexão 600x730x600 mm, em MDF, na cor noce.

9 1 Un
Arquivo de aço, profundidade 710 mm, altura de 1,34 metros e largura de 0,71 metros, com quatro (04)
gavetas, puxadores em termoplástico injetado. Corrediças em nylon, chaveamento simultâneo, na cor
cinza.

10 1 UN

Mesa reunião oval, em MDF, com revestimento em laminado melamínico de baixa pressão (BP) em ambas
as faces, tampo e painel central (saia) de 15 mm com bordas perfil de PVC post formados em 180°.
Estrutura metálica em tubo 30x50 mm na base e tubo 30x30 mm duplos verticais, ponteira em
polipropileno rebitadas ao tubo. Pintura epóxi a pó. Dimensões: cumprimento1600mm x largura 800mm x
altura 740mm. Na cor cinza ou branca.

11 1 UN

Armário baixo, 02 (duas) portas econômico em MDF, com revestimento em laminado melamínico de baixa
pressão (BP) em ambas as faces de 15 mm. Laterais perfil PVC com aba, tampo e portas em fita PVC.
Costas em eucatex 03 mm, com 02 (duas) portas com fechadura, 01 prateleira e 02 (dois) puxadores tipo
alça em PVC.Dimensões: comprimento 800mm x profundidade 350mm x altura 710mm, na cor cinza ou
branca.

12 1 UN
Suporte para CPU e estabilizador móvel em MDF com revestimento em laminado melamínico de baixa
pressão (BP) em ambas as faces, de 15 mm com bordas de PVC e 04 rodízios. Dimensões: largura 290mm
x profundidade 460mm x altura 360mm,  na cor branca e cinza.

13 1 Un Livro: Exercícios práticos de dinâmica de grupo, volume 01, editora vozes. Autor: Silvino José fritzen.

14 1 Un Livro: Exercícios práticos de dinâmica de grupo, volume 02, editora vozes. Autor: Silvino José fritzen.

15 1 UN
Aparelho de Telefone sem fio, com as seguintes funções: viva voz, idetificação de chamadas DTMF e FSK,
LED no fone para sinalização de chamadas não atendidas.

16 1 Un
Armário Estante, tampo e corpo em 15 mm, fundo em 03 mm, puxadores em acrílico cromado, com as
seguintes dimensões: largura 890mm x profundidade 425mm x altura 1550 mm. Com garantia de 02
(dois) anos.

17 1 UN

Mesa para escritório, tampo e laterais em 15mm, painel frontal em 15 mm, com 02 (duas) gavetas
corrediças metálicas, chave na primeira gaveta. Suporte para teclado de computador retrátil. Suporte para
estabilizador, com as seguintes dimensões: largura 1450mm x profundidade 1650mm x altura 750mm.
Com garantia de 02 (dois) anos.

18 1 Un
Cadeira giratória secretária, braço SL, espuma injetada, base gás, estrutura na cor preta, com regulagem
de altura no braço e encosto, cor preta, garantia de 01 (hum) ano.
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