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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS N.º RP 009/2021 
PROCESSO LICITATÓRIO N° 20/2021 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 086/2021 
 
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO RIO TAQUARI - CONSISA VRT, pessoa 
jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob nº 07.242.772/0001-89, localizado na Avenida Sete de 
Setembro, 45, Bairro Florestal, neste município, representado por seu PRESIDENTE Sr. MARCOS JOSÉ 
SCORSATTO, brasileiro, portador do CPF sob nº 602.741.310/72, RG 90440073857, e; a LICITANTE 
VENCEDORA: MOVESCO IND. COM. MÓVEIS ESCOLARES LTDA, inscrito no CNPJ (MF) sob o 
nº93.234.789/0001-26, estabelecido Rodovia BR 386 KM 341,5 Nº 5876 - CEP: 95905500, Lajeado - RS, 
representado pelo Senhor(a) LISETE LEINDECKER REITER, CIC: 368.476.580-53, de acordo com a 
representação legal que lhe é outorgada. 
 
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
O presente tem como fundamento legal habilitação em procedimento licitatório na modalidade 
Pregão Eletrônico nº 09/2021, realizada nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, 
do Decreto Federal 10.024/19, da Resolução nº006/2020, de 21 de fevereiro de 2020, Resolução 
nº026/2014, de 26 de dezembro de 2014, Resolução nº 03/2021, de 28 de abril de 2021, da Lei 
Complementar n°123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações posteriores, com aplicação subsidiária 
da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, as normas gerais da Lei nº 
11.107/05, Decreto Federal nº 6.017/07, e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste 
Edital e seus anexos. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E SUAS ESPECIFICAÇÕES 
1.1. REGISTRO DE PREÇOS, resultantes das propostas de empresa(s) que ofereçam o menor custo para 
futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado de móveis escolares, aplicada ao 
atendimento da rede pública de ensino dos órgãos ou entidades dos entes da Federação consorciados 
ou referendados ao CONSISA VRT, na condição de Órgão participante desta licitação de acordo com os 
quantitativos estimados no Termo de Referência (ANEXO I). 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO REGISTRADO 
2.1. Cada item tem sua especificação, conforme consta no ANEXO I deste termo. 

LOTE 1 

Item Objeto Quant. Unidade Valor unitário 

1 Conjunto escolar tamanho 06  7.000 Conjunto             711,00  

2 Conjunto escolar tamanho 05  3.000 Conjunto             697,00  

3 Conjunto escolar tamanho 04  3.000 Conjunto             649,20  

4 Conjunto escolar tamanho 03  3.000 Conjunto             630,00  

5 Conjunto escolar tamanho 06  4.000 Conjunto             804,95  

6 Conjunto escolar tamanho 06 4.000 Conjunto             728,00  

7 Conjunto escolar tamanho 05 2.000 Conjunto             668,00  

8 Conjunto escolar tamanho 04 2.000 Conjunto             631,80  

9 Conjunto escolar tamanho 06 5.000 Conjunto             661,00  

10 Conjunto escolar tamanho 03 3.000 Conjunto             505,00  
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11 Conjunto escolar tamanho 06 7.000 Conjunto             623,00  

12 Conjunto escolar tamanho 05 3.000 Conjunto             608,00  

13 Conjunto escolar tamanho 04 3.000 Conjunto             586,00  

14 Conjunto escolar tamanho 03 3.000 Conjunto             572,00  

15 Conjunto escolar tamanho 01 3.000 Conjunto             489,00  

16 Conjunto escolar tamanho 06 6.000 Conjunto             749,00  

17 Conjunto escolar tamanho 05 2.500 Conjunto             744,00  

18 Conjunto escolar tamanho 04 2.500 Conjunto             675,60  

19 Conjunto escolar tamanho 03 2.500 Conjunto             657,00  

20 Conjunto escolar tamanho 01 2.000 Conjunto             571,80  

21 Cadeira universitária  3.000 Unidade             542,00  

22 Cadeira universitária  3.000 Unidades             588,00  

23 Cadeira universitária  3.000 Unidade             499,00  

24 Conjunto professor, mesa e cadeira  800 Unidade         1.059,60  

25 Conjunto professor, mesa e cadeira  1.200 Unidade             817,00  

26 Mesa PCR 600 Unidades             569,00  

        

 LOTE 2 

1 Conjunto coletivo infantil, 1 mesa e 7 cadeiras   800 Conjunto         1.699,00  

2 Conjunto coletivo infantil, 1 mesa e 6 cadeiras  800 Conjunto         1.620,00  

3 
Conjunto coletivo infantil, 1 mesa central, 8 mesas 
trapézio e 8 cadeiras 

600 Conjunto  
       3.399,00  

4 
Conjunto coletivo infantil, 1 mesa central, 6 mesas 
trapézio e 6 cadeiras 

400 Conjunto 
       2.884,20  

5 Conjunto coletivo infantil, 1 mesa e 4 cadeiras  800 Conjunto        1.149,00  

6 Conjunto coletivo infantil, 1 mesa e 8 cadeiras   600 Conjunto        1.947,00  

7 Conjunto coletivo infantil, 1 mesa e 4 cadeiras  600 Conjunto        1.439,00  

8 Conjunto coletivo infantil, 1 mesa e 8 cadeiras  700 Conjunto        1.620,00  

10 Estante organizadora 400 Unidade        1.173,60  

11 Fraldário/trocador 400 Unidade        1.323,60  

12 Armario alto multiuso 600 Unidade        1.990,20  

13 Armário nove portas coloridas 600 Unidade        1.110,60  

14 Armário para mochilas 600 Unidade            937,20  

15 Estante com nove nichos 600 Unidade            769,00  

16 Mesa maternal/atividades de quatro lugares 900 Unidade        1.509,00  

17 Mesa maternal/atividades de cinco lugares 800 Unidade        1.679,00  

18 Cadeira giratória para monitora 900 Unidade            389,00  

LOTE 3 

Item Objeto Quant. Unidade 

 1 Conjunto mesa bipartida com 4 cadeiras   600 Conjunto        3.032,00  

2 Conjunto mesa tripartida com 6 cadeiras  600 Conjunto        4.900,40  
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3 Caminha empilhável 2.400 Conjunto            483,00  

LOTE 4 

Item Objeto Quant. Unidade 

 1 Conjunto coletivo adulto, 1 mesa e 4 cadeiras   400 Unidade        1.791,00  

2 Conjunto sextavado adulto, 1 mesa e 6 cadeiras  400 Unidade        1.615,80  

3 Conjunto refeitório adulto, 1 mesa e 2 bancos  1.200 Unidade        1.520,00  

4 
Mesa refeitório adulto com oito assentos 
escamoteáveis  

800 Unidade 
       2.281,00  

5 
Mesa refeitório adulto em resina com oito assentos 
escamoteáveis  

800 Unidade 
       3.301,20  

6 
Mesa refeitório adulto em resina com seis assentos 
escamoteáveis 

800 Unidade 
       2.544,00  

7 Conjunto refeitório infantil, 1 mesa e 2 bancos  400 Unidade        1.476,00  

8 Conjunto refeitório infantil, 1 mesa e 4 cadeiras  400 Unidade        1.321,00  

9 Conjunto refeitório maternal, 1 mesa e 4 cadeiras  400 Unidade        1.176,36  

LOTE 5 

Item Objeto Quant. Unidade 

 1 Cadeira estofada fixa    800 Unidade            381,35  

2 Cadeira estofada giratória modelo secretária  180 Unidade            574,00  

3 
Cadeira estofada giratória modelo secretária (sem 
braços)  

180 Unidade 
           408,00  

4 Cadeira estofada giratória modelo diretor  240 Unidade            999,00  

5 Cadeira estofada giratória modelo presidente  240 Unidade            946,00  

6 Cadeira giratória modelo presidente  120 Unidade        1.425,00  

7 Cadeira giratória modelo presidente  180 Unidade        2.346,00  

8 Cadeira giratória modelo secretária   180 Unidade            954,00  

9 Longarina 02 lugares em polipropileno 360 Unidade            660,00  

LOTE 6 

Item Objeto Quant. Unidade 

 3 Armário baixo duas portas 600 Unidade            514,66  

4 Gaveteiro volante duas gavetas 600 Unidade            630,00  

5 Mesa secretária com duas gavetas 1200 Unidade            607,00  

6 Mesa secretária sem gavetas 1200 Unidade            405,00  

 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS DA DETENTORA  
3.1 A Detentora dos Preços Registrados terá seu registro cancelado quando:  
a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços - ARP;  
b) não retirar ou não aceitar a Nota de Empenho, sem justificativa aceitável;  
c) não aceitar reduzir os preços registrados, quando este se tornar superior ao praticado no mercado;  
d) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput d art. 7º da Lei Federal nº 10.520, de 2002.  
3.2 O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas nas alíneas “a”, “b” e “d” do subitem anterior, 
será formalizado por despacho expedido pelo contraditório e a ampla defesa.  
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3.3 O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso 
fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e 
justificados: 
a) por razão de interesse público; ou  
b) a pedido do fornecedor. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA E INÍCIO DA VIGÊNCIA  
4.1 O termo de REGISTRO DE PREÇOS vigorará por 12 (doze) meses, contados a partir da data da 
assinatura da ATA do presente processo. 
a) Durante o prazo de validade da ATA inexistirá obrigatoriedade, por parte do Município, de proceder 
aquisições exclusivamente por seu intermédio, podendo, quando julgar conveniente, utilizar outros 
meios expressamente contemplados em lei, sem que caiba ao detentor indenização ou recurso, 
assegurada preferência ao mesmo tão somente em igualdade de condições. 
b) Neste mesmo interregno fica também garantido ao órgão responsável pelo REGISTRO o direito de 
cancelar a ATA na verificação de quaisquer das hipóteses legalmente previstas para tanto, garantidos à 
detentora o contraditório e ampla defesa. 
4.2 A ata de registro de preços deve ter assinatura eletrônica/digital da pessoa jurídica ou física 
(representante legal) criptografada através de um certificado digital emitido por autoridade 
certificadora, por exemplo, ICP-Brasil. Ou ser assinada de forma presencial na sede do Consórcio no 
prazo legal. 
 
CLÁUSULA QUINTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO/EXECUÇÃO 
5.1– A aquisição do item, com fornecimento parcelado, será efetuada conforme a necessidade do 
Órgão Participante.  
5.1.1. Para receber o pagamento, a Contratada deverá, após a entrega, apresentar nota fiscal dos 
produtos adquiridos.  
5.1.2. Ao receber a nota fiscal, a fiscalização efetuará a conferência da perfeita adequação da nota 
fiscal ao bem/serviço ofertado ao Poder Público.  
5.1.2.1. Se aprovado o material/produto pela fiscalização, haverá o aceite formal. 
5.1.3. Com o recebimento da nota fiscal, o atestado positivo emitido pela fiscalização contratual e a 
aprovação pela Contabilidade, considerar-se-á liquidada a despesa. 
5.1.4. O Contratante (Município) dispõe do prazo de até 30 (trinta) dias após o recebimento da nota 
fiscal e atestado pela Contabilidade, para efetuar o pagamento à Contratada.  
5.1.4.1 O prazo previsto no item 5.1.4 não transcorrerá caso verificadas inconformidades na nota fiscal 
apresentada pela Contratada.  
5.1.5. Durante todo o transcorrer da Ata de Registro de Preços e como condição da expedição da(s) 
Nota(s) de Empenho(s) e da efetivação do(s) seu(s) pagamento(s), a empresa deverá manter 
regularizados e dentro dos seus períodos de validade, os seguintes documentos:  
5.1.5.1. Prova de regularidade com a Fazenda Federal (Certidão conjunta negativa de débitos relativos 
aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União) e deve abranger inclusive as contribuições sociais 
previstas na lei 8.212, de 24.7.1991; 
5.1.5.2. Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei.  
5.1.5.3. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de certidão negativa Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT. 
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CLÁUSULA SEXTA - DA AUTORIZAÇÃO E DA DESPESA DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
6.1 A realização desta licitação encontra-se autorizada no Processo Administrativo nº 020/2021. 
6.2 Os recursos orçamentários para fazer frente às despesas da presente licitação serão alocados 
quando da emissão das Notas de Empenho. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DA SUBCONTRATAÇÃO 
7.1 É vedada a subcontratação parcial e/ou total do objeto do contrato. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DOS REAJUSTES 
8.1 Não haverá qualquer reajustamento de preços, nem mesmo atualização dos valores.  
 
CLÁUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO 
9.1 A fiscalização do recebimento dos materiais contratados será realizada por servidor a ser 
designado, cabendo o acompanhamento, controle, aceitação dos mesmos conforme deverá constar 
nas Notas Fiscais/Faturas, podendo rejeitá-los no todo ou em parte, quando estes não obedecerem ou 
não atenderem ao especificado. 
9.2 A presença da fiscalização, quaisquer que sejam os atos praticados no desempenho de suas 
atribuições, não implicará solidariedade ou corresponsabilidade com a Contratada, que responderá 
única e integralmente pela entrega da máquina.   
9.3 A fiscalização poderá exigir a substituição de qualquer material, que não corresponder às 
especificações constantes no Termo de Referência (ANEXO I) e/ou apresentar defeito, num prazo 
máximo de 03 (três) dias após a notificação. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO E PROCEDIMENTO 
10.1  A Ata de Registro de Preços - ARP poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições contidas 
no art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 
a.1) O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no 
mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador 
da Ata promover as necessárias negociações junto aos prestadores de serviço. 
a.2) Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço 
praticado no mercado, o órgão gerenciador deverá: 
a.2.1) convocar o licitante vencedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao 
praticado pelo mercado; 
a.2.2) frustrada a negociação, o licitante será liberado do compromisso assumido; e 
a.2.3) convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação. 
a.3) Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante 
requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador 
poderá: 
a.3.1) liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a 
veracidade dos motivos e comprovantes apresentados e se a comunicação ocorrer antes do pedido de 
fornecimento; e 
a.3.2) convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação. 
a.4) Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador procederá à revogação da Ata de 
Registro de Preços - ARP, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 
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a.5) Fracassada a negociação com os demais fornecedores, para adesão de item, a empresa deve 
apresentar documentos comprobatórios de custo do produto/item datados da época da licitação 
(antes da abertura da sessão) a fim de comprovar o custo base, bem como, apresentar documento que 
comprove o custo atual, justificando assim o valor que a empresa possa a vir a solicitar em pedido de 
reequilíbrio. 
b) O presente certame licitatório, destinado ao registro de preços, não obriga o CONSISA VRT a firmar 
contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para aquisição de 
determinados itens, ficando assegurado ao detentor do registro a preferência de fornecimento em 
igualdade de condições. 
c) O licitante detentor da Ata de Registro de Preços - ARP poderá solicitar o reequilíbrio econômico-
financeiro dos preços vigentes através de solicitação formal via protocolo ao Órgão Gerenciador do 
Registro de Preços, desde que acompanhado de documentos que comprovem a procedência do 
pedido, que serão analisados e julgados pelo Município. 
d) O preço atualizado não poderá ser superior ao praticado no mercado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES  
11.1. Aos MUNICÍPIOS/ÓRGÃOS PARTICIPANTES do certame constituem as seguintes obrigações:  
11.1.1. Efetuar o pagamento ajustado;  
11.1.2. Dar à CONTRATADA as condições necessárias à regular execução do Contrato;  
11.1.3. Modificar o contrato, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de interesse 
público, respeitado os direitos do contratado;  
11.1.4. Rescindir o contrato, unilateralmente, nos casos especificados no inciso I do art. 79 Lei 
8.666/93;  
11.1.5. Aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste.  
11.1.6. Fiscalizar a entrega e os materiais ora contratados, bem como notificar a empresa em caso de 
necessidade. 
 
11.2 DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR 
São obrigações do FORNECEDOR, além de outras inerentes ou decorrentes da presente contratação:  
11.2.1. Todos os encargos decorrentes de possíveis contratos, tais como obrigações civis, trabalhistas, 
fiscais, previdenciárias ou quaisquer outras, serão de exclusiva responsabilidade do FORNECEDOR;  
11.2.2. O FORNECEDOR se obriga a cumprir os termos previstos na presente Ata e a responder todas 
as consultas feitas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR ou CONTRATANTE no que se refere ao atendimento do 
objeto.  
11.2.3 O FORNECEDOR ficará obrigado a manter, durante a vigência desta Ata, todas as condições de 
habilitação exigidas pela Lei.  
11.2.4 O FORNECEDOR obriga-se a atender ao objeto desta Ata de acordo com as especificações e 
critérios estabelecidos no Edital de Licitação, seus Anexos, Proposta apresentada, e ainda:  
a) Efetuar a entrega ou prestar o serviço conforme proposta apresentada e especificações exigidas 
nesta Ata, assim como no Edital, executando fielmente o objeto contratado em observância às 
recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação;  
b) Responder prontamente às solicitações da CONTRATANTE, pessoalmente ou mediante telefone, fax, 
e-mail ou site a ser fornecido, ou qualquer outro meio eficiente para resolução de problemas, bem 
como para esclarecimentos de dúvidas inerentes ao objeto desta Ata;  
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c) É de responsabilidade do FORNECEDOR indenizar todo e qualquer prejuízo, pessoal ou material, 
causado no exercício de sua atividade, que possa advir direta ou indiretamente à CONTRATANTE ou a 
terceiros, por qualquer de seus funcionários, representante e/ou preposto.  
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA INEXECUÇÃO E RESCISÃO 
12.1. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, de acordo com os artigos 78 e 79 
da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterações. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  
13.1. O licitante vencedor ficará passível da aplicação das sanções e penalidades previstas na Lei 
Federal nº 10.520/02, e, subsidiariamente, na Lei Federal nº 8.666/93, aplicáveis isolada ou 
conjuntamente, nas seguintes situações:  
13.1.1. Pela não apresentação da documentação de habilitação, proposta de preços e amostras (se 
solicitadas), pela apresentação de documentação falsa ou pela não manutenção da proposta, por parte 
do licitante detentor da melhor oferta:  
I. Advertência;  
II. Notificação; 
III. Multa na razão de 5% (cinco por cento) sobre o valor total da proposta;  
IV. Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com o CONSISA VRT e com seus municípios 
consorciados, pelo prazo de até 02 (dois) anos.  
13.1.2. Pela oferta de produto e/ou serviço em desacordo com as especificações constantes no Edital:  
I. Advertência;  
II. Notificação; 
III. Multa na razão de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do item ofertado em desacordo.  
13.1.3. Pela recusa na entrega do objeto e/ou execução dos serviços, dentro do prazo previsto no 
Edital:  
I. Advertência;  
II. Notificação; 
III. Multa na razão de 10% (dez por cento) sobre o valor total dos itens recusados;  
IV. Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com o CONSISA VRT e com seus municípios 
consorciados, pelo prazo de até 02 (dois) anos. 
13.1.4. Pelo atraso na entrega do objeto e/ou execução dos serviços, além do prazo previsto no Edital:  
I. Advertência;  
II. Notificação; 
III. Multa diária na razão de 1% (um por cento) sobre o valor total dos itens não entregues, por dia de 
atraso, a contar do primeiro dia após o término do prazo previsto para entrega do objeto;  
IV. Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com o CONSISA VRT e com seus municípios 
consorciados, pelo prazo de até 02 (dois) anos.  
13.1.5. Pela entrega do objeto e/ou execução dos serviços em desacordo com o solicitado no Edital:  
I. Advertência;  
II. Notificação; 
III. Multa na razão de 10% (dez por cento) sobre o valor total dos itens entregues em desacordo, por 
infração, com prazo de até 05 (cinco) dias úteis para a efetiva adequação;  
IV. Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com o CONSISA VRT e com seus municípios 
consorciados, pelo prazo de até 02 (dois) anos.  
13.1.6. Por causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual:  
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I. Advertência;  
II. Notificação; 
III. Ressarcimento ao erário;  
IV. Multa na razão de 5% (cinco por cento) sobre o valor total da proposta; 
V. Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com o CONSISA VRT e com seus municípios 
consorciados, pelo prazo de até 02 (dois) anos.  
13.2. Nos termos do art. 7º da Lei Federal nº 10.520/02 e do art. 49 do Decreto Federal nº 10.024/19, 
o licitante, sem prejuízo das demais cominações legais e contratuais, poderá ficar, pelo prazo de até 05 
(cinco) anos, impedido de licitar e contratar com o CONSISA VRT e com seus municípios consorciados e 
ter cancelado o Registro Cadastral de Fornecedores junto a esses órgãos, nos casos de: 
a) não assinar o Contrato ou a Ata de Registro de Preços; 
b) não entregar a documentação exigida no Edital; 
c) apresentar documentação falsa; 
d) causar o atraso na execução do objeto; 
e) não mantiver a proposta; 
f) falhar na execução do Contrato; 
g) fraudar a execução do Contrato; 
h) comportar-se de modo inidôneo; 
i) declarar informações falsas; e 
j) cometer fraude fiscal. 
13.3. Em qualquer hipótese de aplicação de penalidades será assegurado ao Contratado o 
contraditório e a ampla defesa. 
13.4. Da aplicação das penas previstas caberá recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da 
intimação, o qual deverá poderá ser enviado por e-mail ou protocolado no Protocolo Central do 
município. 
13.5. O recurso ou o pedido de reconsideração, relativos às penalidades acima dispostas, será dirigido 
à Autoridade Competente para decisão. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA ANULAÇÃO E REVOGAÇÃO 
14.1 Fica assegurado ao CONSISA VRT, o direito de, a qualquer tempo, antes da contratação, revogar a 
presente Ata, por interesse público, decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, 
suficiente para justificar o ato, sem que assista às licitantes direito à indenização. 
 
 CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA POLÍTICA DE PROTEÇÃO DE DADOS (LGPD) 
15.1. As partes reconhecem que no exercício das atividades contratadas poderão ter acesso, 
voluntária ou involuntariamente, a informações exclusivas e confidenciais uma da outra, de seus 
clientes/usuários e/ou de terceiros, tais como dados pessoais ou sensíveis, assim considerados nos 
termos da Lei 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD). 
15.2. Em razão disso, as partes comprometem-se a manter, no desempenho das atividades 
contratadas, o mais absoluto sigilo sobre tais dados, abstendo-se de copiar, reproduzir, fotografar, 
filmar, vender, ceder, licenciar, comercializar, transferir ou de outra forma divulgar ou dispor de tais 
dados a terceiros, tampouco de utilizá-los para quaisquer outros fins que não sejam aqueles atinentes 
ao objeto do contrato. Em outras palavras, os referidos dados podem ser utilizados apenas para as 
finalidades do objeto do contrato e desde que preservado o sigilo sobre eles. 
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15.3. Dessa forma, as partes assumem o dever de zelar para que o uso dos dados ocorra em absoluta 
observância à legislação vigente, em especial à Lei 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados – 
LGPD), com respeito ao sigilo, bem como com a identificação e notificação de eventuais vazamentos 
ocorridos. 
15.4. A violação de tais obrigações poderá ocasionar a responsabilização da parte infratora pelas 
consequências da quebra de sigilo e/ou vazamento de dados, nos termos da Lei 13.709/2018 (Lei Geral 
de Proteção de Dados – LGPD), sem o prejuízo de outras penalidades previstas na legislação.  
15.5. O dever de manter em sigilo os dados a que teve acesso se estende por prazo indeterminado 
mesmo após a extinção do contrato, independentemente do motivo da extinção.  
15.6. É assegurado o direito de regresso caso uma das partes seja demandada por ato ou omissão de 
responsabilidade da outra. 
 
As questões oriundas desta Ata e do procedimento licitatório que a precedeu serão dirimidas no Foro 
da Comarca de Lajeado – RS, esgotadas as vias administrativas.  
 
Para constar que foi lavrado a presente Ata de Registro de Preços, que vai assinada pelo Sr. Marcos 
José Scorsatto, Prefeito de Itapuca/RS, Presidente do CONSISA VRT, e pela empresa, qualificados 
preambularmente, representando a detentora e testemunhas.  
 
Lajeado, RS 09 de novembro de 2021. 
 
 
 
 

____________________________________ ____________________________________ 
CONSISA VRT EMPRESA 

 
 
 
 

 

___________________________________  
Setor Jurídico  
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ANEXO I 
 

Lote1: 
Item 1: Conjunto escolar tamanho 06:  Mesa: Laterais e travessa de sustentação do porta-livros em 
tubo de aço 29x58mm chapa 16(parede 1,5mm), pés em tubo 38mm (parede 1½”) chapa 16(parede 
1,5mm). Fixação do tampo em tubo 20x20 (parede 1,50mm) para reforço de sua parte superior as 
quais são fixadas 02 peças laterais em tubo 20x30 (parede 1,50mm) dando assim resistência à 
superfície do tampo. Fechamento com ponteiras e sapatas em polipropileno cor azul, fixadas à 
estrutura através de rebites de repuxo diâmetro de 4,80mm, comprimento 4.8x16mm. Proteção da 
superfície com tratamento especial anticorrosivo e pintura em epóxi-pó, híbrida e eletrostática cor 
cinza. Porta livros (503x304mm) em polipropileno cor cinza, fixado à estrutura longitudinal através de 
rebites de repuxo. Tampo (600x450mm) superfície plana, em resina ABS, texturizado, 4mm de 
espessura, bordas laterais em alto brilho (abas que envolvem a estrutura dimensões de 45mm de 
altura no lado posterior do tampo com redução para 21mm na parte do contato com o usuário) com 
frizo para maior resistência, nervuras transversais e longitudinais para reforço à tração na parte 
inferior do tampo. Altura da mesa: 760mm. Cadeira: Estrutura em tubo de aço 20,7mm, em chapa 
14(1,90mm). Ponteiras e sapatas em polipropileno cor azul, fixadas à estrutura através de encaixe e 
pino expansor. Proteção da superfície com tratamento especial anticorrosivo e pintura em epóxi-pó, 
híbrida e eletrostática cor cinza. Assento (400x430mm) e encosto (396x198mm) em polipropileno, 
anatômicos, cor azul. Altura do assento ao chão 460mm.  
 
Item 2: Conjunto escolar tamanho 05:  Mesa: Laterais e travessa de sustentação do porta livros em 
tubo de aço 29x58mm chapa 16(parede 1,5mm), pés em tubo 38mm (parede 1½”) chapa 16(parede 
1,5mm). Fixação do tampo em tubo 20x20 (parede 1,50mm) para reforço de sua parte superior as 
quais são fixadas 02 peças laterais em tubo 20x30 (parede 1,50mm) dando assim resistência à 
superfície do tampo. Fechamento com ponteiras e sapatas em polipropileno cor verde, fixadas à 
estrutura através de rebites de repuxo diâmetro de 4,80mm, comprimento 4.8x16mm. Proteção da 
superfície com tratamento especial anticorrosivo e pintura em epóxi-pó, híbrida e eletrostática cor 
cinza. Porta livros (503x304mm) em polipropileno cor cinza, fixado à estrutura longitudinal através de 
rebites de repuxo. Tampo (600x450mm) superfície plana, em resina ABS, texturizado, 4mm de 
espessura, bordas laterais em alto brilho (abas que envolvem a estrutura dimensões de 45mm de 
altura no lado posterior do tampo com redução para 21mm na parte do contato com o usuário) com 
frizo para maior resistência, nervuras transversais e longitudinais para reforço à tração na parte 
inferior do tampo. Altura da mesa: 715mm. Cadeira: Estrutura em tubo de aço 20,7mm, em chapa 
14(1,90mm). Ponteiras e sapatas em polipropileno cor verde, fixadas à estrutura através de encaixe e 
pino expansor. Proteção da superfície com tratamento especial anticorrosivo e pintura em epóxi-pó, 
híbrida e eletrostática cor cinza. Assento (400x390mm) e encosto (396x198mm) em polipropileno, 
anatômicos, cor verde. Altura do assento ao chão 430mm.  
 
Item 3: Conjunto escolar tamanho 04: Mesa: Laterais e travessa de sustentação do porta livros em 
tubo de aço 29x58mm chapa 16(parede 1,5mm), pés em tubo 38mm (parede 1 ½”) chapa 16(parede 
1,5mm). Fixação do tampo em tubo 20x20(parede 1,50mm) para reforço de sua parte superior as 
quais são fixadas 02 peças laterais em tubo 20x30(parede 1,50mm) dando assim resistência à 
superfície do tampo. Fechamento com ponteiras e sapatas em polipropileno cor vermelho, fixadas à 
estrutura através de rebites de repuxo diâmetro de 4,80mm, comprimento 4.8x16mm. Proteção da 
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superfície com tratamento especial anticorrosivo e pintura em epóxi-pó, híbrida e eletrostática cor 
cinza. Porta livros(503x304mm) em polipropileno cor cinza, fixado à estrutura longitudinal através de 
rebites de repuxo. Tampo (600x450mm) superfície plana, em resina ABS, texturizado, 4mm de 
espessura, bordas laterais em alto brilho (abas que envolvem a estrutura dimensões de 45mm de 
altura no lado posterior do tampo com redução para 21mm na parte do contato com o usuário) com 
frizo para maior resistência, nervuras transversais e longitudinais para reforço à tração na parte 
inferior do tampo. Altura da mesa: 640mm. Cadeira: Estrutura em tubo de aço 20,7mm, em chapa 14 
(1,90mm). Ponteiras e sapatas em polipropileno cor vermelho, fixadas à estrutura através de encaixe e 
pino expansor.  Proteção da superfície com tratamento especial anticorrosivo e pintura em epóxi-pó, 
híbrida e eletrostática cor cinza. Assento(400x350mm) e encosto(396x198mm) em polipropileno, 
anatômicos, cor vermelho. Altura do assento ao chão 380mm. 
 
Item 4:Conjunto escolar tamanho 03:   Mesa: Laterais e travessa de sustentação do porta livros em 
tubo de aço 29x58mm chapa 16(parede 1,5mm), pés em tubo 38mm (parede 1 ½”) chapa 16(parede 
1,5mm). Fixação do tampo em tubo 20x20 (parede 1,50mm) para reforço de sua parte superior as 
quais são fixadas 02 peças laterais em tubo 20x30 (parede 1,50mm) dando assim resistência à 
superfície do tampo. Fechamento com ponteiras e sapatas em polipropileno cor amarelo, fixadas à 
estrutura através de rebites de repuxo diâmetro de 4,80mm, comprimento 4.8x16mm. Proteção da 
superfície com tratamento especial anticorrosivo e pintura em epóxi-pó, híbrida e eletrostática cor 
cinza. Porta livros (503x304mm) em polipropileno cor cinza, fixado à estrutura longitudinal através de 
rebites de repuxo. Tampo (600x450mm) superfície plana, em resina ABS, texturizado, 4mm de 
espessura, bordas laterais em alto brilho (abas que envolvem a estrutura dimensões de 45mm de 
altura no lado posterior do tampo com redução para 21mm na parte do contato com o usuário) com 
frizo para maior resistência, nervuras transversais e longitudinais para reforço à tração na parte 
inferior do tampo. Altura da mesa: 590mm. Cadeira: Estrutura em tubo de aço 20,7mm, em chapa 
14(1,90mm). Ponteiras e sapatas em polipropileno cor AMARELO, fixadas à estrutura através de 
encaixe e pino expansor. Proteção da superfície com tratamento especial anticorrosivo e pintura em 
epóxi-pó, híbrida e eletrostática cor CINZA. Assento (400x310mm) e encosto (396x198mm) em 
polipropileno, anatômicos, cor AMARELO. Altura do assento ao chão 350mm.  
 
Item 5:Conjunto escolar tamanho 06: Mesa: Estrutura em tubo de aço, seção retangular, colunas com 
barramento duplo em tubo de 20x40mm (parede 1,50mm) e 20x30mm (parede 1,50mm) chapa #16. 
Travessas inferiores em tubo 20x40 (parede 1,20mm), travessa superior em tubo 20x20 (parede 
1,90mm) para fixação do tampo. Uma travessa sob o porta livros de 30x50mm (parede 1,06mm) e 
outras duas travessas sob o tampo para reforço de sua parte superior em tubo 20x20 (parede 1,20mm). 
Porta livros tipo gradil em perfil de aço maciço seção circular de 1¼” 6mm, construído por duas peças 
transversais em perfil 1¼” 6mm e cinco longitudinais em perfil 3/16, fechamento com abas laterais 
altura 45mm e aba frontal 50mm. Dimensões: 545x340mm. Soldagem pelo processo MIG em todas as 
junções. Proteção da superfície com tratamento especial anticorrosivo e pintura em epóxi-pó híbrida e 
eletrostática cor cinza. Fechamento dos topos dos tubos superiores com ponteiras fixadas à estrutura 
através de encaixe. Topos inferiores com ponteiras em forma de “L” 20x40 com calço dimensões 47x20 
fixadas por rebites 4.8x16 com deslizadores fixados à estrutura através de encaixe, ambos em 
polipropileno 100% injetadas. Protetor de pintura em resina plástica para apoio dos pés do usuário em 
forma de “U”, dimensões 260x21,5x12mm em polipropileno, fixados a estrutura através de pinos. 
Tampo (600x450mm) em resina ABS, texturizado, 4mm de espessura, bordas laterais em alto brilho 
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(abas que envolvem a estrutura dimensões de 45mm de altura no lado posterior do tampo com 
redução para 21mm na parte do contato com o usuário) com frizo para maior resistência, nervuras 
transversais e longitudinais para reforço à tração na parte inferior do tampo. Dotado de dois porta lápis 
e canetas medindo 180x15x9mm, uma cavidade para borracha e apontadores medindo 70x35x9mm e 
outra para porta copos medindo 70mm de diâmetro por 9mm de profundidade. Altura 760mm. 
Cadeira: Estrutura em tubo de aço 7/8” chapa #16 (parede 1,50mm) para o encosto e tubo 7/8 (parede 
1,20mm) para os pés. Dotada de 02 reforços transversais em tubo 3/4 (parede 1,06mm) soldados na 
parte inferior do assento e 04 travessas de reforço entre as pernas em tubo 3/4 (parede 1,06mm). 
Soldagem pelo sistema MIG em todas as junções. Proteção da superfície com tratamento especial 
anticorrosivo e pintura em epóxi-pó híbrida e eletrostática cor cinza.  Fechamento dos topos dos tubos 
(inclusive os pés) com ponteiras em polipropileno injetado de alta densidade, fixados na estrutura 
através de encaixe. Assento (425x400mm) sem abas e com curvatura anatômica anterior e posterior 
em resina plástica de alto impacto (PP) com cavidade especial para alojamento adequado do rebite. 
Encosto (410x210mm) em resina plástica (PP) ergonômico com cavidade especial para alojamento 
adequado do rebite. A espessura do assento/encosto deve ser de 8mm em toda sua extensão. Fixados 
à estrutura por rebites pop de alumínio (4 no assento e 4 no encosto) 6.2x25. Altura do assento ao 
chão 460mm e altura do encosto ao chão 850mm. 
 
Item 6:Conjunto escolar tamanho 06: Mesa: Estrutura em tubo de aço, seção retangular de 20x40mm, 
chapa #16 (parede 1,50mm), colunas com barramento duplo nas laterais em tubo 20x40 (parede 
1,50mm) e 20x30 (parede 1,50mm), chapa 16, uma travessa sob o porta livros em tubo 30x50 (parede 
1,50mm). Porta livros tipo gradil em perfil de aço maciço seção circular de ¼” de diâmetro, soldado à 
estrutura. Suportes de fixação do tampo em chapa de aço espessura de 1,90mm (chapa #14), 
dimensões de 35x25mm, soldados à estrutura. Soldagem pelo processo MIG em todas as junções. 
Proteção da superfície com tratamento especial anticorrosivo e pintura em epóxi-pó cor preto, híbrida 
e eletrostática. Fechamento dos topos dos tubos superiores com ponteiras em polipropileno fixadas à 
estrutura através de encaixe. Topos inferiores com ponteiras em polipropileno 100% injetadas, com 
deslizadores, fixados à estrutura através de encaixe, reforçadas com rebites de alumínio. Tampo 
(600x450mm) encaixado na estrutura, em compensado 18mm de espessura, revestido na face 
superior em laminado melamínico de alta pressão, texturizado espessura de 0,8mm, e face inferior 
revestida em lâmina de madeira, espessura de 0,6mm. Bordas longitudinais aparentes (frezados), com 
aplicação de selador e verniz. Tampo fixado à estrutura por parafusos 4,8x16 PHP. Dimensões totais da 
carteira: 640mm de largura, 450mm de profundidade e 760mm de altura. Cadeira: Estrutura em tubo 
de aço 7/8” chapa #16 (parede 1,50mm), dotado de 02 (dois) reforços transversais soldados na parte 
inferior do assento e 02 (dois) reforços transversais soldados na parte inferior das pernas frontais e 
traseiras para melhor resistência à estrutura, com arco de reforço no encosto (pega mão). Soldagem 
pelo processo MIG em todas as junções. Proteção da superfície com tratamento especial anticorrosivo 
e pintura em epóxi-pó cor preto. Fechamento dos topos e sapatas com ponteiras 7/8, plásticas em 
polipropileno injetado de alta densidade, fixados na estrutura através de encaixe. Assento 
(405x430mm) e encosto (400x180mm) em compensado 10mm de espessura, moldado a quente, com 
formato anatômico e cantos arredondados, revestidos com laminado melamínico texturizado e 
acabamento das bordas com verniz. Fixados à estrutura por rebites 6.2x22 de alumínio (4 no assento e 
4 no encosto). Altura do assento ao chão 460mm, altura do encosto ao chão 835mm e altura do arco 
(pega mão) 880mm.  
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Item 7:Conjunto escolar tamanho 05:  Mesa: Estrutura em tubo de aço, seção retangular de 
20x40mm, chapa #16 (parede 1,50mm), colunas com barramento duplo nas laterais em tubo 20x40 
(parede 1,50mm) e 20x30 (parede 1,50mm), chapa 16, uma travessa sob o porta livros em tubo 30x50 
(parede 1,50mm). Porta livros tipo gradil em perfil de aço maciço seção circular de ¼” de diâmetro, 
soldado à estrutura. Suportes de fixação do tampo em chapa de aço espessura de 1,90mm (chapa 
#14), dimensões de 35x25mm, soldados à estrutura. Soldagem pelo processo MIG em todas as 
junções. Proteção da superfície com tratamento especial anticorrosivo e pintura em epóxi-pó cor 
preto, híbrida e eletrostática. Fechamento dos topos dos tubos superiores com ponteiras em 
polipropileno fixadas à estrutura através de encaixe. Topos inferiores com ponteiras em polipropileno 
100% injetadas, com deslizadores, fixados à estrutura através de encaixe, reforçadas com rebites de 
alumínio. Tampo (600x450mm) encaixado na estrutura, em compensado 18mm de espessura, 
revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, texturizado espessura de 0,8mm, 
e face inferior revestida em lâmina de madeira, espessura de 0,6mm. Bordas longitudinais aparentes 
(frezados), com aplicação de selador e verniz. Tampo fixado à estrutura por parafusos 4,8x16 PHP. 
Dimensões totais da carteira: 640mm de largura, 450mm de profundidade e 710mm de altura. 
Cadeira: Estrutura em tubo de aço 7/8” chapa #16 (parede 1,50mm), dotado de 02 (dois) reforços 
transversais soldados na parte inferior do assento e 02 (dois) reforços transversais soldados na parte 
inferior das pernas frontais e traseiras para melhor resistência à estrutura, com arco de reforço no 
encosto (pega mão). Soldagem pelo processo MIG em todas as junções. Proteção da superfície com 
tratamento especial anticorrosivo e pintura em epóxi-pó cor preto. Fechamento dos topos e sapatas 
com ponteiras 7/8, plásticas em polipropileno injetado de alta densidade, fixados na estrutura através 
de encaixe. Assento (400x400mm) e encosto (400x180mm) em compensado 10mm de espessura, 
moldado a quente, com formato anatômico e cantos arredondados, revestidos com laminado 
melamínico texturizado e acabamento das bordas com verniz. Fixados à estrutura por rebites 6.2x22 
de alumínio (4 no assento e 4 no encosto). Altura do assento ao chão 430mm, altura do encosto ao 
chão 800mm e altura do arco (pega mão) 850mm.  
 
Item 8:Conjunto escolar tamanho 04:  Mesa: Estrutura em tubo de aço, seção retangular de 
20x40mm, chapa #16 (parede 1,50mm), colunas com barramento duplo nas laterais em tubo 20x40 
(parede 1,50mm) e 20x30 (parede 1,50mm), chapa 16, uma travessa sob o porta livros em tubo 30x50 
(parede 1,50mm). Porta livros tipo gradil em perfil de aço maciço seção circular de ¼” de diâmetro, 
soldado à estrutura. Suportes de fixação do tampo em chapa de aço espessura de 1,90mm (chapa 
#14), dimensões de 35x25mm, soldados à estrutura. Soldagem pelo processo MIG em todas as 
junções. Proteção da superfície com tratamento especial anticorrosivo e pintura em epóxi-pó cor 
preto, híbrida e eletrostática. Fechamento dos topos dos tubos superiores com ponteiras em 
polipropileno fixadas à estrutura através de encaixe. Topos inferiores com ponteiras em polipropileno 
100% injetadas, com deslizadores, fixados à estrutura através de encaixe, reforçadas com rebites de 
alumínio. Tampo (600x450mm) encaixado na estrutura, em compensado 18mm de espessura, 
revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, texturizado espessura de 0,8mm, 
e face inferior revestida em lâmina de madeira, espessura de 0,6mm. Bordas longitudinais aparentes 
(frezados), com aplicação de selador e verniz. Tampo fixado à estrutura por parafusos 4,8x16 PHP. 
Dimensões totais da carteira: 640mm de largura, 450mm de profundidade e 640mm de altura. 
Cadeira: Estrutura em tubo de aço 7/8” chapa #16 (parede 1,50mm), dotado de 02 (dois) reforços 
transversais soldados na parte inferior do assento e 02 (dois) reforços transversais soldados na parte 
inferior das pernas frontais e traseiras para melhor resistência à estrutura, com arco de reforço no 



 

 

 

     

Página | 14  
 

encosto (pega mão). Soldagem pelo processo MIG em todas as junções. Proteção da superfície com 
tratamento especial anticorrosivo e pintura em epóxi-pó cor preto. Fechamento dos topos e sapatas 
com ponteiras 7/8, plásticas em polipropileno injetado de alta densidade, fixados na estrutura através 
de encaixe. Assento (400x360mm) e encosto (400x180mm) em compensado 10mm de espessura, 
moldado a quente, com formato anatômico e cantos arredondados, revestidos com laminado 
melamínico texturizado e acabamento das bordas com verniz. Fixados à estrutura por rebites 6.2x22 
de alumínio (4 no assento e 4 no encosto). Altura do assento ao chão 380mm, altura do encosto ao 
chão 730mm e altura do arco (pega mão) 780mm.  
 
Item 9:Conjunto escolar tamanho 06:  Mesa: Estrutura em tubo de aço 7/8 (parede 1,90mm) para os 
pés, três travessas em tubo 7/8 (parede 1,50mm) entre as pernas para fins de reforço. Pés com 
ponteiras plásticas 7/8 internas fixadas através de encaixe, do tipo bola. Soldagem pelo processo MIG 
em todas as junções. Proteção da superfície com tratamento especial anticorrosivo e pintura em epóxi-
pó na cor preto. Peça em forma de “U” em tubo 7/8 (parede 1,50mm para apoio ao gradil soldado às 
mesmas). Porta livros tipo gradil aramado de aço trefilado 1/4 e 3/16 redondos. Tampo (600x500mm) 
em compensado de 18mm revestido com laminado melamínico de 0,8mm texturizado. Bordas com 
acabamento em alumínio tipo “T” em formato boleado e liso (dimensões 19mmx13mm) na parte que é 
encaixado na madeira duas ranhuras de cada lado com distância entre elas de 4mm. A espessura da 
peça encaixada de 2mm e com extremidade das ranhuras de 3,7mm. Raio de curvatura da parte 
boleada de 12mm. Fixação do tampo na estrutura através de seis parafusos auto atarraxantes. Altura 
total: 760mm. Cadeira: Estrutura em tubo de aço 7/8, chapa #16 (parede 1,50mm), dotada de um 
reforço transversal em tubo 7/8 (parede 1,50mm) soldados na parte inferior do assento e 04 travessas 
de reforço entre as pernas em tubo 3/4 (parede 1,06mm). Soldagem pelo sistema MIG em todas as 
junções. Proteção da superfície com tratamento especial anticorrosivo e pintura em epóxi-pó na cor 
preto. Fechamento dos topos dos tubos (inclusive os pés) com ponteiras em polipropileno injetado de 
alta densidade, fixados na estrutura através de encaixe do tipo “bola”. Assento (405x420mm) e encosto 
(400x200mm) em compensado 10mm anatômico revestido com laminado melamínico texturizado e 
acabamento das bordas com verniz, fixados a estrutura através de 8 rebites de alumínio 6.2x25 (4 no 
assento e 4 no encosto). Altura do assento ao chão 460mm e altura do encosto ao chão 850mm. 
 
Item 10:Conjunto escolar tamanho 03:   Mesa: Estrutura em tubo de aço 7/8 (parede 1,06mm), três 
travessas em tubo 7/8(parede 1,06mm) entre as pernas para fins de reforço. Pés com ponteiras 
plásticas 7/8 internas fixadas através de encaixe, do tipo bola. Soldagem pelo processo MIG em todas 
as junções. Proteção da superfície com tratamento especial anticorrosivo e pintura em epóxi-pó na cor 
preto.  Peça em forma de “U” em tubo 7/8(parede 1,06mm) para apoio ao gradil soldado às mesmas. 
Porta livros tipo gradil aramado de aço trefilado 1/4 e 3/16 redondos. Tampo(600x450mm) em 
compensado de 18mm revestido com laminado melamínico de 0,8mm texturizado. Bordas com 
acabamento em alumínio tipo “T” em formato boleado e liso (dimensões 19mm x 13mm) na parte que 
é encaixado na madeira duas ranhuras de cada lado com distância entre elas de 4mm. A espessura da 
peça encaixada de 2mm e com extremidade das ranhuras de 3,7mm. Raio de curvatura da parte de 
12mm. Fixação do tampo na estrutura através de seis parafusos auto-atarraxantes. Altura total: 
590mm. Cadeira: Estrutura em tubo de aço 7/8, chapa #16 (parede 1,06mm), dotada de 01(um) 
reforço transversal em tubo 7/8(parede 1,06mm) soldados na parte inferior do assento e 04 travessas 
de reforço entre as pernas em tubo 3/4(parede 1,06mm). Soldagem pelo sistema MIG em todas as 
junções. Proteção da superfície com tratamento especial anticorrosivo e pintura em epóxi-pó cor 
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preto. Fechamento dos topos dos tubos (inclusive os pés) com ponteiras em polipropileno injetado de 
alta densidade, fixados na estrutura através de encaixe do tipo “bola”. Assento(340x300mm) e 
encosto(340x160mm) em compensado 10mm anatômico revestido com laminado melamínico e 
acabamento das bordas com verniz. Fixados a estrutura através de 8 rebites de alumínio 6.2x25 (4 no 
assento e 4 no encosto). Altura do assento ao chão 350mm e altura do encosto ao chão 680mm. 
 
Item 11:Conjunto escolar tamanho 06:  Mesa: Laterais e suporte do porta livros confeccionados em 
tubo de aço secção oblonga de 29x58mm em chapa 16(1,5mm). Travessa superior para fixação do 
tampo confeccionada em tubo de aço secção circular 31,75mm (1¼”) chapa 16(1,5mm). Pés em tubo 
de aço secção circular 38mm (1½”) em chapa 16(1,5mm). Fechamento com ponteiras e sapatas em 
polipropileno injetadas na cor azul, fixadas à estrutura através de rebites de repuxo diâmetro de 
4.8x16mm. Nos moldes das ponteiras e sapatas da mesa deve ser grafado o símbolo internacional de 
reciclagem, apresentando o número identificador do polímero e o nome da empresa fabricante do 
componente injetado. As peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes 
cortantes. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso que assegure 
resistência à corrosão em câmara de névoa salina. Solda deve possuir superfície lisa e homogênea, não 
devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Todos os encontros de tubos 
devem receber solda em todo o perímetro de união. Devem ser eliminados respingos ou irregularidade 
de solda, rebarbas e arredondados os cantos agudos. Tampo (600x450mm) em madeira aglomerada 
(MDP) de 18mm de espessura revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 
0,8mm de espessura, acabamento texturizado na cor cinza e revestimento na face inferior em chapa 
de balanceamento - contra placa fenólica de 0,6mm. Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 
e comprimento 10mm.  Fitas de bordo em PVC com “primer”, acabamento texturizado na cor azul 
coladas com adesivo “hot melting”, dimensões nominais de 22mm (largura) x 2,5mm (espessura). 
Cantos arredondados. Fixação do tampo à estrutura através de 06 porcas garra rosca métrica m6 
(diâmetro 6mm), 06 parafusos rosca métrica M6 (diâmetro 6mm), comprimento 47mm cabeça panela 
Philips. Porta livros (503x304mm) em polipropileno injetado na cor cinza. No molde do porta livros 
deve ser grafado com o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do 
polímero e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Fixação do porta livros à estrutura 
longitudinal através de rebites de repuxo. Pintura dos elementos metálicos com tinta em pó híbrida 
epóxi, eletrostática brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 microns na cor cinza. 
Na lateral direita da mesa, face externa deverá conter a identificação do padrão dimensional, através 
de processo de tampografia, tamanho 35x37mm. Altura da mesa: 760mm. Cadeira: Estrutura em tubo 
de aço 20,7mm, em chapa 14(1,90mm). Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem, 
injetados na cor azul, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. Nos moldes das ponteiras 
e sapatas da cadeira deve ser grafado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número 
identificador do polímero e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Pintura dos 
elementos metálicos com tinta em pó híbrida epóxi, eletrostática brilhante, polimerizada em estufa, 
espessura mínima de 40 microns cor cinza. Assento (400x430mm) e encosto(396x198mm) em 
polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente, pigmentados na 
cor azul. Fixação do assento e encosto à estrutura através de rebites de repuxo 4,8mm, comprimento 
12mm. Nos moldes do assento e encosto deve ser grafado com o símbolo internacional de reciclagem, 
apresentando o número identificador do polímero e o nome da empresa fabricante do componente 
injetado. As peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes. 
Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso que assegure resistência à 
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corrosão em câmara de névoa salina. Solda deve possuir superfície lisa e homogênea, não devendo 
apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Todos os encontros de tubos devem 
receber solda em todo o perímetro de união. Devem ser eliminados respingos ou irregularidade de 
solda, rebarbas e arredondados os cantos agudos. Na parte posterior do encosto deverá conter a 
identificação do padrão dimensional, através de processo de tampografia, tamanho 35x37mm. Altura 
do assento ao chão 460mm. 
 
Item 12:Conjunto escolar tamanho 05:  Mesa: Laterais e suporte do porta livros confeccionados em 
tubo de aço secção oblonga de 29x58mm em chapa 16(1,5mm). Travessa superior para fixação do 
tampo confeccionada em tubo de aço secção circular 31,75mm (1¼”) chapa 16(1,5mm). Pés em tubo 
de aço secção circular 38mm (1½”) em chapa 16(1,5mm).  Fechamento com ponteiras e sapatas em 
polipropileno injetadas na cor verde, fixadas à estrutura através de rebites de repuxo diâmetro de 
4.8x16mm. Nos moldes das ponteiras e sapatas da mesa deve ser grafado o símbolo internacional de 
reciclagem, apresentando o número identificador do polímero e o nome da empresa fabricante do 
componente injetado. As peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes 
cortantes. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso que assegure 
resistência à corrosão em câmara de névoa salina. Solda deve possuir superfície lisa e homogênea, não 
devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Todos os encontros de tubos 
devem receber solda em todo o perímetro de união. Devem ser eliminados respingos ou irregularidade 
de solda, rebarbas e arredondados os cantos agudos. Tampo (600x450mm) em madeira aglomerada 
(MDP) de 18mm de espessura revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 
0,8mm de espessura, acabamento texturizado na cor cinza  e revestimento na face inferior em chapa 
de balanceamento - contra placa fenólica de 0,6mm. Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 
e comprimento 10mm. Fitas de bordo em PVC com “primer”, acabamento texturizado na cor verde 
coladas com adesivo “hot melting”, dimensões nominais de 22mm (largura) x 2,5mm (espessura). 
Cantos arredondados. Fixação do tampo à estrutura através de 06 porcas garra rosca métrica m6 
(diâmetro 6mm), 06 parafusos rosca métrica M6 (diâmetro 6mm), comprimento 47mm cabeça panela 
Philips. Porta livros (503x304mm) em polipropileno injetado na cor cinza. No molde do porta livros 
deve ser grafado com o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do 
polímero e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Fixação do porta livros à estrutura 
longitudinal através de rebites de repuxo. Pintura dos elementos metálicos com tinta em pó híbrida 
epóxi, eletrostática brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 microns na cor cinza. 
Na lateral direita da mesa, face externa deverá conter a identificação do padrão dimensional, através 
de processo de tampografia, tamanho 35x37mm. Altura da mesa: 710mm. Cadeira: Estrutura em tubo 
de aço 20,7mm, em chapa 14(1,90mm). Ponteiras, sapatas, assento e encosto em polipropileno 
copolímero virgem, injetados na cor verde, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. Nos 
moldes das ponteiras e sapatas da cadeira deve ser grafado o símbolo internacional de reciclagem, 
apresentando o número identificador do polímero e o nome da empresa fabricante do componente 
injetado. Pintura dos elementos metálicos com tinta em pó híbrida epóxi, eletrostática brilhante, 
polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 microns na cor cinza. Assento (400x390mm) e 
encosto (396x198mm) em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados 
anatomicamente, pigmentados na cor verde. Fixação do assento e encosto à estrutura através de 
rebites de repuxo 4,8mm, comprimento 16mm. Nos moldes do assento e encosto deve ser grafado 
com o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero e o 
nome da empresa fabricante do componente injetado. As peças injetadas não devem apresentar 



 

 

 

     

Página | 17  
 

rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento 
anti-ferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina. Solda deve possuir 
superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou 
escórias. Todos os encontros de tubos devem receber solda em todo o perímetro de união. Devem ser 
eliminados respingos ou irregularidade de solda, rebarbas e arredondados os cantos agudos. Na parte 
posterior do encosto deverá conter a identificação do padrão dimensional, através de processo de 
tampografia, tamanho 35x37mm. Altura do assento ao chão 430mm.  
 
Item 13:Conjunto escolar tamanho 04:  Mesa: Laterais e suporte do porta livros confeccionados em 
tubo de aço secção oblonga de 29x58mm em chapa 16(1,5mm). Travessa superior para fixação do 
tampo confeccionada em tubo de aço secção circular 31,75mm (1¼”) chapa 16(1,5mm). Pés em tubo 
de aço secção circular 38mm (1½”) em chapa 16(1,5mm).  Fechamento com ponteiras e sapatas em 
polipropileno injetadas na cor vermelha, fixadas à estrutura através de rebites de repuxo diâmetro de 
4.8x16mm. Nos moldes das ponteiras e sapatas da mesa deve ser grafado o símbolo internacional de 
reciclagem, apresentando o número identificador do polímero e o nome da empresa fabricante do 
componente injetado. As peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes 
cortantes. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso que assegure 
resistência à corrosão em câmara de névoa salina. Solda deve possuir superfície lisa e homogênea, não 
devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Todos os encontros de tubos 
devem receber solda em todo o perímetro de união. Devem ser eliminados respingos ou irregularidade 
de solda, rebarbas e arredondados os cantos agudos. Tampo (600x450mm) em madeira aglomerada 
(MDP) de 18mm de espessura revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 
0,8mm de espessura, acabamento texturizado na cor cinza  e revestimento na face inferior em chapa 
de balanceamento - contra placa fenólica de 0,6mm. Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 
e comprimento 10mm. Fitas de bordo em PVC com “primer”, acabamento texturizado na cor vermelha 
coladas com adesivo “hot melting”, dimensões nominais de 22mm (largura) x 2,5mm (espessura). 
Cantos arredondados. Fixação do tampo à estrutura através de 06 porcas garra rosca métrica m6 
(diâmetro 6mm), 06 parafusos rosca métrica M6 (diâmetro 6mm), comprimento 47mm cabeça panela 
Philips. Porta livros (503x304mm) em polipropileno injetado na cor cinza. No molde do porta livros 
deve ser grafado com o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do 
polímero e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Fixação do porta livros à estrutura 
longitudinal através de rebites de repuxo. Pintura dos elementos metálicos com tinta em pó híbrida 
epóxi, eletrostática brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 microns na cor cinza. 
Na lateral direita da mesa, face externa deverá conter a identificação do padrão dimensional, através 
de processo de tampografia, tamanho 35x37mm. Altura da mesa: 640mm. Cadeira: Estrutura em tubo 
de aço 20,7mm, em chapa 14(1,90mm). Ponteiras, sapatas, assento e encosto em polipropileno 
copolímero virgem, injetados na cor vermelha, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. 
Nos moldes das ponteiras e sapatas da cadeira deve ser grafado o símbolo internacional de reciclagem, 
apresentando o número identificador do polímero e o nome da empresa fabricante do componente 
injetado. Pintura dos elementos metálicos com tinta em pó híbrida epóxi, eletrostática brilhante, 
polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 microns na cor cinza. Assento (400x350mm) e 
encosto (396x198mm) em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados 
anatomicamente, pigmentados na cor vermelho. Fixação do assento e encosto à estrutura através de 
rebites de repuxo 4,8mm, comprimento 16mm. Nos moldes do assento e encosto deve ser grafado 
com o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero e o 
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nome da empresa fabricante do componente injetado. As peças injetadas não devem apresentar 
rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento 
anti-ferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina. Solda deve possuir 
superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou 
escórias. Todos os encontros de tubos devem receber solda em todo o perímetro de união. Devem ser 
eliminados respingos ou irregularidade de solda, rebarbas e arredondados os cantos agudos. Na parte 
posterior do encosto deverá conter a identificação do padrão dimensional, através de processo de 
tampografia, tamanho 35x37mm. Altura do assento ao chão 380mm.  
 
Item 14:Conjunto escolar tamanho 03:  Mesa: Laterais e suporte do porta livros confeccionados em 
tubo de aço secção oblonga de 29x58mm em chapa 16(1,5mm). Travessa superior para fixação do 
tampo confeccionada em tubo de aço secção circular 31,75mm (1¼”) chapa 16(1,5mm). Pés em tubo 
de aço secção circular 38mm (1½”) em chapa 16(1,5mm).  Fechamento com ponteiras e sapatas em 
polipropileno injetadas na cor amarelo, fixadas à estrutura através de rebites de repuxo diâmetro de 
4.8x16mm. Nos moldes das ponteiras e sapatas da mesa deve ser grafado o símbolo internacional de 
reciclagem, apresentando o número identificador do polímero e o nome da empresa fabricante do 
componente injetado. As peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes 
cortantes. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso que assegure 
resistência à corrosão em câmara de névoa salina. Solda deve possuir superfície lisa e homogênea, não 
devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Todos os encontros de tubos 
devem receber solda em todo o perímetro de união. Devem ser eliminados respingos ou irregularidade 
de solda, rebarbas e arredondados os cantos agudos. Tampo (600x450mm) em madeira aglomerada 
(MDP) de 18mm  de espessura revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 
0,8mm de espessura, acabamento texturizado na cor cinza  e  revestimento na face inferior em chapa 
de balanceamento - contra placa fenólica de 0,6mm. Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 
e comprimento 10mm. Fitas de bordo em PVC com “primer”, acabamento texturizado na cor amarela 
coladas com adesivo “hot melting”, dimensões nominais de 22mm (largura) x 2,5mm (espessura). 
Cantos arredondados. Fixação do tampo à estrutura através de 06 porcas garra rosca métrica m6 
(diâmetro 6mm), 06 parafusos rosca métrica M6 (diâmetro 6mm), comprimento 47mm cabeça panela 
Philips. Porta livros (503x304mm) em polipropileno injetado na cor cinza. No molde do porta livros 
deve ser grafado com o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do 
polímero e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Fixação do porta livros à estrutura 
longitudinal através de rebites de repuxo. Pintura dos elementos metálicos com tinta em pó híbrida 
epóxi, eletrostática brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 microns na cor cinza. 
Na lateral direita da mesa, face externa deverá conter a identificação do padrão dimensional, através 
de processo de tampografia, tamanho 35x37mm. Altura da mesa: 590mm. Cadeira: Estrutura em tubo 
de aço 20,7mm, em chapa 14(1,90mm). Ponteiras, sapatas, assento e encosto em polipropileno 
copolímero virgem, injetados na cor amarelo, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. 
Nos moldes das ponteiras e sapatas da cadeira deve ser grafado o símbolo internacional de reciclagem, 
apresentando o número identificador do polímero e o nome da empresa fabricante do componente 
injetado. Pintura dos elementos metálicos com tinta em pó híbrida epóxi, eletrostática brilhante, 
polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 microns na cor cinza. Assento (400x310mm) e 
encosto (396x198mm) em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados 
anatomicamente, pigmentados na cor amarelo. Fixação do assento e encosto à estrutura através de 
rebites de repuxo 4,8mm, comprimento 16mm. Nos moldes do assento e encosto deve ser grafado 
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com o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero e o 
nome da empresa fabricante do componente injetado. As peças injetadas não devem apresentar 
rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento 
anti-ferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina. Solda deve possuir 
superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou 
escórias. Todos os encontros de tubos devem receber solda em todo o perímetro de união. Devem ser 
eliminados respingos ou irregularidade de solda, rebarbas e arredondados os cantos agudos. Na parte 
posterior do encosto deverá conter a identificação do padrão dimensional, através de processo de 
tampografia, tamanho 35x37mm. Altura do assento ao chão 350mm. 
 
Item 15:Conjunto escolar tamanho 01:  Mesa: Laterais e suporte dos porta livros confeccionados em 
tubo de aço secção oblonga de 29x58mm em chapa 16(1,5mm). Travessa superior para fixação do 
tampo confeccionada em tubo de aço secção circular 31,75mm (1¼”) chapa 16(1,5mm). Pés em tubo 
de aço secção circular 38mm (1½”) em chapa 16(1,5mm). Fechamento com ponteiras e sapatas em 
polipropileno injetadas na cor laranja, fixadas à estrutura através de rebites de repuxo diâmetro de 
4.8x16mm. Nos moldes das ponteiras e sapatas da mesa deve ser grafado o símbolo internacional de 
reciclagem, apresentando o número identificador do polímero e o nome da empresa fabricante do 
componente injetado. As peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes 
cortantes. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso que assegure 
resistência à corrosão em câmara de névoa salina. Solda deve possuir superfície lisa e homogênea, não 
devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Todos os encontros de tubos 
devem receber solda em todo o perímetro de união. Devem ser eliminados respingos ou irregularidade 
de solda, rebarbas e arredondados os cantos agudos. Tampo (600x450mm) em madeira aglomerada 
(MDP) de 18mm de espessura revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 
0,8mm de espessura, acabamento texturizado na cor cinza  e  revestimento na face inferior em chapa 
de balanceamento - contra placa fenólica de 0,6mm. Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 
e comprimento 10mm.  Fitas de bordo em PVC com “primer”, acabamento texturizado na cor laranja 
coladas com adesivo “hot melting”, dimensões nominais de 22mm (largura) x 2,5mm (espessura). 
Cantos arredondados. Fixação do tampo à estrutura através de 06 porcas garra rosca métrica m6 
diâmetro 6mm), 06 parafusos rosca métrica M6 (diâmetro 6mm), comprimento 47mm cabeça panela, 
Philips. Pintura dos elementos metálicos com tinta em pó híbrida epóxi, eletrostática brilhante, 
polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 microns na cor cinza. Na lateral direita da mesa, face 
externa deverá conter a identificação do padrão dimensional, através de processo de tampografia, 
tamanho 35x37mm. Altura da mesa: 464mm.  Cadeira: Estrutura em tubo de aço 20,7mm, em chapa 
14(1,90mm). Ponteiras, sapatas, assento e encosto em polipropileno copolímero virgem, injetados na 
cor laranja, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. Nos moldes das ponteiras e sapatas 
da cadeira deve ser grafado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número 
identificador do polímero e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Pintura dos 
elementos metálicos com tinta em pó híbrida epóxi, eletrostática brilhante, polimerizada em estufa, 
espessura mínima de 40 microns na cor cinza. Assento (340x260mm) e encosto (336x168mm) em 
polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente, pigmentados na 
cor laranja. Fixação do assento e encosto à estrutura através de rebites de repuxo 4,8mm, 
comprimento 16mm. Nos moldes do assento e encosto deve ser grafado com o símbolo internacional 
de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero e o nome da empresa fabricante do 
componente injetado. As peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes 
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cortantes. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso que assegure 
resistência à corrosão em câmara de névoa salina. Solda deve possuir superfície lisa e homogênea, não 
devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Todos os encontros de tubos 
devem receber solda em todo o perímetro de união. Devem ser eliminados respingos ou irregularidade 
de solda, rebarbas e arredondados os cantos agudos. Na parte posterior do encosto deverá conter 
identificação do padrão dimensional, através de processo de tampografia, tamanho 35x37mm. Altura 
do assento ao chão 260mm. 
 
Item 16:Conjunto escolar tamanho 06:  Mesa: Laterais e suporte do porta livros confeccionados em 
tubo de aço secção oblonga de 29x58mm em chapa 16(1,5mm). Travessa superior para fixação do 
tampo confeccionada em tubo de aço secção circular 31,75mm (1¼”) chapa 16(1,5mm). Pés em tubo 
de aço secção circular 38mm (1½”) em chapa 16(1,5mm).  Fechamento com ponteiras e sapatas em 
polipropileno injetadas na cor azul, fixadas à estrutura através de rebites de repuxo diâmetro de 
4.8x16mm.  Nos moldes das ponteiras e sapatas da mesa deve ser grafado o símbolo internacional de 
reciclagem, apresentando o número identificador do polímero e o nome da empresa fabricante do 
componente injetado. As peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes 
cortantes. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso que assegure 
resistência à corrosão em câmara de névoa salina. Solda deve possuir superfície lisa e homogênea, não 
devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Todos os encontros de tubos 
devem receber solda em todo o perímetro de união. Devem ser eliminados respingos ou irregularidade 
de solda, rebarbas e arredondados os cantos agudos. Tampo em ABS injetado na cor azuL, com rebaixo 
na superfície superior para evitar arranchamento do laminado melamínico de alta pressão 0,8mm de 
espessura, acabamento texturizado, na cor cinza que será aplicado no tampo através de colagem com 
adesivo bicomponente dotado de porcas com flange, com rosca métrica M6, coinjetadas e, de travessa 
estrutural em nylon “6.0” (Poliamida) aditivado com fibra de vidro, injetada na cor PRETA. Dimensões 
acabadas 608mm (largura) x 466mm (profundidade) x 22mm (altura), admitindo-se tolerância de até 
+/- 3mm para largura e profundidade e +/- 1mm para altura. Nos moldes do tampo e da travessa 
estrutural devem ser gravados o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número 
identificador do polímero, a identificação "modelo FDE-FNDE" e o nome da empresa fabricante do 
componente injetado. Nesses moldes também devem ser inseridos datadores duplos com miolo 
giratório de 16mm de diâmetro (tipo insert), indicando mês e ano de fabricação. Porta livros 
(503x304mm) em polipropileno injetado na cor cinza. No molde do porta livros deve ser grafado com o 
símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero e o nome da 
empresa fabricante do componente injetado. Fixação do porta livros à estrutura longitudinal através 
de rebites de repuxo. Pintura dos elementos metálicos com tinta em pó híbrida epóxi, eletrostática 
brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 microns na cor cinza. Na lateral direita da 
mesa, face externa deverá conter a identificação do padrão dimensional, através de processo de 
tampografia, tamanho 35x37mm.  Altura 760mm. Cadeira: Estrutura em tubo de aço 20,7mm, em 
chapa 14(1,90mm). Ponteiras, sapatas, assento e encosto em polipropileno copolímero virgem, 
injetados na cor azul, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. Nos moldes das ponteiras 
e sapatas da cadeira deve ser grafado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número 
identificador do polímero e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Pintura dos 
elementos metálicos com tinta em pó híbrida epóxi, eletrostática brilhante, polimerizada em estufa, 
espessura mínima de 40 microns cor cinza. Assento (400x430mm) e encosto (396x198mm) em 
polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente, pigmentados na 
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cor azul. Fixação do assento e encosto à estrutura através de rebites de repuxo 4,8mm, comprimento 
16mm. Nos moldes do assento e encosto deve ser grafado com o símbolo internacional de reciclagem, 
apresentando o número identificador do polímero e o nome da empresa fabricante do componente 
injetado. As peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes.  
Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso que assegure resistência à 
corrosão em câmara de névoa salina. Solda deve possuir superfície lisa e homogênea, não devendo 
apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Todos os encontros de tubos devem 
receber solda em todo o perímetro de união. Devem ser eliminados respingos ou irregularidade de 
solda, rebarbas e arredondados os cantos agudos. Na parte posterior do encosto deverá conter a 
identificação do padrão dimensional, através de processo de tampografia, tamanho 35x37mm. Altura 
do assento ao chão 460mm.  
 
Item 17:Conjunto escolar tamanho 05:  Mesa: Laterais e suporte do porta livros confeccionados em 
tubo de aço secção oblonga de 29x58mm em chapa 16(1,5mm). Travessa superior para fixação do 
tampo confeccionada em tubo de aço secção circular 31,75mm (1¼”) chapa 16(1,5mm). Pés em tubo 
de aço secção circular 38mm (1½”) em chapa 16(1,5mm). Fechamento com ponteiras e sapatas em 
polipropileno injetadas na cor verde, fixadas à estrutura através de rebites de repuxo diâmetro de 
4.8x16mm. Nos moldes das ponteiras e sapatas da mesa deve ser grafado o símbolo internacional de 
reciclagem, apresentando o número identificador do polímero e o nome da empresa fabricante do 
componente injetado. As peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes 
cortantes. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso que assegure 
resistência à corrosão em câmara de névoa salina. Solda deve possuir superfície lisa e homogênea, não 
devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Todos os encontros de tubos 
devem receber solda em todo o perímetro de união. Devem ser eliminados respingos ou irregularidade 
de solda, rebarbas e arredondados os cantos agudos. Tampo em ABS injetado na cor verde, com 
rebaixo na superfície superior para evitar arranchamento do laminado melamínico de alta pressão 
0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor cinza que será aplicado no tampo através de 
colagem com adesivo bicomponente. dotado de porcas com flange, com rosca métrica M6, coinjetadas 
e, de travessa estrutural em nylon “6.0” (Poliamida) aditivado com fibra de vidro, injetada na cor preta. 
Dimensões acabadas 608mm (largura) x 466mm (profundidade) x 22mm (altura), admitindo-se 
tolerância de até +/- 3mm para largura e profundidade e +/- 1mm para altura. Nos moldes do tampo e 
da travessa estrutural devem ser gravados o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o 
número identificador do polímero, a identificação "modelo FDE-FNDE” e o nome da empresa 
fabricante do componente injetado. Nesses moldes também devem ser inseridos datadores duplos 
com miolo giratório de 16mm de diâmetro (tipo insert), indicando mês e ano de fabricação. Porta 
livros (503x304mm) em polipropileno injetado na cor cinza. No molde do porta livros deve ser grafado 
com o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero e o 
nome da empresa fabricante do componente injetado. Fixação do porta livros à estrutura longitudinal 
através de rebites de repuxo.  Pintura dos elementos metálicos com tinta em pó híbrida epóxi, 
eletrostática brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 microns na cor cinza. Na 
lateral direita da mesa, face externa deverá conter a identificação do padrão dimensional, através de 
processo de tampografia, tamanho 35x37mm. Altura da mesa: 710mm. Cadeira: Estrutura em tubo de 
aço 20,7mm, em chapa 14(1,90mm). Ponteiras, sapatas, assento e encosto em polipropileno 
copolímero virgem, injetados na cor verde, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. Nos 
moldes das ponteiras e sapatas da cadeira deve ser grafado o símbolo internacional de reciclagem, 
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apresentando o número identificador do polímero e o nome da empresa fabricante do componente 
injetado. Pintura dos elementos metálicos com tinta em pó híbrida epóxi, eletrostática brilhante, 
polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 microns na cor cinza. Assento (400x390mm) e 
encosto (396x198mm) em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados 
anatomicamente, pigmentados na cor verde. Fixação do assento e encosto à estrutura através de 
rebites de repuxo 4,8mm, comprimento 16mm. Nos moldes do assento e encosto deve ser grafado 
com o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero e o 
nome da empresa fabricante do componente injetado. As peças injetadas não devem apresentar 
rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento 
anti-ferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina.  Solda deve possuir 
superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou 
escórias. Todos os encontros de tubos devem receber solda em todo o perímetro de união. Devem ser 
eliminados respingos ou irregularidade de solda, rebarbas e arredondados os cantos agudos. Na parte 
posterior do encosto deverá conter a identificação do padrão dimensional, através de processo de 
tampografia, tamanho 35x37mm. Altura do assento ao chão 430mm.  
 
Item 18:Conjunto escolar tamanho 04:  Mesa: Laterais e suporte do porta livros confeccionados em 
tubo de aço secção oblonga de 29x58mm em chapa 16(1,5mm). Travessa superior para fixação do 
tampo confeccionada em tubo de aço secção circular 31,75mm (1¼”) chapa 16(1,5mm). Pés em tubo 
de aço secção circular 38mm (1½”) em chapa 16(1,5mm). Fechamento com ponteiras e sapatas em 
polipropileno injetadas na cor vermelha, fixadas à estrutura através de rebites de repuxo diâmetro de 
4.8x16mm. Nos moldes das ponteiras e sapatas da mesa deve ser grafado o símbolo internacional de 
reciclagem, apresentando o número identificador do polímero e o nome da empresa fabricante do 
componente injetado. As peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes 
cortantes. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso que assegure 
resistência à corrosão em câmara de névoa salina. Solda deve possuir superfície lisa e homogênea, não 
devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Todos os encontros de tubos 
devem receber solda em todo o perímetro de união. Devem ser eliminados respingos ou irregularidade 
de solda, rebarbas e arredondados os cantos agudos. Tampo em ABS injetado na cor vermelho, com 
rebaixo na superfície superior para evitar arranchamento do laminado melamínico de alta pressão 
0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor cinza que será aplicado no tampo através de 
colagem com adesivo bicomponente. Dotado de porcas com flange, com rosca métrica M6, 
coinjetadas e, de travessa estrutural em nylon “6.0” (Poliamida) aditivado com fibra de vidro, injetada 
na cor preta. Dimensões acabadas 608mm (largura) x 466mm (profundidade) x 22mm (altura), 
admitindo-se tolerância de até +/- 3mm para largura e profundidade e +/- 1mm para altura. Nos 
moldes do tampo e da travessa estrutural devem ser gravados o símbolo internacional de reciclagem, 
apresentando o número identificador do polímero, a identificação "modelo FDE-FNDE" e o nome da 
empresa fabricante do componente injetado. Nesses moldes também devem ser inseridos datadores 
duplos com miolo giratório de 16mm de diâmetro (tipo insert), indicando mês e ano de fabricação. 
Porta livros (503x304mm) em polipropileno injetado na cor cinza. No molde do porta livros deve ser 
grafado com o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero 
e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Fixação do porta livros à estrutura 
longitudinal através de rebites de repuxo.  Pintura dos elementos metálicos com tinta em pó híbrida 
epóxi, eletrostática brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 microns na cor cinza. 
Na lateral direita da mesa, face externa deverá conter a identificação do padrão dimensional, através 
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de processo de tampografia, tamanho 35x37mm. Altura da mesa: 640mm. Cadeira: Estrutura em tubo 
de aço 20,7mm, em chapa 14(1,90mm). Ponteiras, sapatas, assento e encosto em polipropileno 
copolímero virgem, injetados na cor vermelha, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. 
Nos moldes das ponteiras e sapatas da cadeira deve ser grafado o símbolo internacional de reciclagem, 
apresentando o número identificador do polímero e o nome da empresa fabricante do componente 
injetado. Pintura dos elementos metálicos com tinta em pó híbrida epóxi, eletrostática brilhante, 
polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 microns na cor cinza. Assento (400x350mm) e 
encosto (396x198mm) em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados 
anatomicamente, pigmentados na cor vermelho. Fixação do assento e encosto à estrutura através de 
rebites de repuxo 4,8mm, comprimento 16mm. Nos moldes do assento e encosto deve ser grafado 
com o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero e o 
nome da empresa fabricante do componente injetado. As peças injetadas não devem apresentar 
rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento 
anti-ferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina. Solda deve possuir 
superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou 
escórias. Todos os encontros de tubos devem receber solda em todo o perímetro de união. Devem ser 
eliminados respingos ou irregularidade de solda, rebarbas e arredondados os cantos agudos. Na parte 
posterior do encosto deverá conter a identificação do padrão dimensional, através de processo de 
tampografia, tamanho 35x37mm. Altura do assento ao chão 380mm. 
 
Item 19:Conjunto escolar tamanho 03: Mesa: Laterais e suporte do porta livros confeccionados em 
tubo de aço secção oblonga de 29x58mm em chapa 16(1,5mm). Travessa superior para fixação do 
tampo confeccionada em tubo de aço secção circular 31,75mm (1¼”) chapa 16(1,5mm). Pés em tubo 
de aço secção circular 38mm (1½”) em chapa 16(1,5mm).  Fechamento com ponteiras e sapatas em 
polipropileno injetadas na cor amarelo, fixadas à estrutura através de rebites de repuxo diâmetro de 
4.8x16mm. Nos moldes das ponteiras e sapatas da mesa deve ser grafado o símbolo internacional de 
reciclagem, apresentando o número identificador do polímero e o nome da empresa fabricante do 
componente injetado. As peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes 
cortantes. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso que assegure 
resistência à corrosão em câmara de névoa salina. Solda deve possuir superfície lisa e homogênea, não 
devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Todos os encontros de tubos 
devem receber solda em todo o perímetro de união. Devem ser eliminados respingos ou irregularidade 
de solda, rebarbas e arredondados os cantos agudos. Tampo em ABS injetado na cor amarelo, com 
rebaixo na superfície superior para evitar arranchamento do laminado melamínico de alta pressão 
0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor cinza que será aplicado no tampo através de 
colagem com adesivo bicomponente. Dotado de porcas com flange, com rosca métrica M6, 
coinjetadas e, de travessa estrutural em nylon “6.0” (Poliamida) aditivado com fibra de vidro, injetada 
na cor preta. Dimensões acabadas 608mm (largura) x 466mm (profundidade) x 22mm (altura), 
admitindo-se tolerância de até +/- 3mm para largura e profundidade e +/- 1mm para altura. Nos 
moldes do tampo e da travessa estrutural devem ser gravados o símbolo internacional de reciclagem, 
apresentando o número identificador do polímero, a identificação "modelo FDE-FNDE" e o nome da 
empresa fabricante do componente injetado. Nesses moldes também devem ser inseridos datadores 
duplos com miolo giratório de 16mm de diâmetro (tipo insert), indicando mês e ano de fabricação. 
Porta livros (503x304mm) em polipropileno injetado na cor cinza. No molde do porta livros deve ser 
grafado com o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero 
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e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Fixação do porta livros à estrutura 
longitudinal através de rebites de repuxo. Pintura dos elementos metálicos com tinta em pó híbrida 
epóxi, eletrostática brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 microns na cor cinza. 
Na lateral direita da mesa, face externa deverá conter a identificação do padrão dimensional, através 
de processo de tampografia, tamanho 35x37mm. Altura da mesa: 590mm. Cadeira: Estrutura em tubo 
de aço 20,7mm, em chapa 14(1,90mm). Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem, 
injetados na cor amarelo, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. Nos moldes das 
ponteiras e sapatas da cadeira deve ser grafado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando 
o número identificador do polímero e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Pintura 
dos elementos metálicos com tinta em pó híbrida epóxi, eletrostática brilhante, polimerizada em 
estufa, espessura mínima de 40 microns cor cinza. Assento (400x310mm) e encosto (396x198mm) em 
polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente, pigmentados na 
cor amarelo. Fixação do assento e encosto à estrutura através de rebites de repuxo 4,8mm, 
comprimento 16mm. Nos moldes do assento e encosto deve ser grafado com o símbolo internacional 
de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero e o nome da empresa fabricante do 
componente injetado. As peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes 
cortantes. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso que assegure 
resistência à corrosão em câmara de névoa salina. Solda deve possuir superfície lisa e homogênea, não 
devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Todos os encontros de tubos 
devem receber solda em todo o perímetro de união. Devem ser eliminados respingos ou irregularidade 
de solda, rebarbas e arredondados os cantos agudos. Na parte posterior do encosto deverá conter a 
identificação do padrão dimensional, através de processo de tampografia, tamanho 35x37mm. Altura 
do assento ao chão 350mm.  
 
Item 20:Conjunto escolar tamanho 01:  Mesa: Laterais e suporte dos porta livros confeccionados em 
tubo de aço secção oblonga de 29x58mm em chapa 16(1,5mm). Travessa superior para fixação do 
tampo confeccionada em tubo de aço secção circular 31,75mm (1¼”) chapa 16(1,5mm). Pés em tubo 
de aço secção circular 38mm (1½”) em chapa 16(1,5mm). Fechamento com ponteiras e sapatas em 
polipropileno injetadas na cor laranja, fixadas à estrutura através de rebites de repuxo diâmetro de 
4.8x16mm. Nos moldes das ponteiras e sapatas da mesa deve ser grafado o símbolo internacional de 
reciclagem, apresentando o número identificador do polímero e o nome da empresa fabricante do 
componente injetado. As peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes 
cortantes. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso que assegure 
resistência à corrosão em câmara de névoa salina. Solda deve possuir superfície lisa e homogênea, não 
devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Todos os encontros de tubos 
devem receber solda em todo o perímetro de união. Devem ser eliminados respingos ou irregularidade 
de solda, rebarbas e arredondados os cantos agudos. Tampo em ABS injetado na cor laranja, com 
rebaixo na superfície superior para evitar arranchamento do laminado melamínico de alta pressão 
0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor cinza que será aplicado no tampo através de 
colagem com adesivo bicomponente. Dotado de porcas com flange, com rosca métrica M6, 
coinjetadas e, de travessa estrutural em nylon “6.0” (Poliamida) aditivado com fibra de vidro, injetada 
na cor preta. Dimensões acabadas 608mm (largura) x 466mm (profundidade) x 22mm (altura), 
admitindo-se tolerância de até +/- 3mm para largura e profundidade e +/- 1mm para altura. Nos 
moldes do tampo e da travessa estrutural devem ser gravados o símbolo internacional de reciclagem, 
apresentando o número identificador do polímero, a identificação "modelo FDE-FNDE" e o nome da 
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empresa fabricante do componente injetado. Nesses moldes também devem ser inseridos datadores 
duplos com miolo giratório de 16mm de diâmetro (tipo insert), indicando mês e ano de fabricação.  
Pintura dos elementos metálicos com tinta em pó híbrida epóxi, eletrostática brilhante, polimerizada 
em estufa, espessura mínima de 40 microns na cor cinza. Na lateral direita da mesa, face externa 
deverá conter a identificação do padrão dimensional, através de processo de tampografia, tamanho 
35x37mm. Altura da mesa: 464mm. Cadeira: Estrutura em tubo de aço 20,7mm, em chapa 
14(1,90mm). Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem, injetados na cor laranja, fixadas 
à estrutura através de encaixe e pino expansor. Nos moldes das ponteiras e sapatas da cadeira deve 
ser grafado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero 
e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Pintura dos elementos metálicos com tinta 
em pó híbrida epóxi, eletrostática brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 microns 
cor cinza. Assento (340x260mm) e encosto (336x168mm) em polipropileno copolímero virgem e sem 
cargas, injetados, moldados anatomicamente, pigmentados na cor laranja. Fixação do assento e 
encosto à estrutura através de rebites de repuxo 4,8mm, comprimento 16mm. Nos moldes do assento 
e encosto deve ser grafado com o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número 
identificador do polímero e o nome da empresa fabricante do componente injetado. As peças 
injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes.  Nas partes metálicas 
deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de 
névoa salina.  Solda deve possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos 
cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Todos os encontros de tubos devem receber solda em todo 
o perímetro de união. Devem ser eliminados respingos ou irregularidade de solda, rebarbas e 
arredondados os cantos agudos. Na parte posterior do encosto deverá conter a identificação do 
padrão dimensional, através de processo de tampografia, tamanho 35x37mm. Altura do assento ao 
chão 260mm. 
 
Item 21:Cadeira universitária:Estrutura em tubo de aço, os pés em 30x50 (parede 1,06mm). Colunas 
duplas em forma de “I” em tubo 20x30 (parede 1,06mm) com fechamento por dois painéis 
(100x260mm) de resina plástica fixados por rebites. Braço confeccionado em tubo industrial 20x20 
(parede 1,20mm), dotado de mão francesa em tubo 20x20 (parede 1,06mm) para apoio da prancheta. 
Base do assento e encosto ergonômicos em tubo 20x20 (parede 1,20mm). Soldagem das partes 
metálicas pelo processo MIG em todo perímetro de união, junções com superfície lisa e homogênea, 
sem apresentar pontos cortantes, asperezas ou escórias. Pintura em epóxi-pó cor branco estrutural. 
Fechamento dos topos inferiores com ponteiras em forma de “L” 30x50 com calço, nas dimensões 
60x30 fixadas por rebites 4.8x16 com deslizadores fixados à estrutura através de encaixe em 
polipropileno 100% injetadas. Protetores de pintura nos pés com formato de “U” em resina plástica 
nas medidas 200x34x15mm. Box porta livros (290x320x140mm) dimensões internas em resina plástica 
de alto impacto fechado na parte traseira e nos lados com dobras laterais dotado de 33 orifícios de 
ventilação sob forma de losango. Assento ergonômico (415x410mm) com abas e superfície plana em 
resina plástica (PP) texturizado. Encosto ergonômico (435x245mm) em resina plástica (PP) texturizado, 
com curvaturas anatômicas e três orifícios de ventilação em forma de losango estilizado em ângulo. 
Fixado à estrutura por parafusos invisíveis mitoplastic 5x25. Prancheta (540x320x320mm) em resina 
ABS, superfície texturizada, bordas laterais (abas 24mm de altura) em alto brilho, com nervuras 
transversais e longitudinais para reforço à tração na parte inferior da prancheta. Dotado de porta lápis 
(200x22mm e profundidade maior de 14mm) na parte frontal da prancheta. Fixada à estrutura por seis 
parafusos 6.0x15PHP. Altura do assento ao chão 440mm e altura do encosto ao chão 840mm.   
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Item 22:Cadeira universitária:Estrutura em tubo de aço, pés em 30x50(parede 1,20mm). Colunas 
duplas em forma de I em tubo 20x30(parede 1,06mm) com fechamento por painel (100x260mm) de 
resina plástica fixados por rebites. Braço de sustentação da prancheta em tubo 25x25(parede 
1,20mm), dotado de duas mãos francesa em tubo 20x20(parede 1,06mm), com sistema que permite o 
deslizamento horizontal da mesma fixadas em tubo 20x20(parede 1,06mm). Base do assento e 
encosto em tubo 20x20(parede 1,20mm). Soldagem dos componentes metálicos através de solda pelo 
processo MIG em todas as junções, proteção da superfície com tratamento especial anticorrosivo e 
pintura em epóxi-pó. Fechamento dos topos inferiores com ponteiras em forma de “L” 30x50 com 
calço, dimensões 60x30, fixadas por rebites 4.8x16 com deslizadores fixados à estrutura através de 
encaixe em polipropileno 100% injetadas. Protetores de pintura nos pés com formato de “U” 
confeccionados em resina plástica nas medidas 200x34x15mm. Box porta livros (290x320x140mm) 
dimensões internas em resina ABS fechado na parte traseira e nos lados com dobras laterais dotado de 
33 orifícios de ventilação sob forma de losango. Assento ergonômico (415x410mm) com abas e 
superfície anatômica em resina PP texturizado. Encosto ergonômico (435x245mm) em resina PP 
texturizado, com curvaturas anatômicas e três orifícios de ventilação em forma de losango estilizado 
em ângulo. Fixado à estrutura por parafusos invisíveis mitoplastic 5x25. Prancheta (535x320mm) em 
resina ABS superfície texturizada, bordas laterais (abas 24mm de altura), com nervuras transversais e 
longitudinais para reforço à tração na parte inferior da prancheta. Dotado de porta lápis/caneta. 
Corrediças para deslizamento horizontal da prancheta em até 70mm, tamanho 445x220x6mm de 
espessura fixadas na estrutura por seis parafusos 4.8x16. Prancheta acoplada à corrediça e fixada por 
seis parafusos mitoplastic 5x20.Altura do assento/chão 450mm e altura encosto/chão 840mm.  
 
Item 23:Cadeira universitária:Estrutura em tubo de aço 20,7mm (parede 1,90mm). Ponteiras e 
sapatas em polipropileno copolímero virgem, injetados na cor azul, fixadas à estrutura através de 
encaixe e pino expansor. Base de fixação e sustentação da prancheta em tubo de aço 20x20(parede 
1,20mm). Regulagem para espaçamento lateral da prancheta em tubo de aço 20x20(parede 1,20mm) 
encaixado no tubo 25x25(parede 1,50mm) para acomodar melhor o usuário e proporcionar mais 
conforto e ergonomia.  OPÇÃO: a prancheta e seu sistema de fixação podem ser destacados, tornando-
a uma cadeira individual (multiuso). Soldagem pelo processo MIG em todas as junções. Proteção da 
superfície com tratamento especial, anticorrosivo e pintura em epóxi-pó cor cinza.  Assento 
(484x432mm) e encosto (431x251mm) em polipropileno cor azul. Fixação do assento e encosto à 
estrutura através de 12 rebites de repuxo 4,8mm, comprimento 16mm. Altura do assento ao chão 
460mm e altura do encosto ao chão 830mm. Prancheta  (540x320x320mm) capaz de comportar a 
totalidade de uma folha de papel A4 na horizontal / vertical em resina ABS, superfície texturizada, 
bordas laterais (abas 24mm de altura) brilho, com nervuras transversais e longitudinais para reforço à 
tração na parte inferior da prancheta. Dotado de porta lápis (200x22mm e profundidade maior de 
14mm) na parte frontal da prancheta fora da área de trabalho. Fixada à estrutura por seis parafusos 
4.8x16. 
 
Item 24:Conjunto para professor: Mesa: Pés em tubo de aço 1 ½” (parede 1,50mm). Laterais em tubo 
de aço 29x58mm (parede 1,50mm).  Sustentação da base do tampo em tubo 20x20(parede 1,06mm) e 
fixação do tampo em tubo 30x40(parede 1,20mm). Suporte da saia em tubo de aço semi oblongo 
30x60(parede 1,50mm). Fechamento com ponteiras e sapatas em polipropileno cor azul, fixadas à 
estrutura através de encaixe e rebites de repuxo 4.8x16mm.  Soldagem pelo processo MIG em todas as 
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junções. Proteção da superfície com tratamento especial, anticorrosivo e pintura em epóxi-pó cor 
cinza.  Tampo (810x615mm) em resina ABS cor azul, 3,5mm de espessura e abas de 50mm em toda 
sua extensão. Na parte inferior do tampo estão injetados quatro suportes de presilhas do tipo encaixe 
rápido por pressão no requadro da estrutura. Painel frontal em aglomerado espessura de 18mm, 
revestido nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão cor cinza. Altura 760mm. Cadeira: 
Estrutura em tubo de aço 20,7mm, em chapa 14(1,90mm). Ponteiras e sapatas em polipropileno cor 
azul, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. Proteção da superfície com tratamento 
especial anticorrosivo e pintura em epóxi-pó, híbrida e eletrostática cor cinza. Assento (400x430mm) e 
encosto (396x198mm) em polipropileno, anatômicos, cor azul. Altura do assento ao chão 460mm.  
 
Item 25:Conjunto para professor: Mesa: Laterais e suporte da saia em tubo de aço de 29x58mm em 
chapa 16(1,5mm). Travessa superior confeccionada em tubo de aço secção circular 31,75mm (1 ¼”) 
chapa 16(1,5mm). Pés em tubo de aço secção circular 38mm (1 ½”) em chapa 16(1,5mm).  
Fechamento com ponteiras e sapatas em polipropileno injetadas na cor cinza, fixadas à estrutura 
através de encaixe e rebites de repuxo 4.8x16mm.  Nos moldes das ponteiras e sapatas da mesa deve 
ser grafado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero 
e o nome da empresa fabricante do componente injetado. As peças injetadas não devem apresentar 
rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes.  Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento 
anti-ferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina. Solda deve possuir 
superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou 
escórias. Todos os encontros de tubos devem receber solda em todo o perímetro de união. Devem ser 
eliminados respingos ou irregularidade de solda, rebarbas e arredondados os cantos agudos. 
Tampo(1200x650mm) em madeira aglomerada (MDP) de 18mm de espessura revestido na face 
superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado na 
cor cinza e na face inferior em chapa de balanceamento - contra placa fenólica de 0,6mm.  Fitas de 
bordo em PVC com “primer”, acabamento texturizado na cor cinza coladas com adesivo “hot melting”, 
dimensões nominais de 22mm(largura) x 3mm(espessura). Fixação do tampo à estrutura através de 06 
porcas garra rosca métrica m6(diâmetro 6mm e comprimento 10mm), 06 parafusos rosca métrica 
M6(diâmetro 6mm), comprimento 47mm cabeça panela Philips.  Painel frontal em madeira 
aglomerada (MDP), com espessura de 18mm, revestido nas duas faces em laminado melamínico de 
baixa pressão – BP, acabamento frost, na cor cinza.  Dimensões acabadas de 250mm (largura) x 
1119mm (comprimento) x 18mm (espessura) admitindo-se tolerâncias de +/- 1mm para largura e 
comprimento e +/- 0,3mm para espessura. Fixação do painel à estrutura através de aletas de fixação 
em número de 06 chapa 14(parede 1,90mm) nas dimensões 35x25 e parafusos auto atarraxantes 
4.8x16mm. Pintura dos elementos metálicos com tinta em pó híbrida epóxi, eletrostática brilhante, 
polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 microns na cor cinza. Altura da mesa: 760mm. 
Cadeira: Estrutura em tubo de aço 20,7mm, em chapa 14 (1,90mm). Ponteiras e sapatas em 
polipropileno injetados na cor cinza, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. Nos 
moldes das ponteiras e sapatas da cadeira deve ser grafado o símbolo internacional de reciclagem, 
apresentando o número identificador do polímero e o nome da empresa fabricante do componente 
injetado. Pintura dos elementos metálicos com tinta em pó híbrida epóxi, eletrostática brilhante, 
polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 microns na cor cinza. Assento(400x430mm) e 
encosto (396 x 198mm) em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados 
anatomicamente, pigmentados na cor cinza. Fixação do assento e encosto à estrutura através de 
rebites de repuxo 4,8mm, comprimento 16mm. Nos moldes do assento e encosto deve ser grafado 
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com o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero e o 
nome da empresa fabricante do componente injetado. As peças injetadas não devem apresentar 
rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes.  Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento 
anti-ferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina. Solda deve possuir 
superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou 
escórias. Todos os encontros de tubos devem receber solda em todo o perímetro de união. Devem ser 
eliminados respingos ou irregularidade de solda, rebarbas e arredondados os cantos agudos. Altura do 
assento ao chão 460mm. 
 
Item 26:Mesa PCR: Estrutura em tubo de aço 25x25 (parede 1,50mm) que compõe a parte superior 
móvel da estrutura que permite o encaixe e a regulagem de altura. Travessas superiores 
perpendiculares em tubo 20x40(parede 1,20mm) com rebaixo para acoplar porta-canetas. Para fixação 
do tampo uma travessa em tubo 20x20(parede 1,06mm) e uma travessa de ferro chato 3/16x 1 1/4. 
Suporte de fixação do tampo em número de 4(quatro) em chapa de aço espessura de 1,90mm (chapa 
#14) dimensões de 35x25mm, soldados na estrutura. Base dos pés em tubo 30x50(parede 1,50mm), 
colunas laterais em barramento duplo em tubo 30x30(parede 1,06mm). Na parte inferior travessa fixa 
para unir os pés em tubo de aço 20x30(parede 1,50mm) na horizontal como reforço da estrutura 
formando uma peça única. Soldagem pelo processo MIG em todas as junções. Proteção da superfície 
com tratamento especial anticorrosivo e desengraxante. Acabamento com tinta epóxi-pó, híbrida e 
eletrostática. Fechamento dos topos na parte superior ponteiras 20x40 fixadas através de encaixe e 
rebites 3.2x10 e nas partes (topos) inferiores com ponteiras 30x50 com calço fixadas por rebite de 
repuxo tipo POP 4,8x16. Na parte superior, lateral ao tampo, protetor de braço em resina com formato 
de “U” nas dimensões: 2 peças de 320x43x19mm em cada lado. Neste protetor um rebaixo para porta 
canetas medidas 204x20x3mm fixadas por rebite em número de 8(oito) 3.2x10 em cada lado. Nas 
laterais inferiores protetores de pintura em formato de “U” medidas 300x33x12mm de cada lado. Na 
travessa frontal inferior da mesa 2 protetores de pintura em formato de “U” medidas de 
260x20x12mm e 150x20x12mm, totalizando 670mm, na cor da estrutura, fixado por pinos e rebites. 
Sistema de ajuste composto de buchas e manípulos fabricados em resina plástica de alta resistência. 
Regulagem de altura em 4 estágios. Dotada de duas sapatas niveladoras que permitam a regulagem de 
inclinação de até 7cm. Porta livros tipo cesto em arame 3/16, tamanho 360mm de comprimento x 
90mm de largura x 265mm de altura, soldado na estrutura com espaçamento máximo 60mm x 60mm. 
Tampo(815x650mm) em MDF 18mm com aplicação de selador e verniz. Na face superior revestido em 
melamínico textura na cor casca de ovo. Bordas frezadas e lixadas com aplicação de selador e verniz. 
Fixação do tampo através de 7(sete)  parafusos mitofix auto-atarraxante 4,8X16 PHP e 3(três) 
parafusos 4.8x32 PHP. Medidas acabadas: 900mm x 650mm.  Altura final, como se trata de um móvel 
AJUSTÁVEL sua altura menor é de 640mm e a maior de 810mm. 
 
Lote 2: 
Item 1: Conjunto coletivo infantil, 1 mesa e 7 cadeiras:  Mesa: Quatro pés em tubo de aço 1 ¾(parede 
1,20mm), acabamento com sapatas em polipropileno. Soldagem pelo sistema MIG em todo o 
perímetro Partes metálicas, com tratamento anticorrosivo e acabamento com tinta epóxi-pó, híbrida e 
eletrostática cor lilás. Tampo(1640x600mm) em MDF 18mm revestido com laminado melamínico cor 
lilás, acabamento da borda em PVC cor lilás. Fixação do tampo à estrutura através de parafusos 
4.8x16. Altura 465mm. Cadeira: Pés em tubo de aço 1 ½ (parede 1,50mm) acabamento com sapata 
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externa e travessa em tubo 3/4(parede 1,06mm). Assento e encosto em concha única medidas 
300x280x260mm (AxLxP). Altura do assento ao chão 270mm e altura encosto ao chão 515mm. 
 
Item 2:Conjunto coletivo infantil, 1 mesa e 6 cadeiras:  Mesa: Quatro pés em tubo de aço 1 ¾(parede 
1,20mm), acabamento com sapatas em polipropileno. Soldagem pelo sistema MIG em todo o 
perímetro. Partes metálicas, com tratamento anticorrosivo e acabamento com tinta epóxi-pó, híbrida 
e eletrostática cor lilás. Tampo (1200mm diâmetro) com recortes em formato de flor, em MDF 18mm 
revestido com laminado melamínico cor lilás, acabamento da borda em PVC cor lilás. Fixação do tampo 
à estrutura através de parafusos 4.8x16. Altura 465mm. Cadeira: Pés em tubo de aço 1 ½ (parede 
1,50mm) acabamento com sapata externa e travessa em tubo 3/4(parede 1,06mm). Assento e encosto 
em concha única medidas 300x280x260mm (AxLxP). Altura do assento ao chão 270mm e altura 
encosto ao chão 515mm. 
 
Item 3:Conjunto coletivo infantil, 1 mesa central, 8 mesas trapézio e 8 cadeiras:  Mesa central: 
Estrutura em tubo de aço 3/4 (parede 1,06mm) formato monobloco, ponteiras plásticas 3/4 interna 
fixadas através de encaixe. Soldagem das partes metálicas pelo processo MIG em todo perímetro de 
união, junções com superfície lisa e homogênea, sem apresentar pontos cortantes, asperezas ou 
escórias. Proteção da superfície com tratamento especial anticorrosivo e pintura em epóxi-pó cor azul. 
Tampo (870mm de diâmetro) em MDF de 18mm de espessura revestido em laminado melamínico no 
mínimo 0,8mm de espessura, subdividido em quatro cores para acompanhar as carteiras. Bordas em 
PVC colorido tipo “T” fixados através de encaixe. Tampo fixado à estrutura através de parafusos auto 
atarraxantes 5x30. Altura 580mm. Mesas trapézio: Estrutura em tubo de aço 3/4 (parede 1,06mm), 
travessas em tubo 3/4 (parede 0,90mm) para melhor resistência à estrutura. Fechamento dos topos 
com ponteiras plásticas 3/4 interna fixadas através de encaixe. Soldagem dos componentes que 
formam a estrutura deverão ser ligados entre si através de solda pelo processo MIG em todas as 
junções. Proteção da superfície com tratamento especial anticorrosivo e pintura em epóxi-pó. Porta 
livros tipo gradil aramado de aço 3/16 redondo. Tampo (620x340x400mm) em MDF com 18mm de 
espessura, formato trapezoidal, revestido em laminado melamínico colorido com espessura mínima de 
0,8mm. Borda com acabamento em PVC tipo “T” colorido fixado através de encaixe. Com formato 
côncavo para melhor anatomia para o usuário e convexo para encaixar na mesa central redonda. 
Fixado a estrutura através de quatro parafusos auto atarraxantes 5x30. Altura 580mm. Cadeiras: 
Estruturados pés e encosto em tubo de aço 3/4 (parede 1,06mm), duas travessas entre as pernas em 
tubo 3/4 (parede 0,90mm). Fechamento dos topos com ponteiras plásticas 3/4 internas fixadas através 
de encaixe. Soldagem dos componentes que formam a estrutura deverão ser ligados entre si através 
de solda pelo processo MIG em todas as junções. Proteção da superfície com tratamento especial 
anticorrosivo e pintura em epóxi-pó. Assento (300x290mm) e encosto (300x160mm) em compensado 
de 10mm, boleados e anatômicos revestidos com laminado melamínico de 0,8mm de espessura. 
Acabamento das bordas com pintura em selador com tingimento cor pinhão. Fixados a estrutura 
através de 7 rebites de repuxo 4.8x25 de alumínio tipo “POP”. Altura do assento ao chão 340mm e 
altura do encosto ao chão 625mm. 
 
Item 4:Conjunto coletivo infantil, 1 mesa central, 6 mesas trapézio e 6 cadeiras:  Mesa central: 
Estrutura em tubo de aço, base dos pés em tubo 20x30 (parede 1,06mm), haste central em tubo 25x25 
(parede 1,20mm) e a base de apoio para fixação do tampo em tubo 20x20 (parede 1,06mm). 
Fechamento dos topos inferiores com ponteiras em forma de “L” 20x30 com calço, dimensões 20x35 
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fixadas por rebites 4.8x16 com deslizadores fixados à estrutura através de encaixe em polipropileno 
100% injetadas. Protetor de pintura com formato de “U” em resina plástica para apoio dos pés do 
usuário dimensões 140x23x13mm, fixados a estrutura através de pinos e rebites. Tampo (403mm de 
diâmetro) em resina ABS, com recorte em forma sextavada, côncavo na extremidade com abas de 
36mm x 3mm (espessura) que permitem o perfeito encaixe das carteiras, dotado de seis divisores com 
formato triangular e profundidade de 15mm para acomodar materiais. Suportes fixos injetados 
permitindo a fixação junto à estrutura por quatro rebites do tipo POP-4,8x16. Altura 580mm. Mesas 
trapézio: Estrutura em tubo de aço, pés em 20x30 (parede 1,06mm), duas colunas laterais em tubo 
16x30 (parede 1,06mm). Base de fixação do tampo em tubo 20x20 (parede 1,06mm) e fechamento dos 
topos dos tubos ponteiras 20x20 com pino. Fechamento dos topos inferiores com ponteiras em forma 
de “L” 20x30 com calço, dimensões 26x35 fixadas por rebites 4.8x16 com deslizadores fixados à 
estrutura através de encaixe em polipropileno 100% injetadas. Protetor de pintura com formato de 
“U” em resina plástica para apoio dos pés dimensões 150x23x13mm, fixados a estrutura através de 
pinos. Tampo (560x350x200mm) em resina ABS em formato trapézio, superfície texturizada, com 
extremidade côncava (abas de 35mm) junto a união da mesa central e convexa (abas 17mm) junto ao 
usuário, abas laterais medianas de 27mm, nervuras transversais e longitudinais com reforço à tração 
inferior. Dotado de uma cavidade para porta-lápis dimensões 200x20x9mm de profundidade. Fixado 
por encaixe e seis rebites do tipo POP 4,8x16. Altura total 580mm.  Cadeiras:  Estrutura em  tubo de 
aço 20x30 (parede 1,06mm) para a base dos pés, colunas laterais em tubo 16x30 (parede 1,06mm). 
Travessa entre os pés em tubo 20x20 (parede1,06mm). Base de fixação do encosto em tubo ¾ (parede 
1,06mm). Sob o assento uma travessa em tubo 5/8 (parede 1,20). Fechamento dos topos inferiores 
com ponteiras em forma de “L” 20x30 com calço, nas dimensões 26x35 fixadas por rebites 4.8x16 com 
deslizadores fixados à estrutura através de encaixe em polipropileno 100% injetadas. Topos dos tubos 
da base do encosto com ponteiras 3/4 interna. Protetor de pintura com formato de “U” em resina 
plástica para apoio dos pés do usuário dimensões 110x23x13mm em polipropileno, fixados a estrutura 
através de pinos. Assento (295x305mm) e encosto (295x180mm) em resina PP, texturizado, curvaturas 
anteriores e posteriores anatômicas. Cavidades especiais com rebaixo para fixação do assento e 
encosto evitando danos à vestimenta do usuário. Fixados à estrutura através de oito rebites de repuxo 
do tipo POP 4.8x16. Soldagem das partes metálicas pelo processo MIG em todo perímetro de união, 
junções com superfície lisa e homogênea, sem apresentar pontos cortantes, asperezas ou escórias. 
Proteção da superfície com tratamento especial anticorrosivo e pintura em epóxi-pó, híbrida e 
eletrostática. Altura do assento ao chão 340mm e altura do encosto ao chão 625mm. 
 
Item 5:Conjunto coletivo infantil, 1 mesa e 4 cadeiras:  Mesa: Estrutura em tubo de aço 7/8 (parede 
1,20mm) com barramento duplo em forma de “U” invertido. Pés com ponteiras em polipropileno 7/8 
embutido tipo bola. Soldagem pelo processo MIG em todas as junções. Proteção da superfície com 
tratamento especial anticorrosivo e desengraxante. Acabamento com tinta epóxi-pó, híbrida e 
eletrostática cor azul. Tampo (900x900mm) em MDF 18mm de espessura revestido em melamínico 
brilhante em quatro cores, com recorte convexo nos quatro lados permitindo a melhor acomodação 
do usuário. Bordas boleadas e arredondadas com acabamento em verniz. Fixado por 8 parafusos 
4,8x32. Altura 580mm.  Cadeiras: Estrutura em tubo 7/8 (parede 1,50mm), quatro pés, sendo dois em 
peça única com o encosto e dois em forma de palito. Duas travessas de sustentação sob o assento em 
tubo 7/8 (parede 1,20mm). Abaixo do assento na parte frontal travessa em forma de arco para 
sustentação do mesmo em tubo 7/8 (parede 1,20mm). Soldagem das partes metálicas pelo processo 
MIG em todo perímetro de união, junções com superfície lisa e homogênea, sem apresentar pontos 
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cortantes, asperezas ou escórias. Proteção da superfície com tratamento especial anticorrosivo e 
desengraxante. Acabamento com tinta epóxi-pó, híbrida e eletrostática. Fechamento de todos os 
topos dos tubos com ponteiras 7/8 injetadas 100% polipropileno. Assento (340x330mm) e encosto 
(330x180mm) em resina PP, texturizado, espessura de 5mm, com curvaturas anatômicas e abas 
laterais que se acomodam melhor à estrutura. Cavidades especiais com rebaixo, evitando danos à 
vestimenta do usuário, para fixação do encosto à estrutura através de rebites de repuxo tipo POP. 
Altura do assento ao chão 340mm e altura do encosto ao chão 625mm.  
 
Item 6:Conjunto coletivo infantil, 1 mesa e 8 cadeiras:  Mesa: Estrutura em tubo de aço 3/4(parede 
1,06mm) tipo monobloco. Pés com ponteiras plásticas 3/4 100% injetadas. Soldagem pelo processo 
MIG em todas as junções. Proteção da superfície com tratamento especial anticorrosivo e pintura em 
epóxi-pó cor branco estrutura. Tampo (1200mm de diâmetro) formato oitavado, em MDF de 18mm, 
revestido em laminado melamínico no mínimo 0,8mm de espessura, subdividido em quatro cores. 
Bordas com PVC tipo “T” fixado através de encaixe. Tampo fixado à estrutura através de 08 parafusos 
5x30PHP atarraxantes. Altura 580mm. Cadeiras: Estrutura em tubo de aço 7/8, chapa #16 (parede 
1,06mm), dotada de 01(um) reforço transversal em tubo 7/8(parede 1,06mm) soldados na parte 
inferior do assento e 04 travessas de reforço entre as pernas em tubo 3/4(parede 1,06mm). Soldagem 
pelo sistema MIG em todas as junções. Proteção da superfície com tratamento especial anticorrosivo e 
pintura em epóxi-pó. Fechamento dos topos dos tubos (inclusive os pés) com ponteiras em 
polipropileno injetado de alta densidade, fixados na estrutura através de encaixe do tipo “bola”. 
Assento(340x300mm) e encosto(340x160mm) em compensado 10mm anatômico revestido com 
laminado melamínico e acabamento das bordas com verniz. Fixados a estrutura através de 8 rebites de 
alumínio 6.2x25 (4 no assento e 4 no encosto). Altura do assento ao chão 350mm e altura do encosto 
ao chão 680mm. 
 
Item 7:Conjunto coletivo infantil, 1 mesa e 4 cadeiras:  Mesa: Estrutura com pés em tubo de aço 1 
1/2"(parede 1,50mm), travessas em tubo de aço de 20 x 30mm (parede 1,06mm).  Fechamento com 
ponteiras internas em polipropileno cor amarelo.  Fixação do tampo à estrutura através de 8 parafusos 
¼ x 1 ¼ sextavados. Soldagem pelo processo MIG em todas as junções. Pintura das partes metálicos 
com tinta epóxi-pó, brilhante, polimerizada em estufa, cor cinza. Tampo (800x800mm) em resina ABS, 
3,5mm espessura, cor amarela, abas com 30mm de altura. O tampo apresenta em sua parte anterior 
nervuras transversais e longitudinais para reforço à tração. Dotado de 8 torres de recepção dos 
parafusos sextavados ¼ x 1 ¼ para sua fixação na estrutura. Altura 580mm. Cadeiras: Estrutura em 
tubo 7/8 (parede 1,50mm), quatro pés, sendo dois em peça única com o encosto e dois em forma de 
palito. Duas travessas de sustentação sob o assento em tubo 7/8 (parede 1,20mm). Abaixo do assento 
na parte frontal travessa em forma de arco para sustentação do mesmo em tubo 7/8 (parede 
1,20mm). Soldagem das partes metálicas pelo processo MIG em todo perímetro de união, junções com 
superfície lisa e homogênea, sem apresentar pontos cortantes, asperezas ou escórias. Proteção da 
superfície com tratamento especial anticorrosivo e desengraxante. Acabamento com tinta epóxi-pó, 
híbrida e eletrostática. Fechamento de todos os topos dos tubos com ponteiras 7/8 injetadas 100% 
polipropileno. Assento (340x330mm) e encosto (330x180mm) em resina PP, texturizado, espessura de 
5mm, com curvaturas anatômicas e abas laterais que se acomodam melhor à estrutura. Cavidades 
especiais com rebaixo, evitando danos à vestimenta do usuário, para fixação do encosto à estrutura 
através de rebites de repuxo tipo POP. Altura do assento ao chão 340mm e altura do encosto ao chão 
625mm.  
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Item 8:Conjunto coletivo infantil, 1 mesa e 8 cadeiras:  Mesa: Estrutura em tubo de aço 20x20 
(parede 1,20mm) que unidos formam peça única, travessas horizontais entre os pés em tubo 20x20 
(parede 1,06mm) e mão francesa para reforço. Pés com ponteiras plásticas 100% injetadas. Soldagem 
das partes metálicas pelo processo MIG em todo perímetro de união, junções com superfície lisa e 
homogênea, sem apresentar pontos cortantes, asperezas ou escórias. Proteção da superfície com 
tratamento especial, anticorrosivo e pintura em epóxi-pó cor cinza. Tampo (1800x600mm) em MDF de 
18mm revestido em ambas as faces com melamínico branco textura. Face superior com aplicação de 
imagem colorida e acabamento impermeável. Bordas com acabamento em PVC tipo “T” cor cinza, 
fixado através de encaixe. Fixados à estrutura através de 08 parafusos atarraxantes. Altura 580mm. 
Cadeiras: Estrutura em tubo de aço 3/4 (parede 1,06mm). Quatro pés, sendo dois em peça única com 
o encosto e dois em forma de palito. Duas travessas de sustentação sob o assento em tubo 3/4 
(parede 1,06mm). Soldagem dos componentes que formam a estrutura deverão ser ligados entre si 
através de solda pelo processo MIG em todas as junções. Acabamento com tinta epóxi-pó cor cinza. 
Fechamento de todos os topos dos tubos com ponteiras 3/4 injetadas 100% polipropileno. Assento 
(295x305mm) e encosto (295x180mm) em resina PP texturizado. Altura do assento ao chão 340mm. 
Altura do encosto ao chão 625mm. 
 
Item 10:Estante organizadora:  Estrutura em MDF 15mm cor branco textura. Acabamento das bordas 
com lâmina cor branco. Oito nichos abertos para acomodação de caixa plástica tamanho 19,8 litros. 
Pés em tubo de aço 1 ¼ (parede 1,20mm) com ponteiras internas e acabamento com pintura cor cinza. 
Dimensões: 1455mm (A) x 910mm (L) x 360mm (P). 
 
Item 11:Fraldário/trocador:  Em MDP DE 15mm textura. O móvel é subdividido em prateleiras em 
número de seis nas dimensões 400x260x600mm cada, uma porta com abertura superior contendo 
duas dobradiças na parte inferior e um fecho rolete na parte superior para travamento e um puxador 
de metal tipo alça. Na parte interne contém um cesto em arame maciço 3/16mm com pintura epóxi-
pó. Bordas com acabamento em perfil de PVC. Contém um colchão, medidas 1240x600mm, que se 
encaixa sob rebaixo das duas laterais do trocador. Na parte inferior, em toda sua extensão, o móvel 
possui um rodapé com 80mm de altura, apoiado por seis sapatas reguláveis 18mm 1/4x7/8 preto. 
 
Item 12:Armário alto multiuso:  Estrutura em MDF 15mm revestido em melamínico branco. Com 9 
portas revestidas em melamínico textura colorido, com puxadores individuais. Abaixo 2 gavetões com 
4 rodízios revestido em melamínico textura. Dimensões: 1900mm (A) x 1200mm (L) x 450mm (P).  
 
Item 13:Armário nove portas coloridas: Estrutura em MDF 15mm revestido em melamínico branco. 
Com 9 portas revestidas em melamínico textura colorido, com puxadores. Dimensões: 1270mm (A) x 
1200mm (L) x 450mm (P). Quatro pés em tubo de aço 1 1/4 (parede 1,20mm) acabamento com 
pintura cor cinza e ponteiras internas na cor preto. Pés soldados em chapa de aço medidas 100x50mm 
que são fixados a base da estante por 04 parafusos atarraxante 4.8x16. 
  
Item 14:Armário para mochilas: Estrutura em MDF 15mm cor branco de 15mm. Com 3 nichos abertos 
menores e 3 nichos abertos maiores com gancho para mochilas.  Dimensões: 1270mm (A) x 1200mm 
(L) x 450mm (P). Quatro pés em tubo de aço 1 1/4 (parede 1,20mm) acabamento com pintura cor cinza 
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e ponteiras internas na cor preto. Pés soldados em chapa de aço medidas 100x50mm que são fixados a 
base da estante por 04 parafusos atarraxante 4.8x16. 
 
Item 15:Estante com nove nichos:  Móvel composto por 9 nichos abertos. Confeccionado em MDF 
15mm em melamínico cor branco. Dimensões: 1270mm (A) x 1200mm (L) x 450mm (P). Quatro pés em 
tubo de aço 1 1/4 (parede 1,20mm) acabamento com pintura cor cinza e ponteiras internas na cor 
preto. Pés soldados em chapa de aço medidas 100x50mm que são fixados a base da estante por 04 
parafusos atarraxante 4.8x16. 
 
Item 16:Mesa maternal/atividades de quatro lugares:  Estrutura com pés em tubo de aço 1 ½ (parede 
1,50). Laterais com tubo 1 ¼ (parede 1,50) com barramento duplo. Travessa superior em tubo 1 ¼ 
(parede 1,50) de apoio ao tampo. Travessa horizontal em tubo de aço 1/1/4 (parede 1,50) para unir as 
laterais da mesa. Fechamento dos topos e sapatas com ponteiras injetadas na cor laranja, fixadas 
através de encaixe e rebitadas a estrutura através de rebites de repuxo de alumínio 4,8x16. Nas partes 
metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso que assegure resistência à corrosão por 
exposição à névoa salina. Solda deve possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar 
pontos cortantes. Pintura por sistema em epóxi-pó. Tampo (1800x850mm) em MDF de 18mm de 
espessura revestido em laminado melamínico na cor casca de ovo (bege) com 0,8mm de espessura. 
Acabamento das bordas em perfil PVC em forma arredondada com raio de curvatura de 20mm na cor 
bege. No tampo são embutidas buchas americanas preparadas para receber os parafusos de 
1/4x43mm que irão fixar o mesmo à estrutura e a base de sustentação das conchas E fixadas por 
parafusos 1/4x12mm. No tampo são usinados orifícios para encaixe das conchas (assento) 
confeccionadas em resina plástica nas dimensões de área útil (Largura 280mm x Profundidade 190mm 
x altura encosto de 220mm, sendo que na parte frontal apresenta saliência de raio de 40mm para 
melhor acomodação e conforto. Na parte posterior do encosto possui injetadas duas saliências 
(nervuras) para garantir maior resistência, acompanhadas de proteção estofada em material EVA e 
dotadas de cinto de segurança que permite a remoção para higienização. AS Bases de sustentação das 
conchas são em tubo de aço ¾ (parede 1,06) onde as conchas serão fixadas à mesma por rebites 
4,8x16. Cores disponíveis das conchas: laranja, amarela, vermelha, rosa pink e lilás. Altura 750mm. 
 
Item 17:Mesa maternal/atividades de cinco lugares:  Estrutura com pés em tubo de aço 1 ½ (parede 
1,50). Laterais com tubo 1 ¼ (parede 1,50) com barramento duplo. Travessa superior em tubo 1 ¼ 
(parede 1,50) de apoio ao tampo. Travessa horizontal em tubo de aço 1/1/4 (parede 1,50) para unir as 
laterais da mesa. Fechamento dos topos e sapatas com ponteiras injetadas na cor laranja, fixadas 
através de encaixe e rebitadas a estrutura através de rebites de repuxo de alumínio 4,8x16. Nas partes 
metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso que assegure resistência à corrosão por 
exposição à névoa salina. Solda deve possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar 
pontos cortantes. Pintura por sistema em epóxi-pó. Tampo (1800x850mm) em MDF de 18mm de 
espessura revestido em laminado melamínico na cor casca de ovo (bege) com 0,8mm de espessura. 
Acabamento das bordas em perfil PVC em forma arredondada com raio de curvatura de 20mm na cor 
bege. No tampo são embutidas buchas americanas preparadas para receber os parafusos de 
1/4x43mm que irão fixar o mesmo à estrutura e a base de sustentação das conchas E fixadas por 
parafusos 1/4x12mm. No tampo são usinados orifícios para encaixe das conchas (assento) 
confeccionadas em resina plástica nas dimensões de área útil (Largura 280mm x Profundidade 190mm 
x altura encosto de 220mm, sendo que na parte frontal apresenta saliência de raio de 40mm para 
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melhor acomodação e conforto. Na parte posterior do encosto possui injetadas duas saliências 
(nervuras) para garantir maior resistência, acompanhadas de proteção estofada em material EVA e 
dotadas de cinto de segurança que permite a remoção para higienização. AS Bases de sustentação das 
conchas são em tubo de aço ¾ (parede 1,06) onde as conchas serão fixadas à mesma por rebites 
4,8x16. Cores disponíveis das conchas: laranja, amarela, vermelha, rosa pink e lilás. Altura 750mm. 
 
Item 18:Cadeira giratória para monitora:  Estrutura constituída de plataforma e Coluna a gás, “L” base 
com rodízio, com regulagem de altura. O Conjunto de sustentação do assento e encosto é constituído 
de uma estrutura em tubo de aço 20x20 em formato de “L” fixados ao mecanismo por meio de 
parafusos ¼ x 1 ¼ com respectivas porcas, com fechamento em ponteira plástica 20x20 com pino na 
mesma cor do assento/encosto. O assento e encosto são fixados à estrutura através de parafusos 
mitoplastic 5x25. O mecanismo por sua vez acopla ao pistão que é encaixado na base de cinco pernas 
com cinco rodízios.  A altura máxima do assento até o chão de 425mm. Assento ergonômico 
(415x410mm) com abas e superfície anatômica em resina plástica (PP) texturizado. Encosto 
ergonômico (435x250mm) em resina plástica (PP) texturizado com curvaturas anatômicas e três 
orifícios de ventilação em forma de losango estilizado em ângulo. 
 
 
Lote 3: 
Item 1:Conjunto mesa bipartida com 04 cadeira:  Mesa: Estrutura formada por um quadro em tubo de 
aço 20x40mm (parede 1,20mm) composto por 3 travessas e 2 cabeceiras. Nos quatro cantos do 
quadro, na parte inferior do mesmo são soldados cones em tubo 2” (parede 2,25mm) com bucha 
plástica cônica e expansível onde são encaixados os pés da mesa. Pernas em tubo de aço 1 1/2” 
(parede 0,9mm). Na extremidade inferior de cada pé uma sapata em polipropileno com regulagem de 
altura para nivelamento.  Proteção da superfície com tratamento especial, anticorrosivo e pintura em 
epóxi-pó cor branco. Tampo (1220x810mm) em resina ABS plástica, composto dois módulos 
(bipartido) 610x810mm, 4mm de espessura e abas de 50mm em toda sua extensão. Cadeiras: 
Estrutura em tubo de aço, pés em 1 ½” (parede 1,50mm), colunas em tubo 29x58(parede 1,50mm). 
Uma travessa ligando as colunas em tubo 16x30(parede 1,06mm). Base do assento e encosto em tubo 
20x20 (parede 1,20mm). Soldagem pelo processo MIG em todas as junções. Proteção da superfície 
com tratamento anticorrosivo e pintura em epóxi-pó cor cinza. Fechamento com ponteiras em resina 
cor azul. Assento (415x410mm) e encosto (435x245mm) com abas e superfície anatômica, em resina 
PP texturizado. Encosto com curvaturas anatômicas e três orifícios de ventilação em forma de losango 
estilizado em ângulo. Fixados à estrutura por parafusos invisíveis Mitoplastic 5x25. Altura do assento 
ao chão 440mm e altura do encosto ao chão 840mm. 
 
Item 2:Conjunto mesa tripartida com 06 cadeira:  Mesa: Estrutura em tubo de aço, base dos pés tubo 
30x50(parede 1,20mm) com protetor de pintura medidas 150x34x15mm. Subidas laterais duplas em 
tubo 30x30(parede 1,20mm) em forma de arco. Base de sustentação e fixação dos tampos em tubo 
30x40(parede 1,20mm), 15x15(parede 1,20mm) e 20x40(parede 1,20mm). Soldagem pelo processo 
MIG em todas as junções. Proteção da superfície com tratamento especial, anticorrosivo e pintura em 
epóxi-pó cor cinza. Tampo (1850x810mm) em resina ABS, alto impacto, composto por três módulos 
(tripardido) de 615x810mm, 4mm de espessura e abas de 50mm em toda sua extensão.  Tampo 
encaixado na estrutura. Na parte inferior de cada tampo estão injetados quatro suportes do tipo 
presilhas que se encaixam por pressão no requadro da estrutura e após fixados à mesma através de 
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parafusos autobrocantes Philips 4.2x13. Altura do tampo ao chão 760mm. Cadeiras: Estrutura em tubo 
de aço, pés em tubo 30x50 (parede 1,20mm), colunas com barramento duplo sendo uma em forma de 
“I” em tubo 30x50 (parede 1,20mm) e outra em forma de arco em tubo 20x30 (parede 1,06mm). Uma 
travessa ligando as colunas dos pés em tubo 30x50 (parede 1,20mm). Base do assento e encosto 
ergonômicos em tubo 20x20 (parede 1,20mm). Soldagem das partes metálicas pelo processo MIG em 
todo perímetro de união, junções com superfície lisa e homogênea, sem apresentar pontos cortantes, 
asperezas ou escórias. Proteção da superfície com tratamento especial anticorrosivo e acabamento 
com tinta epóxi-pó, híbrida e eletrostática. Fechamento dos topos inferiores com ponteiras em forma 
de “L” 30x50 com calço dimensões 60x30 fixadas por rebites 4.8x16 com deslizadores fixados à 
estrutura através de encaixe em polipropileno 100% injetadas. Protetor de pintura com formato de 
“U” em resina plástica para apoio dos pés do usuário dimensões 130x34x15mm em polipropileno, 
fixados à estrutura através de pinos e rebites. Assento ergonômico (415x410mm) com abas e 
superfície anatômica, em resina PP texturizado. Encosto ergonômico (435x245mm) em resina PP, 
texturizado, curvaturas anatômicas e três orifícios de ventilação em forma de losango estilizado em 
ângulo. Espessura do assento e encosto de 5mm. Fixado à estrutura por parafusos invisíveis 
mitoplastic 5x25. Altura do assento ao chão 440mm e altura do encosto ao chão 830mm.  
 
Item 3:Caminha empilhavel:  Cama infantil, colorida, atóxica, constituída de duas (2) cabeceiras e dois 
(2)  pés de apoio articulável para evitar o envergamento e viabilizar o empilhamento, em material 
termoplástico pelo processo de injeção nas cores violeta, verde limão, laranja ou verde bandeira. Os 
pés seguem o mesmo desing das cabeceiras e estão localizados na parte central com funcionamento 
em ângulo de 90º(noventa) graus, o sistema de fixação não permite a remoção da mesma para maior 
segurança, cabeceiras e pés dotados de ponteiras de borracha, sendo  quatro(4) para cada cabeceira e 
dois (2) em cada pé, ou seja, um total de doze(12). As suas laterais compõem-se com dois (2) tubos 
oblongos 16x30 em aço, espessura de 1,90mm cada. Sistema de encaixe empilhável, com espaço de 
5cm entre uma tela e outra. Leito confeccionado em tela vazada com sistema de ventilação, 
antitranspirante, lavável, antifungo, anti-UV e antioxidante, confeccionada em tecido 100% poliéster 
empastado com PVC de alta resistência e  laterais seladas a quente. Sistema de fixação entre 
cabeceira/tela através de presilha e parafusos para plástico flangeado RI zincado branco medindo cada 
3,5x12mm, sendo um total de trinta (30) nesta medida, quinze (15) parafusos para cada presilha,  
entre cabeceira/tubo, através de parafusos para plástico flangeado RI zincado branco, medindo cada 
4,0 x 14mm, sendo um total de 8 nesta medida, 4  parafusos para cada tubo,  entre pé de apoio/tubo, 
através de suporte fixo, trava e parafusos para plástico flangeado RI zincado branco, medindo cada 
4,00 x14mm, sendo um total de 4, 2 parafusos para cada tubo. A caminha empilhavel é composta por 
módulos, este sistema permite que todos os seus componentes sejam repostos.  Faixa etária: 2 à 5 
anos, até 55kg. Comprimento: 1,26m, largura 59cm e altura 12cm.  

 

Lote 4: 

Item 1:Conjunto coletivo adulto, 1 mesa e 4 cadeiras:  Mesa Coletiva Adulto: Estrutura com pés em 
tubo de aço 1 1/2"(parede 1,50mm), travessas em tubo de aço de 20 x 30mm (parede 1,06mm).  
Fechamento com ponteiras internas em polipropileno cor azul. Fixação do tampo à estrutura através 
de 8 parafusos ¼ x 1 ¼ sextavados. Soldagem pelo processo MIG em todas as junções.  Pintura das 
partes metálicos com tinta epóxi-pó, brilhante, polimerizada em estufa, cor cinza. Tampo 
(800x800mm) em resina ABS, 3,5mm espessura, cor azul, abas com 30mm de altura. O tampo 
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apresenta em sua parte anterior nervuras transversais e longitudinais para reforço à tração. Dotado de 
8 torres de recepção dos parafusos sextavados ¼ x 1 ¼ para sua fixação na estrutura. Altura 750mm. 
Cadeira: Estrutura em tubo de aço 7/8” chapa #16 (parede 1,50mm) para o encosto e tubo 7/8 (parede 
1,20mm) para os pés. Dotada de 02 reforços transversais em tubo 3/4 (parede 1,06mm) soldados na 
parte inferior do assento e 04 travessas de reforço entre as pernas em tubo 3/4 (parede 1,06mm). 
Soldagem pelo sistema MIG em todas as junções. Proteção da superfície com tratamento especial 
anticorrosivo e pintura em epóxi-pó híbrida e eletrostática cor cinza.  Fechamento dos topos dos tubos 
(inclusive os pés) com ponteiras em polipropileno injetado de alta densidade, fixados na estrutura 
através de encaixe. Assento (425x400mm) sem abas e com curvatura anatômica anterior e posterior 
em resina plástica de alto impacto (PP) com cavidade especial para alojamento adequado do rebite. 
Encosto (410x210mm) em resina plástica (PP) ergonômico com cavidade especial para alojamento 
adequado do rebite. A espessura do assento/encosto deve ser de 8mm em toda sua extensão. Fixados 
à estrutura por rebites pop de alumínio (4 no assento e 4 no encosto) 6.2x25. Altura do assento ao 
chão 460mm e altura do encosto ao chão 850mm. 
 
Item 2:Conjunto sextavado adulto, 1 mesa e 6 cadeiras:Mesa: Estrutura em tubo de aço 20x30 
(parede 1,06mm) com requadro. Pés com ponteiras plásticas 20x30 100% injetadas, fixadas sobre 
pressão com pinos. Soldagem pelo processo MIG em todas as junções. Proteção da superfície com 
tratamento especial anticorrosivo e pintura em epóxi-pó cor preto. Tampo (1200mm de diâmetro) em 
MDF de 18mm revestido com laminado melamínico de 0,8mm de espessura e bordas com acabamento 
em PVC tipo “T”. Tampo fixado à estrutura através de 06 parafusos 4.5x45PHP auto atarraxantes. 
Altura 750mm.  Cadeira: Estrutura em tubo de aço 7/8, chapa #16 (parede 1,50mm), dotada de um 
reforço transversal em tubo 7/8 (parede 1,50mm) soldados na parte inferior do assento e 04 travessas 
de reforço entre as pernas em tubo 3/4 (parede 1,06mm). Soldagem pelo sistema MIG em todas as 
junções. Proteção da superfície com tratamento especial anticorrosivo e pintura em epóxi-pó na cor 
preto. Fechamento dos topos dos tubos (inclusive os pés) com ponteiras em polipropileno injetado de 
alta densidade, fixados na estrutura através de encaixe do tipo “bola”. Assento (405x420mm) e encosto 
(400x200mm) em compensado 10mm anatômico revestido com laminado melamínico texturizado e 
acabamento das bordas com verniz, fixados a estrutura através de 8 rebites de alumínio 6.2x25 (4 no 
assento e 4 no encosto). Altura do assento ao chão 460mm e altura do encosto ao chão 850mm. 
 
Item 3:Conjunto refeitório adulto, 1 mesa e 2 bancos:  Estrutura em tubo de aço retangular 20x40 
(parede 1,50mm), tipo monobloco (estrutura única) com cortes sob forma de ângulo permitem o 
encaixe da mesa tornando-a empilhável. Soldagem das partes metálicas pelo processo MIG em todo 
perímetro de união, junções com superfície lisa e homogênea, sem apresentar pontos cortantes, 
asperezas ou escórias. Proteção da superfície com tratamento especial, anticorrosivo e pintura em 
epóxi-pó na cor preto. Tampo (2000X650mm) e assento (1900x325mm) em MDF de 18mm de 
espessura revestido em laminado melamínico acabado nas bordas com PVC tipo” T”, fixado a estrutura 
através 06 chapinhas em aço medida 32x21x2mm e de parafusos auto atarraxantes. Fechamento dos 
topos com ponteiras plásticas. Altura da mesa 750mm e altura do banco 450mm.  
 
Item 4:Mesa refeitório adulto com 08 assentos escamoteáveis:  Estrutura em tubo de aço, pés em 
30x50 (parede 1,20mm), requadro a unir os pés em tubo 1¼(parede 1,50mm). Soldado nos pés um 
mecanismo giratório que permitirá a mobilidade dos mochos. Base dos mochos em tubo 1¼ (parede 
1,50mm) sendo que uma extremidade é soldada à travessa da mesa e a outra extremidade soldada 
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uma chapa de aço dimensões 140x140mm e 3mm de espessura com reforço em forma de triângulo 
em chapa de aço de 2,6mm de espessura, para ser fixado o banco. Na parte superior da estrutura da 
mesa, em cada extremidade do tubo 30x50 são soldados 6 suportes de fixação em chapa de aço 
dimensões 100x50mm e 3mm de espessura, onde será fixado o tampo. A parte inferior do tampo 
possui dois limitadores em forma de “U” em tubo de aço 7/8 (parede 1,06mm) fixados através de 
suportes em chapa de aço 100x50mm e 3mm de espessura, que servem para determinar o fim de 
curso da mobilidade dos mochos. Fechamento dos topos e sapatas pés com ponteiras internas 30x50 
fixada à estrutura através de encaixe. Soldagem das partes metálicas pelo processo MIG em todo 
perímetro de união, junções com superfície lisa e homogênea, sem apresentar pontos cortantes, 
asperezas ou escórias. Proteção da superfície com tratamento especial, anticorrosivo e pintura em 
epóxi-pó, processo de cura em estufa a 220°C. Tampo (2400x800mm) em MDF de 25mm de espessura, 
revestido em melamínico de 0,8mm de espessura. Bordas com acabamento em perfil tipo “T” de PVC. 
Mochos em MDF de 25mm de espessura com 300mm de diâmetro, revestido em melamínico de 
0,8mm de espessura, bordas em perfil tipo “T” em PVC. Fixação do tampo e assento à estrutura por 
parafusos auto atarraxantes 4,8x22. Altura da mesa: 780mm.  
 
Item 5:Mesa refeitório adulto em resina com 08 assentos escamoteáveis:  Estrutura em tubo de aço, 
pés em 40x40mm (parede 1,50mm), requadro a unir os pés em tubo 1” ¼(parede 1,50mm). Soldado 
nos pés um mecanismo giratório que permitirá a mobilidade dos assentos com limitador de fim de 
curso. Base dos assentos em tubo 1”¼(parede 1,50mm) sendo que uma extremidade é soldada à 
travessa da mesa e a outra extremidade um tubo 20x40mm(parede 1,20mm) e dois tubos 
20x30mm(parede 1,06mm) para fixação do assento. Base de sustentação e fixação do tampo em 
forma de requadro em tubo 20x40mm (parede 1,20mm) e tubo 15x15mm (parede 1,20mm). 
Fechamento dos topos dos pés com ponteiras internas 40x40mm para a mesa e 1”¼ externa para o 
assento, fixada a estrutura através de encaixe. Soldagem pelo processo MIG em todas as junções. 
Proteção da superfície com tratamento especial, anticorrosivo e pintura em epóxi-pó cor cinza. Tampo 
(2465x810mm) em resina ABS, alto impacto, composto por quatro modulo de 615x810mm, 4 mm de 
espessura e abas de 50mm em toda sua extensão. Tampos encaixados na estrutura. Na parte inferior 
de cada tampo estão injetados  quatro suportes do tipo presilhas que se encaixam por pressão no 
requadro da estrutura e após fixados à mesma 16 parafusos autobrocantes Philips 4.2x13. 
Assento(340x330mm) injetado em resina PP texturizada, alto impacto, espessura de 5mm, com 
curvaturas anatômicas. Fixados à estrutura por 4 rebites 4,8x16. Altura da mesa 800mm. Altura dos 
assentos 450mm. 
 
Item 6:Mesa refeitório adulto em resina com 06 assentos escamoteáveis:  Estrutura em tubo de aço, 
pés em 40x40mm (parede 1,50mm), requadro a unir os pés em tubo 1” ¼(parede 1,50mm). Soldado 
nos pés um mecanismo giratório que permitirá a mobilidade dos assentos com limitador de fim de 
curso. Base dos assentos em tubo 1”¼(parede 1,50mm) sendo que uma extremidade é soldada à 
travessa da mesa e a outra extremidade um tubo 20x40mm(parede 1,20mm) e dois tubos 
20x30mm(parede 1,06mm) para fixação do assento. Base de sustentação e fixação do tampo em 
forma de requadro em tubo 20x40mm (parede 1,20mm), tubo 15x15mm (parede 1,20mm) e 
35x35(parede 1,50mm). Fechamento dos topos dos pés com ponteiras internas 40x40mm para a mesa 
e 1”¼ externa para a estrutura do assento, fixada a estrutura através de encaixe. Soldagem pelo 
processo MIG em todas as junções. Proteção da superfície com tratamento especial, anticorrosivo e 
pintura em epóxi-pó cor cinza.  Tampo (1850x810mm) em resina ABS, alto impacto, composto por três 
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módulos (tripardido) de 615x810mm, 4mm de espessura e abas de 50mm em toda sua extensão. 
Tampo encaixado na estrutura. Na parte inferior de cada tampo estão injetados  quatro suportes do 
tipo presilhas que se encaixam por pressão no requadro da estrutura e após fixados à mesma através 
de 12 parafusos autobrocantes Philips 4.2x13. Assento(340x330mm) injetado em resina PP 
texturizada, alto impacto, espessura de 5mm, com curvaturas anatômicas. Fixados à estrutura por 4 
rebites 4,8x16. Altura da mesa 800mm. Altura dos assentos 450mm. 
 
Item 7:Conjunto refeitório adulto, 1 mesa e 2 bancos: Estrutura em tubo de aço retangular 20x40 
(parede 1,50mm), tipo monobloco (estrutura única) com cortes sob forma de ângulo permitem o 
encaixe da mesa tornando-a empilhável. Soldagem das partes metálicas pelo processo MIG em todo 
perímetro de união, junções com superfície lisa e homogênea, sem apresentar pontos cortantes, 
asperezas ou escórias. Proteção da superfície com tratamento especial, anticorrosivo e pintura em 
epóxi-pó na cor preto. Tampo (2000X650mm) e assento (1900x325mm) em MDF de 18mm de 
espessura revestido em laminado melamínico acabado nas bordas com PVC tipo” T”, fixado a estrutura 
através 06 chapinhas em aço medida 32x21x2mm e de parafusos auto atarraxantes. Fechamento dos 
topos com ponteiras plásticas. Altura da mesa 580mm e altura do banco 340mm.  
  
Item 8:Conjunto refeitório infantil, 1 mesa e 4 cadeiras:  Mesa: estrutura com pés em tubo de aço 1 
1/2" em chapa 16 (1,5mm). Travessa longitudinal em tubo de aço 40x40mm em chapa 16 (1,5mm). 
Travessas transversais em tubo de secção retangular 20x50mm em chapa 16 (1,5mm). Suportes 
estruturais e de fixação do tampo em chapa de aço espessura de 3mm.  Aletas de fixação do tampo em 
chapa de aço 14 (1,9mm). Fixação do tampo à estruturas através de 02 parafusos 4.5x50 FH chato 
dourado e parafusos para aglomerado, de 4,5mm x 22mm, cabeça panela, fenda Phillips, 
bicromatizados. Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na 
cor amarela fixadas à estrutura através de encaixe. Tampo(1200x600mm) em madeira aglomerada 
(MDP) espessura de 25mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 
0,8mm de espessura, acabamento frost, na cor branca. Revestimento na face inferior em laminado 
melamínico de baixa pressão - BP, acabamento frost, na cor branca. Topos transversais e longitudinais 
encabeçados com fita de bordo em PVC com primer, 29mm (largura) x 3mm (espessura), na cor 
amarela coladas com adesivo "Hot Melting". Altura 590mm. Cadeiras: Estrutura em tubo de aço 
20,7mm, em chapa 14(1,90mm). Ponteiras, sapatas, assento e encosto em polipropileno copolímero 
virgem, injetados na cor amarelo, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. Nos moldes 
das ponteiras e sapatas da cadeira deve ser grafado o símbolo internacional de reciclagem, 
apresentando o número identificador do polímero e o nome da empresa fabricante do componente 
injetado. Pintura dos elementos metálicos com tinta em pó híbrida epóxi, eletrostática brilhante, 
polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 microns na cor cinza. Assento (400x310mm) e 
encosto (396x198mm) em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados 
anatomicamente, pigmentados na cor amarelo. Fixação do assento e encosto à estrutura através de 
rebites de repuxo 4,8mm, comprimento 16mm. Nos moldes do assento e encosto deve ser grafado 
com o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero e o 
nome da empresa fabricante do componente injetado. As peças injetadas não devem apresentar 
rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento 
anti-ferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina. Solda deve possuir 
superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou 
escórias. Todos os encontros de tubos devem receber solda em todo o perímetro de união. Devem ser 
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eliminados respingos ou irregularidade de solda, rebarbas e arredondados os cantos agudos. Na parte 
posterior do encosto deverá conter a identificação do padrão dimensional, através de processo de 
tampografia, tamanho 35x37mm. Altura do assento ao chão 350mm.  
 
Item 9:Conjunto refeitório maternal, 1 mesa e 4 bancos:  Mesa: estrutura com pés em tubo de aço 1 
1/2" em chapa 16 (1,5mm). Travessa longitudinal em tubo de aço 40x40mm em chapa 16 (1,5mm). 
Travessas transversais em tubo de secção retangular 20x50mm em chapa 16 (1,5mm). Suportes 
estruturais e de fixação do tampo em chapa de aço espessura de 3mm.  Aletas de fixação do tampo em 
chapa de aço 14 (1,9mm). Fixação do tampo à estruturas através de 02 parafusos 4.5x50 FH chato 
dourado e parafusos para aglomerado, de 4,5mm x 22mm, cabeça panela, fenda Phillips, 
bicromatizados. Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na 
cor laranja fixadas à estrutura através de encaixe. Tampo(1200x600mm) em madeira aglomerada 
(MDP) espessura de 25mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 
0,8mm de espessura, acabamento frost, na cor branca. Revestimento na face inferior em laminado 
melamínico de baixa pressão - BP, acabamento frost, na cor branca. Topos transversais e longitudinais 
encabeçados com fita de bordo em PVC com primer, 29mm (largura) x 3mm (espessura), na cor laranja 
coladas com adesivo "Hot Melting". Altura 460mm. Cadeiras: Estrutura em tubo de aço 20,7mm, em 
chapa 14 (1,90mm). Ponteiras e  sapatas em polipropileno copolímero virgem, injetados na cor laranja, 
fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. Pintura dos elementos metálicos  com tinta em 
pó híbrida epóxi, eletrostática brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 microns na 
cor cinza. Assento(340x260mm) e encosto(336 x 168mm) em polipropileno copolímero virgem e sem 
cargas, injetados, moldados anatomicamente, pigmentados na cor laranja. Fixação do assento e 
encosto à estrutura através de rebites  de repuxo 4,8mm, comprimento 16mm. As peças injetadas não 
devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes.  Nas partes metálicas deve ser 
aplicado tratamento anti-ferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina 
de no mínimo 300 horas.  Solda deve  possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar 
pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Todos os encontros de tubos devem receber solda 
em todo o perímetro de união. Devem ser eliminados respingos ou irregularidade de solda, rebarbas e 
arredondados os cantos agudos.  Na parte posterior do encosto deverá  conter a  identificação do 
padrão dimensional , através de processo de tampografia, tamanho 35x37mm.  Altura do assento ao 
chão 260mm.   
 
Lote 5: 

Item 1:Cadeira estofada fixa:  Estrutura em tubo de aço 7/8(parede 1,06mm), quatro travessas de 
reforço entre as pernas em tubo 3/4(parede 0,90mm). Proteção da superfície com tratamento especial 
anticorrosivo e desengraxante. Pintura em epóxi-pó e secagem em estufa. Fechamento dos topos com 
ponteiras em polipropileno 100% injetado. Assento(440x390mm) espessura 450mm e 
encosto(370x290mm) espessura 350mm, espuma de poliuretano injetado, revestido em tecido, com 
acabamento das bordas em perfil PVC flexível, fixado à estrutura através de parafusos. Altura do 
assento ao chão 430mm e altura do encosto ao chão 845mm.   
 
Item 2:Cadeira estofada giratória modelo secretária:  Espaldar baixo, apóia braços reguláveis, com 
alma de aço revestido em poliuretano injetado, tipo POP. Assento(430x400mm) e 
encosto(390x300mm) espuma injetada revestido em tecido, com acabamento da borda em perfil PVC 
flexível, fixados na estrutura através de parafusos “com porca de garras” colocados internamente. 
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Encosto em sua parte traseira revestido em vinil na cor preta, com regulagem de altura e profundidade 
interligado ao assento através de haste única com sanfona de acabamento. Base giratória com 
regulagem de altura mecânica com 5 hastes e rodízios.  
Item 3:Cadeira estofada giratória modelo secretária (sem braços): Cadeira giratória, sem braços, 
assento(430x390mm) e encosto(360x270mm) espuma injetada revestido em  tecido, acabamento da 
borda em perfil PVC flexível, fixados na estrutura através de parafusos “com porca de garras” 
colocados internamente. Encosto em sua parte traseira revestido em vinil na cor preta. Encosto 
interligado ao assento através de haste única com sanfona de acabamento. Base giratória com 
regulagem de altura mecânica com 5 hastes e rodízios.   
 
Item 4:Cadeira estofada giratória modelo diretor:Cadeira estofada, base giratória 5 hastes, com 
ajuste de altura.Partes metálicas, com tratamento anticorrosivo e acabamento com tinta  epóxi-pó, 
híbrida e eletrostática. Braços em polipropileno 100% injetado. Assento(500x490mm) e 
encosto(450x480mm) espuma injetada e acabamento em tecido. Assento e encosto unidos por chapa 
de aço formando peça única. 
 
Item 5:Cadeira estofada giratória modelo presidente:Cadeira estofada, base giratória de 5 hastes, 
com ajuste de altura. Partes metálicas, com tratamento anticorrosivo e acabamento com tinta epóxi-
pó, híbrida e eletrostática. Braços confeccionados em polipropileno 100% injetado. 
Assento(500x490mm) e encosto(450x620mm) espuma injetada revestido em tecido. Assento e 
encosto unidos por chapa de aço formando peça única. 
 
Item 6:Cadeira giratória modelo presidente:Base giratória cromada de 5 hastes com rodízios. Coluna à 
gás em tubo de aço com acabamento em pintura epóxi-pó cor preto. Possui alavanca para inclinação 
sincronizada do encosto e assento e acionador de profundidade do assento. Apoia braços através do 
sistema de regulagem vertical contendo posições ajustáveis. Assento(500x450mm) compensado 12 
mm de espessura, fixados à estrutura por porcas garra. Espuma injetada densidade 55 kg/m³ podendo 
ocorrer variações de +/-2 kg/m³. Encosto(550x460mm), formada por uma tela 100% poliéster 
tencionada, fixada à  moldura em resina ABS. Apoio de cabeça com regulagem de altura e inclinação.  
 
Item 7:Cadeira giratória modelo presidente:Base giratória cromada de 5 hastes com rodízios. Coluna a 
gás em tubo de aço com acabamento em pintura epóxi-pó cor preto. Regulagem de altura, medidas 
mínimas de 450mm e altura máxima de 560mm. Apoia braços em aço com acabamento em 
polipropileno.  Assento(525x455mm) e Encosto (700x480mm), concha unificada, com configuração 
geométrica desenhada com concordâncias de raios e curvas ergonômicas, estrutura de 18 mm de 
espessura, espuma injetada  revestido em tecido.  
 
Item 8:Cadeira giratória modelo secretária:Base giratória de 5 hastes com rodízios. Coluna a gás em 
tubo de aço com acabamento em pintura epóxi-pó cor preto. Apoia braços regulável em polipropileno. 
Assento( 500x450mm) em  compensado 12 mm de espessura, espuma injetada densidade 55 kg/m³ 
revestido em tecido. Encosto(420x450mm) em resina PP, fixados na estrutura por parafusos. 
 
Item 9:Longarina 02 lugares em polipropileno:Estrutura de travessa desenvolvida em tubo de aço 
60x40(parede 1,2 mm), nas suas extremidades, possuem 2 (duas) luvas conificadas de 30x60(parede 
1,9mm)  para que se unam ao apoio vertical. Possuem 2 (dois) suportes para cada assento produzidos 
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em chapas de aço espessura de 4,75 mm e soldado na estrutura pelo processo de soldagem (MIG). 
Possui ainda 2 (dois) calços de 5 mm, injetados em polipropileno para cada suporte. Para montagem 
são utilizados 4 (quatro) parafusos sextavados medidas de ¼” x 1.½” para cada assento. Dois pés que 
se unem à travessa por meio de encaixe cônico fabricado em tubo 29x58(parede 1,9 mm) conformado 
por estampagem e soldado às travessas e pés pelo processo de soldagem (MIG). As extremidades da 
longarina são compostas por ponteiras, desenvolvidas para proteção e acabamento do Conjunto em 
polipropileno. Toda a estrutura recebe uma proteção de preparação de superfície metálica e 
revestimento eletroestático epóxi em pó. Assento(460x415mm) em PP apresentando em suas 
extremidades cantos arredondados. Possui ainda o assento na configuração estofada com alma 
plástica que é fixada ao mesmo por meio de parafusos para plástico. A estrutura de sustentação do 
assento e do encosto é fabricada em tubos de aço de 22,22mm (parede 1,50mm) revestimento 
eletroestático epóxi em pó. Encosto (460x355mm) em polipropileno injetado e moldado 
anatomicamente com acabamento texturizado. O encosto é unido à estrutura por dupla cavidade na 
parte posterior do encosto,que se encaixa na estrutura metálica. O travamento do encosto se dá por 
dois pinos fixadores, injetados em polipropileno, na cor do encosto. O encosto possui furos que 
facilitam a transferência térmica. Apoia Braços formado pelo prolongamento da estrutura de 
sustentação do assento e encosto, coberto por uma peça em polipropileno com acabamento 
texturizado. Dimensões aproximadas de 55mm de largura por 245mm de comprimento e são fixados 
por 2 (dois) parafusos flangeados para plástico com dimensões de 4,0x25 mm. 
 
Lote 6: 

Item 3: Armário baixo duas portas:  Móvel composto por duas portas individuais, fundo em duratree. 
Uma prateleira interna. Confeccionado em MDP de 15mm revestido em melamínico de baixa pressão. 
Bordas em perfil PVC. Dimensões aproximadas: 720x1000x420mm (AxLxP). 
 
Item 4: Gaveteiro volante duas gavetas: Móvel composto por duas gavetas para pasta suspensa, 
fundo em duratree. Confeccionado em MDP de 18mm revestido em melamínico de baixa pressão. 
Bordas em perfil PVC. Dimensões aproximadas: 680mmx450mmx450mm. 
 
Item 5: Mesa secretária com duas gavetas: Mesa: tampo(1200x600mm) e painel em MDP melamínico 
na cor ovo/branco. Pés em tubo industrial 20x40 e 20x30. Tratamento anticorrosivo. Solda MIG. 
Pintura epóxi-pó. Altura 740mm. Gaveteiro confeccionado em MDP melamínico na cor ovo/branco 
com puxador.  
 
Item 6: Mesa secretária sem gavetas: Mesa: tampo(1200x600mm) e painel em MDP melamínico na 
cor ovo/branco. Pés em tubo industrial 20x40 e 20x30. Tratamento anticorrosivo. Solda MIG. Pintura 
epóxi-pó. Altura 740mm. 
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