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ANEXO I 

PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1. OBJETO 

Aquisição de MOBILIÁRIO ESCOLAR E DE ESCRITÓRIO pelo Consisa e Municípios 
Consorciados por meio de registro de preços. 

 

2. JUSTIFICATIVA 

A presente licitação faz-se necessária a fins de suprir a demanda de aquisição por 
mobiliário escolar e de escritório, itens básicos na execução das atividades escolares e de 
diversos outros setores que compõem a Administração. 

O Sistema de Registro de Preços será adotado em razão do atendimento a mais de um 
órgão/entidade. O fundamento para a adoção desse procedimento está previsto no art. 3º 
e incisos do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, abaixo transcrito: 

Art. 3º O Sistema de Registro de Preços poderá ser adotado nas 
seguintes hipóteses: 

I - quando, pelas características do bem ou serviço, houver 
necessidade de contratações frequentes; 

II - quando for conveniente a aquisição de bens com previsão 
de entregas parceladas ou contratação de serviços 
remunerados por unidade de medida ou em regime de tarefa; 

III - quando for conveniente a aquisição de bens ou a 
contratação de serviços para atendimento a mais de um órgão 
ou entidade, ou a programas de governo; ou 

IV - quando, pela natureza do objeto, não for possível definir 
previamente o quantitativo a ser demandado pela 
Administração. 

O presente processo de aquisição, bem como atas e contratos dele decorrentes, serão 
regidos pela Resolução nº 26/2014, de 26 de dezembro de 2014 e pelo Decreto nº 7.892, de 
23 de janeiro de 2013, mesmo que não inteiramente transcrito. 

 

3. QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES 

As quantidades estimadas durante a vigência da Ata de Registro de Preços foram 
projetadas de acordo com o consumo do Consisa e de cada Município Consorciado e se 
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referem àquelas registradas no Sistema de Compras do Consisa quando da fase 
preparatória da licitação. Os Municípios Consorciados reservam-se no direito de adquirir 
em cada item o quantitativo que julgarem necessário, podendo ser parcial ou integral, e 
até mesmo o de se abster a adquirir quaisquer itens especificados. 

Poderão ser realizados remanejamentos dos quantitativos registrados entre os Órgãos 
Participantes. 

A especificação abaixo visa oferecer a descrição completa e adequada das características 
e quantitativos do objeto a ser licitado: 

Lote 01 – MOBILIÁRIO ESCOLAR 

Item Código 
Consisa 

Descrição Qtde 

1 104905 CONJUNTO ESCOLAR TAMANHO 06 - TIPO 01 

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. CONJUNTO 

2.360 

2 104906  CONJUNTO ESCOLAR TAMANHO 05 – TIPO 01 

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 

590 



 

 

3 Processo nº 05/2023 
Pregão Eletrônico nº 03/2023 

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. CONJUNTO 

3 104907 CONJUNTO ESCOLAR TAMANHO 04 – TIPO 01 

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 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. CONJUNTO 

447 

4 104908 CONJUNTO ESCOLAR TAMANHO 03 – TIPO 01 

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, 

440 
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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. CONJUNTO 

5 104909 CONJUNTO ESCOLAR TAMANHO 06 – TIPO 02 

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 (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 

440 
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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. 

6 104910 CONJUNTO ESCOLAR TAMANHO 06 – TIPO 03 

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. 
CONJUNTO 

322 
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7 104912 CONJUNTO ESCOLAR TAMANHO 05 – TIPO 02 

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. 
CONJUNTO 

180 

8 104913 CONJUNTO ESCOLAR TAMANHO 04 – TIPO 02 

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, 

180 
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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 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. 
CONJUNTO 

9 104914 CONJUNTO ESCOLAR TAMANHO 06 – TIPO 04 

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 
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assento ao chão 460mm e altura do encosto ao chão 850mm. 
CONJUNTO 

10 104915 CONJUNTO ESCOLAR TAMANHO 03 – TIPO 02 

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 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. 
CONJUNTO 
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11 104916 CONJUNTO ESCOLAR TAMANHO 06 – TIPO 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 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 
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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 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. CONJUNTO 

12 104917 CONJUNTO ESCOLAR TAMANHO 05 – TIPO 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 
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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 rebarbas, falhas de injeção ou 
partes cortantes. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento 
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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. CONJUNTO 

13 104918 CONJUNTO ESCOLAR TAMANHO 04 – TIPO 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 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 
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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. CONJUNTO 

14 104919 CONJUNTO ESCOLAR TAMANHO 03 – TIPO 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 
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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 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. CONJUNTO 

15 104920 CONJUNTO ESCOLAR TAMANHO 01 – TIPO 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 
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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 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. CONJUNTO 

16 104921 CONJUNTO ESCOLAR TAMANHO 06 – TIPO 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 
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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 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 
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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. CONJUNTO 

17 104922 CONJUNTO ESCOLAR TAMANHO 05 – TIPO 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 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 de +/- 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 
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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 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. CONJUNTO 

18 104923 CONJUNTO ESCOLAR TAMANHO 04 – TIPO 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 
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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: 
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. CONJUNTO 

19 104924 CONJUNTO ESCOLAR TAMANHO 03 – TIPO 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 
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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 
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 
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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. CONJUNTO 

20 104925 CONJUNTO ESCOLAR TAMANHO 01 – TIPO 02 

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 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 
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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. CONJUNTO 

21 104926 CADEIRA UNIVERSITARIA TIPO 01 

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 
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por seis parafusos 6.0x15PHP. Altura do assento ao chão 440mm e 
altura do encosto ao chão 840mm. UNIDADE 

22 104927 CADEIRA UNIVERSITARIA TIPO 02 

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. UNIDADE 
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23 104929 CADEIRA UNIVERSITARIA TIPO 03 

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 
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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. 
CONJUNTO 

24 104930 CONJUNTO PROFESSOR TIPO 01 

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 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. CONJUNTO 
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25 104931 CONJUNTO PROFESSOR TIPO 02 

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 
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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 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. CONJUNTO 

26 104932 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 

860 



 

 

25 Processo nº 05/2023 
Pregão Eletrônico nº 03/2023 

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. UNIDADE 

27 104141 CADEIRA ESCOLAR TAMANHO 06 

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. UNIDADE 
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28 107142 MESA ESCOLAR TAMANHO 05 

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 
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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. UNIDADE 

 

Lote 02 – MOBILIÁRIO INFANTIL 1 

Item Código 
Consisa 

Descrição Qtde 

1 104933 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 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. CONJUNTO 
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2 104934 CONJUNTO COLETIVO INFANTIL 1 MESA E 6 CADEIRAS 

Mesa: Quatro pés em tubo de aço 1¾ (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. 
CONJUNTO 
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3 104935 CONJUNTO COLETIVO INFANTIL 1 MESA CENTRAL, 8 MESAS 
TRAPEZIO E 8 CADEIRAS 

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 

140 



 

 

27 Processo nº 05/2023 
Pregão Eletrônico nº 03/2023 

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. 
CONJUNTO 

4 104936 CONJUNTO COLETIVO INFANTIL 1 MESA CENTRAL, 6 MESAS 
TRAPEZIO 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 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 
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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. 
CONJUNTO 

5 104937 CONJUNTO COLETIVO INFANTIL 1 MESA E 4 CADEIRAS – TIPO 01 

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 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 
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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. CONJUNTO 

6 104938 CONJUNTO COLETIVO INFANTIL 1 MESA E 8 CADEIRAS – TIPO 01 

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. CONJUNTO 
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7 104939 CONJUNTO COLETIVO INFANTIL 1 MESA E 4 CADEIRAS – TIPO 02 

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 
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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. 
CONJUNTO 

8 104940 CONJUNTO COLETIVO INFANTIL 1 MESA E 8 CADEIRAS – TIPO 02 

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. CONJUNTO 
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9 104941 ESTANTE COM BAU 

Estante confeccionada em MDF de 15mm revestido em ambos 
lados de melamina na cor branca. Com a finalidade de organizar 
brinquedos, jogos e peças recreativas. Contendo 3(três) prateleiras 
de MDF 15mm, onde são acoplados 9 baús coloridos em formato 
hexagonal confeccionados em resina plástica PP. Acabamento das 
bordas das Prateleiras em 3 cores de perfil PVC fixado com colagem 
no sistema hot-melt. Na base, fixadas por parafusos, 4 sapatas 5/16 
niveladoras. Cores disponíveis dos Baús: Azul, vermelho, verde, 
amarelo e laranja. Medidas do baú-390mm(L),350mm(P) e 
245mm(A). Dimensões da Estante:1370mm(A)x1280mm(l)x450 
mm(P). UNIDADE 

819 

10 104942 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 
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com pintura cor cinza. Dimensões: 1455mm (A) x 910mm (L) x 
360mm (P). UNIDADE 

11 104943 FRALDARIO 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. UNIDADE 

377 

12 104944 ARMARIO ALTO MULTI USO 

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). UNIDADE 

1.000 

13 104945 ARMARIO 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. UNIDADE 

257 

14 104946 ARMARIO 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 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. UNIDADE 

152 

15 104947 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. 
UNIDADE 

497 

16 104948 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 
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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. UNIDADE 

17 104949 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 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. 
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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. UNIDADE 

18 104950 CADEIRA GIRATORIA PARA MONITOR 

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. UNIVATES 

514 

19 104951 BERÇO COM COLCHÃO 

Confeccionado em MDF de 12 mm com cabeceiras compostas de 
duas partes e pintura em UV na cor branca. Parte maior/superior da 
cabeceira medindo 660x524x12mm e parte menor/inferior 
medindo 660x340x12mm. Medida total das cabeceiras: 870mm (A) 
x 660mm (L) x 120mm de espessura. Possui grades laterais fixas em 
MDF 12mm com guia de sustentação das grades em MDF de 
25mm. Base (lastro) divido em três chapas de MDF medidas 
595x420x60mm. Suporte para mosquiteiro medindo 1320mm. 
Medida total do berço 870x1325x600mm (AxLxP). Este modelo 
permite a transformação do berço para mini cama. Colchão 
espuma de poliuretano flexível, densidade 18 kg/m³, revestido com 
poliéster inflamável costurado, dupla face, com acabamento nas 
duas faces. Proteção antialérgica e anti fungos (ácaros, mofo, fungo). 
Deve estar fixado em cada colchão o Selo Inmetro contendo o nº 
do registro do desempenho. Conceder 1 ano de Garantia. Medidas: 
1300x600x10mm (CxLxE). UNIDADE 

215 

20 107143 CONJUNTO 4 CADEIRAS COLETIVO INFANTIL 

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 
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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. 
CONJUNTO 

21 107144  ARMARIO ROUPEIRO DE AÇO COM 12 PORTAS 

Armário/roupeiro em aço com 12 portas: armário roupeiro 
sobreposto de aço com 12 portas. Fechadura modelo pitão para 
cadeado. Confeccionado em chapa de aço 26. Porta etiqueta na 
frente das portas. tratamento antiferruginoso e pintura eletrostatica 
a pó na cor cinza cristal. Medidas 1900x950x420mm (A x L x P). 
UNIDADE 

80 

 

Lote 03 – MOBILIÁRIO INFANTIL 2 

Item Código 
Consisa 

Descrição Qtde 

1 104952 CONJUNTO MESA BIPARTIDA COM 4 CADEIRAS 

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. CONJUNTO 

105 

2 104953 CONJUNTO MESA TRIPARTIDA COM 6 CADEIRAS 

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). 
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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 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. CONJUNTO 

3 104954 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 
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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. CONJUNTO 

 

Lote 04 – MOBILIÁRIO DE COZINHA 

Item Código 
Consisa 

Descrição Qtde 

1 104955 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 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. CONJUNTO  

93 

2 104956 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 
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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. 
CONJUNTO 

3 104957 CONJUNTO REFEITORIO 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. CONJUNTO 

128 

4 104958 MESA REFEITORIO ADULTO COM 8 ASSENTOS ESCAMOTEAVEIS 

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 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 
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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. CONJUNTO 

5 104959 MESA REFEITORIO ADULTO EM RESINA COM 8 ASSENTOS 
ESCAMOTEAVEIS 

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. CONJUNTO 

89 

6 104960 MESA REFEITORIO ADULTO EM RESINA COM 6 ASSENTOS 
ESCAMOTEAVEIS 

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 
módulos (tripardido) de 615x810mm, 4mm de espessura e abas de 
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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. CONJUNTO 

7 104961 CONJUNTO REFEITORIO INFANTIL 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. CONJUNTO 

152 

8 104962 CONJUNTO REFEITORIO 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 
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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. CONJUNTO 

9 104963 CONJUNTO REFEITORIO MATERNAL 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 
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. 
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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. CONJUNTO 

 

Lote 05 – MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO 1 

Item Código 
Consisa 

Descrição Qtde 

1 104964 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. UNIDADE 

2.204 

2 104965 CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA MODELO SECRETARIA 

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. 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. UNIDADE 

1.510 

3 104966 CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA MODELO SECRETARIA 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. UNIDADE 

2.922 

4 104967 CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA 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. 

1.187 
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Assento e encosto unidos por chapa de aço formando peça única. 
UNIDADE 

5 104968 CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA 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. 
UNIDADE 

1.175 

6 104969 CADEIRA GIRATORIA MODELO PRESIDENTE – TIPO 01 

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. UNIDADE 

642 

7 104970 CADEIRA GIRATORIA MODELO PRESIDENTE – TIPO 02 

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. UNIDADE 

652 

8 104971 CADEIRA GIRATORIA MODELO SECRETARIA 

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. UNIDADE 

1.398 

9 104972 LONGARINA 2 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 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 
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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. 
UNIDADE 

 

Lote 06 – MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO 2 

Item Código 
Consisa 

Descrição Qtde 

1 104973 ARMARIO ALTO 2 PORTAS 

Móvel composto por duas portas individuais e divisória central 
interna, fundo em duratree. Três prateleiras internas. 
Confeccionado em MDP de 18mm revestido em melamínico de 
baixa pressão. Bordas em perfil PVC. Dimensões aproximadas: 
1600x1000x420mm (AxLxP). UNIDADE 

703 

2 104974 ARMARIO ESTANTE 

Móvel composto por duas portas individuais baixas e divisória 
central interna, fundo e duratree. Dois nichos superiores com 
prateleiras. Confeccionado em MDP de 18mm revestido em 
melamínico de baixa pressão. Bordas em perfil PVC. 
Dimensões aproximadas: 1600mmx1000mmx420mm. 
UNIDADE 

890 

3 104975 ARMARIO BAIXO 2 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 

1.014 
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perfil PVC. Dimensões aproximadas: 720x1000x420mm 
(AxLxP). UNIDADE 

4 104976 GAVETEIRO VOLANTE 2 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. 
UNIDADE 

1.603 

5 104977 MESA SECRETARIA 2 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. UNIDADE 

1.923 

6 104978 MESA SECRETARIA 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. UNIDADE 

885 

7 107139 ESTANTE EM AÇO 

Estante com medidas aproximadas de 1980x920x300mm, 
06 prateleiras reguláveis a cada 05 cm, 04 colunas perfuradas 
a cada 05 cm, Prateleira em chapa de aço com reforço; 
Suportar até 10 kg distribuídos por prateleira, pintura epóxi-
pó na cor cinza. UNIDADE 

620 

8 107140 MESA ESCRITÓRIO + MESA COM CONEXÃO/CANTO + MESA 
ESCRITÓRIO (tipo Mesa em L) 

Mesa 1: tampo e painel em MDP melamínico na cor 
ovo/branco. Pés em tubo industrial 20x40 e 20x30. 
Tratamento anticorrosivo. Solda MIG. Pintura epóxi-pó. 
Dimensões: 1400mmx600mmx740mm. Gaveteiro: 
confeccionado em MDP melamínico na cor ovo/branco com 
puxador. Opção com 1 ou 2 gavetas. Dimensões do gaveteiro: 
350mmx370mmx240mm. Mesa com Conexão: Mesa com 
tampo e painel em MDP melamínico na cor ovo/branco. Pés 
em tubo industrial 20x40 e 20x30. Tratamento anticorrosivo. 
Solda MIG. Pintura epóxi-pó.  Mesa 2: tampo e painel em MDP 
melamínico na cor ovo/branco. Pés em tubo industrial 20x40 
e 20x30. Tratamento anticorrosivo. Solda MIG. Pintura epóxi-
pó. Dimensões: 1400mmx600mmx740mm. Gaveteiro: 
confeccionado em MDP melamínico na cor ovo/branco com 
puxador. Opção com 1 ou 2 gavetas. Dimensões do gaveteiro: 
350mmx370mmx240mm. 

620 
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Os itens deverão ser novos. 

Deverá ser concedida garantia de 24 (vinte e quatro) meses para defeitos de fabricação 
contados do recebimento definitivo dos itens. 

 

4. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO TÉCNICA  

Deverão ser exigidos do licitante os seguintes documentos de HABILITAÇÃO TÉCNICA: 

a) Catálogos, prospecto ou fichas técnicas oficiais (em língua portuguesa brasileira) 
contendo descrição detalhada do modelo e fabricante, dimensões, características, 
especificações técnicas e outras informações que permitam a avaliação pela Equipe de 
Licitações. Os documentos devem ainda permitir a identificação visual do objeto ofertado 
(fotografia, desenhos, ilustrações). Deverá constar o número do lote e número do item em 
MARCA TEXTO. 

b) Registro ou inscrição da empresa fabricante no Conselho Regional de Engenharia e 
Arquitetura (CREA), órgão fiscalizador da atividade profissional a que está sujeita, sem o 
qual está impedida de funcionar, conforme exigência estabelecida na Lei nº 5.194 de 24 de 
dezembro de 1966, especialmente no que dispõe os artigos 59 e 60, bem como na 
Resolução nº 417, de 27 de março de 1998 expedida pelo Conselho Federal de Engenharia, 
Arquitetura e Agronomia, devidamente atualizada e, inclusive, com a menção de sua 
validade. 

c)  Apresentar laudo técnico emitido e assinado em conjunto por Arquiteto ou Engenheiro 
especialista em Engenharia de Segurança do Trabalho, bem como por Médico especialista 
em Medicina do Trabalho; comprovando que o produto ofertado (Especificações) atende 
às normas da NR 17, bem como às Normas da ABNT – Associação Brasileira de Normas 
Técnicas (atualizada). 

d) Certificado de Regularidade e Certidão Negativa de Débito do fabricante junto ao 
IBAMA cfe. LEI Federal nº 6938/1981 e alterada pelo nº 10.165/2000 que comprove que as 
madeiras utilizadas são oriundas de florestas nativas com projetos de manejo florestal, 
conforme instrução Normativa/IBAMA Nº 08 de 18 de setembro de 2003. 

e) Apresentação das seguintes Certificações: 

Lote 1:  

Para os itens de 1 a 20; 27 e 28: 

- Certificado de Conformidade do INMETRO para o modelo especificado no edital de 
acordo com a Portaria 401/2020 do Inmetro, acompanhado por declaração com a imagem 
do mobiliário, referente ao Certificado de Conformidade do Inmetro, emitido por OCP que 
comprove que o móvel é correspondente ao Certificado e atende as especificações do 
Edital; o Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão de Qualidade emitido pela 
Assoc. Brasileira de Normas Técnicas(ABNT); Relatório de ensaio sobre corrosão por 



 

 

46 Processo nº 05/2023 
Pregão Eletrônico nº 03/2023 

exposição a atmosfera úmida saturada de acordo com a ABNT NBR 8095/2015 e Relatório 
de ensaio sobre corrosão e envelhecimento por exposição à névoa salina, ABNT NBR 
8094/1983, emitidos por laboratório acreditado pelo INMETRO (material metálico revestido 
e não revestido, no mínimo 1500 horas, que contenha união soldada).  

Para os itens de 21 a 23: 

Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão de Qualidade emitido pela Assoc. 
Brasileira de Normas Técnicas(ABNT); Relatório de ensaio de resistência à flexão da resina 
ABS da prancheta da cadeira universitária, conforme Norma ASTM D790-17, emitido por 
laboratório acreditado pelo Inmetro, com os seguintes resultados mínimos de média:  
Tensão (Mpa) a 5% - 53; Tensão máxima 54; alongamento na tensão máxima 6 e Módulo 
Elástico (Mpa) 1520; Relatório de ensaio de resistência à flexão da resina PP do assento e 
encosto da universitária, conforme Norma ASTM D790-17, emitido por laboratório 
acreditado pelo Inmetro, com os seguintes resultados mínimos de média:  Tensão (Mpa) a 
5% - 31; Tensão máxima 31; alongamento na tensão máxima 5 e Módulo Elástico (Mpa) 
1300; Relatório de ensaio de resistência à flexão da resina ABS prancheta da cadeira 
universitária, conforme Norma ISO 178:2010, emitido por laboratório acreditado pelo 
Inmetro, com os seguintes resultados mínimos de média:  Tensão (Mpa) a 5% - 66; Tensão 
máxima 66; alongamento na tensão máxima 4 e Módulo Elástico (Mpa) 2780 e Relatório 
de ensaio de resistência à flexão da resina PP do assento e encosto da cadeira universitária, 
conforme Norma ISO 178:2010, emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro, com os 
seguintes resultados mínimos de média:  Tensão (Mpa) a 5% - 34; Tensão máxima 34; 
alongamento na tensão máxima 4 e Módulo Elástico (Mpa) 1700. 

Para os itens de 24, 25 e 26: 

Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão de Qualidade emitido pela Assoc. 
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT); Relatório de ensaio sobre corrosão por exposição a 
atmosfera úmida saturada de acordo com a ABNT NBR 8095/2015 e Relatório de ensaio 
sobre corrosão e envelhecimento por exposição à névoa salina, ABNT NBR 8094/1983, 
emitidos por laboratório acreditado pelo INMETRO (material metálico revestido e não 
revestido, no mínimo 1500 horas, que contenha união soldada).  

Lote 2: 

Para os itens 1 a 8;16 a 18; 20: 

Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão de Qualidade emitido pela Assoc. 
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT); Relatório de ensaio sobre corrosão por exposição a 
atmosfera úmida saturada de acordo com a ABNT NBR 8095/2015 e Relatório de ensaio 
sobre corrosão e envelhecimento por exposição à névoa salina, ABNT NBR 8094/1983, 
emitidos por laboratório acreditado pelo INMETRO (material metálico revestido e não 
revestido, no mínimo 1500 horas, que contenha união soldada).  

Para os itens 9 a 15 

Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão de Qualidade emitido pela Assoc. 
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). 

Para o item 19: 
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Certificado de Conformidade do Inmetro para o berço e Certificado de Conformidade do 
Inmetro para o colchão. 

Lote 3: 

Para os itens 1 e 2: 

Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão de Qualidade emitido pela Assoc. 
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT); Relatório de ensaio sobre corrosão por exposição a 
atmosfera úmida saturada de acordo com a ABNT NBR 8095/2015 e Relatório de ensaio 
sobre corrosão e envelhecimento por exposição à névoa salina, ABNT NBR 8094/1983, 
emitidos por laboratório acreditado pelo INMETRO (material metálico revestido e não 
revestido, no mínimo 1500 horas, que contenha união soldada).  

Para o item 3:  

Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão de Qualidade emitido pela Assoc. 
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e Relatório de ensaio emitido por laboratório 
acreditado pelo Inmetro, do impacto IZOD em material polimérico das cabeceiras e pés 
de apoio articulável da caminha empilhável com resistência média ao impacto igual ou 
maior que 182 J/m, em nome da marca cotada na proposta.  

Lote 4: 

Para os itens 1 a 9: 

Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão de Qualidade emitido pela Assoc. 
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT); Relatório de ensaio sobre corrosão por exposição a 
atmosfera úmida saturada de acordo com a ABNT NBR 8095/2015 e Relatório de ensaio 
sobre corrosão e envelhecimento por exposição à névoa salina, ABNT NBR 8094/1983, 
emitidos por laboratório acreditado pelo INMETRO (material metálico revestido e não 
revestido, no mínimo 1500 horas, que contenha união soldada). 

Lote 5: 

Para os itens 1 a 9: 

Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão de Qualidade emitido pela Assoc. 
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT); Relatório de ensaio sobre corrosão por exposição a 
atmosfera úmida saturada de acordo com a ABNT NBR 8095/2015 e Relatório de ensaio 
sobre corrosão e envelhecimento por exposição à névoa salina, ABNT NBR 8094/1983, 
emitidos por laboratório acreditado pelo INMETRO (material metálico revestido e não 
revestido, no mínimo 1500 horas, que contenha união soldada). 

Lote 6: 

Para os itens 1 a 6; 8: 

Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão de Qualidade emitido pela Assoc. 
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT); Relatório de ensaio sobre corrosão por exposição a 
atmosfera úmida saturada de acordo com a ABNT NBR 8095/2015 e Relatório de ensaio 
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sobre corrosão e envelhecimento por exposição à névoa salina, ABNT NBR 8094/1983, 
emitidos por laboratório acreditado pelo INMETRO (material metálico revestido e não 
revestido, no mínimo 1500 horas, que contenha união soldada). 

 

5. FORMA DE ADJUDICAÇÃO 

A adjudicação será realizada por MENOR PREÇO por lote. 

 

6. EXECUÇÃO DO OBJETO  

Os itens deverão ser entregues em até 30 (trinta) dias corridos a contar do recebimento da 
nota de empenho pelo fornecedor, no endereço indicado pelo próprio Órgão Participante 
que esteja adquirindo o item. 

O Fornecedor deverá entregar o item constante da autorização no local indicado pelo 
Órgão Participante, com a respectiva Nota Fiscal Eletrônica e enviar o arquivo XML para o 
e-mail indicado no Empenho ou autorização de fornecimento. 

 

7. PAGAMENTO 

O Órgão Participante efetuará o pagamento em até 30 (trinta) dias, após a data de 
recebimento definitivo dos itens, acompanhado da respectiva Nota Fiscal Eletrônica e 
arquivo XML. 

Nenhum pagamento será efetuado ao fornecedor enquanto pendente de liquidação 
qualquer obrigação financeira ou técnica que lhe for imposta, em virtude de penalidade 
ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito do reajustamento de preços ou 
correção monetária.  

Os pagamentos serão efetuados em conformidade à Instrução Normativa nº 1.234 da RFB 
ou outra que se refira a retenções e vier a lhe substituir, caso o Órgão Participante adote tal 
sistemática em seus pagamentos de contraprestação de bens. 

 

8. DA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E/OU CONTRATO 

A Ata de Registro de Preços e seus atos conexos, decorrentes do presente Termo, serão 
firmados eletronicamente, por ambas as partes, na forma qualificada de que trata o art. 4º, 
inciso III da Lei nº 14.063/2020, por meio de certificações digitais emitidas em 
conformidade com a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras (ICP-Brasil). 

 

9. DEMAIS DISPOSITIVOS 
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Quanto às obrigações, sanções e demais prerrogativas, o FORNECEDOR ficará sujeito ao 
que estiver disposto e previsto no Edital e demais anexos. 

 

Lajeado/RS, 17 de março de 2023 

 

 

 

 

Camila Stramari 

Setor de Apoio 
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