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JUSTIFICATIVA  

ASSUNTO: Adesão à ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 001/2018-SEMED, 

proveniente do Processo Licitatório PREGÃO (SRP) Nº 053/2017-CEL/SEVOP/PMM – 

ELETRÔNICO, realizado pelo município de Marabá-PA, para eventual AQUISIÇÃO DE 

MOBILIÁRIO PARA COMPOSIÇÃO DE SALA DE AULA TIPO CARTEIRAS E 

CONJUNTOS DISCENTES E DOCENTES; MOBILIÁRIO PARA AUDITÓRIO, TIPO 

LONGARINA; E CONJUNTOS PARA REFEITÓRIO VISANDO O ATENDIMENTO NAS 

UNIDADES DE ENSINO DA REDE, ZONAS URBANA E RURAL DA SECRETARIA 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED, MARABÁ - PA. 

Os itens serão utilizados para atender às necessidades das Unidades de Ensino da Secretaria 

Municipal de Educação - SEMED; Informamos que se faz necessária a aquisição de Mobiliário para 

composição de salas de aula, no intuito de suprir a crescente demanda nas Unidades da Rede 

Municipal, para o bom andamento e funcionamento das Unidades de Ensino, proporcionando 

conforto aos alunos e professores, melhor eficiência no ensino-aprendizagem dos alunos e 

qualidade de trabalho para os profissionais da Educação. Diante do exposto, a importância e 

necessidade desta secretaria em contratar os itens nos quantitativos solicitados, atendendo este ano 

de 2018. 

À Adesão à Ata de Registro de Preço do PREGÃO (SRP) Nº 053/2017-CEL/SEVOP/PMM 

– ELETRÔNICO, da Prefeitura Municipal de Marabá-PA, justifica-se pela vantajosidade 

(comprovada com propostas anexas) e agilidade da aquisição, uma vez que a adesão à ata é um 

processo menos moroso do que um processo licitatório comum, como um Pregão Presencial, 

observando que a Administração Municipal tem urgência na contratação de uma empresa para tal 

fim. 

 

  

Cordialmente, 

Pacajá – Pará, 05 de março de 2018 

 

_______________________________ 
Maria Edneide Barreto da Silva 

Sec. Mun. de Educação 
Ordenadora de Despesas  

Dec. Nº 06/2017 
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 

 
1 - INTRODUÇÃO 
 

1.1 - O MUNICIPIO DE PACAJÁ, pretende contratar, com base na Lei nº 8.666/93, na Lei nº 

10.520/2002, e Decreto nº 7892/13, através de ADESÃO à ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 

09032018-10-001, proveniente do PREGÃO (SRP) Nº 053/2017-CEL/SEVOP/PMM, realizada 

pelo município de Novo Marabá/PA, para eventual AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA 

COMPOSIÇÃO DE SALA DE AULA TIPO CARTEIRAS E CONJUNTOS DISCENTES E 

DOCENTES.  
 

 

2 – JUSTIFICATIVA, VIGÊNCIA, E DO ENQUADRAMENTO. 
 

2.1 - Os itens serão utilizados para atender às necessidades das Unidades de Ensino da Secretaria 

Municipal de Educação - SEMED; Informamos que se faz necessária a aquisição de Mobiliário para 

composição de salas de aula, no intuito de suprir a crescente demanda nas Unidades da Rede 

Municipal, para o bom andamento e funcionamento das Unidades de Ensino, proporcionando 

conforto aos alunos e professores, melhor eficiência no ensino-aprendizagem dos alunos e 

qualidade de trabalho para os profissionais da Educação. Diante do exposto, a importância e 

necessidade desta secretaria em contratar os itens nos quantitativos solicitados, atendendo este ano 

de 2018. 

2.2 – DA VIGENCIA 

2.2.1 -  A referida contratação terá vigência de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias a contar da 

data de assinatura do contrato.  

 

2.3 – DO ENQUADRAMENTO 

2.3.1 – A referida contratação está devidamente enquadrada no Artigo 3º, Inciso I do Decreto nº 

7892/2013. 

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; 

 Portanto, consideramos que a referida contratação enquadra-se nas hipóteses de contratações 

frequentes e de entregas parceladas. 
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3 – OBJETO  

 

3.1 - Aquisição de Mobiliário Para Composição de Sala de Aula Tipo Carteiras e Conjuntos 

Discentes e Docentes. 

 
ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT 

VALOR 

UNT 

VALOR 

TOTAL 

01 CADEIRA COM PRANCHETA DISCENTE 
 

ESPECIFICAÇÕES: Cadeira Escolar com prancheta 

lateral para destro ou canhoto em resina termoplástica 

ABS, capaz de comportar uma folha de papel A4 na 

horizontal / vertical sendo acoplada à cadeira e fixada 

através de 05 parafusos auto atarrachantes invisíveis, 

dotada de porta lápis na posição vertical com capacidade 

de armazenar 05 lápis ou canetas. Prancheta medindo: 

56cm X 33,5cm (+/- 5%). 

Cadeira com assento e encosto em polipropileno. 

Assento com medidas mínimas 400mm x 460mm (+/-

5%), altura assento/chão 460mm aproximadamente sem 

orifícios fixados por meio de parafusos. Encosto com 

medidas mínimas 400mm x 360mm (+/-5%), com 

puxador e marca do fabricante em alto relevo fixados 

por meio de rebites. Porta livros confeccionado em 

resina termoplástica de alto impacto, polipropileno, 

fechado nas partes traseira e laterais cobrindo parte da 

estrutura que interliga a base do assento aos pés com 

capacidade mínima de 20 litros. Base do assento e 

interligação ao encosto em tubo oblongo 16mm x 30mm, 

coberto pelo encosto, uma barra horizontal para 

sustentação sob o assento em tubo 5/8. Estrutura 

reforçada com 02 colunas laterais e pés em material 

plástico evitando corrosão e desgaste. 

Uma barra horizontal de reforço em tudo oblongo 

medindo 16mm x 30mm com espessura de 1,5mm 

fixada entre uma das colunas que liga a base do assento 

aos pés. Toda a estrutura metálica é fabricada em tubo 

de aço industrial tratados por conjuntos de banhos 

químicos para proteção e longevidade da estrutura e 

soldado através do sistema MIG. 

*Em atenção ao público P.O. (pessoas obesas), este item 

deverá ter até 5% do seu quantitativo ajustado às 

medidas mínimas de 750mm x 500mm para o assento e 

medidas mínimas de 750mm x 350mm para o espaldar, 

sem comprometer o design. 

Garantia Mínima: 05 (cinco) anos. 

UND 250 320,00 80,000,00 

02 CADEIRA PARA ESTUDANTE EM FORMATO 

CONCHA COM PRANCHETA FRONTAL 

TAMANHO ADULTO 
 

ESPECIFICAÇÕES: Cadeira para estudante em formato 

concha bipartido com prancheta frontal regulável, 

UND 450 395,00 177.750,00 
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sustentada sem parafusos, sustentada por 1 tubo 25mm x 

25mm e 30mm x 30mm com parede mínima de 1,9mm 

ambos inteiriços, sem correções, sem cortes, curvados e 

sem soldas, conectados a armação da cadeira e 

permitindo a movimentação das pernas do usuário. O 

dispositivo de regulagem na parte inferior do tampo no 

sentido horizontal é composto por tubos redondos em 

aço com diâmetro de 1.1/8” que envolvem as buchas 

plásticas e os trilhos de aço redondo com diâmetro de 

3/4”, se encaixando ao tubo quadrado 30mm x 30mm e 

25mm x 25mm que estão sob o tampo e ficam 

protegidos por um contra tampo produzido em 

polipropileno fixado ao tampo por encaixe.  

Tampo produzido em ABS, com porta caneta. Com 

medida mínima de 560mm x 390mm. As laterais do 

tampo terão a forma côncava de um lado e convexa de 

outro, possibilitando encaixe com outros tampos quando 

estiverem lado a lado. Borda frontal com medida mínima 

de 40mm de altura e borda traseira com medida mínima 

de 30mm de altura.  

Cadeira com assento e espaldar baixo, fabricados em 

polipropileno, sustentados por meio de parafusos. 

Assento com medidas mínimas de 395mm x 460mm e 

medidas máximas de 405mm x 465mm, altura 

assento/chão entre 450mm e 460mm, sustentados através 

de parafusos. Espaldar baixo com medidas mínimas de 

395mm x 320mm, sem aberturas estreitas, e com 

puxador para transmover. Sustentados por meio de 

rebites em alumínio.  

Alça para mochila retrátil fabricada em polipropileno. 

Guarda volume fabricado em polipropileno com 

capacidade de 20 litros no mínimo, fechado na parte 

traseira e nas partes laterais com pequenos frisos. com 

abertura frontal envolvendo a armação unindo a base do 

assento aos pés. Estrutura reforçada com 02 colunas 

laterais e pés em resina plástica evitando corrosão e 

desgaste. Base do assento e interligação ao espaldar em 

tubo oval medindo 16mm x 30mm com espessura 

mínima de 1,5mm totalmente coberto pelo espaldar, uma 

barra horizontal para sustentação sob o assento em tubo 

5/8. Uma barra horizontal de reforço em tubo oval 

medindo 16mm x 30mm com parede mínima de 1,5mm 

fixada entre uma das colunas que liga a base do assento 

aos pés. A armação deverá ser em tubo de aço com 

tratamento químico. Tubos interconectados por solda 

MIG e pintura eletrostática, epóxi-pó, na cor branca. 

Para pessoas obesas, este item deverá ter até 5% do seu 

quantitativo ajustado às medidas mínimas de 750mm x 

500mm para o assento e medidas mínimas de 750mm x 

350mm para o espaldar, sem comprometer o design.  

Garantia Mínima: 05 (cinco) anos. 

03 CADEIRA PARA ESTUDANTE EM FORMATO UND 300 385,00 115.500,00 
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CONCHA COM PRANCHETA FRONTAL 

TAMANHO MÉDIO 
 

ESPECIFICAÇÕES: Cadeira Escolar com prancheta 

frontal regulável confeccionada em resina termoplástica 

ABS, fixadas sem parafusos, sustentada por 1 tubo 

25mm x 25mm e 30mm x 30mm com espessura de 

1,9mm ambos inteiriços, sem emendas, sem rugas, 

dobrados pelo processo de conformação mecânica por 

dobramento, posicionados sob a prancheta, ligados a 

estrutura da cadeira e sem mão francesa deixando livre o 

espaço das pernas do usuário. 

O dispositivo de regulagem na parte inferior da 

prancheta no sentido horizontal são composto por tubos 

redondos em aço industrial de com diâmetro de 1” 1/8 

(uma polegada e um oitavo) que envolvem as buchas 

plásticas e os trilhos de aço industrial redondo com 

diâmetro de 3/4” (três quartos de polegada), se 

encaixando ao tubo quadrado 30mm x 30mm e 25mm x 

25mm que estão sob a prancheta e ficam protegidos por 

um contra tampo fabricado em PP pelo processo de 

injeção, fixado a prancheta por encaixe . Prancheta 

fabricada em ABS pelo processo de injeção, medindo: 

560mm x 390mm. O design das laterais sendo côncava 

de um lado e convexa de outra, possibilitando encaixe 

entre pranchetas quando estiverem lado a lado. Borda 

frontal medindo 40mm de altura e borda traseira 

medindo 30mm de altura. Com porta lápis na posição 

horizontal e ao lado o porta copos em auto relevo, 

ficando a área livre de trabalho com espaço suficiente 

para acomodar 02 folhas A4 lado a lado, sem nenhuma 

protuberância e reentrância nesta área de trabalho. 

Cadeira com assento e encosto em resina plástica 

virgem, fabricados pelo processo de injeção 

termoplástico, marca do fabricante injetada em auto-

relevo no encosto. Assento com medidas mínimas 

370mm x 400mm e medidas máximas 405mm x 

465mm, altura assento/chão 384mm aproximadamente 

sem orifícios fixados por meio de parafuso. Encosto com 

medidas mínimas 400mm x 325mm, sem orifícios e com 

puxador para facilitar o carregamento da cadeira fixado 

por meio de parafuso. Porta livros confeccionado em 

resina termoplástica de alto impacto, polipropileno, 

fechado nas partes traseira e laterais cobrindo parte da 

estrutura que interliga a base do assento aos pés com 

capacidade mínima de 20 litros. 

Porta mochila retrátil confeccionado em polipropileno. 

Sapatas calandradas antiderrapantes envolvendo as 

extremidades, cobrindo a solda e toda a extensão 

superior dos tubos que compõem os pés, 

desempenhando a função de proteção da pintura 

prevenindo contra ferrugem, acompanham o formato dos 

pés em arco, medindo 505mm x 55mm x 75mm com 
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tolerância de +/- 2,00mm, injetadas em polipropileno 

virgem e presa à estrutura por parafusos e rebites. 

Estrutura formada por dois pares de tubo oblongo 

medindo 20mm x 48mm com espessura de 1,5mm 

fazendo a interligação da base do assento com os pés. 

Base do assento e interligação ao encosto em tubo 

oblongo 16mm x 30mm com espessura de 1,5mm 

coberto pelo encosto, uma barra horizontal para 

sustentação sob o assento em tubo 5/8. 

Uma barra horizontal de reforço em tudo oblongo 

medindo 16mm x 30mm com espessura de 1,5mm 

fixada entre uma das colunas que liga a base do assento 

aos pés Toda a estrutura metálica é fabricada em tubo de 

aço industrial tratados por conjuntos de banhos químicos 

para a proteção e longevidade da estrutura e soldados 

através do sistema MIG, cor da estrutura: Branca. 

Em atenção ao público P.O. (pessoas obesas), este item 

deverá ter até 5% do seu quantitativo ajustado às 

medidas mínimas de 750mm x 500mm para o assento e 

medidas mínimas de 750mm x 350mm para o espaldar, 

confeccionadas em resina plástica mantendo o mesmo o 

design.  

Garantia Mínima: 05 (cinco) anos. 
04 CONJUNTO COLETIVO INFANTIL – 

COMPOSTO DE 06 MESAS, 06 CADEIRAS E 01 

MESA CENTRAL 
 

ESPECIFICAÇÕES: Formada por 06 mesas em formato 

trapezoidal; 06 cadeiras e uma mesa central, para uso 

coletivo, tampo de cada mesa confeccionado em resina 

plástica ABS medindo no mínimo 660mm x 240mm x 

440mm com 390mm de profundidade.  

Estrutura do tampo da mesa formado por 03 tubos em 

aço industrial retangulares medindo 30mm x 20mm e 

um tubo oblongo medindo 30mm x 16mm. Uma barra 

em tubo oblongo medindo 30mm x 16mm fixada na 

parte frontal entre uma das colunas laterais.  

Estrutura da mesa formada por duas colunas laterais 

paralelas em cada lado, de tubo de aço industrial em 

formato oblongular medindo 20mm x 48mm unindo a 

estrutura da base do tampo aos pés. Base dos pés em 

tubos oblongos medindo 20mm x 48mm com espessura 

de 1,5mm em forma de arco.  

Ponteiras arqueadas antiderrapantes envolvendo 

totalmente as extremidades dos tubos que compõem os 

pés, acompanham o formato dos pés em arco, medindo 

aproximadamente 162mm x 55mm x 52mm e 100mm x 

55mm x 52mm com tolerância de +/- 1mm, fabricadas 

em polipropileno virgem, e presa à estrutura por meios 

de rebites.  

Cadeira com assento e espaldar baixo fabricados em 

polipropileno. Assento com no mínimo 340mm x 

340mm, altura assento/chão entre 340mm e 350mm, 

UND  25 2.525,00 63.125,00 
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presos por parafusos.  

Espaldar baixo no mínimo 340mm x 330mm com 

puxador para facilitar o carregamento da cadeira, fixado 

por rebites.   

Ponteiras arqueadas envolvendo as extremidades, 

medindo aproximadamente 162mm x 55mm x 52mm e 

100mm x 55mm x 52mm com tolerância de +/- 1mm, 

injetadas em polipropileno virgem e presa à estrutura por 

rebites de alumínio.  

Estrutura em tubo de aço industrial tratados por 

conjuntos de banhos químicos e soldado através do 

sistema MIG.  

Estrutura formada por dois pares de tubo oblongo 

medindo 16mm x 30mm com espessura de 1,5mm. Base 

do assento e interligação ao encosto em tubo oblongo 

medindo 16mmx 30mm coberto pelo encosto.  Uma 

barra horizontal de reforço em tudo oblongo medindo 

16mm x 30mm com espessura de 1,5mm fixada entre 

uma das colunas que liga a base do assento aos pés. Base 

dos pés em tubo oblongo medindo 20mm x 48mm com 

espessura de 1,5mm em forma de arco.  

Mesa central sextavada, injetado em polipropileno e 

fixado a estrutura através de 03 parafusos 

autoatarrachantes invisíveis, cada lado medindo 

aproximadamente 235mmcom tolerância de +/- 1mm.  

Tampa injetada em resina plástica na cor bege, com sete 

cavidades permitindo a divisão dos materiais, sendo 06 

cavidades com porta copos. Estrutura composta por 03 

tubos de aço industrial 7/8, formando os pés. Estrutura 

fabricada em tubo de aço industrial tratados por 

conjuntos de banhos químicos, ligados por solda MIG e 

pintados através do sistema epóxi pó na cor branca.  

Garantia Mínima: 05 (cinco) anos. 

05 CONJUNTO PROFESSOR 

ESPECIFICAÇÕES: Tampo da mesa injetado em resina 

ABS, liso, medindo no mínimo 1200mm x 800mm, 

borda medindo no mínimo 30mm, sem emendas, altura 

tampo/chão entre 750mm e 760mm e espessura mínima 

de 5mm. Painel frontal confeccionado em compensado 

multilaminado15mm, revestidos em fórmica na cor 

branca com acabamento em PVC, fixado a estrutura 

através de 4 parafusos.  

Base do tampo formado por tubo de aço curvado em 

todo perímetro inferior do tampo, 02 colunas verticais 

laterais unindo o tampo aos pés em tubos oblongos 

medindo no mínimo 75mm x 40mm com espessura 

mínima de 1,2mm. Base dos pés em tubos oblongos 

medindo no mínimo20mm x 48mm com espessura de 

1,5mm em forma de arco. Ponteiras arqueadas 

revestindo as extremidades dos tubos que compõem os 

pés, acompanham o formato dos pés em arco, medindo 

aproximadamente 162mm x 55mm x 52mm e 100mm x 

UND 70 1.180,00 82.600,00 
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55mm x 52mm com tolerância de +/- 1mm, fabricadas 

em polipropileno e presa à estrutura por meio de rebites.  

Cadeira com assento e espaldar baixo em polipropileno. 

Assento com no mínimo400mm x 460mm, altura 

assento/chão entre 450mm e 460mm sem orifícios 

fixados por meio de parafusos. Espaldar baixo com no 

mínimo 400mm x 360mm, com puxador, fixados por 

meio de rebites.  Estrutura formada por dois pares de 

tubo oblongo medindo no mínimo20mm x 48mm com 

espessura de no mínimo 1,5mm fazendo a ligação da 

base do assento com os pés.  

Base do assento e ligação ao espaldar em tubo oblongo 

16mm x 30mm, coberto pelo encosto, uma barra 

horizontal para sustentação sob o assento em tubo 5/8. 

Uma barra horizontal de reforço em tubo oblongo 

medindo no mínimo 16mm x 30mm com espessura 

mínima de 1,5mm fixada entre uma das colunas que liga 

a base do assento aos pés.  

Ponteiras arqueadas revestindo de uma extremidade á 

outra, cobrindo a solda e toda a extensão superior dos 

tubos que compõem os pés, medindo aproximadamente 

245mm x 55mm x 40mm e 235mm x 55mm x 40mm 

com tolerância de +/- 1mm, injetadas em polipropileno e 

presa à estrutura por rebites de alumínio.  

Estrutura fabricada em tubo de aço industrial tratados 

por conjuntos de banhos químicos, ligados por solda 

MIG e pintados através do sistema epóxi pó na cor 

branca.  

Garantia Mínima: 05 (cinco) anos. 

TOTAL R$ 518.975,00 

 

3.2 – DOS RECUSROS ORÇAMENTARIOS 
 

As despesas decorrentes da prestação dos serviços estão asseguradas pelas seguintes dotações 

orçamentárias:  
 

12.361.0231.2029.0000 Manutenção do Salário Educação (QSE) Repasse a Estado/Município  

4.4.90.52.00 equipamentos e material permanente  
 

12.361.0231.2027.0000 Manutenção da Secretaria de Educação  

4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente  
 

12.361.0231.2034.0000 Manutenção do Ensino Fundamental 40% 

4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente  
 

12.365.0271.2038.0000 Manutenção do Ensino Infantil – FUNDEB 40% 

4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente  

 
 

4 - CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

4.1 – Os itens fornecidos serão inspecionados (qualitativa e quantitativamente) no ato da entrega. 
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5 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

5.1 - Na execução do presente contrato, obriga-se a CONTRATADA a envidar todo o empenho e dedicação 

necessária ao seu fiel e adequado cumprimento, obrigando-se ainda a: 

5.1.1) comunicar, formal e imediatamente, ao GESTOR eventuais ocorrências anormais verificada no 

fornecimento, no menor espaço de tempo possível; 

5.1.2) atender, com a diligência possível, as determinações do GESTOR, adotando todas as providências 

necessárias à regularização de faltas e irregularidades verificadas; 

5.1.3) Cumprir as determinações do CONTRATANTE;  

 

 

 

 

 

Pacajá – Pará, 05 de março de 2018 

 

 

 

 

_______________________________ 
Maria Edneide Barreto da Silva 

Sec. Mun. de Educação 
Ordenadora de Despesas  

Dec. Nº 06/2017 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ESTADO DO PARÁ  

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJÁ 
 

 

Avenida João Miranda dos Santos, nº 67, Bairro São Francisco, Pacajá-PA, CEP. 68.485-000 
pmpacaja.licitacao@gmail.com 
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À  Secretaria Municipal de Educação Pacajá 
 

Saquarema/RJ, 26 de fevereiro de 2018. 
 

Item Especificação  Marca Quant. Preço  
Unitário 

Valor  
total 

  
01 CADEIRA COM PRANCHETA DISCENTE 

 

ESPECIFICAÇÕES: Cadeira Escolar com prancheta 
lateral para destro ou canhoto em resina termoplástica 
ABS, capaz de comportar uma folha de papel A4 na 
horizontal / vertical sendo acoplada à cadeira e fixada 
através de 05 parafusos auto atarrachantes invisíveis, 
dotada de porta lápis na posição vertical com capacidade 
de armazenar 05 lápis ou canetas. Prancheta medindo: 
56cm X 33,5cm (+/- 5%). 
Cadeira com assento e encosto em polipropileno. Assento 
com medidas mínimas 400mm x 460mm (+/-5%), altura 
assento/chão 460mm aproximadamente sem orifícios 
fixados por meio de parafusos. Encosto com medidas 
mínimas 400mm x 360mm (+/-5%), com puxador e 
marca do fabricante em alto relevo fixados por meio de 
rebites. Porta livros confeccionado em resina 
termoplástica de alto impacto, polipropileno, fechado nas 
partes traseira e laterais cobrindo parte da estrutura que 
interliga a base do assento aos pés com capacidade 
mínima de 20 litros. Base do assento e interligação ao 
encosto em tubo oblongo 16mm x 30mm, coberto pelo 
encosto, uma barra horizontal para sustentação sob o 
assento em tubo 5/8. Estrutura reforçada com 02 colunas 
laterais e pés em material plástico evitando corrosão e 
desgaste. 
Uma barra horizontal de reforço em tudo oblongo 
medindo 16mm x 30mm com espessura de 1,5mm fixada 
entre uma das colunas que liga a base do assento aos pés. 
Toda a estrutura metálica é fabricada em tubo de aço 
industrial tratados por conjuntos de banhos químicos para 
proteção e longevidade da estrutura e soldado através do 
sistema MIG. 
*Em atenção ao público P.O. (pessoas obesas), este item 
deverá ter até 5% do seu quantitativo ajustado às medidas 
mínimas de 750mm x 500mm para o assento e medidas 
mínimas de 750mm x 350mm para o espaldar, sem 
comprometer o design. 
Garantia Mínima: 05 (cinco) anos 
 

DESK 250 320,00 80.000,00 
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02 CADEIRA PARA ESTUDANTE EM FORMATO 
CONCHA COM PRANCHETA FRONTAL 
TAMANHO ADULTO 
 

ESPECIFICAÇÕES: Cadeira para estudante em formato 
concha bipartido com prancheta frontal regulável, 
sustentada sem parafusos, sustentada por 1 tubo 25mm x 
25mm e 30mm x 30mm com parede mínima de 1,9mm 
ambos inteiriços, sem correções, sem cortes, curvados e 
sem soldas, conectados a armação da cadeira e permitindo 
a movimentação das pernas do usuário. O dispositivo de 
regulagem na parte inferior do tampo no sentido 
horizontal é composto por tubos redondos em aço com 
diâmetro de 1.1/8” que envolvem as buchas plásticas e os 
trilhos de aço redondo com diâmetro de 3/4”, se 
encaixando ao tubo quadrado 30mm x 30mm e 25mm x 
25mm que estão sob o tampo e ficam protegidos por um 
contra tampo produzido em polipropileno fixado ao 
tampo por encaixe.  
Tampo produzido em ABS, com porta caneta. Com 
medida mínima de 560mm x 390mm. As laterais do 
tampo terão a forma côncava de um lado e convexa de 
outro, possibilitando encaixe com outros tampos quando 
estiverem lado a lado. Borda frontal com medida mínima 
de 40mm de altura e borda traseira com medida mínima 
de 30mm de altura.  
Cadeira com assento e espaldar baixo, fabricados em 
polipropileno, sustentados por meio de parafusos. 
Assento com medidas mínimas de 395mm x 460mm e 
medidas máximas de 405mm x 465mm, altura 
assento/chão entre 450mm e 460mm, sustentados através 
de parafusos. Espaldar baixo com medidas mínimas de 
395mm x 320mm, sem aberturas estreitas, e com puxador 
para transmover. Sustentados por meio de rebites em 
alumínio.  
Alça para mochila retrátil fabricada em polipropileno. 
Guarda volume fabricado em polipropileno com 
capacidade de 20 litros no mínimo, fechado na parte 
traseira e nas partes laterais com pequenos frisos. com 
abertura frontal envolvendo a armação unindo a base do 
assento aos pés. Estrutura reforçada com 02 colunas 
laterais e pés em resina plástica evitando corrosão e 
desgaste. Base do assento e interligação ao espaldar em 
tubo oval medindo 16mm x 30mm com espessura mínima 
de 1,5mm totalmente coberto pelo espaldar, uma barra 
horizontal para sustentação sob o assento em tubo 5/8. 
Uma barra horizontal de reforço em tubo oval medindo 
16mm x 30mm com parede mínima de 1,5mm fixada 
entre uma das colunas que liga a base do assento aos pés. 

DESK  450 395,00 177.750,00 
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A armação deverá ser em tubo de aço com tratamento 
químico. Tubos interconectados por solda MIG e pintura 
eletrostática, epóxi-pó, na cor branca. Para pessoas 
obesas, este item deverá ter até 5% do seu quantitativo 
ajustado às medidas mínimas de 750mm x 500mm para o 
assento e medidas mínimas de 750mm x 350mm para o 
espaldar, sem comprometer o design.  
Garantia Mínima: 05 (cinco) anos. 

03 CADEIRA PARA ESTUDANTE EM FORMATO 
CONCHA COM PRANCHETA FRONTAL 
TAMANHO MÉDIO 
 

ESPECIFICAÇÕES: Cadeira Escolar com prancheta 
frontal regulável confeccionada em resina termoplástica 
ABS, fixadas sem parafusos, sustentada por 1 tubo 25mm 
x 25mm e 30mm x 30mm com espessura de 1,9mm 
ambos inteiriços, sem emendas, sem rugas, dobrados pelo 
processo de conformação mecânica por dobramento, 
posicionados sob a prancheta, ligados a estrutura da 
cadeira e sem mão francesa deixando livre o espaço das 
pernas do usuário. 
O dispositivo de regulagem na parte inferior da prancheta 
no sentido horizontal são composto por tubos redondos 
em aço industrial de com diâmetro de 1” 1/8 (uma 
polegada e um oitavo) que envolvem as buchas plásticas e 
os trilhos de aço industrial redondo com diâmetro de 3/4” 
(três quartos de polegada), se encaixando ao tubo 
quadrado 30mm x 30mm e 25mm x 25mm que estão sob 
a prancheta e ficam protegidos por um contra tampo 
fabricado em PP pelo processo de injeção, fixado a 
prancheta por encaixe . Prancheta fabricada em ABS pelo 
processo de injeção, medindo: 560mm x 390mm. O 
design das laterais sendo côncava de um lado e convexa 
de outra, possibilitando encaixe entre pranchetas quando 
estiverem lado a lado. Borda frontal medindo 40mm de 
altura e borda traseira medindo 30mm de altura. Com 
porta lápis na posição horizontal e ao lado o porta copos 
em auto relevo, ficando a área livre de trabalho com 
espaço suficiente para acomodar 02 folhas A4 lado a 
lado, sem nenhuma protuberância e reentrância nesta área 
de trabalho. 
Cadeira com assento e encosto em resina plástica virgem, 
fabricados pelo processo de injeção termoplástico, marca 
do fabricante injetada em auto-relevo no encosto. Assento 
com medidas mínimas 370mm x 400mm e medidas 
máximas 405mm x 465mm, altura assento/chão 384mm 
aproximadamente sem orifícios fixados por meio de 
parafuso. Encosto com medidas mínimas 400mm x 
325mm, sem orifícios e com puxador para facilitar o 

Desk 300 385,00 115.500,00 
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carregamento da cadeira fixado por meio de parafuso. 
Porta livros confeccionado em resina termoplástica de 
alto impacto, polipropileno, fechado nas partes traseira e 
laterais cobrindo parte da estrutura que interliga a base do 
assento aos pés com capacidade mínima de 20 litros. 
Porta mochila retrátil confeccionado em polipropileno. 
Sapatas calandradas antiderrapantes envolvendo as 
extremidades, cobrindo a solda e toda a extensão superior 
dos tubos que compõem os pés, desempenhando a função 
de proteção da pintura prevenindo contra ferrugem, 
acompanham o formato dos pés em arco, medindo 
505mm x 55mm x 75mm com tolerância de +/- 2,00mm, 
injetadas em polipropileno virgem e presa à estrutura por 
parafusos e rebites. 
Estrutura formada por dois pares de tubo oblongo 
medindo 20mm x 48mm com espessura de 1,5mm 
fazendo a interligação da base do assento com os pés. 
Base do assento e interligação ao encosto em tubo 
oblongo 16mm x 30mm com espessura de 1,5mm coberto 
pelo encosto, uma barra horizontal para sustentação sob o 
assento em tubo 5/8. 
Uma barra horizontal de reforço em tudo oblongo 
medindo 16mm x 30mm com espessura de 1,5mm fixada 
entre uma das colunas que liga a base do assento aos pés 
Toda a estrutura metálica é fabricada em tubo de aço 
industrial tratados por conjuntos de banhos químicos para 
a proteção e longevidade da estrutura e soldados através 
do sistema MIG, cor da estrutura: Branca. 
Em atenção ao público P.O. (pessoas obesas), este item 
deverá ter até 5% do seu quantitativo ajustado às medidas 
mínimas de 750mm x 500mm para o assento e medidas 
mínimas de 750mm x 350mm para o espaldar, 
confeccionadas em resina plástica mantendo o mesmo o 
design.  

Garantia Mínima: 05 (cinco) anos. 
04 CONJUNTO COLETIVO INFANTIL – COMPOSTO 

DE 06 MESAS, 06 CADEIRAS E 01 MESA 
CENTRAL 
 

ESPECIFICAÇÕES: Formada por 06 mesas em formato 
trapezoidal; 06 cadeiras e uma mesa central, para uso 
coletivo, tampo de cada mesa confeccionado em resina 
plástica ABS medindo no mínimo 660mm x 240mm x 
440mm com 390mm de profundidade.  
Estrutura do tampo da mesa formado por 03 tubos em aço 
industrial retangulares medindo 30mm x 20mm e um tubo 
oblongo medindo 30mm x 16mm. Uma barra em tubo 
oblongo medindo 30mm x 16mm fixada na parte frontal 
entre uma das colunas laterais.  

Desk 25 2.525,00 63.125,00 
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Estrutura da mesa formada por duas colunas laterais 
paralelas em cada lado, de tubo de aço industrial em 
formato oblongular medindo 20mm x 48mm unindo a 
estrutura da base do tampo aos pés. Base dos pés em 
tubos oblongos medindo 20mm x 48mm com espessura 
de 1,5mm em forma de arco.  
Ponteiras arqueadas antiderrapantes envolvendo 
totalmente as extremidades dos tubos que compõem os 
pés, acompanham o formato dos pés em arco, medindo 
aproximadamente 162mm x 55mm x 52mm e 100mm x 
55mm x 52mm com tolerância de +/- 1mm, fabricadas em 
polipropileno virgem, e presa à estrutura por meios de 
rebites.  
Cadeira com assento e espaldar baixo fabricados em 
polipropileno. Assento com no mínimo 340mm x 340mm, 
altura assento/chão entre 340mm e 350mm, presos por 
parafusos.  
Espaldar baixo no mínimo 340mm x 330mm com 
puxador para facilitar o carregamento da cadeira, fixado 
por rebites.   
Ponteiras arqueadas envolvendo as extremidades, 
medindo aproximadamente 162mm x 55mm x 52mm e 
100mm x 55mm x 52mm com tolerância de +/- 1mm, 
injetadas em polipropileno virgem e presa à estrutura por 
rebites de alumínio.  
Estrutura em tubo de aço industrial tratados por conjuntos 
de banhos químicos e soldado através do sistema MIG.  
Estrutura formada por dois pares de tubo oblongo 
medindo 16mm x 30mm com espessura de 1,5mm. Base 
do assento e interligação ao encosto em tubo oblongo 
medindo 16mmx 30mm coberto pelo encosto.  Uma barra 
horizontal de reforço em tudo oblongo medindo 16mm x 
30mm com espessura de 1,5mm fixada entre uma das 
colunas que liga a base do assento aos pés. Base dos pés 
em tubo oblongo medindo 20mm x 48mm com espessura 
de 1,5mm em forma de arco.  
Mesa central sextavada, injetado em polipropileno e 
fixado a estrutura através de 03 parafusos 
autoatarrachantes invisíveis, cada lado medindo 
aproximadamente 235mmcom tolerância de +/- 1mm.  
Tampa injetada em resina plástica na cor bege, com sete 
cavidades permitindo a divisão dos materiais, sendo 06 
cavidades com porta copos. Estrutura composta por 03 
tubos de aço industrial 7/8, formando os pés. Estrutura 
fabricada em tubo de aço industrial tratados por conjuntos 
de banhos químicos, ligados por solda MIG e pintados 
através do sistema epóxi pó na cor branca.  
Garantia Mínima: 05 (cinco) anos. 



 

 
ESTRADA DO PALMITAL, Nº 5.000 – PALMITAL – SAQUAREMA/RJ – CEP: 28.993-000 - TEL.: (22) 2664-4090 

 

CNPJ: 11.676.271/0001-88        INSC. ESTADUAL: 79.004.650 

06 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

05 CONJUNTO PROFESSOR 
ESPECIFICAÇÕES: Tampo da mesa injetado em resina 
ABS, liso, medindo no mínimo 1200mm x 800mm, borda 
medindo no mínimo 30mm, sem emendas, altura 
tampo/chão entre 750mm e 760mm e espessura mínima 
de 5mm. Painel frontal confeccionado em compensado 
multilaminado15mm, revestidos em fórmica na cor 
branca com acabamento em PVC, fixado a estrutura 
através de 4 parafusos.  
Base do tampo formado por tubo de aço curvado em todo 
perímetro inferior do tampo, 02 colunas verticais laterais 
unindo o tampo aos pés em tubos oblongos medindo no 
mínimo 75mm x 40mm com espessura mínima de 
1,2mm. Base dos pés em tubos oblongos medindo no 
mínimo20mm x 48mm com espessura de 1,5mm em 
forma de arco. Ponteiras arqueadas revestindo as 
extremidades dos tubos que compõem os pés, 
acompanham o formato dos pés em arco, medindo 
aproximadamente 162mm x 55mm x 52mm e 100mm x 
55mm x 52mm com tolerância de +/- 1mm, fabricadas em 
polipropileno e presa à estrutura por meio de rebites.  
Cadeira com assento e espaldar baixo em polipropileno. 
Assento com no mínimo400mm x 460mm, altura 
assento/chão entre 450mm e 460mm sem orifícios fixados 
por meio de parafusos. Espaldar baixo com no mínimo 
400mm x 360mm, com puxador, fixados por meio de 
rebites.  Estrutura formada por dois pares de tubo oblongo 
medindo no mínimo20mm x 48mm com espessura de no 
mínimo 1,5mm fazendo a ligação da base do assento com 
os pés.  
Base do assento e ligação ao espaldar em tubo oblongo 
16mm x 30mm, coberto pelo encosto, uma barra 
horizontal para sustentação sob o assento em tubo 5/8. 
Uma barra horizontal de reforço em tubo oblongo 
medindo no mínimo 16mm x 30mm com espessura 
mínima de 1,5mm fixada entre uma das colunas que liga a 
base do assento aos pés.  
Ponteiras arqueadas revestindo de uma extremidade á 
outra, cobrindo a solda e toda a extensão superior dos 
tubos que compõem os pés, medindo aproximadamente 
245mm x 55mm x 40mm e 235mm x 55mm x 40mm com 
tolerância de +/- 1mm, injetadas em polipropileno e presa 
à estrutura por rebites de alumínio.  
Estrutura fabricada em tubo de aço industrial tratados por 
conjuntos de banhos químicos, ligados por solda MIG e 
pintados através do sistema epóxi pó na cor branca.  
Garantia Mínima: 05 (cinco) anos. 

Desk 70 1.180,00 82.600,00 

 VALOR TOTA R$ 518.975,00 
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   Condições: 

 

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias. 

Prazo de Entrega: 30 (trinta) dias após recebimento do Empenho. 

Prazo de Garantia :60 (sessenta) meses. 

 
 
Atenciosamente, 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Delta Produtos e Serviços Ltda. 

                                                                                                     



DIDÁTICA COMERCIAL LTDA 
 

 

 

 
Av. Servidei Demarchi, nº 2132 SL 01 – Bairro: Demarchi – São Bernardo do Campo – SP – Cep: 09820-000 

 Tel/Fax: (11) 4396-3251 
 

 
 

À 
Secretaria municipal de Pacajá - PA 

São Bernardo do Campo – SP, 27 fevereiro de 2018 

 

ITEM DESCRIÇÃO QUANT. VALOR UNT 
VALOR 

TOTAL 

01 CADEIRA COM PRANCHETA DISCENTE 
 

ESPECIFICAÇÕES: Cadeira Escolar com prancheta 

lateral para destro ou canhoto em resina termoplástica 

ABS, capaz de comportar uma folha de papel A4 na 

horizontal / vertical sendo acoplada à cadeira e fixada 

através de 05 parafusos auto atarrachantes invisíveis, 

dotada de porta lápis na posição vertical com capacidade 

de armazenar 05 lápis ou canetas. Prancheta medindo: 

56cm X 33,5cm (+/- 5%). 

Cadeira com assento e encosto em polipropileno. Assento 

com medidas mínimas 400mm x 460mm (+/-5%), altura 

assento/chão 460mm aproximadamente sem orifícios 

fixados por meio de parafusos. Encosto com medidas 

mínimas 400mm x 360mm (+/-5%), com puxador e 

marca do fabricante em alto relevo fixados por meio de 

rebites. Porta livros confeccionado em resina 

termoplástica de alto impacto, polipropileno, fechado nas 

partes traseira e laterais cobrindo parte da estrutura que 

interliga a base do assento aos pés com capacidade 

mínima de 20 litros. Base do assento e interligação ao 

encosto em tubo oblongo 16mm x 30mm, coberto pelo 

encosto, uma barra horizontal para sustentação sob o 

assento em tubo 5/8. Estrutura reforçada com 02 colunas 

laterais e pés em material plástico evitando corrosão e 

desgaste. 

Uma barra horizontal de reforço em tudo oblongo 

medindo 16mm x 30mm com espessura de 1,5mm fixada 

entre uma das colunas que liga a base do assento aos pés. 

Toda a estrutura metálica é fabricada em tubo de aço 

industrial tratados por conjuntos de banhos químicos para 

proteção e longevidade da estrutura e soldado através do 

sistema MIG. 

*Em atenção ao público P.O. (pessoas obesas), este item 

deverá ter até 5% do seu quantitativo ajustado às medidas 

mínimas de 750mm x 500mm para o assento e medidas 

mínimas de 750mm x 350mm para o espaldar, sem 

comprometer o design. 

Garantia Mínima: 05 (cinco) anos. 

250 352,00 88.000,00 

02 CADEIRA PARA ESTUDANTE EM FORMATO 

CONCHA COM PRANCHETA FRONTAL 

TAMANHO ADULTO 
 

ESPECIFICAÇÕES: Cadeira para estudante em formato 

450 436,00 196.200,00 



DIDÁTICA COMERCIAL LTDA 
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concha bipartido com prancheta frontal regulável, 

sustentada sem parafusos, sustentada por 1 tubo 25mm x 

25mm e 30mm x 30mm com parede mínima de 1,9mm 

ambos inteiriços, sem correções, sem cortes, curvados e 

sem soldas, conectados a armação da cadeira e 

permitindo a movimentação das pernas do usuário. O 

dispositivo de regulagem na parte inferior do tampo no 

sentido horizontal é composto por tubos redondos em aço 

com diâmetro de 1.1/8” que envolvem as buchas plásticas 

e os trilhos de aço redondo com diâmetro de 3/4”, se 

encaixando ao tubo quadrado 30mm x 30mm e 25mm x 

25mm que estão sob o tampo e ficam protegidos por um 

contra tampo produzido em polipropileno fixado ao 

tampo por encaixe.  

Tampo produzido em ABS, com porta caneta. Com 

medida mínima de 560mm x 390mm. As laterais do 

tampo terão a forma côncava de um lado e convexa de 

outro, possibilitando encaixe com outros tampos quando 

estiverem lado a lado. Borda frontal com medida mínima 

de 40mm de altura e borda traseira com medida mínima 

de 30mm de altura.  

Cadeira com assento e espaldar baixo, fabricados em 

polipropileno, sustentados por meio de parafusos. 

Assento com medidas mínimas de 395mm x 460mm e 

medidas máximas de 405mm x 465mm, altura 

assento/chão entre 450mm e 460mm, sustentados através 

de parafusos. Espaldar baixo com medidas mínimas de 

395mm x 320mm, sem aberturas estreitas, e com puxador 

para transmover. Sustentados por meio de rebites em 

alumínio.  

Alça para mochila retrátil fabricada em polipropileno. 

Guarda volume fabricado em polipropileno com 

capacidade de 20 litros no mínimo, fechado na parte 

traseira e nas partes laterais com pequenos frisos. com 

abertura frontal envolvendo a armação unindo a base do 

assento aos pés. Estrutura reforçada com 02 colunas 

laterais e pés em resina plástica evitando corrosão e 

desgaste. Base do assento e interligação ao espaldar em 

tubo oval medindo 16mm x 30mm com espessura 

mínima de 1,5mm totalmente coberto pelo espaldar, uma 

barra horizontal para sustentação sob o assento em tubo 

5/8. Uma barra horizontal de reforço em tubo oval 

medindo 16mm x 30mm com parede mínima de 1,5mm 

fixada entre uma das colunas que liga a base do assento 

aos pés. A armação deverá ser em tubo de aço com 

tratamento químico. Tubos interconectados por solda 

MIG e pintura eletrostática, epóxi-pó, na cor branca. Para 

pessoas obesas, este item deverá ter até 5% do seu 

quantitativo ajustado às medidas mínimas de 750mm x 

500mm para o assento e medidas mínimas de 750mm x 

350mm para o espaldar, sem comprometer o design.  

Garantia Mínima: 05 (cinco) anos. 

03 CADEIRA PARA ESTUDANTE EM FORMATO 

CONCHA COM PRANCHETA FRONTAL 

300 427,00 128.100,00 
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TAMANHO MÉDIO 
 

ESPECIFICAÇÕES: Cadeira Escolar com prancheta 

frontal regulável confeccionada em resina termoplástica 

ABS, fixadas sem parafusos, sustentada por 1 tubo 25mm 

x 25mm e 30mm x 30mm com espessura de 1,9mm 

ambos inteiriços, sem emendas, sem rugas, dobrados pelo 

processo de conformação mecânica por dobramento, 

posicionados sob a prancheta, ligados a estrutura da 

cadeira e sem mão francesa deixando livre o espaço das 

pernas do usuário. 

O dispositivo de regulagem na parte inferior da prancheta 

no sentido horizontal são composto por tubos redondos 

em aço industrial de com diâmetro de 1” 1/8 (uma 

polegada e um oitavo) que envolvem as buchas plásticas 

e os trilhos de aço industrial redondo com diâmetro de 

3/4” (três quartos de polegada), se encaixando ao tubo 

quadrado 30mm x 30mm e 25mm x 25mm que estão sob 

a prancheta e ficam protegidos por um contra tampo 

fabricado em PP pelo processo de injeção, fixado a 

prancheta por encaixe . Prancheta fabricada em ABS pelo 

processo de injeção, medindo: 560mm x 390mm. O 

design das laterais sendo côncava de um lado e convexa 

de outra, possibilitando encaixe entre pranchetas quando 

estiverem lado a lado. Borda frontal medindo 40mm de 

altura e borda traseira medindo 30mm de altura. Com 

porta lápis na posição horizontal e ao lado o porta copos 

em auto relevo, ficando a área livre de trabalho com 

espaço suficiente para acomodar 02 folhas A4 lado a 

lado, sem nenhuma protuberância e reentrância nesta área 

de trabalho. 

Cadeira com assento e encosto em resina plástica virgem, 

fabricados pelo processo de injeção termoplástico, marca 

do fabricante injetada em auto-relevo no encosto. 

Assento com medidas mínimas 370mm x 400mm e 

medidas máximas 405mm x 465mm, altura assento/chão 

384mm aproximadamente sem orifícios fixados por meio 

de parafuso. Encosto com medidas mínimas 400mm x 

325mm, sem orifícios e com puxador para facilitar o 

carregamento da cadeira fixado por meio de parafuso. 

Porta livros confeccionado em resina termoplástica de 

alto impacto, polipropileno, fechado nas partes traseira e 

laterais cobrindo parte da estrutura que interliga a base do 

assento aos pés com capacidade mínima de 20 litros. 

Porta mochila retrátil confeccionado em polipropileno. 

Sapatas calandradas antiderrapantes envolvendo as 

extremidades, cobrindo a solda e toda a extensão superior 

dos tubos que compõem os pés, desempenhando a função 

de proteção da pintura prevenindo contra ferrugem, 

acompanham o formato dos pés em arco, medindo 

505mm x 55mm x 75mm com tolerância de +/- 2,00mm, 

injetadas em polipropileno virgem e presa à estrutura por 

parafusos e rebites. 

Estrutura formada por dois pares de tubo oblongo 
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medindo 20mm x 48mm com espessura de 1,5mm 

fazendo a interligação da base do assento com os pés. 

Base do assento e interligação ao encosto em tubo 

oblongo 16mm x 30mm com espessura de 1,5mm coberto 

pelo encosto, uma barra horizontal para sustentação sob o 

assento em tubo 5/8. 

Uma barra horizontal de reforço em tudo oblongo 

medindo 16mm x 30mm com espessura de 1,5mm fixada 

entre uma das colunas que liga a base do assento aos pés 

Toda a estrutura metálica é fabricada em tubo de aço 

industrial tratados por conjuntos de banhos químicos para 

a proteção e longevidade da estrutura e soldados através 

do sistema MIG, cor da estrutura: Branca. 

Em atenção ao público P.O. (pessoas obesas), este item 

deverá ter até 5% do seu quantitativo ajustado às medidas 

mínimas de 750mm x 500mm para o assento e medidas 

mínimas de 750mm x 350mm para o espaldar, 

confeccionadas em resina plástica mantendo o mesmo o 

design.  

Garantia Mínima: 05 (cinco) anos. 
04 CONJUNTO COLETIVO INFANTIL – 

COMPOSTO DE 06 MESAS, 06 CADEIRAS E 01 

MESA CENTRAL 
 

ESPECIFICAÇÕES: Formada por 06 mesas em formato 

trapezoidal; 06 cadeiras e uma mesa central, para uso 

coletivo, tampo de cada mesa confeccionado em resina 

plástica ABS medindo no mínimo 660mm x 240mm x 

440mm com 390mm de profundidade.  

Estrutura do tampo da mesa formado por 03 tubos em aço 

industrial retangulares medindo 30mm x 20mm e um 

tubo oblongo medindo 30mm x 16mm. Uma barra em 

tubo oblongo medindo 30mm x 16mm fixada na parte 

frontal entre uma das colunas laterais.  

Estrutura da mesa formada por duas colunas laterais 

paralelas em cada lado, de tubo de aço industrial em 

formato oblongular medindo 20mm x 48mm unindo a 

estrutura da base do tampo aos pés. Base dos pés em 

tubos oblongos medindo 20mm x 48mm com espessura 

de 1,5mm em forma de arco.  

Ponteiras arqueadas antiderrapantes envolvendo 

totalmente as extremidades dos tubos que compõem os 

pés, acompanham o formato dos pés em arco, medindo 

aproximadamente 162mm x 55mm x 52mm e 100mm x 

55mm x 52mm com tolerância de +/- 1mm, fabricadas 

em polipropileno virgem, e presa à estrutura por meios de 

rebites.  

Cadeira com assento e espaldar baixo fabricados em 

polipropileno. Assento com no mínimo 340mm x 

340mm, altura assento/chão entre 340mm e 350mm, 

presos por parafusos.  

Espaldar baixo no mínimo 340mm x 330mm com 

puxador para facilitar o carregamento da cadeira, fixado 

por rebites.   

25 2.750,00 68.750,00 
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Ponteiras arqueadas envolvendo as extremidades, 

medindo aproximadamente 162mm x 55mm x 52mm e 

100mm x 55mm x 52mm com tolerância de +/- 1mm, 

injetadas em polipropileno virgem e presa à estrutura por 

rebites de alumínio.  

Estrutura em tubo de aço industrial tratados por conjuntos 

de banhos químicos e soldado através do sistema MIG.  

Estrutura formada por dois pares de tubo oblongo 

medindo 16mm x 30mm com espessura de 1,5mm. Base 

do assento e interligação ao encosto em tubo oblongo 

medindo 16mmx 30mm coberto pelo encosto.  Uma barra 

horizontal de reforço em tudo oblongo medindo 16mm x 

30mm com espessura de 1,5mm fixada entre uma das 

colunas que liga a base do assento aos pés. Base dos pés 

em tubo oblongo medindo 20mm x 48mm com espessura 

de 1,5mm em forma de arco.  

Mesa central sextavada, injetado em polipropileno e 

fixado a estrutura através de 03 parafusos 

autoatarrachantes invisíveis, cada lado medindo 

aproximadamente 235mmcom tolerância de +/- 1mm.  

Tampa injetada em resina plástica na cor bege, com sete 

cavidades permitindo a divisão dos materiais, sendo 06 

cavidades com porta copos. Estrutura composta por 03 

tubos de aço industrial 7/8, formando os pés. Estrutura 

fabricada em tubo de aço industrial tratados por 

conjuntos de banhos químicos, ligados por solda MIG e 

pintados através do sistema epóxi pó na cor branca.  

Garantia Mínima: 05 (cinco) anos. 

05 CONJUNTO PROFESSOR 

ESPECIFICAÇÕES: Tampo da mesa injetado em resina 

ABS, liso, medindo no mínimo 1200mm x 800mm, borda 

medindo no mínimo 30mm, sem emendas, altura 

tampo/chão entre 750mm e 760mm e espessura mínima 

de 5mm. Painel frontal confeccionado em compensado 

multilaminado15mm, revestidos em fórmica na cor 

branca com acabamento em PVC, fixado a estrutura 

através de 4 parafusos.  

Base do tampo formado por tubo de aço curvado em todo 

perímetro inferior do tampo, 02 colunas verticais laterais 

unindo o tampo aos pés em tubos oblongos medindo no 

mínimo 75mm x 40mm com espessura mínima de 

1,2mm. Base dos pés em tubos oblongos medindo no 

mínimo20mm x 48mm com espessura de 1,5mm em 

forma de arco. Ponteiras arqueadas revestindo as 

extremidades dos tubos que compõem os pés, 

acompanham o formato dos pés em arco, medindo 

aproximadamente 162mm x 55mm x 52mm e 100mm x 

55mm x 52mm com tolerância de +/- 1mm, fabricadas 

em polipropileno e presa à estrutura por meio de rebites.  

Cadeira com assento e espaldar baixo em polipropileno. 

Assento com no mínimo400mm x 460mm, altura 

assento/chão entre 450mm e 460mm sem orifícios 

fixados por meio de parafusos. Espaldar baixo com no 

mínimo 400mm x 360mm, com puxador, fixados por 

70 1.265,00 88.550,00 
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meio de rebites.  Estrutura formada por dois pares de tubo 

oblongo medindo no mínimo20mm x 48mm com 

espessura de no mínimo 1,5mm fazendo a ligação da base 

do assento com os pés.  

Base do assento e ligação ao espaldar em tubo oblongo 

16mm x 30mm, coberto pelo encosto, uma barra 

horizontal para sustentação sob o assento em tubo 5/8. 

Uma barra horizontal de reforço em tubo oblongo 

medindo no mínimo 16mm x 30mm com espessura 

mínima de 1,5mm fixada entre uma das colunas que liga 

a base do assento aos pés.  

Ponteiras arqueadas revestindo de uma extremidade á 

outra, cobrindo a solda e toda a extensão superior dos 

tubos que compõem os pés, medindo aproximadamente 

245mm x 55mm x 40mm e 235mm x 55mm x 40mm 

com tolerância de +/- 1mm, injetadas em polipropileno e 

presa à estrutura por rebites de alumínio.  

Estrutura fabricada em tubo de aço industrial tratados por 

conjuntos de banhos químicos, ligados por solda MIG e 

pintados através do sistema epóxi pó na cor branca.  

Garantia Mínima: 05 (cinco) anos. 

TOTAL R$ 569.600,00 
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PROPOSTA 
 
 
 

Secretaria municipal de Pacajá - PA 

Recife - PE  02 de março de 2018 

 

ITEM DESCRIÇÃO QTDE PREÇO 
UNITÁRI

O 

PREÇO 
TOTAL 

01 CADEIRA COM PRANCHETA DISCENTE 
 

ESPECIFICAÇÕES: Cadeira Escolar com prancheta lateral para 

destro ou canhoto em resina termoplástica ABS, capaz de 

comportar uma folha de papel A4 na horizontal / vertical sendo 

acoplada à cadeira e fixada através de 05 parafusos auto 

atarrachantes invisíveis, dotada de porta lápis na posição vertical 

com capacidade de armazenar 05 lápis ou canetas. Prancheta 

medindo: 56cm X 33,5cm (+/- 5%). 

Cadeira com assento e encosto em polipropileno. Assento com 

medidas mínimas 400mm x 460mm (+/-5%), altura assento/chão 

460mm aproximadamente sem orifícios fixados por meio de 

parafusos. Encosto com medidas mínimas 400mm x 360mm (+/-

5%), com puxador e marca do fabricante em alto relevo fixados 

por meio de rebites. Porta livros confeccionado em resina 

termoplástica de alto impacto, polipropileno, fechado nas partes 

traseira e laterais cobrindo parte da estrutura que interliga a base 

do assento aos pés com capacidade mínima de 20 litros. Base do 

assento e interligação ao encosto em tubo oblongo 16mm x 

30mm, coberto pelo encosto, uma barra horizontal para 

sustentação sob o assento em tubo 5/8. Estrutura reforçada com 02 

colunas laterais e pés em material plástico evitando corrosão e 

desgaste. 

Uma barra horizontal de reforço em tudo oblongo medindo 16mm 

x 30mm com espessura de 1,5mm fixada entre uma das colunas 

que liga a base do assento aos pés. Toda a estrutura metálica é 

fabricada em tubo de aço industrial tratados por conjuntos de 

banhos químicos para proteção e longevidade da estrutura e 

soldado através do sistema MIG. 

*Em atenção ao público P.O. (pessoas obesas), este item deverá 

ter até 5% do seu quantitativo ajustado às medidas mínimas de 

750mm x 500mm para o assento e medidas mínimas de 750mm x 

350mm para o espaldar, sem comprometer o design. 

Garantia Mínima: 05 (cinco) anos. 

250 335,00 83.750,00 

02 CADEIRA PARA ESTUDANTE EM FORMATO CONCHA 

COM PRANCHETA FRONTAL TAMANHO ADULTO 
 

ESPECIFICAÇÕES: Cadeira para estudante em formato concha 

450 410,00 184.500,00 
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bipartido com prancheta frontal regulável, sustentada sem 

parafusos, sustentada por 1 tubo 25mm x 25mm e 30mm x 30mm 

com parede mínima de 1,9mm ambos inteiriços, sem correções, 

sem cortes, curvados e sem soldas, conectados a armação da 

cadeira e permitindo a movimentação das pernas do usuário. O 

dispositivo de regulagem na parte inferior do tampo no sentido 

horizontal é composto por tubos redondos em aço com diâmetro 

de 1.1/8” que envolvem as buchas plásticas e os trilhos de aço 

redondo com diâmetro de 3/4”, se encaixando ao tubo quadrado 

30mm x 30mm e 25mm x 25mm que estão sob o tampo e ficam 

protegidos por um contra tampo produzido em polipropileno 

fixado ao tampo por encaixe.  

Tampo produzido em ABS, com porta caneta. Com medida 

mínima de 560mm x 390mm. As laterais do tampo terão a forma 

côncava de um lado e convexa de outro, possibilitando encaixe 

com outros tampos quando estiverem lado a lado. Borda frontal 

com medida mínima de 40mm de altura e borda traseira com 

medida mínima de 30mm de altura.  

Cadeira com assento e espaldar baixo, fabricados em 

polipropileno, sustentados por meio de parafusos. Assento com 

medidas mínimas de 395mm x 460mm e medidas máximas de 

405mm x 465mm, altura assento/chão entre 450mm e 460mm, 

sustentados através de parafusos. Espaldar baixo com medidas 

mínimas de 395mm x 320mm, sem aberturas estreitas, e com 

puxador para transmover. Sustentados por meio de rebites em 

alumínio.  

Alça para mochila retrátil fabricada em polipropileno. Guarda 

volume fabricado em polipropileno com capacidade de 20 litros 

no mínimo, fechado na parte traseira e nas partes laterais com 

pequenos frisos. com abertura frontal envolvendo a armação 

unindo a base do assento aos pés. Estrutura reforçada com 02 

colunas laterais e pés em resina plástica evitando corrosão e 

desgaste. Base do assento e interligação ao espaldar em tubo oval 

medindo 16mm x 30mm com espessura mínima de 1,5mm 

totalmente coberto pelo espaldar, uma barra horizontal para 

sustentação sob o assento em tubo 5/8. Uma barra horizontal de 

reforço em tubo oval medindo 16mm x 30mm com parede mínima 

de 1,5mm fixada entre uma das colunas que liga a base do assento 

aos pés. A armação deverá ser em tubo de aço com tratamento 

químico. Tubos interconectados por solda MIG e pintura 

eletrostática, epóxi-pó, na cor branca. Para pessoas obesas, este 

item deverá ter até 5% do seu quantitativo ajustado às medidas 

mínimas de 750mm x 500mm para o assento e medidas mínimas 

de 750mm x 350mm para o espaldar, sem comprometer o design.  

Garantia Mínima: 05 (cinco) anos. 

03 CADEIRA PARA ESTUDANTE EM FORMATO CONCHA 

COM PRANCHETA FRONTAL TAMANHO MÉDIO 
 

ESPECIFICAÇÕES: Cadeira Escolar com prancheta frontal 

regulável confeccionada em resina termoplástica ABS, fixadas 

sem parafusos, sustentada por 1 tubo 25mm x 25mm e 30mm x 

300 400,00 120.000,00 



WWW. SUPRIMENTOS EIRELI- EPP 

 
 

 
WWW. SUPRIMENTOS EIRELI – EPP 
RUA RIBEIRO DE BRITO, N.º 1002, SALAS 1103, 1104 – BOA VIAGEM. 
RECIFE/PE CEP 51021-310 
E-MAIL: wsuprimentos@hotmail.com/ pioneira01@gmail.com FONE /FAX (081) 3031-0468 

30mm com espessura de 1,9mm ambos inteiriços, sem emendas, 

sem rugas, dobrados pelo processo de conformação mecânica por 

dobramento, posicionados sob a prancheta, ligados a estrutura da 

cadeira e sem mão francesa deixando livre o espaço das pernas do 

usuário. 

O dispositivo de regulagem na parte inferior da prancheta no 

sentido horizontal são composto por tubos redondos em aço 

industrial de com diâmetro de 1” 1/8 (uma polegada e um oitavo) 

que envolvem as buchas plásticas e os trilhos de aço industrial 

redondo com diâmetro de 3/4” (três quartos de polegada), se 

encaixando ao tubo quadrado 30mm x 30mm e 25mm x 25mm 

que estão sob a prancheta e ficam protegidos por um contra tampo 

fabricado em PP pelo processo de injeção, fixado a prancheta por 

encaixe . Prancheta fabricada em ABS pelo processo de injeção, 

medindo: 560mm x 390mm. O design das laterais sendo côncava 

de um lado e convexa de outra, possibilitando encaixe entre 

pranchetas quando estiverem lado a lado. Borda frontal medindo 

40mm de altura e borda traseira medindo 30mm de altura. Com 

porta lápis na posição horizontal e ao lado o porta copos em auto 

relevo, ficando a área livre de trabalho com espaço suficiente para 

acomodar 02 folhas A4 lado a lado, sem nenhuma protuberância e 

reentrância nesta área de trabalho. 

Cadeira com assento e encosto em resina plástica virgem, 

fabricados pelo processo de injeção termoplástico, marca do 

fabricante injetada em auto-relevo no encosto. Assento com 

medidas mínimas 370mm x 400mm e medidas máximas 405mm x 

465mm, altura assento/chão 384mm aproximadamente sem 

orifícios fixados por meio de parafuso. Encosto com medidas 

mínimas 400mm x 325mm, sem orifícios e com puxador para 

facilitar o carregamento da cadeira fixado por meio de parafuso. 

Porta livros confeccionado em resina termoplástica de alto 

impacto, polipropileno, fechado nas partes traseira e laterais 

cobrindo parte da estrutura que interliga a base do assento aos pés 

com capacidade mínima de 20 litros. 

Porta mochila retrátil confeccionado em polipropileno. Sapatas 

calandradas antiderrapantes envolvendo as extremidades, cobrindo 

a solda e toda a extensão superior dos tubos que compõem os pés, 

desempenhando a função de proteção da pintura prevenindo 

contra ferrugem, acompanham o formato dos pés em arco, 

medindo 505mm x 55mm x 75mm com tolerância de +/- 2,00mm, 

injetadas em polipropileno virgem e presa à estrutura por 

parafusos e rebites. 

Estrutura formada por dois pares de tubo oblongo medindo 20mm 

x 48mm com espessura de 1,5mm fazendo a interligação da base 

do assento com os pés. Base do assento e interligação ao encosto 

em tubo oblongo 16mm x 30mm com espessura de 1,5mm coberto 

pelo encosto, uma barra horizontal para sustentação sob o assento 

em tubo 5/8. 

Uma barra horizontal de reforço em tudo oblongo medindo 16mm 

x 30mm com espessura de 1,5mm fixada entre uma das colunas 
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que liga a base do assento aos pés Toda a estrutura metálica é 

fabricada em tubo de aço industrial tratados por conjuntos de 

banhos químicos para a proteção e longevidade da estrutura e 

soldados através do sistema MIG, cor da estrutura: Branca. 

Em atenção ao público P.O. (pessoas obesas), este item deverá ter 

até 5% do seu quantitativo ajustado às medidas mínimas de 

750mm x 500mm para o assento e medidas mínimas de 750mm x 

350mm para o espaldar, confeccionadas em resina plástica 

mantendo o mesmo o design.  

Garantia Mínima: 05 (cinco) anos. 
04 CONJUNTO COLETIVO INFANTIL – COMPOSTO DE 06 

MESAS, 06 CADEIRAS E 01 MESA CENTRAL 
 

ESPECIFICAÇÕES: Formada por 06 mesas em formato 

trapezoidal; 06 cadeiras e uma mesa central, para uso coletivo, 

tampo de cada mesa confeccionado em resina plástica ABS 

medindo no mínimo 660mm x 240mm x 440mm com 390mm de 

profundidade.  

Estrutura do tampo da mesa formado por 03 tubos em aço 

industrial retangulares medindo 30mm x 20mm e um tubo 

oblongo medindo 30mm x 16mm. Uma barra em tubo oblongo 

medindo 30mm x 16mm fixada na parte frontal entre uma das 

colunas laterais.  

Estrutura da mesa formada por duas colunas laterais paralelas em 

cada lado, de tubo de aço industrial em formato oblongular 

medindo 20mm x 48mm unindo a estrutura da base do tampo aos 

pés. Base dos pés em tubos oblongos medindo 20mm x 48mm 

com espessura de 1,5mm em forma de arco.  

Ponteiras arqueadas antiderrapantes envolvendo totalmente as 

extremidades dos tubos que compõem os pés, acompanham o 

formato dos pés em arco, medindo aproximadamente 162mm x 

55mm x 52mm e 100mm x 55mm x 52mm com tolerância de +/- 

1mm, fabricadas em polipropileno virgem, e presa à estrutura por 

meios de rebites.  

Cadeira com assento e espaldar baixo fabricados em 

polipropileno. Assento com no mínimo 340mm x 340mm, altura 

assento/chão entre 340mm e 350mm, presos por parafusos.  

Espaldar baixo no mínimo 340mm x 330mm com puxador para 

facilitar o carregamento da cadeira, fixado por rebites.   

Ponteiras arqueadas envolvendo as extremidades, medindo 

aproximadamente 162mm x 55mm x 52mm e 100mm x 55mm x 

52mm com tolerância de +/- 1mm, injetadas em polipropileno 

virgem e presa à estrutura por rebites de alumínio.  

Estrutura em tubo de aço industrial tratados por conjuntos de 

banhos químicos e soldado através do sistema MIG.  

Estrutura formada por dois pares de tubo oblongo medindo 16mm 

x 30mm com espessura de 1,5mm. Base do assento e interligação 

ao encosto em tubo oblongo medindo 16mmx 30mm coberto pelo 

encosto.  Uma barra horizontal de reforço em tudo oblongo 

medindo 16mm x 30mm com espessura de 1,5mm fixada entre 

uma das colunas que liga a base do assento aos pés. Base dos pés 

25 2.600,00 65.000,00 
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em tubo oblongo medindo 20mm x 48mm com espessura de 

1,5mm em forma de arco.  

Mesa central sextavada, injetado em polipropileno e fixado a 

estrutura através de 03 parafusos autoatarrachantes invisíveis, 

cada lado medindo aproximadamente 235mmcom tolerância de 

+/- 1mm.  

Tampa injetada em resina plástica na cor bege, com sete cavidades 

permitindo a divisão dos materiais, sendo 06 cavidades com porta 

copos. Estrutura composta por 03 tubos de aço industrial 7/8, 

formando os pés. Estrutura fabricada em tubo de aço industrial 

tratados por conjuntos de banhos químicos, ligados por solda MIG 

e pintados através do sistema epóxi pó na cor branca.  

Garantia Mínima: 05 (cinco) anos. 

05 CONJUNTO PROFESSOR 

ESPECIFICAÇÕES: Tampo da mesa injetado em resina ABS, 

liso, medindo no mínimo 1200mm x 800mm, borda medindo no 

mínimo 30mm, sem emendas, altura tampo/chão entre 750mm e 

760mm e espessura mínima de 5mm. Painel frontal confeccionado 

em compensado multilaminado15mm, revestidos em fórmica na 

cor branca com acabamento em PVC, fixado a estrutura através de 

4 parafusos.  

Base do tampo formado por tubo de aço curvado em todo 

perímetro inferior do tampo, 02 colunas verticais laterais unindo o 

tampo aos pés em tubos oblongos medindo no mínimo 75mm x 

40mm com espessura mínima de 1,2mm. Base dos pés em tubos 

oblongos medindo no mínimo20mm x 48mm com espessura de 

1,5mm em forma de arco. Ponteiras arqueadas revestindo as 

extremidades dos tubos que compõem os pés, acompanham o 

formato dos pés em arco, medindo aproximadamente 162mm x 

55mm x 52mm e 100mm x 55mm x 52mm com tolerância de +/- 

1mm, fabricadas em polipropileno e presa à estrutura por meio de 

rebites.  

Cadeira com assento e espaldar baixo em polipropileno. Assento 

com no mínimo400mm x 460mm, altura assento/chão entre 

450mm e 460mm sem orifícios fixados por meio de parafusos. 

Espaldar baixo com no mínimo 400mm x 360mm, com puxador, 

fixados por meio de rebites.  Estrutura formada por dois pares de 

tubo oblongo medindo no mínimo20mm x 48mm com espessura 

de no mínimo 1,5mm fazendo a ligação da base do assento com os 

pés.  

Base do assento e ligação ao espaldar em tubo oblongo 16mm x 

30mm, coberto pelo encosto, uma barra horizontal para 

sustentação sob o assento em tubo 5/8. Uma barra horizontal de 

reforço em tubo oblongo medindo no mínimo 16mm x 30mm com 

espessura mínima de 1,5mm fixada entre uma das colunas que liga 

a base do assento aos pés.  

Ponteiras arqueadas revestindo de uma extremidade á outra, 

cobrindo a solda e toda a extensão superior dos tubos que 

compõem os pés, medindo aproximadamente 245mm x 55mm x 

40mm e 235mm x 55mm x 40mm com tolerância de +/- 1mm, 

70 1.215,00 84.050,00 
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injetadas em polipropileno e presa à estrutura por rebites de 

alumínio.  

Estrutura fabricada em tubo de aço industrial tratados por 

conjuntos de banhos químicos, ligados por solda MIG e pintados 

através do sistema epóxi pó na cor branca.  

Garantia Mínima: 05 (cinco) anos. 

VALOR TOTAL DA PROPOSTA R$ 
 

 537.300,00 

 
 

 
Recife/PE  de 02 março de 2018. 

 
 
 

 

 



 
 

 
 

 

PERNAMBUCO,  28 DE FEVEREIRO  DE 2018 

 
ORÇAMENTO 

 
 

À 
Secretaria municipal de Pacajá - PA 

 

ITEM MATERIAL QUANT VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR 
TOTAL 

01 CADEIRA COM PRANCHETA DISCENTE 
 

ESPECIFICAÇÕES: Cadeira Escolar com prancheta lateral para 

destro ou canhoto em resina termoplástica ABS, capaz de 

comportar uma folha de papel A4 na horizontal / vertical sendo 

acoplada à cadeira e fixada através de 05 parafusos auto 

atarrachantes invisíveis, dotada de porta lápis na posição vertical 

com capacidade de armazenar 05 lápis ou canetas. Prancheta 

medindo: 56cm X 33,5cm (+/- 5%). 

Cadeira com assento e encosto em polipropileno. Assento com 

medidas mínimas 400mm x 460mm (+/-5%), altura assento/chão 

460mm aproximadamente sem orifícios fixados por meio de 

parafusos. Encosto com medidas mínimas 400mm x 360mm (+/-

5%), com puxador e marca do fabricante em alto relevo fixados 

por meio de rebites. Porta livros confeccionado em resina 

termoplástica de alto impacto, polipropileno, fechado nas partes 

traseira e laterais cobrindo parte da estrutura que interliga a base 

do assento aos pés com capacidade mínima de 20 litros. Base do 

assento e interligação ao encosto em tubo oblongo 16mm x 

30mm, coberto pelo encosto, uma barra horizontal para 

sustentação sob o assento em tubo 5/8. Estrutura reforçada com 

02 colunas laterais e pés em material plástico evitando corrosão 

e desgaste. 

Uma barra horizontal de reforço em tudo oblongo medindo 

16mm x 30mm com espessura de 1,5mm fixada entre uma das 

colunas que liga a base do assento aos pés. Toda a estrutura 

metálica é fabricada em tubo de aço industrial tratados por 

conjuntos de banhos químicos para proteção e longevidade da 

estrutura e soldado através do sistema MIG. 

*Em atenção ao público P.O. (pessoas obesas), este item deverá 

ter até 5% do seu quantitativo ajustado às medidas mínimas de 

250 345,00 86.250,00 



 
 

 
 

750mm x 500mm para o assento e medidas mínimas de 750mm 

x 350mm para o espaldar, sem comprometer o design. 

Garantia Mínima: 05 (cinco) anos. 

02 CADEIRA PARA ESTUDANTE EM FORMATO CONCHA 

COM PRANCHETA FRONTAL TAMANHO ADULTO 
 

ESPECIFICAÇÕES: Cadeira para estudante em formato concha 

bipartido com prancheta frontal regulável, sustentada sem 

parafusos, sustentada por 1 tubo 25mm x 25mm e 30mm x 

30mm com parede mínima de 1,9mm ambos inteiriços, sem 

correções, sem cortes, curvados e sem soldas, conectados a 

armação da cadeira e permitindo a movimentação das pernas do 

usuário. O dispositivo de regulagem na parte inferior do tampo 

no sentido horizontal é composto por tubos redondos em aço 

com diâmetro de 1.1/8” que envolvem as buchas plásticas e os 

trilhos de aço redondo com diâmetro de 3/4”, se encaixando ao 

tubo quadrado 30mm x 30mm e 25mm x 25mm que estão sob o 

tampo e ficam protegidos por um contra tampo produzido em 

polipropileno fixado ao tampo por encaixe.  

Tampo produzido em ABS, com porta caneta. Com medida 

mínima de 560mm x 390mm. As laterais do tampo terão a forma 

côncava de um lado e convexa de outro, possibilitando encaixe 

com outros tampos quando estiverem lado a lado. Borda frontal 

com medida mínima de 40mm de altura e borda traseira com 

medida mínima de 30mm de altura.  

Cadeira com assento e espaldar baixo, fabricados em 

polipropileno, sustentados por meio de parafusos. Assento com 

medidas mínimas de 395mm x 460mm e medidas máximas de 

405mm x 465mm, altura assento/chão entre 450mm e 460mm, 

sustentados através de parafusos. Espaldar baixo com medidas 

mínimas de 395mm x 320mm, sem aberturas estreitas, e com 

puxador para transmover. Sustentados por meio de rebites em 

alumínio.  

Alça para mochila retrátil fabricada em polipropileno. Guarda 

volume fabricado em polipropileno com capacidade de 20 litros 

no mínimo, fechado na parte traseira e nas partes laterais com 

pequenos frisos. com abertura frontal envolvendo a armação 

unindo a base do assento aos pés. Estrutura reforçada com 02 

colunas laterais e pés em resina plástica evitando corrosão e 

desgaste. Base do assento e interligação ao espaldar em tubo 

oval medindo 16mm x 30mm com espessura mínima de 1,5mm 

totalmente coberto pelo espaldar, uma barra horizontal para 

sustentação sob o assento em tubo 5/8. Uma barra horizontal de 

reforço em tubo oval medindo 16mm x 30mm com parede 

mínima de 1,5mm fixada entre uma das colunas que liga a base 

do assento aos pés. A armação deverá ser em tubo de aço com 

tratamento químico. Tubos interconectados por solda MIG e 

450 427,00 192.150,00 



 
 

 
 

pintura eletrostática, epóxi-pó, na cor branca. Para pessoas 

obesas, este item deverá ter até 5% do seu quantitativo ajustado 

às medidas mínimas de 750mm x 500mm para o assento e 

medidas mínimas de 750mm x 350mm para o espaldar, sem 

comprometer o design.  

Garantia Mínima: 05 (cinco) anos. 

03 CADEIRA PARA ESTUDANTE EM FORMATO CONCHA 

COM PRANCHETA FRONTAL TAMANHO MÉDIO 
 

ESPECIFICAÇÕES: Cadeira Escolar com prancheta frontal 

regulável confeccionada em resina termoplástica ABS, fixadas 

sem parafusos, sustentada por 1 tubo 25mm x 25mm e 30mm x 

30mm com espessura de 1,9mm ambos inteiriços, sem emendas, 

sem rugas, dobrados pelo processo de conformação mecânica 

por dobramento, posicionados sob a prancheta, ligados a 

estrutura da cadeira e sem mão francesa deixando livre o espaço 

das pernas do usuário. 

O dispositivo de regulagem na parte inferior da prancheta no 

sentido horizontal são composto por tubos redondos em aço 

industrial de com diâmetro de 1” 1/8 (uma polegada e um 

oitavo) que envolvem as buchas plásticas e os trilhos de aço 

industrial redondo com diâmetro de 3/4” (três quartos de 

polegada), se encaixando ao tubo quadrado 30mm x 30mm e 

25mm x 25mm que estão sob a prancheta e ficam protegidos por 

um contra tampo fabricado em PP pelo processo de injeção, 

fixado a prancheta por encaixe . Prancheta fabricada em ABS 

pelo processo de injeção, medindo: 560mm x 390mm. O design 

das laterais sendo côncava de um lado e convexa de outra, 

possibilitando encaixe entre pranchetas quando estiverem lado a 

lado. Borda frontal medindo 40mm de altura e borda traseira 

medindo 30mm de altura. Com porta lápis na posição horizontal 

e ao lado o porta copos em auto relevo, ficando a área livre de 

trabalho com espaço suficiente para acomodar 02 folhas A4 lado 

a lado, sem nenhuma protuberância e reentrância nesta área de 

trabalho. 

Cadeira com assento e encosto em resina plástica virgem, 

fabricados pelo processo de injeção termoplástico, marca do 

fabricante injetada em auto-relevo no encosto. Assento com 

medidas mínimas 370mm x 400mm e medidas máximas 405mm 

x 465mm, altura assento/chão 384mm aproximadamente sem 

orifícios fixados por meio de parafuso. Encosto com medidas 

mínimas 400mm x 325mm, sem orifícios e com puxador para 

facilitar o carregamento da cadeira fixado por meio de parafuso. 

Porta livros confeccionado em resina termoplástica de alto 

impacto, polipropileno, fechado nas partes traseira e laterais 

cobrindo parte da estrutura que interliga a base do assento aos 

pés com capacidade mínima de 20 litros. 

300 416,00 124.800,00 



 
 

 
 

Porta mochila retrátil confeccionado em polipropileno. Sapatas 

calandradas antiderrapantes envolvendo as extremidades, 

cobrindo a solda e toda a extensão superior dos tubos que 

compõem os pés, desempenhando a função de proteção da 

pintura prevenindo contra ferrugem, acompanham o formato dos 

pés em arco, medindo 505mm x 55mm x 75mm com tolerância 

de +/- 2,00mm, injetadas em polipropileno virgem e presa à 

estrutura por parafusos e rebites. 

Estrutura formada por dois pares de tubo oblongo medindo 

20mm x 48mm com espessura de 1,5mm fazendo a interligação 

da base do assento com os pés. Base do assento e interligação ao 

encosto em tubo oblongo 16mm x 30mm com espessura de 

1,5mm coberto pelo encosto, uma barra horizontal para 

sustentação sob o assento em tubo 5/8. 

Uma barra horizontal de reforço em tudo oblongo medindo 

16mm x 30mm com espessura de 1,5mm fixada entre uma das 

colunas que liga a base do assento aos pés Toda a estrutura 

metálica é fabricada em tubo de aço industrial tratados por 

conjuntos de banhos químicos para a proteção e longevidade da 

estrutura e soldados através do sistema MIG, cor da estrutura: 

Branca. 

Em atenção ao público P.O. (pessoas obesas), este item deverá 

ter até 5% do seu quantitativo ajustado às medidas mínimas de 

750mm x 500mm para o assento e medidas mínimas de 750mm 

x 350mm para o espaldar, confeccionadas em resina plástica 

mantendo o mesmo o design.  

Garantia Mínima: 05 (cinco) anos. 
04 CONJUNTO COLETIVO INFANTIL – COMPOSTO DE 

06 MESAS, 06 CADEIRAS E 01 MESA CENTRAL 
 

ESPECIFICAÇÕES: Formada por 06 mesas em formato 

trapezoidal; 06 cadeiras e uma mesa central, para uso coletivo, 

tampo de cada mesa confeccionado em resina plástica ABS 

medindo no mínimo 660mm x 240mm x 440mm com 390mm de 

profundidade.  

Estrutura do tampo da mesa formado por 03 tubos em aço 

industrial retangulares medindo 30mm x 20mm e um tubo 

oblongo medindo 30mm x 16mm. Uma barra em tubo oblongo 

medindo 30mm x 16mm fixada na parte frontal entre uma das 

colunas laterais.  

Estrutura da mesa formada por duas colunas laterais paralelas 

em cada lado, de tubo de aço industrial em formato oblongular 

medindo 20mm x 48mm unindo a estrutura da base do tampo 

aos pés. Base dos pés em tubos oblongos medindo 20mm x 

48mm com espessura de 1,5mm em forma de arco.  

Ponteiras arqueadas antiderrapantes envolvendo totalmente as 

extremidades dos tubos que compõem os pés, acompanham o 

25 2.678,00 66.950,00 



 
 

 
 

formato dos pés em arco, medindo aproximadamente 162mm x 

55mm x 52mm e 100mm x 55mm x 52mm com tolerância de +/- 

1mm, fabricadas em polipropileno virgem, e presa à estrutura 

por meios de rebites.  

Cadeira com assento e espaldar baixo fabricados em 

polipropileno. Assento com no mínimo 340mm x 340mm, altura 

assento/chão entre 340mm e 350mm, presos por parafusos.  

Espaldar baixo no mínimo 340mm x 330mm com puxador para 

facilitar o carregamento da cadeira, fixado por rebites.   

Ponteiras arqueadas envolvendo as extremidades, medindo 

aproximadamente 162mm x 55mm x 52mm e 100mm x 55mm x 

52mm com tolerância de +/- 1mm, injetadas em polipropileno 

virgem e presa à estrutura por rebites de alumínio.  

Estrutura em tubo de aço industrial tratados por conjuntos de 

banhos químicos e soldado através do sistema MIG.  

Estrutura formada por dois pares de tubo oblongo medindo 

16mm x 30mm com espessura de 1,5mm. Base do assento e 

interligação ao encosto em tubo oblongo medindo 16mmx 

30mm coberto pelo encosto.  Uma barra horizontal de reforço 

em tudo oblongo medindo 16mm x 30mm com espessura de 

1,5mm fixada entre uma das colunas que liga a base do assento 

aos pés. Base dos pés em tubo oblongo medindo 20mm x 48mm 

com espessura de 1,5mm em forma de arco.  

Mesa central sextavada, injetado em polipropileno e fixado a 

estrutura através de 03 parafusos autoatarrachantes invisíveis, 

cada lado medindo aproximadamente 235mmcom tolerância de 

+/- 1mm.  

Tampa injetada em resina plástica na cor bege, com sete 

cavidades permitindo a divisão dos materiais, sendo 06 

cavidades com porta copos. Estrutura composta por 03 tubos de 

aço industrial 7/8, formando os pés. Estrutura fabricada em tubo 

de aço industrial tratados por conjuntos de banhos químicos, 

ligados por solda MIG e pintados através do sistema epóxi pó na 

cor branca.  

Garantia Mínima: 05 (cinco) anos. 

05 CONJUNTO PROFESSOR 

ESPECIFICAÇÕES: Tampo da mesa injetado em resina ABS, 

liso, medindo no mínimo 1200mm x 800mm, borda medindo no 

mínimo 30mm, sem emendas, altura tampo/chão entre 750mm e 

760mm e espessura mínima de 5mm. Painel frontal 

confeccionado em compensado multilaminado15mm, revestidos 

em fórmica na cor branca com acabamento em PVC, fixado a 

estrutura através de 4 parafusos.  

Base do tampo formado por tubo de aço curvado em todo 

perímetro inferior do tampo, 02 colunas verticais laterais unindo 

o tampo aos pés em tubos oblongos medindo no mínimo 75mm 

x 40mm com espessura mínima de 1,2mm. Base dos pés em 

70 1.250,00 87.500,00 



 
 

 
 

tubos oblongos medindo no mínimo20mm x 48mm com 

espessura de 1,5mm em forma de arco. Ponteiras arqueadas 

revestindo as extremidades dos tubos que compõem os pés, 

acompanham o formato dos pés em arco, medindo 

aproximadamente 162mm x 55mm x 52mm e 100mm x 55mm x 

52mm com tolerância de +/- 1mm, fabricadas em polipropileno e 

presa à estrutura por meio de rebites.  

Cadeira com assento e espaldar baixo em polipropileno. Assento 

com no mínimo400mm x 460mm, altura assento/chão entre 

450mm e 460mm sem orifícios fixados por meio de parafusos. 

Espaldar baixo com no mínimo 400mm x 360mm, com puxador, 

fixados por meio de rebites.  Estrutura formada por dois pares de 

tubo oblongo medindo no mínimo20mm x 48mm com espessura 

de no mínimo 1,5mm fazendo a ligação da base do assento com 

os pés.  

Base do assento e ligação ao espaldar em tubo oblongo 16mm x 

30mm, coberto pelo encosto, uma barra horizontal para 

sustentação sob o assento em tubo 5/8. Uma barra horizontal de 

reforço em tubo oblongo medindo no mínimo 16mm x 30mm 

com espessura mínima de 1,5mm fixada entre uma das colunas 

que liga a base do assento aos pés.  

Ponteiras arqueadas revestindo de uma extremidade á outra, 

cobrindo a solda e toda a extensão superior dos tubos que 

compõem os pés, medindo aproximadamente 245mm x 55mm x 

40mm e 235mm x 55mm x 40mm com tolerância de +/- 1mm, 

injetadas em polipropileno e presa à estrutura por rebites de 

alumínio.  

Estrutura fabricada em tubo de aço industrial tratados por 

conjuntos de banhos químicos, ligados por solda MIG e pintados 

através do sistema epóxi pó na cor branca.  

Garantia Mínima: 05 (cinco) anos. 

VALOR TOTAL – R$ 557.650,00 

Sem mais para o momento, 
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