
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

TERMO DE REFERÊNCIA

1.1. Aquisição de material de mobiliário escolar conforme especificações e 
quantidades discriminadas neste Termo de referência, ANEXO I.

t

2 .1. objetivo contribuir para o crescimento, desenvolvimento, aprendizagem e o 
rendimento escolar e a formação de dos alunos, a secretaria municipal de 
educação de Santa Izabel do Para, vem justificar a necessidade da aquisição do 
objeto, de acordo com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 
(FNDE) e visa à transferência, em caráter suplementar, de recursos financeiros aos 
Estados, ao Distrito Federal e aos municípios destinados a suprir, parcialmente, as 
necessidades dos alunos, como prevê o art. 208, incisos IV e VII, da Constituição 
Federal, quando coloca que o dever do Estado com a educação é efetivado 
mediante a garantia de "atendimento em creche e pré-escola às crianças até 05 
anos de idade" (inciso IV) e "atendimento ao educando no ensino fundamental, 
através de programas suplementares de material didático-escolar, transporte, 
alimentação e assistência à saúde" por esse motivo se justifica um quantitativo de 
materiais suficiente para garantir as demandas.

jRBRHmDffiHMmB S 1 £ H• " : 3. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
3.1. A contratação, objeto deste Termo de Referência, tem amparo legal, 
integralmente, nas Leis de licitação e demais legislações aplicáveis a este evento.

4. DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS
4.1. - O quantitativo e a descrição técnica dos produtos apurados estão descritos 
no ANEXO I:

Especificações dos produtos:
> Os pedidos serão através de solicitação, discriminando o quantitativo da 
necessidade do órgão solicitante.
> A aceitação do objeto está condicionada ao atendimento das especificações 

mínimas constantes deste Termo de Referência .
> O produto deverá ser novo, de primeiro uso e que esteja na linha de 

produção atual do fabricante, e em perfeitas condições de uso.
> O produto deverá ter garantia mínima de 12 (doze) meses;
> Os pedidos serão parcelados, podendo chegar até os quantitativos descritos.

5. PRAZO, FORMA E LOCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS.
5.1. O fornecimento será efetuado de acordo com a necessidade do órgão, a partir 
da assinatura do instrumento de contrato, conforme o caso, obedecendo às normas 
do Instituto nacional de metrologia, qualidade e tecnologia (INMETRO) e das 
ABNTs vigentes, não se admitindo recusa da parte deste(s) em decorrência de 
sobrecarga na sua capacidade técnica;
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5.2. Os produtos serão requisitados de forma parcelada, de acordo com as 
necessidades da secretaria.
5.3. O fornecimento do objeto entregue Almoxarifado Central da secretaria em 
horário comercial, de segunda a sexta-feira e, excepcionalmente, aos sábados e 
domingos e feriados, a critério da administração, em virtude da necessidade de 
serviço.
5.4. O Fornecimento do objeto deverá ser solicitado pela unidade requisitante e 
autorizado expressamente pela Divisão de Compras, suprimentos e Almoxarifado, 
através de requisição própria impressa em 02 (duas) vias que comprovem a 
realização do abastecimento;
5.5. O controle será efetuado com base nas requisições citadas no subitem 5.4 
acima, devendo conter os seguintes requisitos: a data e a hora do abastecimento, 
identificação do local de entrega, quantidade de fornecida, preço total em reais, 
bem como à identificação e assinatura do recebedor e autorização do setor 
competente, sendo que uma via ficará em poder da empresa e a outra via deverá 
ser entregue à Unidade Administrativa solicitante.
5.6. Os objetos deverão obedecer às exigências legais, normas do fabricante, 
padrões de qualidade e especificações técnicas exigidas pelo Instituto nacional de 
metrologia, qualidade e tecnologia (INMETRO) e demais legislações correlatas;
5.7. A qualidade do serviço fornecido é de inteira responsabilidade do contratado;
5.8. A Fiscalização e aceitação do Objeto serão do órgão responsável pelos atos de 
controle e administração, através de servidores da Unidade Administrativa, mediante 
Portaria. Sendo que os produtos serão recebidos depois de conferidas as 
especificações, quantidades e preços pactuados contratualmente e prazo de 
validade dos mesmos.

6. DO PAGAMENTO
6.1. Os pagamentos devidos serão realizados em até 30 (trinta) dias após a 
entrega dos produtos, observando-se Os itens 6.2 e 6.3.
6.2. A Contratada deverá apresentar a Nota Fiscal/Fatura com descrição do objeto 
e quantidade discriminada e acompanhada da requisição dos mesmos.
6.3. O Pagamento somente será efetivado depois de verificada a regularidade fiscal 
da contratada, ficando a mesma ciente de que as certidões apresentadas no ato da 
contratação deverão ser renovadas no prazo de seus vencimentos.

7. VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO
7.1 O Prazo de Vigência Deste objeto é de 12(doze) meses, a partir de sua data 

e assinaturas.
8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
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8.1. A qualidade dos produtos deverá ser rigorosamente àquele descrito no Termo 
de Referência e Nota de empenho, não sendo aceito em nenhuma hipótese, outro 
diverso daquele.
8.2. Os preços cotados incluem todas as despesas de custo, seguro, frete, 
encargos fiscais, comerciais, sociais e trabalhistas ou de qualquer outra natureza.
8.3. O contrato poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições contidas no 
Art. 65 da Lei 8.666/93 e constante no art. 12, do Decreto Federal n° 7.892/2013.
8.4. Durante a Vigência da Ata, a CONTRATADA deverá atender prontamente às 
requisições e especificações deste TERMO DE REFERÊNCIA, a partir da 
solicitação através de ordem de compra/requisição do Setor solicitante.
8.5. Responsabilizar-se pela saúde dos funcionários, encargos trabalhistas, 
previdenciários, comerciais, fiscais, quer municipais, estaduais ou federais, bem 
como pelo seguro para garantia de pessoas e equipamentos sob sua responsa
bilidade, devendo apresentar, de imediato, quando solicitados, todos e quaisquer 
comprovantes de pagamento e quitação.
8.6. Responder integralmente pelas obrigações contratuais, nos termos do art. 70 
do Código de Processo Civil, no caso de, em qualquer hipótese, os empregados da 
CONTRATADA intentarem reclamações trabalhistas contra a Contratante.
8.7. Obrigar-se pela seleção, treinamento, habilitação, contratação, registro 
profissional de pessoal necessário, bem como pelo cumprimento das formalidades 
exigidas pelas Leis Trabalhistas, Sociais e Previdenciárias.
8.8. Providenciar afastamento imediato, das dependências da sede da 
CONTRATANTE, de qualquer empregado cuja permanência seja por ela 
considerada inconveniente.
8.9. Responsabilizar-se por qualquer acidente do qual possam ser vítimas seus 
empregados, no desempenho dos serviços objeto do presente Contrato.
8.10. Manter, na direção dos serviços, representante ou preposto capacitado e 
idóneo que a represente, integralmente, em todos os seus atos.
8.11. Apresentar, no caso de pessoa jurídica, a cada pagamento, quando houver 
fornecimento de mão de obra, a quitação para com a Seguridade Social (CND) e 
FGTS.
8.12. Responsabilizar-se por todos os encargos sociais e trabalhistas.
8.13. Não prestar declarações ou informações sem prévia autorização por escrito 
da CONTRATANTE a respeito do presente contrato e dos serviços a ele inerentes;
8.14. Realizar os serviços com pessoal, seus empregados, devidamente 
capacitados e registrados segundo as normas da Lei ou terceiros devidamente 
contratados e habilitados pela CONTRATADA;
8.15. Manter equipe técnica para a prestação dos serviços, assistência técnica e 
manutenção, durante o prazo de entrega dos produtos;
8.16. Cumprir os serviços conforme disposições do presente contrato;
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8.17. Indenizar quaisquer danos ou prejuízos causados à Prefeitura ou a terceiros, 
por ação ou omissão no fornecimento do presente Contrato.
8.18. Prestar as informações e esclarecimentos sempre que solicitados pela 
Contratante.
8.19. Após a emissão da Ordem de Compras e/ou abastecimento, a empresa 
contratada terá o prazo de até 15 (QUINZE) dias para início de execução/entrega 
dos produtos solicitados.
8.20. O descumprimento, injustificado do prazo fixado, no item anterior para 
execução dos serviços e ou entrega de mercadorias e bens, acarretará em multa 
pecuniária diária, nos termos do Edital e Contrato a ser firmado, ficando o(s) 
Contratado(s) sujeito(s) às penalidades previstas na Lei 8.666/93.

9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
9.1. Responsabilizar-se pela lavratura da Ata e respectivo contrato se for o caso, 
com base nas disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações.
9.2. Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear a prestação.
9.3. Acompanhar, controlar e avaliar a prestação, através da unidade responsável 
por esta atribuição.
9.4. Zelar para que durante a vigência do contrato, sejam cumpridas as obrigações 
assumidas com a Contratada, bem como sejam mantidas todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na prestação.
9.5. Serão consideradas para efeito de pagamento as compras efetivamente 
realizadas pela Contratada e aprovados pelo setor responsável pelo recebimento.

10. DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
10.1. A disciplina das infrações e sanções administrativas aplicáveis no curso da 
licitação e da contratação é aquela prevista no Edital.

Santa Izabel do Pará, 09 de janeiro de 2017.

ELEN CRÍST/NA DA CRUZ ALVES 
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Elen Cristina da Cruz Alves 
Secretaria Municipal de Educação 
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ANEXO I DO TERMO DE REFERÊNCIA

ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE

01

Cadeira Escolar Tipo Universitário - Cadeira universitária com
assento e encosto em polipropileno, com aberturas laterais para 
ventilação, com prancheta fixa em polipropileno, - Estrutura 
quatro pés com gradil para porta livros e pintura epóxí e 
tratamento antiferruginoso e suporte para mochila e braço de 
força na prancheta para melhor sustentação da mesma..

CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIO. Composição da 
estrutura formada em aço SAE 1010/1020, chapa 16 diâmetro 0 
19.05mmcom espessura de parede de 1,5mm e chapa 18 com espessura 
de parede de 1,20mm. Estrutura composta porduas colunas dobradas e 
estampadas pneumaticamente em forma de UU”, formando 2 (dois) 
pares de pés fixo, em metalon 25mm x 25mm, dispostos lado a lado e 
unidos entre si através de 5 (cinco) travas em tubo de aço 7/8. Deverá 
ser fixada 2 (duas) colunas em metalon 20mm x 20mm. chapa 16 no 
formato de “L” para acomodação do porta livros, do assento e do 
encosto. Base de sustentação da prancheta composta de 2 (duas) colunas 
horizontal em metalon 20mm x 20mm chapa 16 em forma de “L”, 
fixada entre a base de acomodação do assento e a base superior, onde 
será fixado 1 (uma) coluna em metalon 20mm x 20mm. chapa 16 , 
dobrada e estampada pneumaticamente seguindo 0 mesmo design da 
prancheta. Fechamento dos pés por meio de 4 (quatro) ponteiras 
plástica, 25 x 25, confeccionadas em material termoplástico injetado em 
polipropileno copolímero com no mínimo 3cm de altura mínima, 
fixadas sob pressão na parte externa. Deverá ser fixada 1 (uma) mão 
francesa, ligando a primeira coluna do porta livros, do assento e do 
encosto, até a coluna de acomodação da prancheta e 1 (um) porta 
mochila fixo com estrutura de aço. Acabamento daestruturapor 
fosfatização através de banhos químicos, decapante e desengrachante 
por meio de imersão e tratamento anti-ferruginoso. Pintura eletrostática 
em epóxi a pó polimerizada em estufa sem respingos de solda, com 
juntas esmerilhadas e cantos arredondados. Os componentes que 
formam a carteira deverão ser ligados entre si através de solda pelo 
processo MIG. Prancheta lateral confeccionada pelo processo de 
injeção termoplástico injetado em polipropileno copolímero e moldado 
anatomicamente com bordas abauladas, acabamento liso e cantos 
arredondados, com peso mínimo de 750gr. Dimensões mínimas de 
40cm frontal incluindo 0 porta caneta integrado na lateral esquerda x 
54cm lateral direita, com 0 ante braço medindo lOcm de largura x 28cm 
na parte central e espessura mínima de 3mm, montada a estrutura por 
meio de encaixe com 4 (quatro) orelhas reforçadas de 5mm de espessura
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mínima, para fixação de parafusos JFX FER BIC bicromatizado 5.0mm 
x 36mm Phillips.
Porta Livros com Cesta no formato quadrado confeccionado pelo 
processo de injeção termoplástico injetado em polipropileno 
copolímero. medindo aproximadamente 37cm de largura por 34cm de 
profundidade e altura de 14cm com parede de 3mm. abertura frontal e 
furos para ventilação.
Assento fabricado pelo processo de injeção termoplástico injetado em 
polipropileno copolímero. moldado anatomicamente, acabamento liso e 
peso mínimo de 1.1 OKg, dotado de no mínimo 2 (dois) orifícios para 
ventilação, dimensões mínimas de 40cm de largura, 39cm de 
profundidade, 5mm de espessura mínima, com cantos arredondados, 
montados a estrutura por meio de encaixe dotada de 4 (quatro) 
cavidades reforçadas com aletas de no mínimo 5mm de espessura, para 
acomodação de parafusos JFX FER BIC bicromatizado 5.0mm x 30mm 
Phillips, sem a presença de rebites. Parte frontal, que fica em contato 
com as pernas do usuário provida de borda arredondada com raio a fim 
de facilitar a circulação sanguínea.
Encosto fabricado pelo processo de injeção termoplástico injetado em 

polipropileno copolímero. moldado anatomicamente, acabamento liso e 
peso mínimo de 460gr. dotado de no mínimo 4 (quatro) orifícios para 
ventilação, dimensões mínimas de 44cm de largura por 24,5cm de 
altura, com espessura de 5mm mínimo e cantos arredondados, fixado a 
estrutura por dupla cavidade na parte posterior que se encaixa a estrutura 
metálica, travada por quatro parafusos JFX FER BIC bicromatizado 
5.0mm x 30mm Phillips, sem a presença de rebites. Dimensões 
mínimas: encosto ao chão 81 cm; assento ao chão 47,5cm; prancheta ao 
chão 75cm.
Apresentar declaração de garantia de 05 (cinco) anos, registrada em 
cartório com firma reconhecida, sob pena de não aceitação da proposta 
no caso de descumprimento desta solicitação, indicando o CNPJ/MF, a 
razão social e endereço com telefone e correio eletrónico da empresa, 
além do nome da pessoa responsável pela assistência técnica, com RG, 
CPF, telefone, correio eletrónico e endereço.

02

CONJUNTO PARA PROFESSOR -  CJP -  01 /CJP-Ol-Mesa

Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18 mm, revestido na 
face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0.8 mm de 
espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA, cantos 
arredondados (conforme projeto). Revestimento na face inferior em 
chapa de balanceamento (contra-placa fenólica) de 0,6 mm. 
Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10 
mm (ver detalhamento no projeto). Dimensões acabadas 650 mm 
(largura) x 1200 mm (comprimento) x 19,4 mm (espessura), 
admitindo-se tolerância de até + 2 mm para largura e comprimento e 
+/- 0,6 mm para espessura.
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0

Painel frontal em MDP ou MDF. com espessura de 18 mm, revestido 
nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão -  BP, 
acabamento frost, na cor CINZA. Dimensões acabadas de 250 mm 
(altura) x 1119 mm (comprimento) x 18 mm (espessura) admitindo- 
se tolerâncias de +/- 2 mm para largura e comprimento e +/-0,6 mm 
para espessura.
Topos do tampo e do painel frontal encabeçados com fita de bordo 
em PVC (cloreto de polivinila) com primer, acabamento texturizado 
na cor CINZA, colada com adesivo "HotMelting". Dimensões 
nominais de 22 mm (largura) x 3 mm (espessura), com tolerância de 
+ ou - 0,5 mm para espessura.
Estrutura composta demiontantes verticais confeccionados em tubo 
de aço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29 
mm x 58 mm, em chapa 16 (1,5 mm). Travessa superior 
confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio. com costura, 
curvado em formato de “C”, com secção circular de 0  = 31,75mm 
(1 1/4”), em chapa 16(1.5mm). pés confeccionados em tubo de aço 
carbono laminado a frio, com costura, secção circular de 0 =  38mm 
(1 1/2”), em chapa 16 (1.5mm) travessa longitudinal confeccionada 
em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção semi- 
oblonga de 25 x 60 mm, em chapa 16 (1,5 mm). Fixação do tampo à 
estrutura através de porcas garra e parafusos com rosca métrica M6, 
0  6,0 mm. comprimento 47 mm (+ou- 2 mm), cabeça panela ou oval, 
fenda Phillips.
Nota1: A definição dos processos de montagem e do torque de aperto 
dos parafusos que fixam o tampo à estrutura deve considerar, que 
após o aperto, não deve haver vazio entre a superfície da porca garra 
e o laminado de alta pressão. Fixação do painel à estrutura através de 
parafusos auto atarraxantes 3/16” x 5/8”, zincados.Aletas de fixação 
do painel confeccionadas em chapa de aço carbono em chapa 14 (1,9 
mm), estampadas conforme projeto.
Fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de 
“repuxo”, 0  4,8 mm. comprimento 12 mm. Ponteiras e sapatas em 
polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor 
CINZA, fixadas à estrutura através de encaixe. Dimensões, design e 
acabamento conforme projeto. Nos moldes das ponteiras e sapatas 
deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, 
apresentando o número identificador do polímero; datador de lotes 
indicando mês e ano; a identificação “modelo FDE-FNDE” 
(conforme indicado no projeto) e o nome da empresa fabricante do 
componente injetado.
Nota2: O nome do fabricante do componente deve ser 
obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua 
própria logomarca.___________________________________________
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Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso 
que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no 
mínimo 300 horas.
Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / 
Poliéster. eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura 
mínima de 40 micrometros na cor CINZA.
CJP-01 -  Cadeira
Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, 
injetados, moldados anatomicamente, pigmentados na cor CINZA. 
Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Nos moldes do 
assento e do encosto deve ser gravado o símbolo internacional de 
reciclagem, apresentando o número identificador do polímero; 
datador de lotes indicando mês e ano; a identificação '‘modelo FDE- 
FNDE” (conforme indicado no projeto) e o nome da empresa 
fabricante do componente injetado.
Nota2: O nome do fabricante do componente deve ser 
obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua 
própria logomarca.
Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em 
compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo sete 
lâminas internas, com espessura máxima de l,5mm cada, oriundas 
de reflorestamento ou de procedência legal, isentas de rachaduras, e 
deterioração por fungos ou insetos. Dimensões e design conforme 
projeto.
Quando fabricado em compensado, o assento deve receber 
revestimento na face superior de laminado melamínico de alta 
pressão, 0,6 mm a 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na 
cor CINZA. Revestimento da face inferior em lâmina de madeira 
faqueada de 0,7 mm. da espécie Eucalyptus grandis, com 
acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos 
bordos. Espessura acabada do assento mínima de 9,7 mm e máxima 
de 12 mm. Os assentos em madeira compensada devem ser providos 
de datadores a serem aplicados por meio de carimbo ou gravação a 
fogo sob a camada de verniz, de modo a serem indeléveis. Estes 
datadores devem trazer o nome do fabricante do componente, mês e 
ano de fabricação.
Nota2: O nome do fabricante do componente deve ser 
obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua 
própria logomarca.
Quando fabricado em compensado, o encosto deve receber 
revestimento nas duas faces de laminado melamínico de alta pressão, 
0,6 mm a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor 
CINZA. Bordos com selador seguido de verniz poliuretano. 
Espessura acabada do encosto mínima de 9,6 mm e máxima de 12,1 
mm. O encosto em compensado moldado deve trazer gravado de
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forma indelével no topo inferior, o nome do fabricante do 
componente.
Nota2: O nome do fabricante do componente deve ser 
obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua 
própria logomarca.Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, 
com costura, 0  20,7 mm, em chapa 14 (1.9 mm).
Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites 
de “repuxo”, 0  4.8 mm, comprimento 12 mm.
Fixação do assento em compensado moldado à estrutura através de 
rebites de repuxo, 0  4,8 mm, comprimento 19 m.
Fixação do encosto em compensado moldado à estrutura através de 
rebites de repuxo. 0  4,8 mm, comprimento 22 mm.
Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem 
cargas, injetadas na cor CINZA, fixadas à estrutura através de 
encaixe e pino expansor. Dimensões, design e acabamento conforme 
projeto. Nos moldes das ponteiras e sapatas deve ser gravado o 
símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número 
identificador do polímero; a identificação “modelo FDE- FNDE” 
(conforme indicado no projeto) e o nome da empresa fabricante do 
componente injetado. Nota2: O nome do fabricante do componente 
deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não 
de sua própria logomarca.Nas partes metálicas deve ser aplicado 
tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em 
câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas.
Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / 
Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura 
mínima 40 micrometros, na cor CINZA.

As cores dos materiais deverão respeitar aquelas definidas na Tabela 
de Referências de Cores abaixo:

PANTONE COLOR FORMULA GUIDE

("A) RAL - RATIONELLE ARBEITSGRUNDLAGEN FÚR
DIE PRAKTIKER DES LACK

Componente ou lnsumo Cor Referência
Laminado de alta pressão para 
revestimento da face superior do tampo

Cinza PANTONE <*> 
428 C

Laminado de alta pressão para 
revestimento da face superior e inferior

do encosto

Cinza PANTONE <*> 
425 C

Laminado de alta pressão para 
revestimento da face superior do assento

Cinza PANTONE <*> 
425 C
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Fita de bordo Cinza PANTONE <*> 
425 C

Componentes injetados: assento e 
encosto

Cinza PANTONE <*> 
425 C

Componentes injetados: ponteiras e 
sapatas

Cinza PANTONE <*) 
425 C

Componentes injetados: porta-livros Cinza PANTONE <*> 
425 C

Pintura das estruturas Cinza RAL<**> 7040
Etiqueta de identificação do padrão 
dimensional

Amarelo PANTONE <*) 
1235 C
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CONJUNTO HEXAGONAL TRAPÉZIO INFANTIL 
CONJUNTO FORMADO POR SEIS CADEIRAS E SEIS MESA 
INFANTIL
Estrutura: em aço industrial 1010/1020 chapa 16 com diâmetro o 
19.05mm e espessura de l,50mm. Mesa:Formada por 2 (dois) pares de 
colunashorizontal em forma de “I” em oblongo 77mm x 40mm, 
dispostas nas laterais e fixadas sobre a face externa dos pés, por meio 
de encaixe e solda, medindo 64cm de altura, unidas através de uma trava 
em metalon 50mm x 30mm.
Formação da base de acomodação do tampo em metalon20mm x 20mm, 
no formato análogo a um trapézio.
Base dos Pés em perfil de aço, no formato esqui, fixado a estrutura, 

estampados e dobrados pneumaticamente, com design tipo canoa, 
arredondados na parte frontal e posterior, medindo aproximadamente 
45,5cm de comprimento x 2,5cm de altura x 6,0cm de largura, dotados 
em suas extremidades de 4 (quatro) sapatas com medidas mínimas de 
12,5cm x 6,5 frontal e 1 Ocm x 6,5cm posterior, no formato arredondado, 
confeccionadas em material termoplástico injetado em polipropileno. 
Acabamento daestruturapor fosfatização através de banhos químicos, 
decapante e desengrachante por meio de imersão e tratamento anti- 
ferruginoso. Pintura eletrostática em epóxi a pó polimerizada em estufa 
sem respingos de solda, com juntas esmerilhadas e cantos arredondados. 
Acabamento daestruturapor fosfatização através de banhos químicos, 
decapante e desengrachante por meio de imersão e tratamento anti- 
ferruginoso. Pintura eletrostática em epóxi a pó polimerizada em estufa 
sem respingos de solda, com juntas esmerilhadas e cantos arredondados. 
Os componentes que formam a mesa deverão ser ligados entre si através 
de solda pelo processo MIG. Tampocomas dimensões mínimas de 63cm 
na base maior x 20cm na base menore duas bases laterais, medindo 
48cm, tendo o ângulo frontal acabamento reto e o ângulo posterior 
acabamento com o design em forma de meia 
lua,confeccionadoemmaterial termoplástico injetado em polipropileno 
copolímero com no mínimo 3mm, no formato análogo a um trapézio, 
possibilitando a formação de círculos com Oómesas, dentre outras
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por meio de no mínimo 4(quatro)cavidades de encaixecom aletas de 
2mm. para fixação de parafusos Philips autoroscante 5,0mm x 25mm. 
Sub tampo com as dimensões mínimas de 50cm base maior x 23cm base 
menor x 29cm nas laterais, confeccionado em material termoplástico 
injetado em polipropileno copolímero, no formato análogo a um 
trapézio, com espessura mínima de 3mm, fixado sobre a estrutura 
através de 2 (duas) bases de sustentação em metalon 16mm x 16mm. 
medindo 19cm, lado a lado sobrepostas sobre a trava de união das 
colunas horizontal. Cadeiraxomposta porduas colunas dobradas e 
estampadas pneumaticamente em forma de “U”, formando 2 (dois) 
pares de pés fixo, em metalon 20mm x 20mm, dispostas lado a lado e 
unidas entre si através de 3 (três) travas em tubo de aço 3/4. Deverá ser 
fixado 2 (duas) colunas em metalon 20mm x 20mm, chapa 16 no 
formato de “L” para acomodação do assento e do encosto.Fechamento 
dos pés por meio de 4 (quatro) ponteiras plástica. 20 x 20, 
confeccionadas em material termoplástico injetado em polipropileno 
copolímero com no mínimo 3cm, fixadas sob pressão na parte externa. 
Acabamento daestruturapor fosfatização através de banhos químicos, 
decapante e desengrachante por meio de imersão e tratamento anti- 
ferruginoso.
Pintura eletrostática em epóxi a pó polimerizada em estufa sem 

respingos de solda, com juntas esmerilhadas e cantos arredondados.
A formação dos componentes metálicos serão unidos entre si por meio 

de solda pelo processo MIG.
Assento fabricado pelo processo de injeção termoplástico injetado em 

polipropileno copolímero moldado anatomicamente com acabamento 
liso e dimensões mínimas de 33cm de largura. 32cm de profundidade, 
3mm de espessura mínima, com cantos arredondados, montados a 
estrutura por meio de encaixe e no mínimo 04 (quatro) cavidades 
reforçadas com aletas de no mínimo 2mm de espessura, para 
acomodação de parafusos autoroscantes para plástico FL de diâmetro 
5.0mm x 25mm Phillips, sem a presença de rebites. Parte frontal, que 
fica em contato com as pernas do usuário provida de borda arredondada 
com raio a fim de facilitar a circulação sanguínea. Altura do assento até 
o chão com aproximadamente 32cm.
Encosto fabricado pelo processo de injeção termoplástico injetado em 
polipropileno copolímero moldado anatomicamente com acabamento 
liso e dimensões mínimas de 33cm de largura por 16cm de altura, com 
espessura mínima de 3mm e cantos arredondados, fixado a estrutura por 
dupla cavidade na parte posterior que se encaixa a estrutura metálica, 
travada por quatro parafusos auto-roscantes para plástico FL de 
diâmetro 5,0mm x 25mm Phillips.
Apresentar declaração de garantia de 03 (três) anos, registrada em 
cartório com firma reconhecida, sob pena de não aceitação da proposta 
no caso de descumprimento desta solicitação, indicando o CNPJ/MF, a
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razão social e endereço com telefone e correio eletrónico da empresa, 
além do nome da pessoa responsável pela assistência técnica, com RG, 
CPF. telefone, correio eletrónico e endereço.
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QUADRO MAGNÉTICO BRANCO

Quadro confeccionado em MDF 9 mm, sobreposto de chapa metálica e 
laminado melamínico branco: Moldura em alumínio anodizado. 
Fixação invisível em OS; Acompanha kit para instalação e suporte para 
marcador e apagador: Cor da Moldura: Alumínio Fosco, Branco e Preto; 
Espessura total: 17 mm; tamanho:250xl20cm
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