
 

 

ANEXO I  
TERMO DE REFERÊNCIA 

PREGÃO ELETRONICO Nº. PMC 12/2020 

 
1. OBJETO: AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E OUTROS OBJETOS TAIS COMO: 
CONJUNTO TRAPÉZIO INFANTIL COM MESA CENTRAL, CONJUNTO GUARDA TUDO – 18L, BALCÕES 
PLANEJADOS, CARRINHO DE BEBE, CONJUNTO DE MESA COM CADEIRAS, OUTROS, DESTINADOS AOS 

CEI’S EMILIA FERRERO, VINICIUS DE MORAES, CECILIA MEIRELES E CARLOS DRUMOND DE ANDRADE.  
 

JUSTIFICATIVA: Este processo se justifica em função de que os referidos CEI’s foram e estão sendo ampliados, 
atendendo assim maior demanda de crianças, portanto esses móveis e equipamentos são de extrema importância e 
essências para o funcionamento e para atender as necessidades das referidas Unidade Escolares  quanto ao cuidado 
com os alunos. 
 
ESPECIFICAÇÕES DOS OBJETOS:  

ITEM QNTD DESCRIÇÃO UNT TOTAL 

01 
13 

Cjtos 

 
CONJUNTO TRAPÉZIO INFANTIL COM MESA CENTRAL, 
COMPOSTO DE 06 MESAS, 06 CADEIRAS E UMA MESA 
CENTRAL. 
 
Mesa em formato trapézio, possibilitando a formação de círculos 
com 6 mesas; 06 cadeiras e uma mesa central, para uso coletivo e 
não individual, tampo da mesa confeccionado em resina 
termoplástica ABS medindo 660mm x 240mm x 440mm com 390mm 
de profundidade dotado de nervuras transversais e longitudinais 
para reforço à tração na parte inferior. 
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 
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 oblongo medindo 20mm x 48mm com 
espessura de 1,5mm em forma de arco com raio medindo no 
máximo 800,0mm. 
Sapatas calandradas antiderrapantes envolvendo  totalmente as 
extremidades dos tubos que compõem os pés, desempenhando a 
função de proteção da pintura, aumentando a durabilidade, 
acompanham o formato dos pés em arco, medindo 
aproximadamente 100mm x 52mm x 22,6mm e 160mm x 55mm x 
23mm com tolerância de +/- 1,00mm, fabricadas em polipropileno 
virgem, podendo ser injetadas na mesma cor do tampo e presa à 
estrutura por meios de rebites. 
Cadeira com assento e encosto em resina plástica virgem, 
atendendo a norma técnica NBR 14006/2008 da ABNT, fabricados 
pelo processo de injeção termoplástico, fixados por meio de 
parafusos sextavados, marca do fabricante injetada em auto-relevo 
deverá estar no encosto. Assento com medidas mínimas 343mm x 
343mm, altura assento/chão 349mm aproximadamente. Encosto 
com medidas mínimas 343mm x 336mm com puxador para facilitar 
o carregamento da cadeira. 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 

R$ 2.500,00 R$ 32.500,00 



 

 

formato dos pés em arco, medindo 455mm x 55mm x 73mm, 
injetadas em polipropileno virgem e presa à estrutura por de rebites 
de alumínio. 
Estrutura metálica fabricada em tubo de aço industrial tratados por 
conjuntos de banhos químicos para proteção e longevidade da 
estrutura e soldado através do sistema MIG. Estrutura formada por 
dois pares de tubo oblongo medindo 20mm x 48mm com espessura 
de 1,5mm. Base do assento e interligação ao encosto em tubo 
oblongo medindo 20mm  x 48mm 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. 
Base dos pés em tubos oblongo medindo 20mm x 48mm com 
espessura de 1,5mm em forma de arco com raio medindo no 
máximo 800,0mm 
Cor da Estrutura: Branca. 
Mesa central sextavada, injetado em polipropileno e fixado a 
estrutura através de 03 parafusos autoatarrachantes invisíveis, cada 
lado medindo 235mm. Tampa injetada em resina plástica na cor 
Bege, cada lado medindo 210mm , 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 dos 
pés. 
Toda a estrutura metálica é fabricada em tubo de aço industrial 
tratados por conjuntos de banhos químicos para proteção e 
longevidade da estrutura, interligados por solda MIG e pintados 
através do sistema epóxi pó. 
 

Garantia de 5 anos contra defeito de fabricação. (sala de aula) 
 

02 
05 

Cjtos 

 

CONJUNTO GUARDA TUDO – 18 L 

 

Composto por 3 prateleiras, sendo as prateleiras em perfil de aço 
trefilado 1/4” na cor branca, com inclinação de 17º 
aproximadamente. Estrutura em tubo redondo 7/8” na cor branca, 
com rodízios para facilitar o seu deslocamento nas salas, medindo 
1,10 de comprimento x0,58 de largura x 1,30 de altura. Composta 
por 9 caixas tipo gaveta injetada em polipropileno colorida de alta 
resistência, são altamente resistentes a impacto, empilháveis, 
encaixáveis e duráveis, composta de 4 guias, duas de cada lado, 
permitindo o encaixe em prateleiras e também com a função de 
melhor empilhamento, são próprias para transportar e armazenar 
produtos, com segurança e certeza de que esses produtos chegarão 
ao destino, intactos, exatamente como foram expedidos. Medida da 
caixa: 520x220x170. 
 

Garantia de 5 anos contra defeito de fabricação. 

R$ 1.800,00 R$ 9.000,00 

03 
03 

Und 

 
BALCÃO REFORÇADO FABRICADO 100% MDF  
 

Medindo aproximadamente 4000 x 900 x 800(L x A x P). Prateleira e 
chão em MDF 25mm de espessura. 
Laterais, portas em MDF 18mm de espessura. 
Fundo e caixa das gavetas em MDF 15mm de espessura. Balcão 
em MDF revestido em formica cor cinza com portas de abrir. 
Tampo: Fabricado em MDF com espessura de 25mm ambas as 

R$ 2.100,00 R$ 6.300,00 



 

 

faces revestidas em laminado melamínio de alta pressão na cor 
branco com acabamento post formado em 180° formando um corpo 
único . As faces laterais do tampo recebem fita de borda reta em 
PVC 2mm de espessura na cor do móvel e coladas pelo processo 
Hot Melt. O tampo é sobreposto as portas e ao fundo e fixado no 
corpo  através  de  4  pinos  rastex  e  4  cavilhas. Todo 
confeccionada em placas de fibra de madeira de média densidade 
(MDF) revestida em ambas as faces com laminado melamínio de 
alta pressão (BP; Corpo em MDF ). Todos os bordos encabeçados 
com fita de poliestireno com espessura de 2mm, colados a quente 
no sistema em adesivo hot melt a 220°. Com 04 portas de portas de 
correr, com trilhos de alumínio de alta resistência, com chave que 
tranca as 4 portas. Puxador de metal embutido. Pés com 10 cm em 
alumínio com regulagem de altura para nivelar possíveis desníveis 
do piso. Montados e instalados no seu devido lugar. 
 

A  EMPRESA  VENCEDORA  DEVERÁ  AGENDAR VISTA COM A 
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PARA FAZER CONFERENCIA  
DAS  MEDIDAS  NO  LOCAL  ANTES DE FABRICAR O MÓVEL. 
(03 PEÇAS SALAS DE AULA, MÓVEIS SOB MEDIDA). 
 

(Garantia de 03 (três) anos contra defeito de fabricação). 
 

04 
05 

Cjtos 

 
CONJUNTO TRAPÉZIO PROFESSOR – RESINA 
 

Tampo da mesa injetado em resina termoplástica ABS, liso, 
medindo 1180mm x 600mm x 600mm, fixado a estrutura através de 
08 parafusos autoatarrachantes e invisíveis, borda medindo 30mm, 
altura tampo/chão 760mm, marca do fabricante injetada em auto-
relevo deverá estar no encosto  e no tampo da mesa. Sob tampo 
confeccionado em resina termoplástico, fechado nas partes traseira 
e laterais com orifícios para ventilação, medindo 450mm x 85mm, 
com 330mm de profundidade, fixado a estrutura através de 2 barras 
chatas de aço medindo 3/8 x 1/8 e 4 parafusos autoatarrachantes e 
invisíveis. 
Painel frontal confeccionado em compensado multilaminado 
20 mm, revestidos em fórmica (diversas cores) com acabamento em 
PVC, fixado a estrutura através de 4 parafusos autoatarrachantes. 
Base do tampo formado por 4 tubos retangulares medindo 20 x 
30mm, 02 colunas verticais laterais unindo o tampo  aos pés em 
tubos oblongos medindo 77mm x 40mm com espessura mínima de 
1,5mm. Base dos pés em tubos oblongo medindo 20mm x 48mm 
com espessura de 1,5mm em forma de arco. Suporte para mochila 
escamoteavel possibilitando ficar invisível quando não estiver sendo 
utilizado confeccionado em polipropileno. 
Sapatas calandradas antiderrapantes envolvendo  totalmente as 
extremidades dos tubos que compõem os pés, desempenhando a 
função de proteção da pintura, aumentando a durabilidade, 
acompanham o formato dos pés em arco, medindo 
aproximadamente 156mm x 55mm x 52mm e 95mm x 47mm x 
52mm com tolerância de +/- 1,00mm, fabricadas em polipropileno 
virgem, podendo ser injetadas na mesma cor do tampo e presa à 
estrutura por meios de rebites. 
Cadeira com assento e encosto em resina plástica virgem, 
atendendo a norma técnica NBR 14006/2008 da ABNT, fabricados 
pelo processo de injeção termoplástico, fixados por meio de 
parafusos sextavados, marca do fabricante injetada em auto-relevo 

R$ 800,00 R$ 4.000,00 



 

 

deverá estar no encosto. Assento com   medidas   mínimas   400mm   
x   460mm   e   medidas 
máximas 405mm x 465mm, altura assento/chão 460mm 
aproximadamente   sem   orifícios.   Encosto   com  medidas 
mínimas 400mm x 325mm, sem orifícios e com puxador para 
facilitar o carregamento da cadeira. 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, Base dos 
pés em tubos oblongo medindo 20mm x 48mm com espessura de 
1,5mm em forma de arco com raio medindo no máximo 
800,0mm.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. Sapatas calandradas 
antiderrapantes envolvendo  totalmente os pés, desempenhando a 
função de proteção  da pintura prevenindo contra ferrugem, medindo 
aproximadamente 245mmx55mmx40mm e 235mm x 55mm x40mm, 
injetadas em polipropileno virgem e presa à estrutura por de rebites 
de alumínio. 
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. 
Cor da Estrutura: Branca. 
 

Garantia de 5 anos contra defeito de fabricação. (sala de aula). 
 

05 
30 

Und 

 
CARRINHO DE BEBE 

 
Reversível e reclinável, com capota, em tecido removível e lavável; 
Com cinto de segurança e cesto porta objetos; Quatros rodas 
dianteiras giratórias e quatro rodas traseiras fixas com duplo sistema 
de freios;  

Altura 97cm, comprimento 83cm e largura 52cm. 
 
Para bebês até 15 kg. 
 

R$ 630,00 R$ 18.900,00 

06 
60 

Und 

 
CAMINHA EMPILHÁVEL 
 

As duas cabeceiras devem ser inteiriças, formadas por uma única 
peça, produzidas em polipropileno, com dimensões aproximadas de 
60 cm largura x 13 cm profundidade x 15 cm altura. O produto 
deveráser atóxico, apresentar excelente acabamento, sem rebarbas 
e bordas cortantes. Deve conter drenos que permitam a lavagem e 
higienização total. As duas estruturas laterais devem ser em tubos 
de alumínio, resistente a corrosão em geral, incluindo a corrosão por 
tensão, umidade e salinidade. 

Espessura mínima das paredes do alumínio: 1,89mm. A área de 
repouso deve ser composta por um leito de rede confortável e 
arejada, vazada, confeccionada em tecido 100% poliéster 
empastado em PVC, com espessura mínima de 0,51mm e 
gramatura mínima de 310g/m2. Alta resistência a peso, suportando 
até 50 Kg, antitranspirante e lavável. As laterais devem ser soldadas 
de maneira uniforme e resistentes a tração manual. Ponteiras de 
borracha antiderrapante formam um conjunto de segurança 

R$ 168,00 R$ 10.080,00 



 

 

fundamental para que a cama não deslize, permitindo que a criança 
possa se movimentar de forma segura durante o sono. Auxilia no 
isolamento da umidade. Previne riscos e arranhões no revestimento 
dos pisos. Deve ser fixada de maneira que não se solte facilmente. 
A montagem se dá pelo perfeito encaixe entre todas as peças, onde 
as barras de alumínio são inseridas na lona pelas alças laterais; 
este conjunto, por sua vez, é encaixado no orifício da cabeceira 
plástica; a lona deve ser fixada de maneira que possibilite que todo 
o conjunto deve estar bem montado, de forma segura, firme e bem 
tensionado, sem imperfeições, como ondas no leito ou ainda o efeito 
de “barriga” no centro da caminha. A cama não deve 
conterfechamento em velcro e nem pequenas peças que possam se 
soltar facilmente, podendo passar por avaliação se o conjunto é 
seguro. Todas as peças devem se encaixar perfeitamente, não 
sendo permitido espaços e folgas entre os componentes. A 
cama deverá ser entregue montada. A cama empilhável é composta 
por módulos, este sistema permite que todos os seus componentes 
sejam repostos. 

Medidas mínimas: 135 cm comprimento x 60 cm 
largura x 15 cm altura. 
 
Garantia de 18 meses. 
 

 
 
 
 

Osmar Oleskovicz  
Secretário Municipal de Educação 

 


