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Conjunto Escolar Infantil -Conjunto formado por seis mesas, seis cadeiras e 
uma mesa central. Tampo da mesa em formato trapezoidal injetado em 
resina termoplástica ABS, medindo aproximadamente 560 mm x 390 mm x 
210 mm, fixada a estrutura através de rebites POP galvanizados invisíveis,  
com reforço estrutural na parte inferior, borda do tampo  medindo 
aproximadamente 20mm, altura tampo até o chão aproximada a 590mm, 
com porta lápis na posição horizontal, sob tampo em resina termoplástica 
ABS medindo aproximadamente 460 mm x 300 mm x 170 mm, fixado a 
estrutura através de rebites galvanizados invisíveis. Painel frontal com no 
mínimo 70% perfurado injetado em resina termoplástica medindo 
aproximadamente 520 mm x 145 mm, fixado a estrutura por rebite POP 
galvanizado e invisível.  Estrutura da mesa formada de 02 (duas) barras 
verticais laterais em tubo de 20 mm x 30 mm e 20 mm x 20 mm 
aproximadamente unindo o tampo e pés. Base do tampo formada por 03 
(três) tubos retangulares medindo aproximadamente 30 mm x 20 mm e 01 
(um) tubo quadrado medindo aproximadamente 20 mm x 20 mm. Base de 
sustentação sob tampo formado por tubos retangulares medindo 
aproximadamente 20 mm x 30 mm. Base dos pés em tubos retangulares 
medindo aproximadamente  20 mm x 30 mm. Sapatas antiderrapantes para 
a mesa, medindo aproximadamente 20 mm x 150 mm,  fabricadas em 
polipropileno virgem, injetadas na mesma cor do tampo e fixadas à 
estrutura por meios de rebites galvanizados.  Assento e encosto em resina 
plástica virgem, com encaixe para rebites, fabricados pelo processo de 
injeção termoplástico, fixados por meio de rebites galvanizados. Assento 
plano medindo aproximadamente 300,0mm x 295,0mm, sem abas laterais 
e superfície brilhosa. Encosto com curvatura anatômica medindo 
aproximadamente 290,0mm x 165,0mm. Com espessura mínima 5 mm. 
Estrutura da cadeira formada por 02 (dois) pares de tubo oblongo medindo 
aproximadamente 16 mm x 30 mm e espessura próxima de 1,2mm unindo 
a base do assento aos pés. Base do assento e interligação ao encosto 
formada por 02 (dois) tubos quadrados medindo aproximadamente 20 mm x 
20 mm com curvatura ergonômica para acomodação, 01 (uma) barra 
horizontal de reforço em tubo oblongo medindo aproximadamente 16 mm x 
30 mm com espessura próxima de 1,2mm  fixada entre uma das colunas 
que liga a base do assento aos pés. Base dos pés em tubo oblongo 
medindo aproximadamente 20 mm x 48 mm   com aproximadamente 
1,5mm de espessura  em forma de arco medindo no máximo 800,0mm. 
Sapatas antiderrapantes para as cadeiras com medidas mínimas de 
50mmx50mm e 50mmx150mm, fabricadas em polipropileno virgem na 
mesma cor dos componentes e fixadas por rebites galvanizados. A 
estrutura deve ser metálica e fabricada em tubo de aço industrial tratados 
por conjuntos de banhos químicos para proteção de longevidade da 
estrutura, interligadas por solda MIG e pintados através do sistema epóxi 
pó. Cor da estrutura: branca. Mesa central sextavada, dotada de um baú 
para a guardar objetos, injetado em polipropileno e fixado a estrutura 
através de 03 (três) parafusos autoatarrachantes invisíveis, cada lado 
medindo aproximadamente 210mm, com aproximadamente  330mm 
abertura e 230 de profundidade. Tampa do baú injetada em resina plástica 
na cor a combinar, cada lado medindo aproximadamente 210mm, com 07 
(sete) cavidades permitindo a divisão dos materiais. Estrutura composta por 
03 (três) tubos de aço industrial 7/8, formando a base do baú e dos pés. 
Toda a estrutura metálica deve ser  fabricada em tubo de aço industrial 
tratado por conjuntos de banhos químicos para proteção e longevidade da 
estrutura, interligados por solda MIG e pintados através do sistema epóxi 
pó. Cor a combinarConjunto Escolar Infantil -Conjunto formado por se1 R$ 1.695,001ª Classificada
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Conjunto escolar Adulto - Conjunto formado por mesa e cadeira. Tampo da 
mesa texturizado em formato de Bi-Trapézio confeccionado em resina 
termoplástica ABS (dotado de nervuras transversais e longitudinais para 
reforço à tração na parte inferior) com encaixes laterais em ABS para 
fixação dos tampos em grupo de estudos, e porta copos, medindo 660mm 
x 440mm x 440mm x 410mm mm, possibilitando a formação de círculos 
com 6 ou 22 mesas, porta lápis, fixadas a estrutura através de 04 
parafusos autoatarrachantes invisíveis, injetado em resina termoplástica 
ABS, altura tampo ao chão 760mm. Sob tampo  confeccionado em resina 
termoplástica de alto impacto, fechado nas partes traseira e laterais com 
orifícios para ventilação, medindo 450,0mm X  85,0mm, com 330mm de  
profundidade. Base do tampo formada por 01 tubo oblongo medindo 16mm 
x 30mm com espessura mínima de 1,5mm e 02 tubos retangulares 
medindo 20mm x 30mm,  02 colunas verticais laterais unindo o tampo aos 
pés em tubos oblongo 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 com raio medindo no máximo 
800,0mm. Uma barra de sustentação do sob tampo em tudo oblongo de 
16mm x 30mm com 1,5mm de espessura fixadas entre as colunas. 
Suporte para mochila escamoteavel possibilitando ficar invisível quando não 
estiver sendo utilizado confeccionado em polipropileno. Sapatas 
calandradas antiderrapantes envolvendo totalmente os 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. 
Cadeiras com assento e encosto em resina plástica virgem, fabricados pelo 
processo de injeção termoplástico, fixados por meio de parafusos 
autoatarrachantes invisíveis. Assento medindo 395mm x 410mm. Encosto 
com curvatura anatômica medindo 410mm x 245mm com 02 orifícios para 
ventilação. Espessura mínima 5mm.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 quadrado 20mm x 20mm  com 
curvatura ergonômica para acomodação, duas barras horizontais 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. Sapatas 
calandradas antiderrapantes envolvendo os tubos que compõem os pés, 
injetadas em polipropileno virgem e presa à estrutura por rebites de 
alumínio. Estrutura metálica fabricada em tubo de aço industrial tratados 
por conjuntos de banhos químicos para proteção e longevidade da estrutura 
interligada por solda MIG e pintada através do sistema epóxi pó. Cor da 
Estrutura: Branca.4 R$ 443,001ª Classificada

Página 4 de 7



Prefeitura Municipal de São Lourenço / MG
18.188.219/0001-21

Processo: 0046/2016    Modalidade: Pregão eletrônico    Nº Modalidade: 17

Anexo Único

Requisição: 0046/001

SÃO LOURENÇO, 03 de março de 2016

Compromitente Compromissária

Adalberto da Silva Nogueira

Pregoeiro(a)

Página 5 de 7



Prefeitura Municipal de São Lourenço / MG
18.188.219/0001-21

Processo: 0046/2016    Modalidade: Pregão eletrônico    Nº Modalidade: 17

Anexo Único

Requisição: 0046/001

Item / Lote Especificação Classificação

Fornecedor: Sudeste Indústria e C. de Móveis Escolares Ltda - EPP

Conjunto de mesa e cadeira para Professor , com tampo da mesa injetado 
em resina termoplástica ABS, modelo trapezoidal, liso, medindo 
aproximadamente 1180mm x600m x600, fixado a estrutura através de 08  
(oito) parafusos autoatarrachantes e invisíveis, borda medindo 
aproximadamente 30mm, altura tampo/chão medindo aproximadamente 
760mm. Sob tampo confeccionado em resina termoplástico, fechado nas 
partes traseira e laterais com orifícios para ventilação, medindo 
aproximadamente 450mmx85mm e com 330mm de profundidade, fixado a 
estrutura através de 2 (duas)  barras chatas de aço medindo 
aproximadamente  3/8 e 1/8 e 4 (quatro) parafusos autoatarrachantes  
invisíveis. Painel frontal confeccionado em compensado multilaminado de  
20mm, revestidos em fórmica  com acabamento em PVC, fixado a 
estrutura através de 4 (quatro) parafusos autoatarrachantes. Base do tampo 
com  4 (quatro)  tubos retangulares medindo aproximadamente  20x30mm, 
02 (duas) colunas verticais laterais unindo o tampo aos pés em tubos 
oblongos medindo aproximadamente 77mmx40mm com espessura de no 
mínimo 1.2mm. Base dos pés em tubo oblongo medindo aproximadamente  
20mmx48mm com espessura mínima  de 1,5mm em forma de arco com 
raio medindo 800.0mmm no máximo. Sapatas calandradas antiderrapantes 
envolvendo os tubos que compõem os pés, acompanhando 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 (+ ou -), fabricada em 
polipropileno virgem, injetadas na mesma cor do tampo e presa à estrutura 
por meios de rebites. Cadeiras com assento e encosto em resina plástica 
virgem, fabricados pelo processo de injeção termoplástico, fixado por meio 
de parafusos autoatarrachantes invisíveis. Assento medindo 
aproximadamente 395mm x 410, altura do assento ao chão próximo a 
450mm. Encosto com curvatura anatômica medindo aproximadamente 
410mmx245mm , com  02 (dois) orifícios para ventilação. Espessura 
mínima de 5mm. Estrutura formada por 02 (dois) pares de tubo oblongo 
medindo aproximadamente  20mmx48mm e espessura próxima de 1,2mm. 
Base do assento e interligação ao encosto em tubo quadrado 20mmx20mm 
x20mm com curvatura ergonômica,  02 (duas)  barras horizontais para 
sustentação sob assento em tubo 5/8. Uma barra horizontal  de reforço em 
tubo oblongo medindo  aproximadamente 16mmx30mm com espessura 
mínima de 1,2mm fixada entre uma das colunas que liga a base do assento 
aos pés. Base dos pés em tubos oblongos medindo aproximadamente 
20mmx48mm 1,5 em forma de arco com raio medindo no máximo 
800.0mm. Sapatas calandradas antiderrapantes envolvendo os tubos que 
compõem os pés protegendo a pintura, aumentando a durabilidade, 
acompanham o formato dos pés em arco, medindo aproximadamente 
100mm x 52mm x 22,6mme 160mm x 55mm x 23mm com tolerância de 
+/- 1,00mm, fabricadas em polipropileno virgem, podendo ser injetadas na 
mesma cor do tampo e presa a estrutura por meios de rebites. Estrutura 
metálica 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. Cor a combinarConjunto de 
mesa e cadeira para Professor , com ta2 R$ 777,001ª Classificada
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Estante em fórmica, composta por 3 (três) prateleiras, em compensado 
multilaminado revestido em fórmica, na cor branca, os pés com estrutura 
em tubo de aço industrial quadrado. Medida aproximada: 120 cm x 100 cm 
x 30 cm.3 R$ 1.415,001ª Classificada

SÃO LOURENÇO, 03 de março de 2016

Compromitente Compromissária

Adalberto da Silva Nogueira

Pregoeiro(a)
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