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EspecificaçãoNº Unid.Quantidade Preço Unitário Preço Total

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

1 UNI Caminha empilhável para crianças de 1 a 5 anos - Caminha
empilhável para crianças de 1 a 5 anos. Leve, lavável,
montada através de encaixe, sem velcro e parafusos.
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Altura: 110 mm + 50 mm; •
Largura: 550 mm +/- 50 mm; Comprimento: 1350 mm +/- 50
mm. Características mínimas selo do INMETRO;  permite
empilhamento. Suporta até 50 kg no mínimo. Pés e
cabeceira em polipropileno virgem (PP não reciclado) que
permitam higienização total com água. Ponteiras dos pés
em borracha antiderrapante. Estrutura lateral em barras de
alumínio de liga 6063 com espessura de 1,59mm,
resistente à corrosão, inclusive por tensão, umidade e
salinidade.Tela vazada em tecido 100% poliéster lavável,
com tratamento antialérgico, antifungo, antiácaro,
antibacteriano, antichama, anti-UV, antioxidante.
Acabamento soldado uniformemente resistente à tração
manual. Garantia mínima de um ano a partir da data de
entrega, contra defeitos de fabricação. Cores a definir: Azul,
Amarelo, Laranja, Verde, Roxo, Rosa, Vermelho.

185,9700 46.492,50250,000

2 CJ Conjunto Cja-04 - Altura Aluno Compreendida Entre 1,33 E
1,59 M - Conjunto escolar, composto por cadeira e carteira.
Carteira Tampo em ABS virgem, isento de cargas minerais,
injetado na cor vermelha. Dotado de porcas com flange,
com rosca métrica M6, co-injetadas e, de travessa
estrutural em nylon "6.0" aditivado com fibra de vidro,
injetada. Aplicação de laminado melamínico de alta pressão
na cor cinza, de 0,8mm de espessura, acabamento
texturizado, na face superior do tampo, colado com adesivo
bi-componente. Dimensões acabadas 605mm (largura) x
465mm (profundidade) x 22mm (altura), admitindo-se
tolerância de até +/- 2mm para largura e profundidade e +/-
1mm para altura Estrutura composta de: - montantes
verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de
aço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga
de 29mm x 58mm, em chapa 16 (1,5mm); - travessa
superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a
frio, com costura, curvado em formato de "C", com secção
circular de Ø = 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 Ø = 38mm (1 1/2"), em
chapa 16 (1,5mm). Porta-livros em polipropileno puro (sem
qualquer tipo de carga) composto preferencialmente de
50% de matéria-prima reciclada ou recuperada, podendo
chegar até 100%, injetado na cor CINZA. Dimensões,
design e acabamento conforme projeto. O molde do porta-
livros possui o símbolo internacional de reciclagem,
apresentando o número identificador do polímero, datador
de lotes indicando mês e ano de fabricação. Fixação do

464,3700 37.149,6080,000
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tampo à estrutura através de porcas garra e parafusos com
rosca métrica M6, Ø 6,0mm, comprimento 47mm (+ou-
2mm), cabeça panela ou oval, fenda Phillips. Fixação do
porta -livros à travessa longitudinal através de rebites de
"repuxo", Ø 4,0mm, comprimento 10mm. Fixação das
sapatas (frontal e posterior) aos pés, através de rebites de
"repuxo", Ø 4,8mm, comprimento 12mm. Ponteiras e
sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas,
injetadas na cor VERMELHA, fixadas à estrutura através de
encaixe. Dimensões, design e acabamento conforme
projeto. Os moldes das ponteiras e sapatas possuem o
símbolo internacional de reciclagem, apresentando o
número identificador do polímero, datador de lotes
indicando mês e ano de fabricação  e o nome da empresa
fabricante do componente injetado. Nas partes metálicas é
aplicado tratamento antiferrugem que assegura 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. Cadeira com assento e encosto
em polipropileno copolímero virgem e sem cargas,
injetados, moldados anatomicamente, pigmentados na cor
VERMELHA. Dimensões, design e acabamento conforme
projeto. Os moldes do assento e do encosto possuem o
símbolo internacional de reciclagem, apresentando o
número identificador do polímero, datador de lotes
indicando mês e ano de fabricação e o nome da empresa
fabricante do componente injetado. Estrutura em tubo de
aço carbono laminado a frio, com costura, Ø 20,7mm, em
chapa 14 (1,9mm). Fixação do assento e encosto à
estrutura através de rebites de "repuxo", Ø 4,8mm,
comprimento 12mm. Ponteiras e sapatas em polipropileno
copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor
VERMELHA, fixadas à estrutura através de encaixe e pino
expansor. Dimensões, design e acabamento conforme
projeto. Os moldes das ponteiras e sapatas possuem o
símbolo internacional de reciclagem, apresentando o
número identificador do polímero, datador de lotes
indicando mês e ano de fabricação e o nome da empresa
fabricante do componente injetado. Nas partes metálicas é
aplicado tratamento antiferrugem que assegura 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

3 CJ Conjunto Cja-06 - Altura Aluno Compreendida 1,59 E 1,88
M - Composto por cadeira e carteira, Carteira Tampo em
ABS virgem, isento de cargas minerais, injetado na cor
azul. Dotado de porcas com flange, com rosca métrica M6,
co-injetadas e, de travessa estrutural em nylon "6.0"
aditivado com fibra de vidro, injetada. Aplicação de
laminado melamínico de alta pressão, de 0,8mm de
espessura, acabamento texturizado, na face superior do
tampo, colado com adesivo bi-componente. Dimensões
acabadas 605mm (largura) x 465mm (profundidade) x
22mm (altura), admitindo-se tolerância de até +/- 2mm para
largura e profundidade e +/- 1mm para altura.. Estrutura
composta de:- montantes verticais e travessa longitudinal
confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio,
com costura, secção oblonga de 29mm x 58mm, em chapa
16 (1,5mm);- travessa superior confeccionada em tubo de
aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em
formato de "C", com secção circular de Ø = 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 Ø = 38mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5mm).
Porta-livros em polipropileno puro (sem qualquer tipo de
carga) composto preferencialmente de 50% de matéria

465,8900 55.906,80120,000
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prima reciclada ou recuperada, podendo chegar até 100%,
injetado na cor CINZA. Dimensões, design e acabamento
conforme projeto. O molde do porta-livros possui o símbolo
internacional de reciclagem, apresentando o número
identificador do polímero, datador de lotes indicando mês e
ano de fabricação. Fixação do tampo à estrutura através de
porcas garra e parafusos com rosca métrica M6, Ø 6,0mm,
comprimento 47mm (+ou- 2mm), cabeça panela ou oval,
fenda Phillips. Fixação do porta-livros à travessa
longitudinal através de rebites de "repuxo", Ø 4,0mm,
comprimento 10mm. Fixação das sapatas (frontal e
posterior) aos pés através de rebites de "repuxo", Ø 4,8mm,
comprimento 12mm. Ponteiras e sapatas em polipropileno
copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor AZUL,
fixadas à estrutura através de encaixe. Dimensões, design
e acabamento conforme projeto. Os moldes das ponteiras e
sapatas possuem o símbolo internacional de reciclagem,
apresentando o número identificador do polímero, datador
de lotes indicando mês e ano de fabricação e o nome da
empresa fabricante do componente injetado. Nas partes
metálicas é aplicado tratamento antiferrugem que assegura
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. Cadeira com assento e encosto
em polipropileno copolímero virgem e sem cargas,
injetados, moldados anatomicamente, pigmentados na cor
AZUL. 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 de fabricação e o nome da empresa
fabricante do componente injetado. Estrutura em tubo de
aço carbono laminado a frio, com costura, Ø 20,7mm, em
chapa 14 (1,9mm). Fixação do assento e encosto à
estrutura através de rebites de "repuxo", Ø 4,8mm,
comprimento 12mm. Ponteiras e sapatas em polipropileno
copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor AZUL,
fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor.
Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Os
moldes das ponteiras e sapatas possuem o símbolo
internacional de reciclagem, apresentando o número
identificador do polímero, datador de lotes indicando mês e
ano de fabricação e o nome da empresa fabricante do
componente injetado. Nas partes metálicas é aplicado
tratamento antiferrugem que assegura 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. Medidas (LxPxA): Carteira

Total Geral:(Valores expressos em Reais R$) 139.548,90


