
ANEXO VI 

“MODELO DE PROPOSTA” 

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 

 

 

Ao, 

Excelentíssimo Senhor, 

Prefeito Municipal de Três de Maio 

 

Apresentamos abaixo nossa proposta para fornecimento de mobiliários e brinquedos para 

a Creche Proinfância, de acordo com a Resolução/CD/FNDE n
o
 006, de 24 de abril de 2007, inserida 

no Plano de Ações Articuladas – PAR, sob a coordenação da Secretaria Municipal de Educação, 

Cultura e Esporte, deste Município, declarando que estamos de acordo com as condições do PREGÃO 

PRESENCIAL 046/2014, bem como com as Leis n
o
 10.520/2002, n

o
 8.666/93 e Decretos Federais n

o
 

3.697/2000, 3.555/2002 e 5.504/2005. 

1. O prazo de entrega dos produtos será até 20 (vinte) dias, a contar da requisição de 

entrega de mercadorias. 

2.  O prazo de validade da presente proposta é de 60 (sessenta) dias. 

3. A proponente é uma empresa enquadrada como Microempresa ou Empresa de 

Pequeno Porte conforme Certidão de enquadramento expedida pela Junta Comercial, anexa. 

 

Data e local. 

 

 

 

Assinatura do Diretor ou Representante Legal da empresa 

 
 

 

 

 

 

 

 



MODELO DE PROPOSTA 

 

Fornecimento de mobiliários e brinquedos para a Creche Proinfância, de acordo com a 

Resolução/CD/FNDE n
o
 006, de 24 de abril de 2007, inserida no Plano de Ações Articuladas – 

PAR, sob a coordenação da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte, deste 

Município 

Item Qtde Unid. Descrição Marca Valor 

Unitário 

Valor 

Total 

1 6 Unid. Mesa retangular em MDE p/ 4 crianças – M1 (modelo proinfância). 

Monobloco, com bordas arredondadas, medindo 1.80 x 0.80, com 

estruturas retangulares em aço 50x30mm parede 1,2. O tampo 

confeccionado em MDF de 15mm com re-engrosso de 30mm, 

revestido em sua face superior em laminado melamínico pós 

formável de 0,6mm de espessura na cor salmon (referencia L148), 

acabamento de superfície texturizado e encabeçamento de fita de 

bordo em PVC branco. Acabamento da face inferior em laminado 

melamínico branco brilhante. A fixação do tampo será por meio de 

parafusos auto-atarrachantes de 2 ½” x 3/16”.  A estrutura em aço de 

pintura eletrostática com tinta epóxi em pó, na cor branca fosca, 

polimerizada em estufa. Ponteiras de acabamento em polipropileno 

na cor branca, fixado à estrutura através de encaixe. 

Obs: O produto deverá atender as condições descritas no Manual 

descritivo para aquisição de mobiliário, implantação da Escola de 

Ensino Infantil Tipo B do FNDE, dentro do Plano de Ações 

Articuladas – PAR (Resolução n° 6, de 24/04/2007) 

   

2 12 Unid. Banco retangular em MDF para crianças de 3 a 5 anos B1 (modelo 

proinfância). Monobloco, com bordas arredondadas, medindo 1.80 x 

0.40, com estruturas retangulares em aço 50x30mm parede 1,2. O 

tampo confeccionado em MDF de 15 mm com re-engrosso de 30 

mm, revestido em sua face superior em laminado melamínico pós 

formável de 0,6mm de espessura na cor Ibiza (referencia L 156), 

acabamento de superfície texturizado e encabeçamento de fita de 

bordo em PVC branco. Acabamento da face inferior em laminado 

melamínico branco brilhante. A fixação do tampo é por meio de 

parafusos auto-atarrachantes de 2 ½” x 3/16” A estrutura em aço com 

pintura eletrostática de tinta epóxi em pó, na cor branca fosca, 

polimerizada em estufa. Ponteiras de acabamento em polipropileno 

na cor branca, fixado à estrutura através de encaixe. 

OBS: O produto deverá atender as condições descritas no Manual 

descritivo para aquisição de mobiliário, implantação da Escola de 

Ensino Infantil Tipo B do FNDE, dentro do Plano de Ações 

Articuladas – PAR (Resolução n° 6, de 24/04/2007) 

   

3 16 Unid. Berço em madeira - 130 x 60 cm – sem gavetas – BÇ 1 (modelo 

proinfância). Com grades em MDF na cor branca acetinada, medindo 

130 cm de comprimento x 60 cm de largura, com estrado ajustável, 

sem gavetas; sendo o espaçamento das grades laterais no máximo 

6,5cm e o espaçamento entre as grades e o estrado deverá ter no 

máximo 2,5cm. MDF é um painel de fibras de madeira. Caracteriza-

se pela sua composição homogênea, o que garante um painel sem 

   



defeitos ou imperfeições. Sua maleabilidade garante formas mais 

bonitas e trabalhadas enquanto sua resistência, durabilidade e 

suavidade possibilitam excelentes acabamentos com uma facilidade 

maior de pintura. Os cantos, partes protuberantes, cantoneiras, 

dobradiças e suportes devem ser chanfrados, ou seja, não devem ter 

pontas nem arestas, pois dessa forma poderiam machucar o bebê ou 

manipulador. A altura final das grades deverá possuir 60 cm a partir 

do estrado. Medidas: A – 120 cm, P – 60 cm,L/C – 130 cm 

OBS:O produto deverá atender as condições descritas no Manual 

descritivo para aquisição de mobiliário, implantação da Escola de 

Ensino Infantil Tipo B do FNDE, dentro do Plano de Ações 

Articuladas – PAR (Resolução n° 6, de 24/04/2007) 

4 16 Unid. Colchões para Berço 130 x 60 x 10 cm – CO1 (modelo prioinfância) 

D18 ou D20 conforme Norma ABNT NBR 13579-2, elaborada no 

Comitê Brasileiro de Mobiliário (ABNT/CB-15) e pela Comissão e 

Estudo de Colchão (CE-15:002.04). O colchão deverá ser revestido 

com material têxtil limpo e sem rasgos, conforme tabela 1 da Norma 

anteriormente citada. O fechamento do colchão pode ser feito com 

material têxtil tipo viés. O revestimento será feito com matelassê 

(acolchoado), costurado ou soldado em material têxtil sobre lâmina 

de espuma 100% poliuretano. Deverá possuir 51% de viscose e 49% 

de poliéster O revestimento plástico impermeável, que permita 

lavagem e secagem rápida, deverá ser utilizado em uma das faces. Os 

materiais constituintes deverão possuir proteção dupla: 

ANTIÁCARO e ANTIALÉRGICA. 

Embalagem: O colchão deverá ser embalado em plástico 

transparente de forma a impedir a entrada de poeira e insetos. 

   

5 6 Unid. Colchonete para trocador, nas medidas de 100 cm de comprimento x 

60 cm de largura e 3 cm de espessura – CO 2 (modelo proinfância). 

Com revestimento externo resistente em couro EVA na cor azul real, 

que permita lavagem e secagem rápida, deverá ser utilizado nas duas 

faces. A camada interna deve ser feita com lâmina de fibra de 

poliéster. Os materiais constituintes deverão possuir proteção dupla: 

ANTIÁCARO e ANTIALÉRGICA 

Embalagem: O colchão deverá ser embalado em plástico 

transparente de forma a impedir a entrada de poeira e inseto. 

   

6 44 Unid. Colchonete para salas de repouso, nas medidas de 185 cm de 

comprimento x 65 cm de largura e 5 cm de espessura – CO 3 

(modelo proinfância). Com revestimento externo resistente em 

Kourino na cor azul real, que permita lavagem e secagem rápida, 

deverá ser utilizado nas duas faces. A estrutura interna deve ser feita 

com lâmina de espuma selada D33. Os materiais constituintes 

deverão possuir proteção dupla: ANTIÁCARO e ANTIALÉRGICA 

   

7 28 Unid. Placas de Tatame em EVA (etil vinil acetato) de encaixe (100 x 100 x 

20 mm) - TA1 (modelo proinfância) Multicolorido, antiderrapante, 

com película texturizada e siliconada e bordas de acabamento. 

Proporciona encaixe perfeito e retorna ao formato original após 

impacto. 

Obs.: O produto deverá atender as condições descritas no Manual 

descritivo para aquisição de mobiliário, implantação da Escola de 

Ensino Infantil Tipo B do FNDE, dentro do Plano de Ações 

   



Articuladas – PAR (Resolução n° 6, de 24/04/2007) 

8 4 Unid. Banheira bebê de PVC ou fibra de vidro BN1 (modelo proinfância). 

Resistente na cor gelo, de fácil limpeza, sem reentrâncias que 

possam acumular sujeira. Deverá possuir mangueira em plástico para 

escoamento da água, com pino plástico de finalização. O conjunto 

deve conter: uma Banheira, uma Saboneteira. A capacidade máxima 

para o suporte deve ser de 30 kg, considerando-se a criança com 10 

kg e o restante de água. Medidas: Comprimento: 80 cm, Largura: 

56cm 

   

9 6     Unid. Cadeira alta de alimentação para bebê em ferro – C1 (modelo 

proinfância). Com bandejas removíveis com garras laterais 

facilmente acionáveis. Deverá possuir pedanas (apoio para os pés da 

criança) em plástico, encosto e assento em tecido plástico laminado 

colorido e acolchoado de fácil limpeza. Estrutura tubular em ferro de 

3/4 pintado com pintura eletrostática na cor branca, projetada para 

manter a estabilidade e travas em arco para maior sustentação. Cinto 

de segurança de cinco pontos em nylon lavável. Altura final do 

produto: 105 cm; Comprimento: 56 cm; Largura: 68 cm. 

Obs.: O produto deverá atender as condições descritas no Manual 

descritivo para aquisição de mobiliário, implantação da Escola de 

Ensino Infantil Tipo B do FNDE, dentro do Plano de Ações 

Articuladas – PAR (Resolução n° 6, de 24/04/2007) 

   

10 2 Unid. Poltrona acolchoada de amamentação PO (modelo proinfância). Em 

corino branco com estrutura em madeira de pinus e eucalipto de 

reflorestamento com imunização contra mofo, cupim e 

microorganismos. A sustentação do assento e encosto com cintas 

elásticas de alta resistência. O travamento de ESTRUTURA com 

grampos fixados com grampeadores pneumáticos. Sistema de 

balanço em madeira com molas fixadas com parafusos. 

Medidas: Altura: 100 cm; Largura: 74 cm; Profundidade: 80m.Altura 

do assento: 42 cm. Espaço livre do assento: 47cm de largura por 

47cm profundidade. Altura do braço ref. assento: 22 cm. Espaço livre 

do encosto: 47cm de largura por 60cm Altura. 

ACABAMENTO INFERIOR: Tela de Ráfia. 

ESPUMAS: Espuma de poliuretano; Assento: Densidade D-23;  

Braço: Densidade D-20; Encostos: Densidade D-20 

   

11 10 Unid. Mesa coletiva quadrada para crianças de 2 a 4 anos – M 2 ( modelo 

proinfância). Confeccionadas em tubo industrial de 1 1/4” com 

soldagem eletrônica MIG, pintura eletrostática com tratamento anti-

ferruginoso na cor branca, Tampo em MDF 18 mm revestido em 

laminado melamínico amarelo gema (referencia L 189), com bordas 

coladas em PVC na cor branca. Medidas: Altura : 54 cm; Tampo da 

mesa quadrada para 04 lugares: 70 cm x 70 cm. 

   

12 40 Unid. Cadeira em ferro para crianças de 2 a 4 anos - C 2 (modelo 

proinfância) O assento e encosto das cadeiras deverão ser revestidos 

de laminado melamínico amarelo gema (referencia L 189) e fixados 

através de rebites POP. A estrutura será em tubo de ¾” com 

soldagem eletrônica, pintura eletrostática na cor branca. As cadeiras 

possuem sapatas em polipropileno copolímero, injetados, na mesma 

cor e tonalidade da tinta de acabamento, fixadas à estrutura através 

de encaixe. “Parafusos de fixação do tampo, auto-atarrachantes de 

   



3/16” x 3/4”, zincados. Dimensões: Altura do assento da cadeira ao 

chão: 29 cm; Altura total: 59 cm; Assento da cadeira: 24 cm x 24 cm; 

Encosto da cadeira: 24 cm x 16 cm. 

Obs.: O produto deverá atender as condições descritas no Manual 

descritivo para aquisição de mobiliário, implantação da Escola de 

Ensino Infantil Tipo B do FNDE, dentro do Plano de Ações 

Articuladas – PAR (Resolução n° 6, de 24/04/2007) 

13 3 Unid. Mesas para crianças de 4 e 6 anos – M 3 (modelo proinfância). 

Confeccionadas em tubo industrial de 1 1/4”, com soldagem 

eletrônica MIG, pintura eletrostática com tratamento anti-ferruginoso 

na cor branca Tampo em MDF revestido em laminado melamínico 

verde citrino (referencia L111), encabeçado com fitas de bordo de 

poliestireno de 1,5mm de espessura na cor preta colado com adesivo 

“ Hot Melting” 

Medidas: Altura da mesa: 60 cm; Tampo da mesa quadrada para 04 

lugares: 80cm x 80 cm. 

   

14 12 Unid. Cadeiras para crianças de 4 e 6 anos – C 3 (modelo proinfância ) O 

assento e encosto das cadeiras  deverão ser  revestidos de laminado 

melamínico verde citrino (referencia L111) e fixados através de 

rebites POP. A estrutura será em tubo de ¾ com soldagem eletrônica, 

pintura eletrostática na cor branca. As cadeiras possuem sapatas em 

polipropileno copolímero, injetados, na mesma cor e tonalidade da 

tinta de acabamento, fixadas à estrutura através de encaixe. 

“Parafusos de fixação do tampo,  auto-atarrachantes de 3/16” x 3/4”, 

zincados. Medidas: Altura do assento da cadeira ao chão: 37,5cm; 

Altura total: 67,5cm; Assento da cadeira: 29 cm x 27 cm; Encosto da 

cadeira: 29 cm x 17 cm. 

Obs.: O produto deverá atender as condições descritas no Manual 

descritivo para aquisição de mobiliário, implantação da Escola de 

Ensino Infantil Tipo B do FNDE, dentro do Plano de Ações 

Articuladas – PAR (Resolução n° 6, de 24/04/2007) 

   

15 12 Unid. Cadeiras para crianças de 5 e 6 anos – C 4 ( modelo proinfância) 

Poltronas giratórias sem braços, espaldar médio, assento e encosto 

em compensado multilaminado anatômico, espuma de poliuretano 

injetada em densidade de 40 a 50kg/m³, com apoio dorso lombar, 

com capa de polipropileno antialérgico em alta resistência a 

propagação de rasgos além de baixa deformação. Solidez à luz classe 

5, pilling padrão 5, peso 280/290g/m, mecanismo relax com bloqueio 

e regulagem permanente-gás, base em aço com 5 hastes, pintura em 

epóxi pó na cor preta, encosto em 7 posições na altura, rodízio 

duplos em nylon, revestimento em tecido azul, fogo retardante. 

Altura e profundidade do encosto por manipulo ou alavanca. 

Regulagem de altura a gás, estrela em aço com capa plástica, nylon, 

alumínio ou cromada. Acabamento das capas de proteção e estrutura 

na cor preta. Cor: Azul; Revestimento: tecido. As cadeiras devem ter 

a certificação da ABNT 13.962 e ter garantia de 5 (cinco) anos. 

Medidas: altura do assento da cadeira ao chão: 37,5cm; Altura total: 

67,5cm; Assento da cadeira: 29 cm x 27 cm; Encosto da cadeira: 29 

cm x 17 cm. 

Obs.: O produto deverá atender as condições descritas no Manual 

descritivo para aquisição de mobiliário, implantação da Escola de 

Ensino Infantil Tipo B do FNDE, dentro do Plano de Ações 

   



Articuladas – PAR (Resolução   n° 6, de 24/04/2007) 

16 48 Unid. Mesas individuais para crianças de 5 e 6 anos – M4 (modelo 

proinfância). Mesas confeccionadas em tubo industrial de 1 1/4”, 

com soldagem eletrônica MIG, pintura eletrostática com tratamento 

anti-ferruginoso na cor branca, Tampo em MDF revestido em 

laminado melamínico de várias cores (amarelo, azul e vermelho), 

encabeçado com fitas de bordo de poliestireno de 1,5mm de 

espessura na cor preta colado com adesivo “ Hot Melting” Medidas: 

Altura da mesa: 60 cm;  Tampo da mesa trapezoidal para 01 lugar: 

base maior - 60cm x base menor - 40 cm x largura – 40cm. 

   

17 48 Unid. Cadeiras para crianças de 5 e 6 anos - C 5 (modelo proinfância) O 

assento e encosto das cadeiras deverão ser revestidos de laminado 

melamínico de várias cores (amarelo, azul e vermelho) e fixados 

através de rebites POP. A estrutura será em tubo de ¾” com 

soldagem eletrônica, pintura eletrostática na cor branca. As cadeiras 

devem possuir  sapatas em polipropileno copolímero, injetados, na 

mesma cor e tonalidade da tinta de acabamento, fixadas à estrutura 

através de encaixe. “Parafusos de fixação do tampo, auto-

atarrachantes de 3/16” x 3/4”, zincados. Medidas: Altura do assento 

da cadeira ao chão: 37,5cm; Altura total: 67,5cm; Assento da cadeira: 

29 cm x 27 cm; Encosto da cadeira: 29 cm x 17 cm. 

Obs.: O produto deverá atender as condições descritas no Manual 

descritivo para aquisição de mobiliário, implantação da Escola de 

Ensino Infantil Tipo B do FNDE, dentro do Plano de Ações 

Articuladas – PAR (Resolução n° 6, de 24/04/2007) 

   

18 4 Unid. Cadeiras com braço, rodinhas e altura regulável – C 6 (modelo 

proinfância). Giratórias com braços, espaldar médio, assento e 

encosto em compensado multilaminado anatômico, espuma de 

poliuretano injetada em densidade de 40 a 50kg/m³, com apoio dorso 

lombar, com capa de polipropileno anti-alérgico em alta resistência a 

propagação de rasgos além de baixa deformação. Solidez à luz classe 

5, pilling padrão 5, peso 280/290g/m, mecanismo relax com bloqueio 

e regulagem permanente-gás, base em aço com 5 hastes, pintura em 

epóxi pó na cor preta, encosto em 7 posições na altura, rodízio 

duplos em nylon, revestimento em tecido azul, fogo retardante. 

Braços reguláveis com alma de aço e apoia braços em poliuretano 

com regulagem em cinco posições. Medidas 580 mm de largura x 

580 mm de profundidade x 900/1000 mm de altura. As poltronas 

devem ter a certificação da ABNT 13.962 e ter garantia de 5 (cinco) 

anos. 

   

19 10 Unid. Cadeiras estofadas com braço – C 7 (modelo proinfância). Poltronas 

fixas com braços, espaldar médio, assento e encosto em compensado 

multilaminado anatômico, espuma de poliuretano injetada em 

densidade de 40 a 50kg/m³, com apoio dorso lombar, com capa de 

polipropileno anti-alérgico em alta resistência a propagação de 

rasgos além de baixa deformação. Solidez à luz classe 5, pilling 

padrão 5, peso 280/290g/m, base em aço, pintura em epóxi pó na cor 

preta, encosto fixo, revestimento em tecido fogo retardante, na cor 

azul. Braços fixos e apoia braços em poliuretano. 

Medidas: 580 mm de largura x 580 mm de profundidade x 900/1000 

mm de altura.As poltronas devem ter a certificação da ABNT 13.962 

   



e ter garantia de 5 (cinco) anos. 

20 3 Unid. Armários em Aço, 2 portas e 4 prateleiras com chave – AQ 1 

(modelo proinfância). Fornecimento e montagem de armários Altos 

em Aço, dim 198x090x040cm, todo em chapa 24, com 02 portas de 

abrir com reforços internos tipo ômega e puxadores estampados nas 

portas no sentido vertical, com acabamento em PVC, contendo 04 

prateleiras, sendo 01 fixa e 03 com regulagem de altura do tipo 

cremalheira, com fechadura cilíndrica e pintura eletrostática a pó. 

   

21 1 Unid. Arquivos de Aço, 4 gavetas p/ pastas suspensas – AQ 2 (modelo 

proinfância). Arquivos deslizantes em aço chapa 26 (espessura 

0,46mm) na cor platina, com quatro gavetas e travamento único, 

fechamento através de tambor cilíndrico, com gavetas corrediças 

reguláveis distanciadas a cada 400mm.O Sistema de deslizamento 

das gavetas será através de rolamento metálico em trilhos 

telescópicos de aço zincado. Os puxadores embutidos e as dimensões 

do porta etiquetas também embutido é de 75 x 40mm. Deverão ser 

tratados contra oxidação com fosfato de zinco e pintados com tinta 

especial com secagem em estufa; Após o processo acima descrito o 

produto deve seguir para uma estufa de alta temperatura para receber 

a pintura pelo processo eletrostático de pintura a pó, consolidando a 

superfície do produto com 50 micra de espessura de tinta, no 

mínimo. Rodapés em chapa de aço pintada na mesma cor platina 

com sapatas niveladoras. Capacidade: 35kg por gaveta 

Obs.: O produto deverá atender as condições descritas no Manual 

descritivo para aquisição de mobiliário, implantação da Escola de 

Ensino Infantil Tipo B do FNDE, dentro do Plano de Ações 

Articuladas – PAR (Resolução n° 6, de 24/04/2007) 

   

22 4 Unid. Roupeiro em aço – 12 portas- AM 2. (modelo proinfância) Roupeiros 

em aço na cor cristal, confeccionados em chapa de aço “22” 

(0,75mm). Os roupeiros em aço serão constituídos por 12 portas; As 

portas devem possuir venezianas para arejamento e possuir pitão 

para cadeado; Não serão aceitas ondulações, ressaltos, rebarbas ou 

imperfeições no acabamento dos roupeiros; Deverão ser tratados 

contra oxidação com fosfato de zinco e pintados com tinta especial 

na cor platina com secagem em estufa; Após o processo acima 

descrito o produto deve seguir para uma estufa de alta temperatura 

para receber a pintura pelo processo eletrostático de pintura a pó, 

consolidando a superfície do produto com 50 micra de espessura de 

tinta, no mínimo. Possuir dobradiças internas para evitar 

arrombamentos com abertura de 135°, pés removíveis com sapatas 

plásticas niveladoras Ø3/8”. Dimensões: Altura: 1945 mm; Largura: 

1230 mm; Profundidade: 400 mm. 

Obs.: O produto deverá atender as condições descritas no Manual 

descritivo para aquisição de mobiliário, implantação da Escola de 

Ensino Infantil Tipo B do FNDE, dentro do Plano de Ações 

Articuladas – PAR (Resolução n° 6, de 24/04/2007) 

   

23 4 Unid. Roupeiro em aço – 16 portas – AM 1 (modelo proinfância) roupeiros 

em aço na cor cristal, confeccionados em chapa de aço “22” 

(0,75mm). Os roupeiros em aço deverão conter 16 portas; As portas 

devem possuir venezianas para arejamento e possuir pitão para 

cadeado; Não serão aceitas ondulações, ressaltos, rebarbas ou 

   



imperfeições no acabamento dos roupeiros; Deverão ser tratados 

contra oxidação com fosfato de zinco e pintados com tinta especial 

na cor platina com secagem em estufa; Após o processo acima 

descrito o produto deve seguir para uma estufa de alta temperatura 

para receber a pintura pelo processo eletrostático de pintura a pó, 

consolidando a superfície do produto com 50 micra de espessura de 

tinta, no mínimo. Possuir dobradiças internas para evitar 

arrombamentos com abertura de 135°, pés removíveis com sapatas 

plásticas niveladoras Ø3/8”. Dimensões: Altura: 1945 mm; Largura: 

1230 mm; Profundidade: 400 mm. 

Obs.: O produto deverá atender as condições descritas no Manual 

descritivo para aquisição de mobiliário, implantação da Escola de 

Ensino Infantil Tipo B do FNDE, dentro do Plano de Ações 

Articuladas – PAR (Resolução n° 6, de 24/04/2007) 

24 1 Unid. Mesa de reunião – 8 lugares – M 5 (modelo proinfância). Mesas de 

reunião oval, medindo 2000x1000x750mm, com tampo em 

melamina na cor platina, com 25mm de espessura, bordas 

arredondadas em perfil de PVC preto, 180º, sobre estrutura metálica 

tubular composta por travessas passa-cabos, com garras nas 

extremidades e furos para a passagem de cabos, em chapa de aço, e 

laterais com colunas duplas e apoio, tipo “mão francesa”, em tubos 

de aço redondos, com pés horizontais em tubo de aço oblongo com 

ponteiras em poliestireno injetado na cor preta e sapatas niveladoras. 

Bandeira central em melamina platina com altura final de 50cm, com 

bordas arredondadas em perfil de PVC 180º, na curva, e acabamento 

em fita de PVC, nos demais lados, na cor preta. Estrutura em aço na 

cor preta, com tratamento anti-ferrugem de decapagem e 

fosfatização, seguido pelo processo de pintura eletrostática com tinta 

híbrida de epóxi com poliéster em pó, com secagem em estufa. 

Obs.: O produto deverá atender as condições descritas no Manual 

descritivo para aquisição de mobiliário, implantação da Escola de 

Ensino Infantil Tipo B do FNDE, dentro do Plano de Ações 

Articuladas – PAR (Resolução n° 6, de 24/04/2007) 

   

25 4 Unid. Mesa de Trabalho – M 6 (modelo proinfância). Mesas para 

professores, medindo 1200x600x750mm em tampo único, em 

melamina, com 25mm de espessura, com bordas arredondadas em 

perfil de PVC, e acabamento em fita de PVC, sobre estrutura 

metálica tubular tripé composta por travessas passa-cabos, com 

garras nas extremidades e furos para a passagem de cabos, em chapa 

de aço, e laterais com coluna e apoio, tipo “mão francesa”, em tubos 

de aço redondos. Estrutura em aço, com tratamento anti-ferrugem de 

decapagem e fosfatização, seguido pelo processo de pintura 

eletrostática com tinta híbrida de epóxi com poliéster em pó, com 

secagem em estufa. Deverão possuir duas gavetas com rodízios em 

metal, e travamento lateral para segredo. Bandeira frontal em 

melamina com altura final de 50cm, com bordas arredondadas em 

perfil de PVC , e acabamento em fita de PVC,. 

Obs.: O produto deverá atender as condições descritas no Manual 

descritivo para aquisição de mobiliário, implantação da Escola de 

Ensino Infantil Tipo B do FNDE, dentro do Plano de Ações 

Articuladas – PAR (Resolução n° 6, de 24/04/2007) 

   



26 1 Unid. Armário suspenso de aço – primeiros socorros - AM 3 (modelo 

proinfância). Armários suspensos, com duas portas para guarda de 

medicamentos com armação em cantoneira 3/4 x 1/8, pintura epóxi 

na cor branca. Não serão aceitas ondulações, ressaltos, rebarbas ou 

imperfeições no acabamento; Deverão ser tratados contra oxidação 

com fosfato de zinco e pintados com tinta especial com secagem em 

estufa. Internamente serão acopladas 02 prateleiras em vidro 4mm, 

transparente. As portas devem possuir pitão para cadeado; 

Dimensões: Altura: 1,50m; Largura: 0,80m; Profundidade: 0,35m. 

   

27 1 Unid. Sofá 2 lugares sem braço – AF 1 (modelo proinfância). 

Revestimento Superior: laminado de PVC com reforço em manta 

(Korino) CV 20. Acabamento inferior: tela de ráfia, pés em 

alumínio revestido. Estrutura: madeira de pinus e eucalipto 

proveniente dereflorestamento com imunização contra mofo,cupim e 

microorganismos. Sustentação do assento e encosto com cintas 

Elásticas de alta resistência. Travamento da estrutura com grampos 

fixados com grampeadores pneumáticos. Espumas: espuma de 

poliuretano. Assento: Densidade D-23; Braça: d ensidade D-20; 

Encostos: densidade D-20; Dimensões do estofado (A x L x P): 

0,75 x 0,73 x 1,25 m. 

   

28 1 Unid. Mesa redonda  adulto – 100 cm – M 7 ( modelo proinfância). Mesa 

circular em revestimento melamínico texturizado, tampo em 28mm 

com bordas arredondadas em perfil de PVC 180º, e acabamento em 

fita de PVC. Estrutura em aço com tratamento anti-ferrugem e 

pintura epóxi. Diâmetro do tampo: de 1m e altura de 71cm. 

   

29 4 Unid. Cadeira para refeição adulto – C 8 ( modelo proinfância) Cadeira 

fixa empilhável, injetada em popliuretano para uso adulto. Estrutura 

fixa, quatro pés em tubo de aço oval 16x30, com sapatas deslizantes 

em nylon. Acabamento da estrutura com tratamento de fosfatização e 

pintura eletrostática Empilhamento máximo recomendado: seis 

unidades. Cores: Diversas. Revestimento: Polipropileno 

   

30 1 Unid. Balanço 4 lugares – B 4 (modelo proinfância) Balanço em ferro com 

pintura esmalte sintético e tratamento anticorrosivo. Faixa etária: 3 a 

12 anos.  Medidas: altura: 1,90m; largura: 1,50m; compr.: 4,00m. 

   

31 1 Unid. Túnel Lúdico – TL (modelo proinfância). Túnel em curva 

semicírculos em polietileno rotomoldado com 7 suportes de apoio de 

cada lado, 4 segmentos curvos com furos para visualização interna e 

com possibilidade de expansão, 5 conectores, 2 estruturas curvas 

iguais que funcionam como entrada e saída, com adornos estilizados. 

Faixa etária: a partir de 1 ano. Medidas: altura. 1,00m; largura. 

0,88m; Comprimento: 2,23m. 

   

32 1 Unid. Gira gira – Carrossel – CR (modelo proinfância). Carrossel m 

polietileno para até 4 crianças. Faixa etária: a partir de 2 anos. 

Medidas: altura: 0,70m; largura: 0,91m; comprimento: 0,91m 

   

33 1 Unid. Casinha de bonecas – CS (modelo proinfância). Em Polietileno. 

Portas, telha e janelas de plástico. Casinha com textura simulando 

alvenaria e esquadrias, que lembra um chalé. Uso para crianças 

acima de 2 anos. Medidas: altura: 128 cm; largura: 123 cm; 

comprimento: 122 cm. 

   



34 1 Unid. Escorregador em Polietileno – ES (modelo proinfância) 

Escorregador rotomoldado com 4 degraus antiderrapantes. Base 

larga para maior segurança. Sistema de encaixe para caixa de areia. 

Faixa etária: 2 a 10 anos Medidas: Altura: 1,29m; Largura: 0,82m; 

Comprimento: 1,78m. 

   

35 1 Unid. Gangorra em Polietileno de 3 lugares – GA (modelo proinfância). 

Gangorra em forma de dinossauro. Indicado para 1,2 até 3 anos 

brincarem juntas. Material: Polietileno Rotomoldado. Faixa etária: a 

partir de 4 anos. Medidas: Altura: 0,59m; Largura: 0,41m; 

Comprimento: 1,54m. 

   

TOTAL GERAL  

 

Data e local.  

 

Assinatura do Diretor ou Representante Legal da empresa 

 


