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Ofício nº 072/2018- GAB/PREF-PMSBP 
 
 

Santa Bárbara do Pará, 16 de maio de 2018. 
 
 

 
Ao Senhor 
NIVALDO JOSÉ DE ANDRADE 
PREFEITO DE SÃO JOÃO DEL-REI / MG 
Rua Padre José Maria Xavier, 174 - Centro 
Cep: 36.307-340 – São Joao Del-Rei 
Minas Gerais. 
 
 
Assunto: Adesão a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 179/2017, oriunda do Pregão Pre-
sencial  081/2017 – Processo Licitatório 216/2017.  

 
 
Senhor Prefeito, 
 
 
                

Cumprimentado cordialmente, sirvo-me do presente para solicitar-lhe autorização para 

aderir expressamente na qualidade de Órgão Interessado a ata de Registro de Preços Nº 

179/2017, oriunda do Pregão Presencial 081/2017 – Processo Licitatório 216/2017 e seus 

anexos, que tem por objeto a AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO.  

Solicitamos, ainda, uma vez atendido o pleito em tela, que nos encaminhe a indicação 

da empresa vencedora do Lote 06, do processo licitatório, bem como cópia da Ata de Registro 

de Preços e a Proposta de Preço da empresa vencedora conforme descrição abaixo: 

Nº ITEM DESCRIÇÃO QTDE R$ UNIT 

01 

CONJUNTO INFANTIL, 
COMPOSTO POR 06 MESAS, 06 

CADEIRAS E 01 MESA 
CENTRAL: 

 

Mesa escolar infantil com montagem simplificada e que permite o 
seu emprego também como brinquedo infantil. Compreende em 
um corpo estruturante, um porta-livros e um tampo substancial-
mente trapezoidal. O corpo é inteiriço de forma poliédrica e mol-
dado no processo de injeção com termoplástico denominado copo-
límero de polipropileno em uma peça única, sendo composto de 
um pé dianteiro largo e de secção transversal em “ U “, voltado 
para dentro, dois pés traseiros também em “ U “, voltados para 
frente e suavemente arqueados, travessas superiores e travessas 
inferiores de ligação dos pés dianteiros nos pés traseiros. O tampo 
apresenta uma forma substancialmente trapezoidal e moldado pelo 
processo de injeção com material denominado ABS, porém com 
base menor arredondada e chanfros nas extremidades das bases 
maiores. Um sulco transversal, posicionado junto á base men.or do 
tampo, se destina a porta – objetos. O porta-livro presenta a forma 
de uma placa triangular e moldado pelo processo de injeção com 
material denominado Copolímero de Polipropileno, com vértice 

80 
R$ 

2.200,00 
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frontal arredondado, sendo encaixada em trilhos situados nas su-
perfícies internas das travessas superiores do corpo e sendo fixada 
por meio de pinos salientes que se projetam da placa e penetram 
em orifícios das travessas superiores.Cadeira infantil formada com 
assento, encosto e estrutura com a seguinte descrição técnica: As-
sento, confeccionado em polipropileno copolímero injetado e mol-
dado anatomicamente com acabamento polido, com dimensões de 
330 mm de largura por 320 mm de profundidade, 04 mm de espes-
sura, cantos arredondados, montado à estrutura por meio de 04 
(quatro) cavidades reforçadas com aletas de no mínimo 02 mm de 
espessura, que acomodam parafusos autos atarraxantes para 
plástico FL de diâmetro 5x30 mm de fenda Phillips. Altura em rela-
ção ao piso 350 mm. Encosto é inteiriço, sem nenhum tipo de ven-
tilação ou abertura, fabricado em polipropileno copolímero injetado 
e moldado anatomicamente com acabamento polido, com dimen-
sões de 330 mm de largura por 185 mm de altura, com espessura 
média de 3,5 mm, cantos arredondados, unindo à estrutura por 
meio de encaixes de suas cavidades posteriores nos tubos da es-
trutura travada por dois pinos retráteis injetados em polipropileno 
copolímero, na mesma cor do encosto, dispensando a presença de 
rebites ou de parafusos. Estrutura, fabricada em tubos de aço in-
dustrial com pés e travessas em tubo de seção circular com diâ-
metro de 19,05 mm com espessura de 1,06 mm, base do encosto 
em tubo de seção quadrada 20x20 mm com espessura de 1,2 mm, 
peças de tubos de aço industrial são unidas entre si por meio de 
solda MIG e tratadas por conjunto de banhos químicos, com pin-
tura epóxi (pó), que possibilita proteção contra oxidação e maior 
vida útil à estrutura, com ponteiras plásticas de polipropileno nos 
pés e nas extremidades das travessas com acabamento padrão 
FDE, são ponteiras com aba para proteção das estruturas quando 
as mesmas são empilhadas para transporte 

02 
CONJUNTO ADULTO COM 

PRANCHETA LATERAL FIXA 

Cadeira escolar com prancheta lateral fixa acoplada a estrutura. 
Composto por estrutura metálica, assento, encosto, porta-livros e 
prancheta plásticos. A prancheta deve ser fabricada em ABS inje-
tado com contra-tampo também injetado em Polipropileno nas di-
mensões 620 mm de comprimento por 318 mm de largura aproxi-
madamente, permitindo a inserção de uma folha A4 rotacionada 
em 20° em sua superfície de trabalho. Tampo e contra-tampo de-
vem ser encaixados um no outro por meio de 5 encaixes e fixados 
por meio de um parafuso para plástico abraçando entre eles a es-
trutura de suporte do conjunto. A altura da prancheta ao chão na 
região de apoio do cotovelo deve ser de aproximadamente 685 mm 
e a mesma deve possuir uma inclinação em torno de 10° com o 
plano horizontal afim de proporcionar maior conforto ergonômico 
ao usuário. O assento deve ser confeccionado em polipropileno 
copolímero (PP) injetado e moldado anatomicamente com acaba-
mento texturizado. Suas dimensões aproximadas devem ser 
465mm de largura, 420mm de profundidade com 5mm de espes-
sura de parede. Deve possuir cantos arredondados e unir-se à es-
trutura por meio de 4 (quatro) parafuso 5x30 para plástico. A altura 
do assento até o chão deve ser de 460 mm aproximadamente. O 
encosto deve ser fabricado em polipropileno copolímero injetado e 
moldado anatomicamente com acabamento texturizado, com di-
mensões aproximadas de 460mm de largura por 330mm de altura, 
com espessura de parede de 5mm e cantos arredondados, unido 
à estrutura metálica pelo encaixe de dupla cavidade na parte pos-
terior do encosto, sendo travado por dois pinos fixadores plásticos 
injetados em polipropileno copolímero, na cor do encosto, dispen-
sando a presença de rebites ou parafusos.  O encosto deve possuir 

100 
R$ 

310,00 
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furos para ventilação. O porta-livros deve ser produzido em poli-
propileno copolímero virgem pelo processo de injeção de termo-
plásticos. Ele deve ser totalmente fechado nas partes laterais e tra-
seira e com aberturas para ventilação na parte inferior. A abertura 
frontal de  acesso ao porta-livros deve medir aproximadamente 
270mm x 85mm, e sua profundidade deve ser de 270mm. Deve 
acoplar- se ao assento através de abas que se prolongam da cesta 
e juntam-se com a estrutura onde serão fixadas por 2 parafusos. A 
estrutura deve ser fabricada em tubos de aço 1010/1020, sendo a 
base de ligação do assento e encosto e as pernas com tubos de 
secção oblonga 16x30 mm e espessura de parede de 1,5mm do-
brados. Duas travessas horizontais em tubo de 22 mm de diâmetro 
e 1,2mm de espessura de parede que servirão de encaixe para o 
suporte da prancheta. Esse por sua vez deve ser fabricado em um 
tubo 19 mm de diâmetro e 1,2 mm de espessura de parede. Todas 
as peças da estrutura metálica devem ser unidas por solda MIG, 
tratadas em conjuntos de banhos químicos e pintadas com tinta 
epóxi (pó), o que garante proteção antioxidante e uma maior vida 
útil ao conjunto. Além disso todas as pontas dos tubos devem ser 
cobertas buchas plásticas. 

 

Certo de poder contar com vossa colaboração, despeço-me elevando votos de apreço 

e estima. 

 

Atenciosamente, 

 
 
 
 

NILSON FERREIRA DOS SANTOS 
Prefeito Municipal de Santa Bárbara do Pará 
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