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1 CONTEXTUALIZAÇÃO 
 

Este ANEXO tem como objetivo detalhar a lista de equipamentos e mobiliários que 

deverão ser adquiridos pela CONCESSIONÁRIA de maneira a equipar as UNIDADES 

DE ENSINO para o seu adequado funcionamento durante todo o período de 

CONCESSÃO.  

 

A lista de equipamentos, suas quantidades e descrições devem ser consideradas 

como o mínimo requerido pelo PODER CONCEDENTE, podendo a 

CONCESSIONÁRIA propor mudanças desde que destas advenham comprovadas 

melhorias em relação aos requisitos mínimos aqui estabelecidos. Tais alterações 

deverão ser submetidas à aprovação do PODER CONCEDENTE antes de 

executadas. 

 

2 PROCEDIMENTO PARA A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO 
 

O fornecimento dos equipamentos e mobiliário seguirá as etapas apresentadas na 

Figura 1: 

 

 

Figura 1 – Etapas do processo de fornecimento de equipamentos e mobília 

 

Para o procedimento de fornecimento dos equipamentos e do mobiliário, as PARTES 

deverão cumprir os seguintes prazos: 

 A CONCESSIONÁRIA apresentará ao PODER CONCEDENTE, no prazo 

máximo de 4 (quatro) meses contados da DATA DE EFICÁCIA, o caderno de 

especificações dos equipamentos e do mobiliário que serão adquiridos, 
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observadas as especificações contidas no ANEXO 6 – Especificações Mínimas 

dos Serviços; 

 O PODER CONCEDENTE terá o prazo de 15 (quinze) dias, contados da 

apresentação do caderno de especificações pela CONCESSIONÁRIA, para 

homologá-lo, integral ou parcialmente, ou para solicitar eventuais alterações; 

 Solicitadas as alterações a CONCESSIONÁRIA terá o prazo suplementar de 15 

(quinze) dias para a nova apresentação do caderno de especificações; 

 O PODER CONCEDENTE terá o prazo suplementar de 15 (quinze) dias para a 

análise das alterações realizadas no caderno de especificações; 

 O prazo da CONCESSIONÁRIA para a entrega do caderno de aceitação é de 

15 (quinze)  dias da instalação dos equipamentos e mobiliário; 

 O PODER CONCEDENTE terá o prazo de 30 (trinta) dias para apresentar à 

CONCESSIONÁRIA sua manifestação, após o que, seu silêncio será 

reconhecido como recebimento do caderno de aceitação. 

  

 

I. Elaboração do Caderno de Especificações 

Para a elaboração do Caderno de Especificações, a CONCESSIONÁRIA deverá tomar 

como referência a volumetria, as especificações e os requerimentos técnicos e 

funcionais mínimos fornecidos no presente ANEXO. 

 

As especificações de alguns itens apresentadas neste ANEXO podem conter a 

referência a marcas e modelos. Para a elaboração do Caderno de Especificações fica 

garantido à CONCESSIONÁRIA a flexibilidade de meios e o direito de fornecer 

produtos e equipamentos de quaisquer fabricantes e modelos, desde que estes 

atendam às normas técnicas, à legislação vigente e aos requerimentos mínimos de 

desempenho e qualidade exigidos neste ANEXO. Na hipótese de haver a menção a 

determinada marca ou modelo, deverá a CONCESSIONÁRIA interpretar como 

elemento indicativo da qualidade e/ou funcionalidades mínimias desejadas do produto 

a ser fornecido, hipótese em que a descrição do item deverá ser acrescida de 

expressões como “referência”, “ref.”, "similar", "equivalente", "de melhor qualidade”. 
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Quando a especificação de determinado item contiver a expressão “aproximado(a)” ou 

“aproximadamente”, deverá ser considerada uma tolerância dimensional de até ± 5% 

em relação à medida nominal apresentada. O objetivo é que sejam absorvidas as 

pequenas variações dimensionais existentes entre produtos equivalentes, mas de 

diferentes fabricantes. 

 

O Caderno de Especificações a ser elaborado pela CONCESSIONÁRIA não deverá 

relacionar equipamento de padrão técnico ou desempenho inferior aos indicados no 

presente ANEXO e procurará incorporar todas as modernizações havidas entre a 

publicação do EDITAL e a sua elaboração, desde que o custo-benefício dessas 

alterações se justifique. 

Além de observar os requerimentos e especificações mínimas constantes neste 

ANEXO, a CONCESSIONÁRIA deverá garantir a interoperabilidade dos equipamentos 

e do mobiliário à infraestrutura e aos diversos serviços operantes nas UNIDADES DE 

ENSINO. 

O Caderno de Especificações conterá:  

 A volumetria de cada item em conformidade com a volumetria de 

referência fornecida neste ANEXO; 

 A descrição detalhada de cada item, apresentando para cada um, pelo 

menos: 

o A indicação do Fabricante / marca 

o A indicação do Modelo/ ano 

o A indicação da Especificação técnica completa (catálogo do 

equipamento) 

o Unidade de fornecimento 

o O Plano de instalação e comissionamento padrão do fabricante 

o As Certificações e registros previstos na regulamentação específica 

o Os Manuais de uso e manutenção, bem como catálogos de 

especificação técnica reunindo a maior quantidade de informações 

sobre os equipamentos e mobiliário. 
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Para a elaboração do Caderno de Especificações, a CONCESSIONÁRIA também 

deverá observar os parâmetros gerais de projeto das UNIDADES DE ENSINO, como o 

padrão de fornecimento de energia elétrica interna. 

 

Além disso, a CONCESSIONÁRIA deverá considerar, para a elaboração do Caderno 

de Especificações, as normas e padrões aplicáveis ao equipamento e mobiliário 

referente às UNIDADES DE ENSINO, tais como: 

 NBR 14006: estabelece os requisitos mínimos, exclusivamente para conjunto 

aluno individual, composto de mesa e cadeira, para instituições de ensino em 

todos os níveis, nos aspectos ergonômicos, de acabamento, identificação, 

estabilidade e resistência; 

 NBR 14007: fixa as condições mínimas exigíveis para encomenda, fabricação e 

fornecimento de assentos e mesas escolares, usados em instituições 

educacionais em todo país, exceto para escolas especiais. 

 

Todos os manuais devem ser redigidos em língua portuguesa ou devidamente 

acompanhados de sua tradução para a língua portuguesa, sendo de responsabilidade 

exclusiva da CONCESSIONÁRIA qualquer falha na tradução desses documentos.  

 

Homologação 

Sendo aceito o Caderno de Especificações proposto, o PODER CONCEDENTE 

emitirá o termo de homologação e autorizará a realização das etapas seguintes. 

 

O PODER CONCEDENTE poderá impor quaisquer alterações no Caderno de 

Especificações que entenda cabíveis para melhor atendimento dos fins da 

CONCESSÃO, como condição para a sua homologação, desde que respeitado o 

prazo de 15 (quinze) dias e desde que as alterações não causem distorções de 

equivalência às especificações originalmente apresentadas. 

 

O PODER CONCEDENTE poderá homologar parcialmente o Caderno de 

Especificações possibilitando a aquisição dos itens homologados pela 

CONCESSIONÁRIA, ainda que haja solicitação de alteração nos demais itens. 
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Na hipótese de haver qualquer alteração solicitada pelo PODER CONCEDENTE, a 

CONCESSIONÁRIA deverá realizá-la no prazo estabelecido de 15 (quinze) dias. 

 

O PODER CONCEDENTE poderá, ainda, exigir amostras e a realização de testes 

prévios de quaisquer equipamentos sugeridos pela CONCESSIONÁRIA, como 

condição para a homologação do Caderno de Especificações. Nesta hipótese, os 

testes serão realizados com vias de comprovação de atendimento aos requerimentos 

mínimos apresentados no EDITAL e em especial neste ANEXO. 

 

II. Aquisição 

Após a etapa de homologação, a CONCESSIONÁRIA deverá adquirir os produtos 

apresentados no Caderno de Especificações que estejam homologados pelo PODER 

CONCEDENTE. 

 

Finalizada a etapa de aquisição, o PODER CONCEDENTE poderá exigir a 

apresentação de cópia das notas fiscais de compra para verificar se os produtos 

adquiridos estão em conformidade com a proposta homologada, sem prejuízo da 

realização de verificações in locu com a mesma finalidade. 

 

III. Instalação 

Competirá ao PODER CONCEDENTE fornecer previamente o Plano de Alocação dos 

Equipamentos e Mobiliário no ambiente das UNIDADES DE ENSINO (itens, 

quantidades e locais), bem como quaisquer outras instruções relativas a esta etapa. 

O PODER CONCEDENTE poderá, ainda, indicar os prazos para instalação dos 

equipamentos e mobiliário, em compatibilidade com o faseamento da operação das 

UNIDADES DE ENSINO. 

O processo de instalação contemplará as atividades de recebimento, conferência e 

inspeção, instalação, configuração, condução de eventuais testes e comissionamento 

e liberação para a operação. Estas atividades serão de responsabilidade exclusiva da 

CONCESSIONÁRIA e serão fiscalizados pelo PODER CONCEDENTE. 

 

 

IV. Elaboração do Caderno de Aceitação 
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Após o término da fase de instalação, a CONCESSIONÁRIA deverá apresentar ao 

PODER CONCEDENTE a versão final do Caderno de Aceitação contendo: 

 a descrição detalhada dos bens e sistemas instalados, bem como os 

respectivos locais de instalação e suas quantidades; 

 Manuais de uso e manutenção, bem como catálogos de especificação 

técnica, reunindo a maior quantidade de informações sobre os 

equipamentos e mobiliário; 

 Documentação contendo todas as configurações realizadas nos 

equipamentos e sistemas fornecidos; 

 Laudos, certificações, registros e quaisquer outros documentos 

previstos na regulamentação específica; 

 Atestado Técnico dos testes e comissionamentos realizados do 

desempenho do equipamento (ex.: atestado de calibração). 

 

Todos os manuais devem ser redigidos em língua portuguesa ou devidamente 

acompanhados de sua tradução para a língua portuguesa, sendo de responsabilidade 

exclusiva da CONCESSIONÁRIA qualquer falha na tradução desses documentos; 

 

 

Homologação 

Competirá ao PODER CONCEDENTE proceder a conferência e inspeção dos bens e 

sistemas indicados no Caderno de Aceitação em relação aos itens efetivamente 

fornecidos, ao Plano de Alocação, ao estado geral e de funcionamento dos itens, à 

condução do comissionamento, quando aplicável, e à presença de toda a 

documentação necessária, tais como manuais, certificados, laudos e outros. 

Na forma da subcláusula 6.18 do CONTRATO o PODER CONCEDENTE terá o prazo 

de 30 (trinta) dias para se manifestar poderá: 

 exigir a substituição ou a correção do prazo, do local ou do método de 

instalação e a alteração dos manuais de utilização que estejam em 

desacordo com o Caderno de Especificações; 

 exigir, ainda, a realização de testes de qualidade ou performance dos 

equipamentos e mobiliário, desde que tais testes sejam necessários 

para garantir a adequação dos equipamentos às finalidades do contrato 
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e razoáveis, do ponto de vista lógico e econômico, e limitado ao valor 

de 2% sobre o valor de aquisição do equipamento. 

 

A homologação do Caderno de Aceitação pelo PODER CONCEDENTE é condição 

para o início da execução dos SERVIÇOS.  

 

Treinamento dos funcionários do PODER CONCEDENTE 

Após a Homologação do Caderno de Aceitação, a CONCESSIONÁRIA deverá dar 

início ao treinamento, teórico e prático, dos funcionários do PODER CONCEDENTE 

que terão envolvimento direto na operação dos equipamentos e mobiliário, nos termos 

previstos no ANEXO 6 – Especificações Mínimas dos Serviços do CONTRATO.  

 

Os treinamentos ministrados deverão ser realizados nos formatos, carga horária e 

ementa necessários e suficientes à plena capacitação dos funcionários para a correta 

operação dos equipamentos e mobiliário fornecidos, bem como dos sistemas e demais 

elementos componentes. 

 

Manutenção 

Após o início da execução dos SERVIÇOS, será responsabilidade da 

CONCESSIONÁRIA efetivar a manutenção preventiva, preditiva e corretiva, no que 

couber, e a calibração periódica dos bens fornecidos, incluindo o fornecimento das 

peças, acessórios e suprimentos de reposição, bem como a conservação dos 

equipamentos e mobiliário, conforme apresentado no ANEXO 6 – Especificações 

Mínimas dos Serviços. 

 

3 DISCRIMINAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS POR UNIDADE DE ENSINO 
 

De maneira a facilitar a organização da lista de mobiliário não pedagógico, foi 

realizado um agrupamento dos itens por similaridade em cada tipo de UNIDADE DE 

ENSINO.  

 

3.1 UMEI 

Nas UMEIs os equipamento e mobiliário se dividem em cinco categorias distintas, são 

elas:  
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 Mobilia 

o Berço 

o Cadeira de alimentação berçário 

o Conjunto Escolar - 01 e 02 anos 

o Conjunto Escolar - 03 a 05 anos 

o Armário de madeira 

o Banco para refeitório 03 a 05 anos 

o Mesa para refeitório 03 a 05 anos 

o Cadeira giratória 

o Cadeira tipo longarina 

o Mesa para escritório 

o Mesa redonda para reunião 

o Mesa para telefone 

o Quadro de aviso em madeira 

o Volante de apoio 

o  

 Móveis de aço 

o Arquivo de aço para pastas suspensas 

o Escaninho de aço 

o Estante de aço para a biblioteca 

 Roupa de Cama: 

o Colchão para berço 

o Colchonete para sala de aula 

o Travesseiro 

 Enxoval: 
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o Conjunto para berço (lençol; virol e fronha) 

o Edredon 

o Conjunto para colchonete (lençol e fronha) 

o Toalha de banho 

o Babador 

o Toalha de mesa 

 Equipamentos 

o CFTV 

 

3.2 Escolas Municipais 

Nas EMs os equipamento e mobiliário se dividem em três categorias distintas, são 

elas:  

 

 Mobília 

o Cadeira fixa simples 

o Cadeira fixa 

o Cadeira Giratória 

o Mesa para escritório 

o Mesa para escritório 

o Mesa redonda 

o Mesa ovalada 

o Mesa para refeitório 

o Banco para refeitório 

o Conjunto Escolar 

o Mesa Telefone 

o Quadro de aviso 
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o Volante de Apoio 

 Móveis de aço 

o Armário de aço 

o Arquivo de aço para pastas suspensas 

o Escaninho de aço 

o Estante de aço para biblioteca 

o Estante de aço simples 

 Enxoval: 

o Toalha de banho 

 Equipamentos 

o CFTV 

o Sistema de sonorização 

 

4 QUANTITATIVOS ESTIMADOS 
 

As quantidades descritas nos quadros abaixo são estimativas de equipamento das 

UNIDADES DE ENSINO. Quando da elaboração do Caderno de Especificações, as 

PARTES deverão fazer os ajustes nos quantitativos que se fizerem necessários ao 

adequado equipamento das UNIDADES DE ENSINO, respeitando-se o equilíbrio 

econômico da materialidade aqui apresentada. 

 

 

4.1 UMEI 

Categorias Descritivo Quantidade mínima por UMEI 

Mobília 

Berço 14 

Cadeira de alimentação berçário 06 

Conjunto Escolar - 01 e 02 anos 07 

Conjunto Escolar - 03 a 05 anos 45 

Armário de madeira (modelo PBH –
AAPA) 

02 

Armário de madeira (modelo PBH – AM) 02 

Armário de madeira (modelo PBH –AB) 02 
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Categorias Descritivo Quantidade mínima por UMEI 

Banco para refeitório 03 a 05 anos 12 

Mesa para refeitório 03 a 05 anos 06 

Cadeira giratória  05 

Mesa para escritório 13 

Mesa redonda para reunião 02 

Mesa para telefone 01 

Quadro de aviso em madeira 04 

Volante de apoio 01 

Móveis de aço 

Arquivo de aço para pastas suspensas 03 

Escaninho de aço 03 

Estante de aço para biblioteca 05 

Roupa de 
Cama 

Colchão para berço 14 

Colchonete para sala de aula 40 

Travesseiro 14 

Equipamentos 

CFTV - câmeras 04 

CFTV – monitor de visualização de 
imagens 

01 

Estação de monitoramento 01 

Teclado de controle 01 

 

Enxoval UMEI 
 

Peça 
Quantidade referencial 
por aluno* 

Quantidade 
referencial por UMEI 

Tempo médio 
referencial para 
reposição 

Conjunto para 
cama berçário: 
lençol, virol e 
fronha 

2 por aluno 28 1 ano 

Edredons 2 por aluno 80 2 anos 

Conjunto para 
colchonete: lençol e 
fronha  

2 por aluno 80 2 anos 

Toalhas de banho 4 por aluno 1.760 2 anos 

Babadores 4 por aluno 100 1 ano 

Toalhas de mesas 4 por mesa 18 1 ano 

 
* Estimativa desenvolvida com base na troca média de enxoval 2 por semana, dependendo da 

peça, sendo o enxoval pessoal (nomeado para cada aluno) e a UNIDADE DE ENSINO 
funcionando com capacidade plena. Não considerando os enxovais reserva utilizados em 
casos emergenciais. 
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4.1.1. Mobília 
 

ID Descritivo Especificação 
Dimensão 
(L x A x P) 

Quantidade 
mínima por 

UMEI 

M01 Berço 

Berço 100% MDF BP mínimo 18mm, 
pintura laqueada na cor branca UV, 
acetinado, atóxica. Dimensões 
aproximadas de 1300 mm de 
comprimento x 680mm largura x 
900mm altura. Grades laterais com 
hastes verticais, com espaçamento 
entre a mesma de 45 mm a 65 mm. 
Frente e fundo com fechamento total. 
Cantos partes protuberantes, 
cantoneiras, dobradiças, hastes e 
suportes devem ser chanfrados, ou 
seja, não devem ter pontas nem 
arestas. Sem delcaques ou adesivos 
nas superfícies internas do berço. 
Estrado em pinos de madeira, 
ajustável com possibilidade de 
mudança de altura em três níveis. 
Espaçamento entre grades, laterais e 
paredes do berço e o estrado de no 
máximo 25 mm. Pés com 04 (quatro) 
rodízios fixos, na cor cinza, sendo 
dois com travamento em um dos 
planos das paredes. 
 

Dimensões 
aproximadas 
de 1300 mm de 
comprimento x 
680mm largura 
x 900mm 
altura. 

14 

M02 
Cadeira de 
alimentaçã
o berçário 

Cadeira para refeição de bebê, 
estrutura tubular pintada, assento e 
encosto almofadados com 
revestimento em plástico reforçado, 
bandeja móvel com bordas de 
proteção laterais, cinto de segurança, 
apoio para os pés, altura aproximada 
120 cm 

altura 
aproximada 
120 cm 

06 

M03 

Conjunto 
Escolar 
(01 e 02 
anos) 

Conjunto de carteira escolar, idade de 
01 a 03 anos, composto de 01  mesa 
e 04 cadeiras.  
Mesa: montada sobre estrutura de 
metalon, diâmetro externo 22 mm ou 
7/8 polegada, espessura da parede 
1,2 mm, pintura eletrostática, tinta 
epóxi pó preta, soldagem pelo 
processo mig, tampo confeccionado 
em compensado espessura 18 mm, 
revestido na parte superior em 
laminado melamínico plástico (tipo 
fórmica) e envernizado na parte 
inferior, laterais revestidas com o 
mesmo material e cor do tampo 
superior, cantos arredondados, fixado 

Mesa: tampo 
80 x 80 x 1,8 
cm, altura da 
mesa 50 cm 
Cadeira: 
encosto: 27 x 
16 x 1,0 cm; 
altura do 
assento ao piso 
25 cm, altura 
total da cadeira 
54 cm. 

07 
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à estrutura por parafusos auto-
atarrachantes, dimensões da mesa: 
tampo 80 x 80 x 1,8 cm, altura da 
mesa 50 cm, pés com protetores de 
borracha.  
Cadeira: 04 pés, estrutura em tubo de 
metalon, diâmetro externo 22 mm, 
parede interna com espessura 1,2 
mm, estrutura do encosto em forma 
de "u", pintura eletrostática, tinta 
epóxi pó preta, soldagem pelo 
sistema mig, assento anatômico, 
cantos arredondados, com 27 cm de 
largura x 27 cm de profundidade, em 
compensado com espessura 10 mm, 
revestido na parte superior em 
laminado melamínico plástico (tipo 
fórmica) e envernizado na parte 
inferior, formato anatômico na frente, 
acompanhado pelos pés dianteiros, 
encosto: 27 x 16 x 1,0 cm, em 
compensado, formato anatômico, 
cantos arredondados, revestido na 
frente e atrás em laminado 
melamínico plástico (tipo fórmica), 
fixado à estrutura por de 04 rebites 
pop, em alumínio, cabeça 
arredondada, de 1,5 mm x 3/16 
polegada, altura do assento ao piso 
25 cm, altura total da cadeira 54 cm. 
Inclinação do encosto no mesmo 
prumo da inclinação dos pés 
traseiros, pés com protetores de 
borracha 

M04 
Conjunto 
Escolar (03 
a 05 anos) 

Conjunto de carteira escolar, idade de 
03 a 05 anos, composto de 01 mesa 
e 04 cadeiras.  
Mesa: montada sobre estrutura de 
metalon, diâmetro externo 22 mm ou 
7/8 polegada, espessura da parede 
1,2 mm, pintura eletrostática, tinta 
epóxi pó preta, soldagem pelo 
processo mig, tampo confeccionado 
em compensado espessura 18 mm, 
revestido na parte superior em 
laminado melamínico plástico (tipo 
fórmica) e envernizado na parte 
inferior, laterais revestidas com o 
mesmo material e cor do tampo 
superior, cantos arredondados, fixado 
à estrutura por parafusos auto-
atarrachantes, dimensões da mesa: 
tampo 90 x 90 x 1,8 cm, altura da 
mesa 53 cm, pés com protetores de 
borracha.  

Mesa: tampo 
90 x 90 x 1,8 
cm, altura da 
mesa 53 cm 
Cadeira: 
encosto: 30 x 
18 x 1,0 cm; 
altura do 
assento ao piso 
30 cm, altura 
total da cadeira 
60 cm 

45 
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Cadeira: 04 pés, estrutura em tubo de 
metalon, diâmetro externo 22 mm, 
parede interna com espessura 1,2 
mm, reforço nos pés dianteiros e 
traseiros a 20 cm de altura, estrutura 
do encosto em forma de "u", pintura 
eletrostática, tinta epóxi pó preta, 
soldagem pelo sistema mig, assento 
anatômico, cantos arredondados, 
com 30 cm de largura x 30 cm de 
profundidade, em compensado com 
espessura 10 mm, revestido na parte 
superior em laminado melamínico 
plástico (tipo fórmica) e envernizado 
na parte inferior, formato anatômico 
na frente, acompanhado pelos pés 
dianteiros, encosto: 30 x 18 x 1,0 cm, 
em compensado, formato anatômico, 
cantos arredondados, revestido na 
frente e atrás em laminado 
melamínico plástico (tipo fórmica), 
fixado à estrutura por de 04 rebites 
pop, em alumínio, cabeça 
arredondada, de 1,5 mm x 3/16 
polegada, altura do assento ao piso 
30 cm, altura total da cadeira 60 cm. 
Inclinação do encosto no mesmo 
prumo da inclinação dos pés 
traseiros, pés com protetores de 
borracha 

M05 

Armário de 
madeira 
(modelo 
PBH –
AAPA) 
 
 

Armário de madeira, modelo PBH – 
AAPA. Armário alto, medindo 0,90 x 
0,50 x 1,63 m, modulado com tampo, 
laterais, portas e prateleiras em 
aglomerado com 18mm de 
espessura, revestido em laminado 
melamínico na cor argila. 
Encabeçamentos em PVC extrudado, 
na mesma cor do laminado 
melamínico.  
Portas de correr, deslizando em 
canaletas de Nylon, suspensas em 
roldanas, com puxadores embutidos 
e fechadura frontal. 
Divisão interna com 3 prateleiras 
horizontais, reguláveis, formando 04 
vãos. Base metálica, pintada em 
epóxi preto. Sapatas reguladoras de 
nível. 

0,90 x 0,50 x 
1,63 m 

02 

M06 

Armário de 
madeira 
(modelo 
PBH – AM) 

Arrmário de madeira, modelo PBH – 
AM. Armário médio, medindo 0,90 x 
0,50 x 1,06 m, modulado com 
laterais, portas, frente e fundo em 
aglomerado de 18 mm de espessura 
revestido em laminado melamínico na 

0,90 x 0,50 x 
1,06 m 

02 
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cor argila, com encabeçamentos em 
PVC extrudado. Portas de correr, 
deslizando em canaletas de Nylon, 
suspensas em roldanas, com 
puxadores embutidos e fechadura 
frontal. 
02 prateleiras, em aglomerado 18 mm 
de espessura revestido em laminado 
melamínico na cor argila, sendo uma 
fixa e uma regulável, formando 03 
vãos. 
Base metálica pintada em epóxi 
preto. Sapatas reguladoras de nível.  

M25 

Armário de 
madeira 
(modelo 
PBH –AB) 

Armário de madeira, modelo PBH – 
AB. Armário baixo, medindo 0,90 x 
0,50 x 0,74 m, modulado com 
laterais, portas, frente e fundo em 
aglomerado de 18 mm de espessura, 
revestido em laminado melamínico na 
cor argila, com encabeçamentos em 
PVC extrudado. Portas de correr, 
deslizando em canaletas de Nylon, 
suspensas em roldanas, com 
puxadores embutidos e fechadura 
frontal. 
Divisão interna vertical, em 
aglomerado 18 mm, revestido em 
laminado melamínico na cor argila, 
uma prateleira de cada lado, 
regulável formando 02 vãos. Base 
pintada em epóxi preta.  

0,90 x 0,50 x 
0,74 m 

02 

M07 

Banco para 
refeitório 
(03 a 05 
anos) 

Banco para refeitório, para crianças 
de pré-escola, tampo em MDF, 
espessura 20 mm, revestido em 
laminado melamínico plástico, 
texturizado, nas partes superior e 
inferior, cor ovo, bordas com 
acabamento em PVC, espessura 
mínima 1 mm, superfície de curvatura 
180 graus, cor ovo, estrutura em tubo 
de aço metalon, 30 x 50 mm, 
espessura 1,5 mm, soldagem MIG, 
com travamento nas quatro pernas, 
pintura em tinta epóxi pó, na cor 
preta, semifosca, texturizada, sapatas 
em borracha. Dimensões 2,00 x 0,30 
m, altura 0,32 m. 

2,00 x 0,30 m, 
altura 0,32 m. 

12 

M08 

Mesa para 
refeitório 
03 a 05 
anos 
  

Mesa para refeitório para crianças de 
pré-escola, tampo em MDF, 
espessura 20 mm, revestida em 
laminado melamínico plástico 
texturizado, nas partes superior e 
inferior, cor ovo, bordas com 
acabamento em PVC, espessura 
mínima 1 mm, superfície de curvatura 

2,00 x 0,60 m, 
altura 0,54 m. 

06 
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180 graus, cor ovo, estrutura em aço 
metalon, 30 x 50 mm, chapa com 
espessura 1,5 mm, soldagem MIG, 
com travamento nas quatro pernas, 
pintura eletrostática em tinta epóxi, na 
cor preta, semifosca, texturizada, 
sapatas em borracha. Dimensões 
2,00 x 0,60 m, altura 0,54 m. 

M09 

Cadeira 
giratória 
(modelo 
PBH-CG) 

Modelo PBH-CG. Assento em e 
encosto de formato anatômico, 
moldurado em chapa de ou madeira 
em compensado de boa qualidade, 
de 12 mm de espessura. Estofado em 
espuma de Nylon, revestido em couro 
sintético na cor marrom. Borda frontal 
arredondada, com proteção em PVC, 
na cor preta, no encosto e assento. 
Encosto com regulagem de altura e 
reclinação mecânica, com, no 
mínimo, cinco regulagens. Estrutura 
metálica com bases de cinco hastes 
com molejo regulável de altura; com 
ou sem rodízios de Nylon duplo 
pintada em preto, pelo sistema 
eletrostático e curada em estufa. 
Encosto medindo 0,40 x 0,27 m e 
assento de 0,43 x 0,42 m. Sistema de 
fixação por meio de porcas de garras 
com utilização de parafusos 
sextavados. Parte dos fundos do 
encosto revestido em couro sintético 
na cor preta e/ou plástico rígido na 
cor preta. No uso de chapa de aço, a 
pintura deverá ser em epóxi preto-
fosco, pelo sistema eletrostático e 
curada em estufa. Variação aceitável 
de até 5% (cinco por cento) nas 
dimensões. 

Encosto 
medindo 0,40 x 
0,27 m  
 
Assento de 
0,43 x 0,42 m. 

05 

M10 

Mesa para 
escritório 
(Variação 
do modelo 
PBH-ME 1) 

Variação do modelo PBH-ME 1.  
Mesa medindo 1,25 x 0,60 x 0,75 m, 
em aglomerado de 25 mm de 
espessura, revestido em laminado 
melamínico plástico (tipo fórmica), 
nas partes inferior e superior, na cor 
ovo, com acabamento com bordas 
arredondadas, em PVC, superfície de 
curvatura 180 graus, na cor ovo. 
Estrutura em tubo de aço, de seção 
retangular de 30 x 50 mm, pintado em 
epóxi preto-fosco pelo sistema 
eletrostático e curada em estufa. 
Fixação por meio de parafusos em 
bucha de aço, com sapatas de Nylon. 
Painel frontal longitudinal recuado, 
em aglomerado de 15 mm de 

1,25 x 0,60 x 
0,75 m 

13 
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espessura, revestido em laminado 
melamínico plástico, nas duas faces, 
na cor ovo, com acabamento com 
bordas arredondadas, em PVC, 
superfície de curvatura 180 graus, na 
cor ovo. 
Gaveteiro, direita ou esquerda, com 
01 (uma) gaveta, medindo 0,35 x 0,40 
x 0,25 m, revestido em laminado 
melamínico plástico, na cor ovo, com 
acabamento com bordas 
arredondadas, em PVC, superfície de 
curvatura 180 graus, na cor ovo, com 
puxadores em prensa. Variação 
aceitável de até 5% (cinco por cento) 
nas dimensões. 

M11 

Mesa 
redonda 
para 
reunião 
(Modelo 
PBH-MRR) 

Modelo PBH-MRR. Mesa medindo 
1,20 x 0,75 m, tampo em aglomerado 
de 25 mm de espessura, revestido 
em laminado melamínico plástico 
(tipo fórmica) nas partes superior e 
inferior, na cor ovo, acabamento com 
bordas arredondadas, tipo 
postforming, na cor ovo.  
Estrutura em tubo de aço 75 mm, 
pintada em epóxi preto-fosco pelo 
sistema eletrostático e curada em 
estufa. Fixação por meio de 
parafusos em bucha de aço, com 
sapatas reguladoras de nível, em 
aço, nos cinco pés. Variação 
aceitável de até 5% (cinco por cento) 
nas dimensões.  
Observação: Acabamento tipo 
postforming= acabamento em PVC, 
superfície de curvatura 180 graus.         

1,20 x 0,75 m 02 

M12 

Mesa para 
telefone 
(Modelo 
PBH-MT) 

Modelo PBH-MT. Mesa medindo 0,45 
x 0,40 x 0,65 m, tampo em 
aglomerado de 25 mm de espessura, 
revestido em laminado melamínico 
plástico (tipo fórmica), nas partes 
inferior e superior, na cor ovo, com 
acabamento tipo postforming, na cor 
ovo, fechada nas laterais e fundo, 
formando dois vãos para catálogos.  
Estrutura em tubo de aço, de seção 
retangular de 30 x 50 mm, pintado em 
epóxi preto-fosco pelo sistema 
eletrostático e curada em estufa. 
Fixação por meio de parafusos em 
bucha de aço e com rodízios. 
Variação aceitável de até 5% (cinco 
por cento) nas dimensões. 
Observação: Acabamento tipo 
postforming= acabamento em PVC, 

0,45 x 0,40 x 
0,65 m 

01 
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superfície de curvatura 180 graus.         

M13 
Quadro de 
aviso em 
madeira 

Estrutura em madeira, sem cavalete, 
medindo 1,20 x 0,90 m, 
aproximadamente. Fundo em cortiça, 
forrado com feltro verde. 

1,20 x 0,90 m 04 

M14 

Volante de 
apoio 
(Modelo 
PBH-VA) 

Modelo PBH-VA. Volante de apoio 
medindo 0,47 x 0,40 x 0,65 m, em 
aglomerado de 25 mm de espessura, 
revestido em laminado melamínico 
plástico (tipo fórmica) nas duas faces, 
na cor ovo, com acabamento tipo 
postforming, na cor ovo e rodízios 
duplos de Nylon. 
Gaveteiro composto de 02 (duas) 
gavetas e 01 (um) gavetão com 
ferragens para pasta suspensa com 
puxadores em prensa. 
Variação aceitável de até 5% (cinco 
por cento) nas dimensões. 
Observação: Acabamento tipo 
postforming= acabamento em PVC, 
superfície de curvatura 180 graus. 

0,47 x 0,40 x 
0,65 m 

01 

 

4.1.2. Móveis de aço 
 

ID Descritivo Especificação 
Dimensão 
(L x A x P) 

Quantidade 
mínima por 

UMEI 

A01 

Arquivo de 
aço para 
pastas 
suspensas 

Arquivo de aço para pastas 
suspensas, tamanho ofício, 
confeccionado em chapa de aço 
número 22, com reforço estrutural em 
chapa de aço número 18, nos 04 
cantos da caixa do arquivo (frente e 
fundo). Composto por 04 gavetas 
sobrepostas, em chapa de aço 
número 22, com acabamento nas 
laterais com dobra, contendo, cada 
gaveta, armação para sustentação de 
pastas, em chapa de aço número 14. 
Carrinho telescópico em chapa de 
aço número 18, com travessas na 
frente e fundo. Calha do arquivo 
(corrediça) em chapa de aço número 
14, com 08 rolamentos esféricos 
(rolamento de aço, diâmetro de 1 
polegada) em cada gaveta, com 
rolamento central preso através de 
rabicho, em chapa de aço número 18. 
Frente das gavetas com puxadores 
cromados, fechadura tipo yale e visor 
porta etiqueta, para identificação. 
Pintura em esmalte sintético, com 
tratamento antiferruginoso em banhos 
de decapagem e fosfatização, cor 

altura 1,33 m x 
largura 0,47 m 
x profundidade 
0,71 m. 

03 
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cinza-claro.  
Variação aceitável de até 5% (cinco 
por cento), a mais, nas dimensões. 

A02 
Escaninho 
de aço 

Escaninho de aço confeccionado em 
chapa de aço número 22, com 16 
(dezesseis) compartimentos 
sobrepostos (04 na horizontal e 04 na 
vertical), portas com bordas 
dobradas, com puxadores e 
fechaduras tipo yale, de segredo 
único, com ventilação e visor de 
identificação em cada porta, 
dobradiças embutidas. 04 pés em 
chapa de aço número 14, em formato 
de "l", nos cantos do escaninho, com 
dimensões de 5 x 5 cm na parte que 
toca no escaninho e 3 x 3 cm na 
parte que toca no chão, altura 10 cm, 
soldados ao móvel. 
Tratamento de pintura, mediante 
processo químico com desengraxante 
fosfatizado, pintura com tinta em pó a 
base de resina híbrida epóxi-
poliéster, curada em estufa, na cor 
cinza-claro.  
Variação aceitável de até 5% (cinco 
por cento), a mais, nas dimensões. 

1,20 x 0,40 x 
2,00 m. 

03 

A03 
Estante de 
aço para 
biblioteca 

Estante de aço para biblioteca, 
estante simples, com 06 prateleiras. 
Base da estante com rodapé em 
chapa de aço número 18, altura 12 
cm, laterais da base em chapa de aço 
número 14, altura 30 cm. Prateleiras 
em chapa de aço número 22, largura 
21 cm, com dobra na borda frontal, 
com abas laterais em chapa de aço 
número 18, altura 20 cm, bandejas 
com 01 reforço do tipo ômega no 
sentido longitudinal, largura 5 cm. 
Prateleiras fixadas em estrutura 
formada por 2 colunas, na parte de 
trás, com travamento em sua parte 
superior e cruzamento em forma de 
"x", em chapa de aço número 14, 
largura de 3 cm, no fundo, toda a 
estrutura em chapa de aço número 
18, perfil 8 x 2,5 cm.  
Tratamento de pintura mediante 
processo químico com desengraxante 
fosfatizado, pintura com tinta em pó à 
base de resina híbrida epóxi-
poliéster, curada em estufa, na cor 
cinza-claro.  
Variação aceitável de até 5% (cinco 
por cento), a mais, nas dimensões. 

1,00 x 0,32 x 
2,20 m, 

05 
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4.1.3. Roupa de cama/Enxoval 

 

ID Descritivo Especificação 
Dimensão 
(L x A x P) 

Quantidade 
mínima por 

UMEI 

C01 
Colchão 
para berço 

Colchão em espuma, densidade 23, 
revestido em couro sintético, 130 x 60 
x 10 cm aproximadamente 

130 x 60 x 10 
cm 
aproximadame
nte 

14 

C02 
Colchonete 
para sala 
de aula 

Colchão em espuma, densidade 23, 
revestido em couro sintético, 150 x 60 
x 08 cm aproximadamente 

150 x 60 x 08 
cm 
aproximadame
nte 

40 

C03 Travesseiro 

Travesseiro para mesa clínica, em 
espuma, revestido em plástico 
hospitalar, 40 x 30 x 5 cm 
aproximadamente 

40 x 30 x 5 cm 
aproximadame
nte 

14 

C04 
Edredom 
de berço 

Edredom para Berço  Estampado 
1.00x1.50m - Percal 180 Fios 100% 
Algodão com enchimento 100% 
Poliéster 200gm

2
 

1.00x1.50m 80 

C05 
Toalha de 
mesa 

Toalha para mesa retangular 
Estampada 2.40x1.20m – 60% 
algodão e 40% Poliéster 

2.40x1.20m 18 

C06 Babador 
Babador decorado 100% algodão 
atoalhado 
 240x200x5 mm 

240x200x5 mm 100 

 
 
 

4.2. Escola Municipal 
 

Categorias Descritivo Quantidade mínima por EM 

Mobília 

Cadeira fixa simples 40 

Cadeira fixa 75 

Cadeira giratória 10 

Mesa para escritório 20 

Mesa para escritório 04 

Mesa redonda 12 

Mesa ovalada 02 

Mesa para refeitório 10 

Banco para refeitório 20 

Conjunto escolar 480 

Mesa para telefone 02 

Quadro de aviso 04 

Volante de apoio 02 
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Categorias Descritivo Quantidade mínima por EM 

Móveis de aço 

Armário em aço 40 

Arquivo de aço para pastas suspensas 06 

Escaninho de aço 04 

Estante de aço para biblioteca com dupla 
face 

06 

Estante de aço para biblioteca 06 

Equipamentos 

CFTV - câmeras 06 

CFTV – monitor de visualização de 
imagens 

01 

Estação de monitoramento 01 

Teclado de controle 01 

Sistema de sonorização 01 

 
Enxoval EM 
 

Peça 
Quantidade referencial 

por aluno 
Quantidade 

referencial por EM 

Tempo médio 
referencial para 

reposição 

Toalha 4 por aluno 3.840 2 anos 

 
 

4.2.1. Mobília 
 

ID Descritivo Especificação 
Dimensão 
(L x A x P) 

Quantidade 
mínima por 

EM 

ME01 
Cadeira 
fixa 
simples 

Cadeira fixa, simples, sem braço, 04 
pés, assento e encosto de formato 
anatômico, moldurados em chapa de 
aço ou madeira, estofados em 
espuma de nylon injetada, 
revestidos em couro sintético, cor 
marrom, com bordas arredondadas, 
acabamento em pvc cor preta. 
Pés em tubo de aço de 7/8 
polegada, em estrutura soldada, em 
monobloco, fixada ao assento com 4 
parafusos sextavados, com porcas 
de garras de aço, com sapatas de 
borracha, pintura em epóxi preto-
fosco, pelo sistema eletrostático e 
curada em estufa. 
Variação aceitável de até 5%, a 
mais, em suas dimensões. 

Encosto 0,40 x 
0,27 m e 
assento 0,43 x 
0,43 m. 

40 

ME02 
Cadeira 
fixa 

Cadeira fixa, estrutura em tubo de 
aço industrial, parede reforçada, 
espessura 1,5 mm, perfil 20 x 20 

assento 390 x 
390 x 10 mm, 
altura 450 mm 

40 
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mm, pintura eletrostática, tinta epóxi 
preta, soldagem pelo sistema mig, 
barra transversal para reforço nos 
pés dianteiros e traseiros a 300 mm 
do piso, com abertura de 480 mm 
entre o pé dianteiro e traseiro, 
estrutura do encosto em forma de u, 
assento e encosto em compensado, 
revestidos em laminado melamínico 
plástico (tipo fórmica), cor ovo, com 
formatos anatômicos, fixados à 
estrutura (assento e encosto) por 04 
rebites de alumínio 6,1 x 25 mm. 
Sapatas de borracha. 
Variação aceitável de até 5% (cinco 
por cento) nas dimensões 

do piso; 
encosto 240 x 
390 x 15 mm; 
altura total da 
cadeira 840 
mm. 

ME03 

Cadeira 
giratória 
(modelo 
PBH-CG) 

Cadeira giratória, modelo PBH-CG. 
Assento e encosto de formato 
anatômico, moldurado em chapa de 
aço ou madeira em compensado de 
boa qualidade, de 12 mm de 
espessura. Estofado em espuma de 
nylon, revestido em couro sintético 
na cor marrom. Borda frontal 
arredondada, com proteção em pvc, 
na cor preta, no encosto e assento. 
Encosto com regulagem de altura e 
reclinação mecânica, com no 
mínimo, cinco regulagens. Estrutura 
metálica com bases de cinco hastes 
com molejo regulável de altura; com 
ou sem rodízios de nylon duplo 
pintada em preto, pelo sistema 
eletrostático e curada em estufa. 
Encosto medindo 0,40 x 0,27 m e 
assento de 0,43 x 0,42 m. Sistema 
de fixação por meio de porcas de 
garras com utilização de parafusos 
sextavados. Parte dos fundos do 
encosto revestido em couro sintético 
na cor preta e/ou plástico rígido na 
cor preta. No uso de chapa de aço, a 
pintura deverá ser em epóxi preto- 
fosco, pelo sistema eletrostático e 
curada em estufa.  
Variação aceitável de até 5%  (cinco 
por cento) nas dimensões. 

Encosto 
medindo 0,40 x 
0,27 m e 
assento de 
0,43 x 0,42 m 

10 

ME04 

Mesa para 
escritório 
(variação 
modelo 
PBH-ME 1) 

Mesa para escritório, variação do 
modelo PBH-ME1. Mesa medindo 
1,25 x 0,60 x 0,75 m em aglomerado 
de 25 mm de espessura, revestido 
em laminado melamínico plástico 
(tipo fórmica), nas partes inferior e 
superior, na cor ovo, com 
acabamento com bordas 

1,25 x 0,60 x 
0,75 m 

20 
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arredondadas, em pvc, superfície de 
curvatura 180 graus, na cor ovo. 
Estrutura em tubo de aço, de seção 
retangular de 30 x 50 mm, pintado 
em epóxi preto-fosco pelo sistema 
eletrostático e curada em estufa. 
Fixação por meio de parafusos em 
bucha de aço, com sapatas de 
nylon. Painel frontal longitudinal 
recuado, em aglomerado de 15 mm 
de espessura, revestido em 
laminado melamínico plástico, nas 
duas faces, na cor ovo, com 
acabamento com bordas 
arredondadas, em pvc, superfície de 
curvatura 180 graus, na cor ovo. 
gaveteiro, direita ou esquerda, com 
1 (uma) gaveta, medindo 0,35 x 0,40 
x 0,25 m, revestido em laminado 
melamínico plástico, na cor ovo, com 
acabamento com bordas 
arredondadas, em pvc, superfície de 
curvatura 180 graus, na cor ovo, 
com puxadores em prensa.  
Variação aceitável de até 5% (cinco 
por cento) nas dimensões 

ME05 

Mesa para 
escritório 
(modelo 
PB-ME2) 

Mesa para escritório, modelo PBH-
ME2. Mesa medindo 1,55 x 0,75 x 
0,75 m com tampo em aglomerado 
de 25 mm de espessura, revestido 
em laminado melamínico plástico 
(tipo fórmica), nas partes inferior e 
superior, na cor ovo, acabamento 
com bordas arredondadas, tipo 
postforming, na cor ovo. Estrutura 
em tubo de aço, de seção retangular 
de 30 x 50 mm, pintado em epóxi 
preto-fosco pelo sistema 
eletrostático e curada em estufa. 
Fixação por meio de parafusos em 
bucha de aço com sapatas de nylon. 
Painel frontal longitudinal recuado, 
em aglomerado de 15 mm de 
espessura, revestido em laminado 
melamínico plástico, nas duas faces, 
na cor ovo, com acabamento tipo 
postforming, na cor ovo. Opcional: 
gaveteiro, direita ou esquerda, com 
03 (três) gavetas, medindo 0,40 x 
0,50 x 0,35 m, revestido em 
laminado melamínico plástico, na cor 
ovo, com acabamento tipo 
postforming, na cor ovo, com 
puxadores em prensa. Variação 
aceitável de até 5% (cinco por cento) 

1,55 x 0,75 x 
0,75 m 

4 



 

 

 

Secretaria Municipal de Educação 

Rua Carangola, 288 / 7º Andar – Santo Antônio 

CEP 30330-240  Belo Horizonte/MG   

Fone: (031) 3277-8622 - Fax: 3277-8606  

  25 
 

nas dimensões.  obs: tipo 
postforming = acabamento com 
bordas arredondadas, em pvc, 
superfície de curvatura a 180 graus 

ME06 

Mesa 
redonda 
para 
reunião 
(modelo 
PBH-MRR) 

Mesa redonda para reunião, modelo 
PBH-MRR. Mesa medindo 1,20 x 
0,75 m, tampo em aglomerado de 25 
mm de espessura, revestido em 
laminado melaminico plástico (tipo 
formica) nas partes superior e 
inferior, na cor ovo, acabamento 
com bordas arredondadas, tipo 
postforming, na cor ovo. Estrutura 
em tubo de aço 75 mm, pintada em 
epoxi preto-fosco pelo sistema 
eletrostático e curada em estufa. 
Fixação por meio de parafusos em 
bucha de aço, com sapatas 
reguladoras de nível, em aço, nos 
cinco pés.  
Variação aceitável de até 5% (cinco 
por cento) nas dimensões.  
Observação: acabamento tipo 
postforming = acabamento em pvc, 
superfície de curvatura 180 graus         

1,20 x 0,75 m 12 

ME07 

Mesa 
ovalada 
para 
reunião 
(modelo 
PBH-
MORG) 

Mesa ovalada para reunião, modelo 
PBH-MORG. Mesa medindo 3,00 x 
1,10 x 0,75 m, com tampo em 
aglomerado de 25 mm de 
espessura, revestido em laminado 
melamínico plástico (tipo fórmica) 
nas partes superior e inferior, na cor 
ovo, acabamento com bordas 
arredondadas, tipo postforming, na 
cor ovo. Painel longitudinal, no 
centro, em aglomerado de 25 mm, 
com acabamento em laminado 
melamínico plástico (tipo fórmica) 
nas duas faces, na cor ovo, com 
acabamento tipo postforming, na cor 
ovo, unindo as estruturas metálicas. 
Estrutura em tubo de aço de seção 
retangular de 30 x 50 mm, pintada 
em epóxi preto-fosco pelo sistema 
eletrostático e curada em estufa. 
Fixação por meio de parafusos em 
bucha de aço com sapatas 
reguladoras de nível em aço. 
Variação aceitável de até 5% (cinco 
por cento) nas dimensões.           
observação: acabamento tipo 
postforming = acabamento em pvc, 
superfície de curvatura 180 graus        

3,00 x 1,10 x 
0,75 m 

2 

ME08 
Mesa para 
refeitório 

Mesa para refeitório, para crianças 
de ensino fundamental, tampo em 

2,00 x 0,80 m, 
altura 0,74 m 

10 
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mdf, espessura 20 mm, revestida em 
laminado melamínico plástico 
texturizado, nas partes superior e 
inferior, cor ovo, bordas com 
acabamento em pvc, espessura 
mínima 1 mm, superfície de 
curvatura 180 graus, cor ovo, 
estrutura em aço metalon, 30 x 50 
mm, chapa com espessura 1,5 mm, 
soldagem mig, com travamento nas 
quatro pernas, pintura eletrostática 
em tinta epóxi pó, na cor preta, 
semifosca, texturizada, sapatas em 
borracha. 

ME09 
Banco 
para 
refeitório 

Banco para refeitório, para crianças 
de ensino fundamental, tampo em 
mdf, espessura 20 mm, revestido em 
laminado melamínico plástico, 
texturizado, nas partes superior e 
inferior, cor ovo, bordas com 
acabamento em pvc, espessura 
mínima 1 mm, superfície de 
curvatura 180 graus, cor ovo, 
estrutura em tubo de aço metalon, 
30 x 50 mm, espessura 1,5 mm, 
soldagem mig, com travamento nas 
quatro pernas, pintura em tinta epóxi 
pó, na cor preta, semifosca, 
texturizada, sapatas em borracha.  

2,00 x 0,35 m, 
altura 0,44 m 

20 

ME10 
Conjunto 
escolar 

Conjunto escolar, para aluno 
tamanho 6, modelo cja-06 fde, da 
fundação para o desenvolvimento da 
educação, conforme especificação 
em anexo. 

 480 

ME11 

Mesa para 
telefone 
(modelo 
PBH-MT) 

Mesa para telefone, modelo PBH-
MT. Mesa medindo 0,45 x 0,40 x 
0,65 m, tampo em aglomerado de 25 
mm de espessura, revestido em 
laminado melamínico plástico (tipo 
fórmica), nas partes inferior e 
superior, na cor ovo, com 
acabamento tipo postforming, na cor 
ovo, fechada nas laterais e fundo, 
formando dois vãos para catálogos. 
Estrutura em tubo de aço, de seção 
retangular de 30 x 50 mm, pintado 
em epóxi preto-fosco pelo sistema 
eletrostático e curada em estufa. 
Fixação por meio de parafusos em 
bucha de aço e com rodízios. 
Variação aceitável de até 5% (cinco 
por cento) nas dimensões. 
Observação: acabamento tipo 
postforming = acabamento em pvc, 
superfície de curvatura 180 graus         

0,45 x 0,40 x 
0,65 m 

2 
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ME12 
Quadro de 
aviso 

Quadro de aviso, estrutura em 
madeira, sem cavalete, medindo 
1,20 x 0,90 metro aproximadamente, 
fundo em cortiça, forrado com feltro 
verde 

1,20 x 0,90 
metro 
aproximadame
nte 

4 

ME13 

Volante de 
apoio 
(modelo 
PBH-VA) 

Volante de apoio, modelo PBH-VA.  
Volante de apoio medindo 0,47 x 
0,40 x 0,65 m, em aglomerado de 25 
mm de espessura, revestido em 
laminado melamínico plástico (tipo 
formica) nas duas faces, na cor ovo, 
com acabamento tipo postforming, 
na cor ovo e rodízios duplos de 
nylon. Gaveteiro composto de 2 
(duas) gavetas e 1 (um) gavetão 
com ferragens para pasta suspensa 
com puxadores em prensa.  
Variação aceitável de até 5% (cinco 
por cento) nas dimensões. 
Observação: acabamento tipo 
postforming = acabamento em pvc, 
superfície de curvatura 180 graus 

0,47 x 0,40 x 
0,65 m 

2 

 
4.2.2. Móveis de aço 

 

ID Descritivo Especificação 
Dimensão 
(L x A x P) 

Quantidade 
mínima por 

EM 

AE01 
Armário 
em aço 

Armário em aço, confeccionado em 
chapa de aço número 22, com 2 
portas de abrir, com bordas 
dobradas,  reforço interno, tipo 
ômega , no sentido vertical, no centro 
de cada porta, com largura de 10 cm, 
com dobradiças embutidas.  vista 
frontal, sobreposta à porta que 
contém o puxador, com 4 cm de 
largura. Puxador na vertical e 
fechadura tipo yale, de segredo 
único. Divisão interna na horizontal, 
com 4 prateleiras, dobradas nas 
bordas, com alturas reguláveis 
através de suportes laterais na 
vertical, tipo cremalheiras (2 em cada 
lateral do armário), em chapa de aço 
número 18, largura de 4,5 cm, com 
dentes de 5 em 5 cm. Bandejas com 
1 reforço do tipo ômega, largura 7 
cm. Base do armário com sapata de 
12 cm de altura. Tratamento de 
pintura mediante processo químico 
com desengraxante fosfatizado, 
pintura com tinta em pó, à base de 
resina híbrida epóxi-poliéster, curada 
em estufa, na cor cinza-claro. 

0,90 x 0,40 x 
1,96 m, 

40 
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Variação aceitável de até 5% (cinco 
por cento), a mais, nas dimensões 

AE02 

Arquivo 
de aço 
para 
pastas 
suspensas 

Arquivo de aço, arquivo para pastas 
suspensas, tamanho ofício, 
confeccionado em chapa de aço 
número 22, com reforço estrutural em 
chapa de aço número 18, nos 04 
cantos da caixa do arquivo (frente e 
fundo). Composto por 04 gavetas 
sobrepostas, em chapa de aço 
número 22, com acabamento nas 
laterais com dobra, contendo, cada 
gaveta, armação para sustentação de 
pastas, em chapa de aço número 14. 
Carrinho telescópico em chapa de 
aço número 18, com travessas na 
frente e fundo. Calha do arquivo 
(corrediça) em chapa de aço número 
14, com 08 rolamentos esféricos 
(rolamento de aço, diâmetro de 1 
polegada) em cada gaveta, com 
rolamento central preso através de 
rabicho, em chapa de aço número 18. 
Frente das gavetas com puxadores 
cromados, fechadura tipo yale e visor 
porta etiqueta, para identificação. 
Pintura em esmalte sintético, com 
tratamento antiferruginoso em banhos 
de decapagem e fosfatização, cor 
cinza-claro. variação aceitável de até 
5% (cinco por cento), a mais, nas 
dimensões 

altura 1,33 m x 
largura 0,47 m 
x profundidade 
0,71 m. 

06 

AE03 
Escaninho 
de aço 

Escaninho de aço confeccionado em 
chapa de aço número 22, com 16 
(dezesseis) compartimentos 
sobrepostos (04 na horizontal e 04 na 
vertical), portas com bordas 
dobradas, com puxadores e 
fechaduras tipo yale, de segredo 
único, com ventilação e visor de 
identificação em cada porta, 
dobradiças embutidas. 04 pés em 
chapa de aço número 14, em formato 
de "l", nos cantos do escaninho, com 
dimensões de 5 x 5 cm na parte que 
toca no escaninho e 3 x 3 cm na 
parte que toca no chão, altura 10 cm, 
soldados ao móvel. Tratamento de 
pintura, mediante processo químico 
com desengraxante fosfatizado, 
pintura com tinta em pó a base de 
resina híbrida epóxi-poliéster, curada 
em estufa, na cor cinza-claro. 
Variação aceitável de até 5% (cinco 
por cento), a mais, nas dimensões 

1,20 x 0,40 x 
2,00 m. 

4 
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AE04 
Estante de 
aço 

Estante de aço para biblioteca, 
estante com dupla face, com 12 
prateleiras (06 de cada lado). Base 
da estante com rodapé em chapa de 
aço número 18, altura 12 cm, laterais 
da base em chapa de aço número 14, 
altura 30 cm. Prateleiras em chapa de 
aço número 22, com dobra na borda 
frontal, largura 21 cm, com abas 
laterais em chapa de aço número 18, 
altura 20 cm, bandejas com 01 
reforço do tipo ômega no sentido 
longitudinal, largura 5 cm. Prateleiras 
fixadas em estrutura formada por 2 
colunas laterais centrais, com 
travamento em sua parte superior e 
cruzamento em forma de "x", em 
chapa de aço número 14, largura de 
3 cm, no fundo, toda a estrutura em 
chapa de aço número 18, perfil 8 x 
2,5 cm. Tratamento de pintura 
mediante processo químico com 
desengraxante fosfatizado, pintura 
com tinta em pó à base de resina 
híbrida epóxi-poliéster, curada em 
estufa, na cor cinza-claro.  
Variação aceitável de até 5% (cinco 
por cento), a mais, nas dimensões 

1,00 x 0,57 x 
2,20 m, 

6 

AE05 
Estante de 
aço para 
biblioteca 

Estante de aço para biblioteca, 
estante simples, com 06 prateleiras. 
Base da estante com rodapé em 
chapa de aço número 18, altura 12 
cm, laterais da base em chapa de aço 
número 14, altura 30 cm. Prateleiras 
em chapa de aço número 22, largura 
21 cm, com dobra na borda frontal, 
com abas laterais em chapa de aço 
número 18, altura 20 cm, bandejas 
com 01 reforço do tipo ômega no 
sentido longitudinal, largura 5 cm. 
Prateleiras fixadas em estrutura 
formada por 2 colunas, na parte de 
trás, com travamento em sua parte 
superior e cruzamento em forma de 
"x", em chapa de aço número 14, 
largura de 3 cm, no fundo, toda a 
estrutura em chapa de aço número 
18, perfil 8 x 2,5 cm. Tratamento de 
pintura mediante processo químico 
com desengraxante fosfatizado, 
pintura com tinta em pó à base de 
resina híbrida epóxi-poliéster, curada 
em estufa, na cor cinza-claro. 
Variação aceitável de até 5% (cinco 
por cento), a mais, nas dimensões 

1,00 x 0,32 x 
2,20 m, 

6 
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4.2.3. Roupa de cama/Enxoval 

 

ID Descritivo Especificação 
Dimensão 
(L x A x P) 

Quantidade 
referencial 

por EM 

CE01 
Toalha 
para 
banho 

Toalha para banho, 100% algodão, 
fibra longa, pré-lavada, pré-encolhida, 
fio penteado, gramatura mínima de 
330 g/m², com motivo infantil, 
acabamento em costura dupla. 

130 x 70 cm 
aproximadame
nte 

3840 

 

 

4.3. Equipamento de CFTV para UMEIs e EMs 

 
CFTV 
 

Toda a tecnologia de vídeo monitoramento a ser utilizada deverá ser composta por 

câmeras de monitoramento em cores, servidores de gerenciamento e armazenamento 

de imagens e estações/monitores de monitoramento. 

 

O sistema de CFTV deverá ser suportado por No-break a fim de que eventuais falhas 

na alimentação de energia elétrica pela concessionária não impactem a gravação dos 

vídeos.  

 

Sistema de Gerenciamento de Vídeo e de Monitoramento: 

 

O Sistema de gravação deverá ser apropriado para atender, no mínimo, a sistemas 

com 4 (quatro) câmeras, apresentando alta estabilidade e segurança das informações. 

Para isso, deve conter as seguintes características técnicas mínimas: 

a) Compressão H.264; 

b) Visualização remota através de LAN/WAN/internet ; 

c) Backup das imagens e eventos do sistema através da porta USB; 

d) Sistema dual-bitstream, opção para gravação de imagens em qualidade 

diferente das imagens transmitidas pela rede, fazendo com que a comunicação 

aconteça mais rapidamente; 

e) Função pentaplex real: visualização ao vivo, gravação, reprodução, backup e 

acesso remoto por software Client ou navegador web; 

f) Reprodução simultânea de todos os canais sem parar a gravação; 
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g) Programação para captura e envio de alertas e fotos por email; 

h) Software para gerenciamento das imagens: sistema inteligente de 

monitoramento e comunicação via web browser; 

i) Suporte a máscara de privacidade, ajuste de cores, títulos, hora e data; 

j) Múltiplos métodos de controle: painel frontal, controle remoto, mouse USB, 

rede e teclado; 

k) Controle de câmeras speed dome (PTZ) preset, varredura, autopan, autotour, 

rotina e funções auxiliares (com speed dome é possível o posicionamento 3D); 

l) Operação remota: monitoramento, configuração total do sistema, controle PTZ, 

reprodução, download de arquivos gravados, informações sobre registros, 

acionamento das saídas de relé; 

m) Deve ser capaz de configurar e tratar alarmes (perda de sinal de vídeo, 

detecção de movimento, entre outros); 

n) Programação de eventos que geram alarmes; 

o) Programação de gravação automática de vídeo em gravadores de vídeo 

conectados a rede. 

 

Câmeras: 

a) As câmeras poderão ser do tipo fixa ou móvel (PTZ – Pan, Tilt, Zoom). 

b) Quando da utilização de câmeras móveis, estas deverão: 

i. possuir zoom óptico de 36x, Auto Pivot, Auto Scaling, função noite e dia. 

ii. Movimento horizontal (PAN) em 0° (zero graus) a 360º (trezentos e 

sessenta graus) contínuos, sem fim de curso; 

iii. Giro vertical Tilt de +18° (dezoito graus) a 90º (noventa graus) com 

pivotamento eletrônico da imagem a 90 graus; 

iv. Pelo menos até 210º/seg de Velocidade de Pré-Posicionamento de 

Panorâmica e de Inclinação; 

c) As câmeras instaladas deverão ter elevado desempenho e garantir a mais 

elevada qualidade de imagem em qualquer situação de luminosidade.  

d) Cada câmera deverá possuir gabinete compacto anti-vandalismo  

e) Número de Pixels (H)510 X (V) 492, ` 

f) Resolução Horizontal 420 TVL,  

g) Sistema de Sincronismo Interno,  

h) Características de Gamma 0,45 
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i) Compensação de Blacklight Automático,  

j) Balanço de Branco Automático,  

k) Iluminação Mínima Color - 0,6 Lux (F:2.0), Monocromático - 0,05 Lux,  

l) Shutter Eletrônico 1/60 ~ 1/100.00. 

m) Temperatura de Operação (-10° ~ +50°) 95% umidade 

n) Câmera deverá ser dotada de auto íris e auto foco; 

 

Monitor de vídeo: 

Características mínimas do monitor de vídeo para visualização local de imagens e 

alarmes: 

a) Monitor LCD 18.5 

b) Tempo de resposta: 5ms,  

c) Sinais de sincronização H/V,  

d) Entradas D-SUB de 15 pinos,  

e) Consumo de energia - Menos de 0,3 Watts; 

f) Tipo de alimentação: Incorporada. 

 

Item 

Quantidade 

mínima por 

UMEI 

Quantidade 

minima por 

EM 

Câmera fixa IP interna do tipo minidome 2 4 

Câmera PTZ (pan, tilt, zoom) IP envirodome externa 2 2 

Monitor 20": LCD de alta definição – Estações de Monitoramento 1 1 

Estação (microcomputador) de monitoramento para visualização das 

imagens com duas saídas de vídeo 
1 1 

Teclado de Controle compatível com sistema IP/câmeras móveis 1 1 

 
 

 

 

5 OBRIGAÇÕES 
 

Em relação aos mobiliários e aos equipamentos, a CONCESSIONÁRIA tem o dever 

de: 

 

 Garantir que todos os mobiliários e equipamentos apresentados nesse ANEXO 

sejam repostos em caso de eventual perecimento, destruição, roubo, furto, 

perda ou quaisquer outros tipos de danos causados aos BENS VINCULADOS 
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referidos nas subcláusulas 6.1.1 e 6.1.2, do CONTRATO, não cobertos pelas 

apólices de seguro contratadas pela CONCESSIONÁRIA ou pela garantia do 

fabricante, exceto em caso de destruição decorrente de atos de vandalismo 

praticado pelos USUÁRIOS das unidades, conforme descrito na cláusula 

29.1.4 do CONTRATO; 

 Garantir que todos os mobiliários e equipamentos apresentados neste ANEXO 

estejam disponíveis e em perfeitas condições de uso para permitir o adequado 

funcionamento das UNIDADES DE ENSINO durante todo o período de 

CONCESSÃO; 

 Realizar manutenção, renovação e reposição dos equipamentos e mobiliários 

das UNIDADES DE ENSINO, em atendimento à necessidade de preservação 

das características originais destes; 

 Manter os equipamentos e mobiliários operando com qualidade e bom 

funcionamento, assegurando que não há equipamentos quebrados, com 

rachaduras, sem pintura, conforme descrito no ANEXO 09 – Sistema de 

Mensuração do Desempenho; 

 Assegurar o cumprimento dos requisitos de desempenho estipulados para cada 

equipamento; 

 Manter relatório de registro de ocorrências de mau funcionamento dos 

equipamentos atualizado, em que se descreva o equipamento em questão, seu 

problema, data em que foi detectado o erro, data em que houve a correção do 

problema e qual foi a solução dada; 

 Elaborar relatório mensal dos equipamentos e mobiliários existentes dentro das 

UNIDADES DE ENSINO; 

 Adquirir novos equipamentos e mobiliários com a mesma qualidade e 

especificações apresentadas anteriormente quando for realizar a substituição 

dos mesmos. Em caso de não existência de tais equipamentos, a 

CONCESSIONÁRIA deverá substituí-los por equipamentos similares, de 

qualidade igual ou superior à especificada em contrato com autorização prévia 

do PODER CONCEDENTE; 

 Realizar a renovação completa dos equipamentos no 10º ano de 

CONCESSÃO, contado a partir da DATA DE EFICÁCIA. A renovação completa 

ao final da CONCESSÃO para a reversão dos bens, no entanto, não será 
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obrigatória, devendo os equipamentos, de qualquer modo, estar em condições 

adequadas de uso, respeitando as normas técnicas relativas à saúde, 

segurança, higiene, conforto, sustentabilidade ambiental, entre outros 

parâmetros essenciais à sua boa utilização. 
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Apêndice I – Desenhos referenciais do mobiliário 

 

1. UMEIs  

 

M01 – Berço 

 

M02 - Cadeira de alimentação berçário 

 

M03 - Conjunto Escolar (01 e 02 anos) 

 

 

 

M04 - Conjunto Escolar (03 a 05 anos) 
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M05 - Armário de madeira (modelo PBH –AAPA) 
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M06 - Armário de madeira (modelo PBH – AM) 
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M07 - Armário de madeira (modelo PBH – AB) 
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M08 - Banco para refeitório (03 a 05 anos) 
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M09 - Mesa para refeitório (03 a 05 anos) 
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M10 - Cadeira giratória (modelo PBH-CG) 

 

 

M11 – Mesa para escritório (Variação do modelo PBH-ME 1) 
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M12 – Mesa redonda para reunião (Modelo PBH-MRR) 
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M13 – Mesa para telefone 
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M14 – Quadro de aviso em madeira 

 

M15 – Volante de apoio 
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A01 – Arquivo de aço para pastas suspensas 
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A02 – Escaninho de aço 
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A03 – Estante de aço para biblioteca 
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2. Escolas Municipais de Ensino Fundamental 

ME01 – Cadeira fixa simples 

 

ME02 – Cadeira fixa  
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ME03 – Cadeira giratória (modelo PBH-CG)  

 

 

 
ME04 – Mesa para escritório (variação modelo PBH-ME 1) 
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ME05 – Mesa para escritório (modelo PBH-ME 02) 
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ME06 – Mesa redonda para reunião (modelo PBH-MRR) 
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ME07 – Mesa ovalada para reunião (modelo PBH-MORG) 
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ME08 – Mesa para refeitório 
 

 
 

ME09 – Banco para refeitório 
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ME10 – Conjunto escolar 
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ME11 – Mesa para telefone (modelo PBH-MT) 
 
ME12 – Quadro de aviso 

 
ME13 – Volante de apoio (modelo PBH-VA) 
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AE01 – Armário em aço 
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AE02 – Arquivo em aço para pastas suspensas 

 
 
AE03 – Escaninho de aço 
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AE04 – Estante de aço 
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AE05 – Estante de aço para biblioteca 

 
 


