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NOVO ANEXO II – TERMO DE REFERÊNCIA 
 
REF.:  PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2018 – PML   
 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E ROUPAS DE 

CAMA PARA OS CEIM’S. 
 

 ITENS EXCLUSIVOS 
 

ITEM DESCRIÇÃO UND
. QUANT 

VALOR 
UNITÁRIO 
MÁXIMO 
ESTIMAD

O 

VALOR 
TOTAL 

MÁXIMO 
ESTIMADO 

1 

Travesseiro de Berço 40x30cm. 
Apresentação: Tamanho de 40x30cm. Embalado 
individualmente.  
Características: 100% algodão. Enchimento 100% 
Poliéster (Fibra Siliconizada).  

UND 2.000 17,63 35.260,00 

2 

Travesseiro Adulto 50x70cm. 
Apresentação: Tamanho de 50x70cm. Embalado 
individualmente.  
Características: Antialérgico, antitraça, antifomo, 
inodoro. 100% algodão. Enchimento 100% 
poliéster (Fibra Siliconizada). 

UND 2.000 12,93 25.860,00 
 

3 

Fronha de Berço Branca 43x35cm. 
Apresentação: Na cor branca. Tamanho de 
43x35cm.  
Características: 100% algodão.  

Und. 2.000 13,42 26.840,00 

4 

Fronha Solteiro Branca 50x70cm. 
Apresentação: Na cor branca. Tamanho de 
50x70cm.  
Características: 100% Algodão.  

UND 2.000 7,53 15.060,00 

5 

Lençol de Berço Estampa Infantil 70x1,30x15cm. 
Apresentação: Tamanho de 70x1,30x15cm. 
Estampas e cores diversas infantis. 
Características: 100% algodão. Com elástico.  

UND 2.000 17,50 35.000,00 

6 

Lençol de Solteiro Estampa Infantil 
0,88x1,88x0,30cm.  
Apresentação: Tamanho de 0,88x1,88x0,30cm. 
Estampas e cores diversas infantis. 
Características: 100% algodão. Com elástico.  

UND 2.000 20,00 40.000,00 

7 

Manta de Berço Lisa 0,90x1,10cm (Azul, Rosa, 
Verde)...  
Apresentação: Tamanho de 0,90x1,10cm, com 
variação tolerável de até 10% para mais ou para 
menos.  

UND 2.000 18,96 37.920,00 
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Características: Microfibra. 100% poliéster. Com 
acabamento na própria bainha da manta. 
Antialérgico. Etiqueta com as devidas 
informações.  

8 

Manta de Solteiro Lisa 1,50x2,10cm (Azul, Rosa, 
Verde)...  
Apresentação: Tamanho de 1,50x2,10cm, com 
variação tolerável de até 10% para mais ou para 
menos.  
Características: Microfibra. 100% poliéster. Com 
acabamento na própria bainha da manta. 
Antialérgico. Etiqueta com as devidas 
informações.  

UND 2.000 33,60 67.200,00 

9 

Berço P/Criança Branco. 
Apresentação: Na cor branca. Medindo 130 cm de 
comprimento (+/- 4 cm), com estrado ajustável; 
sendo o espaçamento das grades laterais de 4,5 
cm ou no máximo 6,5 cm e o espaçamento das 
grades e o estrado deverá ter no máximo 2,5 cm.  
A altura final das grades deverá possuir 60 cm a 
partir do estrado. 
Características: Confeccionado em madeira MDF 
ou MDP. Sem rodinhas ou rodízios nos pés, 
deverá ser fixo no chão; os cantos, bordas, partes 
protuberantes, cantoneiras, dobradiças e 
suportes devem ser chanfrados. Laterais móveis 
devem ser equipadas com um sistema de 
travamento. 

UND 400 199,00 79.600,00 

10 
Peça de Tecido Estampa Infantil 2,40x18m. 
Apresentação: Tamanho de 2,40x18m. 
Características: 100% Algodão.  

UND 100 333,60 33.360,00 

11 
Peça de Tecido Estampa Floral 2,40x18m. 
Apresentação: Tamanho de 2,40x18m. 
Características: 100% Algodão.  

UND 100 283,80 28.380,00 

 
 COTA RESERVADA ATÉ 25% 

 

12 

Colchão de Solteiro Espuma D28 16x88x188cm. 
Apresentação: Na cor Branca. Tamanho de 
16x88x188cm. Embalado individualmente em 
saco plástico transparente. 
Características: Antiácaro, antifungo, antialérgico. 
Tecido 51% Viscose e 49% poliéster. Espuma 
D28 Pró Aditivada de Alta Performance. 
Garantia de 12 meses.  

UND 250 186,88 46.720,00 
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13 

Colchão de Berço D18 130x60x12cm. 
Apresentação: Na cor Branca. Tamanho de 
130x60x12cm.  
Características: Espuma de poliuretano flexível 
com densidade D18, integral (tipo "simples"), 
revestido em uma das faces e nas laterais em 
tecido jacquard, costurado em metalassê 
(acolchoado), com fechamento perimetral tipo 
viés, e com acabamento da outra face do colchão 
plastificado, conforme requisitos da norma 
ABNT NBR 13579. Tratamento antialérgico, 
antifungo e antiácaro nos tecidos. Garantia de 12 
meses.  

UND 250 99,99 24.997,50 

14 

Edredom de Berço Estampa Infantil 150x100cm. 
Apresentação: Tamanho de 150x100cm, com 
variação tolerável de até 10% para mais ou para 
menos.  Estampas e cores diversas infantis. 
Características: 100% algodão. Enchimento 100% 
poliéster. 

UND 500 52,26 26.130,00 

15 

Edredom de Solteiro Estampa Infantil 
1,60x2,50m.  
Apresentação: Tamanho de 1,60x2,50m, com 
variação tolerável de até 10% para mais ou para 
menos.  Estampas e cores diversas infantis. 
Características: 100% algodão. Enchimento 100% 
poliéster. 

UND 500 46,23 23.115,00 

16 

Conjunto de Mesa Sextavada c/Cadeira Infantil.  
Características: Mesa redonda sextavada infantil 
com 6 cadeiras, revestimento em fórmica, com 
acabamento em perfil de PVC, mdf 18mm, 
estrutura em tubo de aço pintada com tinta epóxi 
a pó, o conjunto é destinado a crianças com faixa 
de estatura 930 a 1160mm. Devendo estar de 
acordo com a tabela 1 dimensões da mesa (pág. 7) 
tabela 2 dimensões da cadeira (pág. 8) da ABNT 
NBR 14006/2008 

CJT 50 693,33 34.666,50 

17 

Conjunto Escolar de Mesa e 4 Cadeiras. 
Características: Mesa quadrada confeccionada em 
estrutura metálica, pintura epóxi  a pó, tampo da 
mesa em mdf revestimento em fórmica, com 4 
cadeiras em fórmica ou pvc, destinado a crianças 
com faixa de estatura 930 a 1160mm. Devendo 
estar de acordo com a tabela 1 dimensões da 
mesa (pág. 7) tabela 2 dimensões da cadeira (pág. 
8) da ABNT NBR 14006/2008. 

CJT 50 
 493,33 24.666,50 
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18 

Mesa P/Refeição 5 Lugares. 
Características: Mesa de refeição 5 lugares, 
estrutura com pés em tubo de aço com 
barramento duplo, fechamento dos topos e 
sapatas  com ponteiras injetadas, fixadas através 
de encaixe e rebitadas a estrutura através de 
rebites de repuxo de alumínio 4,8X16. Deverá ter 
tratamento anti-ferruginoso nas partes metálicas, 
a solda deve possuir superfície lisa e homogênea, 
não devendo apresentar pontos cortantes. 
Pintura por sistema em epóxi-pó, tampo (1800 x 
850 x 750mm) em mdf de 18mm de espessura 
revestido em laminado melamínico na cor bege 
com 0,8mm de espessura, acabamento das bordas 
em perfil PVC em forma arredondada com raio 
de curvatura de 20mm na cor do tampo; no 
tampo são usinados orifícios para encaixe dos 
assentos confeccionado em resina plástica 
(largura 280mm x profundidade 190mm x altura 
encosto 220mm, acompanhadas de proteção 
estofada em material EVA colorido, cada assento 
deve possuir sinto de segurança.  

CJT 27 1.824,67 49.266,09 

19 

Conjunto escolar composto de carteira e cadeira 
para crianças de 3 a 5 anos: carteira: laterais e 
travessa de sustentação do porta livros em tubo 
de aço 29x58mm em chapa 16(1,5mm). Pés em 
tubo de aço 38mm (1 ¹/²) em chapa 16(1,5mm). 
Fixação do tampo em tubo 20x20 (parede 
1,50mm) para reforço de sua parte superior 
dando assim maior resistência à superfície do 
tampo. Fechamento com ponteiras e sapatas em 
polipropileno injetadas na cor amarelo. Proteção 
da superfície com tratamento especial 
anticorrosivo e desengraxante. Pintura epóxi-pó, 
híbrida e eletrostática cor cinza. Porta livros 
(503x304mm) em polipropileno injetado na cor 
cinza, fixado à estrutura longitudinal através de 
rebites de repuxo. Tampo em formato retangular 
em abs (600x450mm) texturizado 4mm de 
espessura, superfície plana, bordas laterais em 
alto brilho (abas que envolvem a estrutura nas 
dimensões de 45mm de altura no lado posterior 
do tampo com redução para 21mm na parte do 
contato com o usuário) com frizo para maior 
resistência, nervuras transversais e longitudinais 
para reforço à tração na parte inferior do tampo. 
Altura da mesa: 590mm. Cadeira: estrutura em 
tubo de aço 20,7mm em chapa 14 (1,90mm). 

CJT 125 283,33 35.416,25 
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Ponteiras, sapatas e espaçadores do assento, em 
polipropileno copolímero virgem, injetados na 
cor amarelo, fixadas à estrutura através de 
encaixe e pino expansor. Proteção da superfície 
com tratamento especial anticorrosivo e 
de4sengraxante. Pintura epóxi-pó, híbrida e 
eletrostática cor cinza. Assento (400x310mm) e 
encosto (396x198mm) em polipropileno injetados, 
anatômicos, cor amarelo. Altura do assento ao 
chão 350mm. 

 
 COTA PRINCIPAL 75% OU MAIS 

 

20 

Colchão de Solteiro Espuma D28 16x88x188cm. 
Apresentação: Na cor Branca. Tamanho de 
16x88x188cm. Embalado individualmente em 
saco plástico transparente. 
Características: Antiácaro, antifungo, antialérgico. 
Tecido 51% Viscose e 49% poliéster. Espuma 
D28 Pró Aditivada de Alta Performance. 
Garantia de 12 meses.  

UND 750 186,88 140.160,00 

21 

Colchão de Berço D18 130x60x12cm. 
Apresentação: Na cor Branca. Tamanho de 
130x60x12cm.  
Características: Espuma de poliuretano flexível 
com densidade D18, integral (tipo "simples"), 
revestido em uma das faces e nas laterais em 
tecido jacquard, costurado em metalassê 
(acolchoado), com fechamento perimetral tipo 
viés, e com acabamento da outra face do colchão 
plastificado, conforme requisitos da norma 
ABNT NBR 13579. Tratamento antialérgico, 
antifungo e antiácaro nos tecidos. Garantia de 12 
meses.  

UND 750 99,99 74.992,50 

22 

Edredom de Berço Estampa Infantil 150x100cm. 
Apresentação: Tamanho de 150x100cm, com 
variação tolerável de até 10% para mais ou para 
menos.  Estampas e cores diversas infantis. 
Características: 100% algodão. Enchimento 100% 
poliéster. 

UND 1500 52,26 78.390,00 

23 

Edredom de Solteiro Estampa Infantil 
1,60x2,50m.  
Apresentação: Tamanho de 1,60x2,50m, com 
variação tolerável de até 10% para mais ou para 
menos.  Estampas e cores diversas infantis. 
Características: 100% algodão. Enchimento 100% 
poliéster. 

UND 1500 46,23 69.345,00 
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24 

Conjunto de Mesa Sextavada c/Cadeira Infantil.  
Características: Mesa redonda sextavada infantil 
com 6 cadeiras, revestimento em fórmica, com 
acabamento em perfil de PVC, mdf 18mm, 
estrutura em tubo de aço pintada com tinta epóxi 
a pó, o conjunto é destinado a crianças com faixa 
de estatura 930 a 1160mm. Devendo estar de 
acordo com a tabela 1 dimensões da mesa (pág. 7) 
tabela 2 dimensões da cadeira (pág. 8) da ABNT 
NBR 14006/2008  

CJT 150 693,33 103.999,50 

25 

Conjunto Escolar de Mesa e 4 Cadeiras.  
Características: Mesa quadrada confeccionada em 
estrutura metálica, pintura epóxi  a pó, tampo da 
mesa em mdf revestimento em fórmica, com 4 
cadeiras em fórmica ou pvc, destinado a crianças 
com faixa de estatura 930 a 1160mm. Devendo 
estar de acordo com a tabela 1 dimensões da 
mesa (pág. 7) tabela 2 dimensões da cadeira (pág. 
8) da ABNT NBR 14006/2008. 

CJT 
 

150 
 

493,33 73.999,50 

26 

Mesa P/Refeição 5 Lugares.  
Características: Mesa de refeição 5 lugares, 
estrutura com pés em tubo de aço com 
barramento duplo, fechamento dos topos e 
sapatas  com ponteiras injetadas, fixadas através 
de encaixe e rebitadas a estrutura através de 
rebites de repuxo de alumínio 4,8X16. Deverá ter 
tratamento anti-ferruginoso nas partes 
metálicas, a solda deve possuir superfície lisa e 
homogênea, não devendo apresentar pontos 
cortantes. Pintura por sistema em epóxi-pó, 
tampo (1800 x 850 x 750mm) em mdf de 18mm 
de espessura revestido em laminado melamínico 
na cor bege com 0,8mm de espessura, 
acabamento das bordas em perfil PVC em forma 
arredondada com raio de curvatura de 20mm na 
cor do tampo; no tampo são usinados orifícios 
para encaixe dos assentos confeccionado em 
resina plástica (largura 280mm x profundidade 
190mm x altura encosto 220mm, acompanhadas 
de proteção estofada em material EVA colorido, 
cada assento deve possuir sinto de segurança.  

CJT 83 1.824,67 151.447,61 

27 

Conjunto escolar composto de carteira e cadeira 
para crianças de 3 a 5 anos: carteira: laterais e 
travessa de sustentação do porta livros em tubo 
de aço 29x58mm em chapa 16(1,5mm). Pés em 
tubo de aço 38mm (1 ¹/²) em chapa 16(1,5mm). 
Fixação do tampo em tubo 20x20 (parede 
1,50mm) para reforço de sua parte superior 

CJT 375 283,33 106.248,75 
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dando assim maior resistência à superfície do 
tampo. Fechamento com ponteiras e sapatas em 
polipropileno injetadas na cor amarelo. Proteção 
da superfície com tratamento especial 
anticorrosivo e desengraxante. Pintura epóxi-pó, 
híbrida e eletrostática cor cinza. Porta livros 
(503x304mm) em polipropileno injetado na cor 
cinza, fixado à estrutura longitudinal através de 
rebites de repuxo. Tampo em formato retangular 
em abs (600x450mm) texturizado 4mm de 
espessura, superfície plana, bordas laterais em 
alto brilho (abas que envolvem a estrutura nas 
dimensões de 45mm de altura no lado posterior 
do tampo com redução para 21mm na parte do 
contato com o usuário) com frizo para maior 
resistência, nervuras transversais e longitudinais 
para reforço à tração na parte inferior do tampo. 
Altura da mesa: 590mm. Cadeira: estrutura em 
tubo de aço 20,7mm em chapa 14 (1,90mm). 
Ponteiras, sapatas e espaçadores do assento, em 
polipropileno copolímero virgem, injetados na 
cor amarelo, fixadas à estrutura através de 
encaixe e pino expansor. Proteção da superfície 
com tratamento especial anticorrosivo e 
de4sengraxante. Pintura epóxi-pó, híbrida e 
eletrostática cor cinza. Assento (400x310mm) e 
encosto (396x198mm) em polipropileno 
injetados, anatômicos, cor amarelo. Altura do 
assento ao chão 350mm. 

VALOR TOTAL ESTIMADO MÁXIMO R$ 1.488.040,70 

 
 
 


