
ERRATA 
 

Pregão Presencial Nº 106/2014 
Processo Administrativo Nº 417/2014 
Objeto:  aquisição de jogo de móveis Infantis para a Rede Municipal de Ensino 
do Município de Nova Lima/MG. 
 
         Viemos por meio desta, conforme solicitação da Secretaria de Educação 
do Município de Nova Lima corrigir o erro de digitação abaixo:  
 

Onde se lê:  
 
1.1 - A aquisição destes produtos será feita pelo MENOR PREÇO POR ITEM 
destinado à Secretaria Municipal de Educação, conforme descrição abaixo: 
 
Item Unid ade Descrição  Quant 
001 Unidade  Conjunto pré -escolar MENOR . 

  
Conjunto pré-escolar, mesa com 04 cadeiras. Mesa com 
estrutura com pés em tubo industrial de 2 pol, chapa 1,2 
mm e travas em metalon 30x20 mm , chapa 1,2 mm . 
Pintura eletrostática epoxi-pó na cor cinza, tampo medindo 
800x800 mm , em MDF de 18 mm, na cor cinza cristal,  
revestido nas duas faces. Bordas em pvc na cor cinza . 
Altura da mesa  560 mm . 04 (quatro) cadeira em metalon 
20x20 mm , chapa 1,2 mm. duas travas nas pernas e duas 
travas sob o assento em metalon 20x20 mm na chapa 1,2 
mm . Pintura eletrostática epoxi-pó na cor cinza. Assento 
em polipropileno ( 01 verde/01 vermelho/01 amarelo/01 
azul )  medindo 330x320 mm e encosto em polipropileno 
medindo 330x165 mm . Altura do chão ao as sento  370 
mm. Altura do chão ao encosto 665 mm. 
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002 Unidade  Conjunto pré -escolar MAIOR.  
 
Conjunto pré-escolar, mesa com 04 cadeiras. Mesa com 
estrutura com pés em tubo industrial de 2 pol , chapa 1,2 
mm e travas em metalon 30x20 mm , chapa 1,2 mm . 
Pintura eletrostática epoxi-pó na cor cinza. Tampo 
medindo 800x800 mm, em mdf de 18 mm , na cor cinza 
cristal ,  revestido nas duas faces. Bordas em pvc na cor 
cinza. Altura da mesa  520 mm . 04 (quatro ) cadeira em 
metalon 20x20 mm , chapa 1,2 mm. duas travas nas 
pernas e duas travas sob o assento em metalon 20x20 
mm na chapa 1,2 mm .pintura eletrostática epoxi pó na cor 
cinza . Assento em polipropileno (01 verde/01 vermelho/01 
amarelo/01 azul) medindo 330x320 mm e encosto em 
polipropileno medindo 330x165 mm . Altura do chão ao 
assento 320 mm. Altura do chão ao encosto 620 mm .  
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002 Unidade  Conjunto pré -escolar MENOR. 
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