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Cartela de Cores 



CADEIRA UNIVERSITÁRIA COM SUPORTE PARA LIVROS E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL para destros e/ou canhotos A prancheta fabricada em ABS 
injetado com contra-tampo também injetado em polipropileno nas dimensões 590 mm de comprimento por 350 mm de largura 
aproximadamente. Tampo e contra-tampo devem ser encaixados um no outro por meio de encaixes e fixados por meio de um parafuso para 
plástico abraçando entre eles a estrutura 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 a fim de proporcionar maior 
conforto ergonômico ao usuário. O assento deve ser confeccionado em polipropileno copolímero (PP) injetado e moldado anatomicamente com 
acabamento texturizado. Suas dimensões aproximadas devem ser 465mm de largura, 420mm de profundidade com 5mm de espessura de 
parede. Deve possuir cantos arredondados e unir-se à estrutura por meio de 4 (quatro) parafusos 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 dimensões 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 posterior do encosto, sendo travado por dois pinos 
fixadores plásticos injetados em polipropileno copolímero, na cor do encosto, dispensando a presença de rebites ou parafusos. O encosto deve 
possuir furos para ventilaçãoO porta-livros deve ser produzido em polipropileno copolímero virgem pelo processo de injeção de termoplásticos. 
Ele deve ser totalmente fechado nas partes laterais e traseira e com aberturas para ventilação na parte inferior. A abertura frontal de acesso 
aoporta-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 juntamse 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 
dobrados. 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. A estrutura da prancheta 
deve ser dotada de mecanismo escamoteável. Estrutura em aço composta por duas laterais no formato de um trapézio, em tubo de aço redondo 
com 25,4mm com parede de 1,5mm, ou tubo de aço do tipo oblongo. Interligadas com duas barras inferiores de tubo de aço redondo de 22,2mm 
com parede de 2mm ou tubo de aço oblongo na mesma espessura, uma barra reta e outra com dobras em ângulo nas extremidades, a peça com 
dobra é fixada a frente da estrutura para dar espaço e movimentação aos pés do usuário. Furos nas peças para encaixe de cinco filetes redondo 
maciço de aço com 6,35mm, interligam as peças na parte inferior da estrutura para armazenamento de materiais. Barra paralela superior 
perpendicular ao par de trapézios em tubo de aço redondo de 22,2mm com parede de 2mm, ou tubo oblongo de mesma espessura, em formato 
de "C". Ao final da barra o tubo é prensado para evitar o uso de ponteira plástica. Dobra em "C" para dar resistência ao suporte prancheta, 
quando o usuário apoiar sobre a prancheta evitando qualquer abertura ou quebra da peça, dá suporte a um pequeno gancho para mochila 
confeccionado em aço maciço, barra chata de 12,7x 3,18mm. Segunda barra paralela ao par de trapézio em tubo redondo de aço de 25,4mm 
com parede de 1,5mm, ou tubo oblongo de mesma espessura, peça única dobrada para dar travamento dos trapézios, dar sustentação ao 
suporte de assento e ser suporte para fixar a prancheta. 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. A cor do objeto deverá ser definida na emissão do empenho. Da 
quantidade solicitada no empenho deverá ser fornecida 10% de cadeiras para canhotos. 
Marca Roal Modelo Universitária 
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Cadeira universitária com suporte para livros e prancheta fixa para destros e/ou 

canhotos com as seguintes especificações: A prancheta deve ser fabricada em ABS injetado 

com contra-tampo também injetado em polipropileno nas dimensões 590 mm de 

comprimento por 350 mm de largura aproximadamente. Tampo e contra-tampo devem ser 

encaixados um no outro por meio de 5 encaixes e fixados por meio de um parafuso para 

plástico abraçando entre eles a estrutura de suporte do conjunto. A altura da prancheta ao 

chão na região de apoio do cotovelo deve ser de aproximadamente 685mm e a mesma deve 

http://www.plaxmetal.com.br/
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possuir uma inclinação em torno de 10° com o plano horizontal a fim de proporcionar maior 

conforto ergonômico ao usuário. O assento deve ser confeccionado em polipropileno 

copolímero (PP) injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado. Suas 

dimensões aproximadas devem ser 465mm de largura, 420mm de profundidade com 5mm  

de espessura de parede. Deve possuir cantos arredondados e unir-se à estrutura por meio de 

4 (quatro) parafusos 5x30 para plástico. A altura do assento até o chão deve ser de 460mm 
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aproximadamente. O encosto deve ser fabricado em polipropileno copolímero injetado e 

moldado anatomicamente com acabamento texturizado, com dimensões aproximadas de 460 

mm de largura por 330 mm de altura, com espessura de parede de 5mm e cantos 

arredondados, unido à estrutura metálica pelo encaixe de dupla cavidade na parte posterior 

do encosto, sendo travado por dois pinos fixadores plásticos injetados em polipropileno 

copolímero, na cor do encosto, dispensando a presença de rebites ou parafusos. O encosto 

deve possuir furos para ventilação. O porta-livros deve ser produzido em polipropileno 

copolímero virgem pelo processo de injeção de termoplásticos. Ele deve ser totalmente 

fechado nas partes laterais e traseira 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 dobrados. 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. 

Estrutura em aço composta por duas laterais no formato de um trapézio, em tubo de aço 

redondo com 25,4mm com parede de 1,5mm, ou tubo de aço do tipo oblongo. Interligadas 

com duas barras inferiores de tubo de aço redondo de 22,2mm com parede de 2mm ou tubo 

de aço oblongo na mesma espessura, uma barra reta e outra com dobras em ângulo nas 

extremidades, a peça com dobra é fixada a frente da estrutura para dar espaço e 

movimentação aos pés do usuário. Furos nas peças para encaixe de cinco filetes redondo 

maciço de aço com 6,35mm, interligam as peças na parte inferior da estrutura para 

armazenamento de materiais. Barra paralela superior perpendicular ao par de trapézios em 

tubo de aço redondo de 22,2mm com parede de 2mm, ou tubo oblongo de mesma espessura, 

em formato de "C", ao final da barra o tubo é prensado para evitar o uso de ponteira plástica. 

Dobra em "C" para dar resistência ao suporte prancheta, quando o usuário apoiar sobre a 

prancheta evitando qualquer abertura ou quebra da peça, dá suporte a um pequeno gancho 

para mochila confeccionado em aço maciço, barra chata de 12,7x 3,18mm. Segunda barra 

paralela ao par de trapézio em tubo redondo de aço de 25,4mm com parede de 1,5mm, ou 

tubo oblongo de mesma espessura, peça única dobrada para dar travamento dos trapézios, 

dar sustentação ao suporte de assento e ser suporte para fixar a prancheta. 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. 
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ITEM 06 

MODELO: MESA REF 06 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 157/2018 

 

CORES: 

TAMPO: 

BEGE   

 

TUBO: 

PRETO       BRANCO ESTRUTURAL  AZUL CAIC 
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ITEM 07 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 157/2018 

MODELO: MESA REF 07 

 CORES: 

TAMPO: 

BEGE   VERDE CLARO 

 

 

TUBO: 

PRETO         BRANCO ESTRUTURAL 

  




