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Esta é uma ação do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) 
que tem por objetivo renovar e padronizar o mobiliário escolar no País, garantindo 
qualidade e conforto para estudantes e professores nas salas de aula, e contribuindo, 
assim, para a permanência dos alunos nas escolas da rede pública de educação básica.

Um dos seus focos é a padronização das especificações do mobiliário escolar, 
com base nos elementos construtivos e dimensionais prescritos nas normas técnicas, 
visto que o mobiliário é um importante elemento no processo educacional, 
assegurando o conforto físico do aluno e, em consequência, favorecendo o 
aprendizado.

A ideia central da proposta baseia-se na prerrogativa do governo federal poder 
realizar um único processo de compra sem efetivar qualquer contrato, disponibilizando 
o registro de preços obtido por meio de pregão eletrônico. 

Este instrumento, acessado também pelos outros entes federados 
interessados, garante maior transparência ao processo de compras, ganho de escala, 
rigorosa padronização nacional do produto e, graças à atuação do Inmetro, 
conformidade das especificações apresentadas, em consonância com o objetivo da 
política educacional.

Os municípios, estados e Distrito Federal poderão adquirir esse mobiliário 
escolar com recursos próprios ou de outras fontes, por meio de adesão às atas de 
registro de preços, gerenciadas pelo FNDE.
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O mobiliário escolar disponibilizado pelo FNDE é formado pelo conjunto aluno – 
com mesa e cadeira independentes; conjunto professor – também composto por dois 
elementos, mesa e cadeira; e mesa acessível para pessoa em cadeira de rodas. A partir 
de 2011, também foram registrados conjuntos de mobiliário para laboratórios de 
informática, sendo que cada conjunto é composto por uma mesa e duas cadeiras.

As mesas têm tampo em madeira aglomerada (MDP), revestido na face superior 
em laminado melamínico de alta pressão, acabamento texturizado na cor cinza e 
cantos arredondados. O revestimento na face inferior é em laminado melamínico de 
baixa pressão, acabamento frost, na cor branca. A mesa tem, ainda, porta livros em 
polipropileno puro, composto preferencialmente de 50% de matéria prima reciclada ou 
recuperada, podendo chegar até 100%, na cor cinza.

As cadeiras têm assento e encosto em polipropileno copolímero ou compensado 
moldados anatomicamente, pigmentados na cor correspondente ao modelo escolhido, 
com acabamento liso e brilhante. A estrutura é toda em tubo de aço carbono laminado 
a frio, com ponteiras, sapatas e espaçadores do assento em polipropileno copolímero.
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Conjunto aluno (CJA): mobiliário escolar do aluno composto por dois elementos 
independentes: mesa e cadeira. Os modelos são:

CJA-03 – Conjunto para aluno tamanho 3, para estudantes com altura entre 
1,19m e 1,42m

CJA-04 – Conjunto para aluno tamanho 4, para estudantes com altura entre 
1,33m e 1,59m

CJA-06 – Conjunto para aluno tamanho 6, para estudantes com altura entre 
1,59m e 1,88m
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Conjunto para professor (CJP-01): composto por dois elementos 
independentes: mesa e cadeira.

Mesa acessível para pessoa em cadeira de rodas (MA-01): mobiliário escolar 
para estudante, composto por mesa apropriada para pessoa em cadeira de rodas.

Conjunto para laboratório de informática (M2C-04 e M2C-06): mobiliário 
escolar para laboratórios de informática, composto de conjunto de “uso múltiplo” 
para acomodação de microcomputador e impressora, composto por três elementos 
independentes – uma mesa e duas cadeiras, para atendimento a estudantes com 
alturas de 1,33m a 1,59m e 1,59m a 1,88m.

Obs: As cadeiras são as mesmas utilizadas nos conjuntos para aluno.
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Agentes participantes

Informações úteis

IMPORTANTE

Interessados 

Podem ser beneficiados o Distrito Federal e todos os estados e municípios que 
mantenham rede pública de educação básica.  

Executor

O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) é o órgão 
responsável pela realização do pregão eletrônico para registro de preços do mobiliário 
escolar. 

Parceiros

O Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial 
(Inmetro), por meio de sua rede de laboratórios acreditados, é o responsável pela 
inspeção e aprovação dos protótipos dos mobiliários e, durante a fabricação, pela 
emissão do Laudo de Conformidade de Produto por Lote.

A Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE/SP) é autora e cedente, 
por meio de acordo de cooperação técnica com o FNDE, dos direitos do projeto do 
mobiliário para sala de aula.

Os valores e modelos do mobiliário serão definidos por meio de pregões 
eletrônicos realizados anualmente pelo FNDE e disponibilizados em seu portal na 
Internet, em www.fnde.gov.br/portaldecompras.

Baseado em estudo de mercado, o FNDE definiu que o pregão eletrônico seria 
realizado em grupos, cujo critério de organização foi realizado a partir da distribuição 
da indústria brasileira moveleira no País. O ente interessado deve identificar em qual 
grupo está inserido seu estado e sua adesão será permitida apenas para este grupo 
específico. Assim, o FNDE somente fará consulta ao fornecedor ganhador deste grupo.

Como há vários tipos de mobiliário, com diferentes aplicações e dimensões, 
cabe aos proponentes (municípios, Distrito Federal e estados), em função de sua 
necessidade, definir quais os tipos que melhor se adaptam à sua realidade.

Observando a disponibilidade orçamentária, os estados poderão aderir à ata de 
registro de preços para aquisição de mobiliário, sendo facultada a sua cessão aos 
respectivos municípios mediante convênio ou outro instrumento similar.

A adesão a que se refere o parágrafo anterior poderá ser requerida para 
aquisição com recursos próprios ou de outras fontes.
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Adesão ao registro de preços do mobiliário escolar para aquisição com recursos 
próprios ou de outras fontes:

1. Os entes interessados deverão requerer adesão às atas de registro de preços do 
FNDE por meio do Sistema de Gerenciamento de Atas de Registro de Preços - SIGARP, 
com v is tas  à  aqu is i ção do mobi l iá r io  p le i teado,  no endereço 
http://www.fnde.gov.br/portaldecompras.

2. Registrada a solicitação de adesão no SIGARP, o FNDE remeterá aos interessados e-
mail que atesta a anuência do fornecedor e a autorização de adesão à ata de registro 
de preços.

3. De posse dos documentos de anuência e de autorização de adesão, o interessado 
deverá procurar o fornecedor para celebrar o contrato de aquisição.

4. Os mobiliários encomendados serão entregues pelos fornecedores no endereço 
indicado pelo interessado, ocasião em que deverá ser assinado o comprovante de 
entrega do(s) bem(ns).

5. Após a entrega dos mobiliários, os interessados deverão efetuar o pagamento aos 
fornecedores de acordo com o contrato assinado.

Adesão ao programa para aquisição com recursos 
próprios ou de outras fontes
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Fluxograma - adesão para aquisição com recursos
próprios ou de outras fontes

Acessa Sistema de Gerenciamento de 
Adesão de Registros de Preço - SIGARP e 
solicita adesão
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