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Rubrica: 

ORÇAMENTO 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA - MA 

N2 DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS UND QUANT VR. UNIT VR. TOTAL 

1 

Armário em aço chapa 24 medindo 1980 x 900 x 400 comprateleiras 

internas reguláveis, confeccionadas na chapa 24 com 02 portas 

individuais contendo maçaneta e chaves. 
UNID 60 1.192,63 71.557,50 

Armário em aço medindo 1600 x 720 x 320 com prateleiras internas 

reguláveis, confeccionadas na chapa 26 com 02 portas individuais 

contendo maçaneta e chave. 
UNID 60 1.004,85 60.291,00 

) 
3 

Armário tipo arquivo em aço com 04 gavetas para pasta suspensa, 

confeccionadas na chapa 26 com tratamento ante ferrugem e pintura 

em epóxi, contendo fechadura e chaves. 
UNID 40 1.207,85 48.314,00 

4 
Estante de aço chapa 24 com 06 prateleiras com reforço Chega, 

medindo 1980 x 900 x 300mm. 
UNO 200 395,85 79.170,00 

5 
Estante de aço chapa 24 com 06 prateleiras com reforço eimega, 

medindo 1980 x 900 x 400mm. 
UNID 120 588,70 70.644,00 

6 

Longarina, com 02 lugares encosto com dimensional de 470mm de 

largura X 300mm de altura, assento com dimensional de 410mm de 

profundidade e 465mm de largura sistema de fixação por parafusos. 

Estrutura em aço com tratamento tratado anti ferrugem e pintura 

eletrostática epóxi. 

UNID 120 380,63 45.675,00 

7 

Longarina, com 03 lugares, encosto com dimensional de 470mm de 

largura X 300mm de altura, assento com dimensional de 410mm de 

profundidade e 465mm de largura sistema de fixação por parafusos, 

Estrutura em aço com tratamento tratado anti ferrugem e pintura 

eletrostática epóxi. 

UNIU 150 598,85 89.827,50 

1110

8 

Carteira universitária anatômica, encosto com dimensional de 470mm 

de largura X 300mm de altura, assento com dimensional de 410mm de 

profundidade e 465mm de largura sistema de fixação por parafusos, 

estrutura confeccionada em tubo industrial com costura 019 x 1,5mm 

para suporte da prancheta e fixação do encosto, curvada 

mecanicamente com grau de inclinação do encosto, assento e 

prancheta conforme norma especifica, pernas em tubo oblongo 

medindo 16 x 30 x 1,5mm, estrutura com tratamento anti corrosivo e 

fosfatizante por imersão, pintura eletrostática a pó epóxi na cor branca 

curada e polimerizada em estufa a 2102C, sapatas de contato ao piso 

para proteção da pintura, porta livros fechado nos três lados com 

abertura frontal para colar objetos sendo seu dimensional total com 

abertura de 120mm sob assento, prancheta anatômica dotada de dois 

porta canetas sendo um posterior no centro e outro inferior direito, 

lateral direita da prancheta com curvatura para uma maior ergonomia, 

dimensionais 340mm de largura e 560mm de comprimento, prancheta 

com altura total de 700mm até o chão e assento com altura total de 

450mm até o chão, assento medindo 410 x 465mm, encosto 410 x 

300mm, porta-livros medindo 372 x 339 x167mm, pranchetas 

medindo 560 x 340mm, todos confeccionada em polipropileno 

injetado na cor azul. 

UNID 1500 380,63 570.937,50 

9

Cadeira fixa anatômica em PVC rígido com encosto com dimensional 

de 470mm de largura X 300mm de altura, assento com dimensional de 

410mm de profundidade e 465mm de largura sistema de fixação por 

parafusos Estrutura em tubo de aço 7/8" chapa 18 com tratamento 

anti ferrugem e pintura eletrostática epóxi. 

UNID 300 177,63 53.287,50
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10 

Mesa em MDF 1/4 .1.1UPIICSKUJIMa duplo simples com 

tratamento ante ferrugem, pintura eletrostática epóxi, medidas 
aproximadas 1000 x600 x740 MM. 

UNID 200 324,80 64.960,00 

11 

Mesa em MDF de 18mm dupla face, com Pé ferro duplo simples com 

tratamento ante ferrugem, pintura eletrostática epóxi, com 02 gavetas 
e chaves, medidas aproximadas 1200 x600 x740 MM. Marca Yamóveis  UNID 150 502,43 75.363,75

12 

Mesa em MDF de 18mm dupla face, com Pé ferro duplo simples com 

tratamento ante ferrugem, pintura eletrostática epóxi, com 02 gavetas 

e chaves, medidas aproximadas 1500 x600 x740 MM. Marca Yamóveis 
UNID 80 603,93 48.314,00 

13
Mesa em forma de L dinâmica confeccionada em MDF de 30mm dupla 

face, podendo ser montada em ambos os lados, com Painel na mesma UNID 70 1.309,35 91.654,50 

14 10 

Cadeira tipo "Presidente", giratória, com braços tipo corsa em PU, 

assento e encosto em espuma injetada anatômica, revestida em couro 
ecológico de alta qualidade, base giratória com relax e rodízios duplos 

em nylon, 

UNID 70 1.013,99 70.978,95 

15

Cadeira tipo "Diretor", giratória, com braços tipo corsa em PU, assento 

e encosto em espuma injetada anatômica, revestida em couro 

ecológico de alta qualidade, base giratória com relax e rodízios duplo 
em nylon, 

UNID 80 912,49 72.998,80

16 

Cadeira tipo "operacional", giratória, com braços tipo T regulável, 

assento e encosto em espuma injetada anatômica, revestida em couro 

ecológico de alta qualidade, base giratória com rodízios duplos em 

nylon, 

UNID 150 607,99 91.197,75 

17 
Cadeira tipo "secretaria", giratória, sem braços, assento e encosto em 

espuma injetada, revestida em couro ecológico, base giratória em aço 
UNID 200 395,85 79.170,00 

18 
Cadeira fixa espuma injetada anatômica, revestida tecido. Base em 

tubo de aço com tratamento anti ferrugem e pintura eletrostática 

epóxi. 
UNID 300 191,84 57.550,50 

19 

Armário baixo de MDF de 18mm com 02 portas e chaves, em madeira 

de (MDF), com acabamento em fita de borda, revestimento superior 

em laminado melarnínico de alta pressão com o acabamento 

texturizado, prateleira regulável interna, portas com dobradiças inox, 
puxadores em nylon, medindo 900 x 750 x 400mm. 

UNID 70 497,35 34.814,50 

10 20 
Armário alto de MDF de 18mm com 02 portas e chaves, em madeira 

de (MDF), com acabamento em fita de borda, revestimento superior 
, .. 

UNID 60 1.009,93 60.595,50 

21 
Armário misto alto de MDF de 18mm com 02 portas e chaves, em 

madeira de (MDF), com acabamento em fita de borda, revestimento UNID 60 959,18 57.550,50 

22 
Bebedouro Industrial elétrico com bandeja aparadora de aço 

inoxidável com 03 torneiras, frente: 60 cm, lateral: 65 cm, altura: 1,30 
_, • 

UNID 30 4.770,50 143.115,00 

23
Quadro Branco com porta pincel, confeccionado em MDF e revestido 

de formica ultra, medindo 3000 x 1200mm com estrutura de borda e 
UNID 60 1.309,35 78.561,00

24 
Conjunto educação infantil colorido, composto por 01 mesa 70 x 70cm 

e 04 cadeiras color em PVC rígido padrão FNDE, estrutura em tubo de 
Conj. 80 903,35 72.268,00 

25

Mesa infantil hexagonal estrutura em aço tratado e pintura 

eletrostática epóxi, assento e encosto colorido (conjunto de 06 mesas 

em MDF de 15mm revestido em ambas as faces, com 6 cadeiras fixa 

colorida em MDF de 6mm), MDF de 6 e 15mm dupla face color, com 
coluna central em aço com tratamento ante ferrugem, pintura 

eletrostática epóxi. 

Conj. 50 2.532,43 126.621,25

26 

Mesa infantil hexagonal estrutura em aço tratado e pintura 

eletrostática epóxi, assento e encosto colorido (conjunto de 06 mesas 

em MDF de 18mm revestido em ambas as faces, com 6 cadeiras fixa 

base em aço com tratamento ante ferrugem e assento e encosto em 

PVC rígido padrão FNDE), MDF de 18mm dupla face color, com coluna 

central em aço com tratamento ante ferrugem, pintura eletrostática 

epóxi. 

Conj. 50 3.039,93 151.996,25 
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I) 

Conjunto para VVITIllaertik ii. Rd para professor, nos 

padrões estabelecidos pelo FNDE. Mesa com Tampo em madeira 
aglomerada (MDF), com os cantos arredondados, revestimento 
superior em laminado melamínico de alta pressão com o acabamento 

texturizado cor CINZA, revestimento inferior em laminado melaminico 

de baixa pressão com o acabamento na cor BRANCA e afixado à 
estrutura com parafusos de 5,0mm de 0 x 45mm de comprimento. 

Toda estrutura em tubos de aço carbono laminado a frio com 

tratamento antiferruginoso por fosfatizaçâo. Porta livros em 
Polipropileno puro de matéria prima reciclada ou recuperada, afixado 
à estrutura por rebites de repuxo com 4,0mm de 0 x lOmm de 

comprimento e com o símbolo internacional da Reciclagem. Ponteiras 

e sapatas em Polipropileno copolimero virgem afixado por meio de 

encaixe. Coluna e travessa longitudional em tubo oblongo 29x58mm 

(CH 16), travessa superior em tubo 0 L'A" (CH 16) e pés 

confeccionados em tubo 0 1 1,5" (CH 16). Cadeira com Assento em 
Polipropileno copolímero virgem moldado e injetado anatomicamente. 

Toda estrutura em tubos de aço carbono laminado a frio com 

tratamento antiferruginoso por fosfatização. Ponteiras, sapatas e 
espaçadores do assento em Polipropileno copolímero virgem, com o 

símbolo internacional da reciclagem e afixado por meio de encaixe. 

Estrutura tubular 20,7mm 

Conj. 130 603,93 78.510,25 

28 

10

Conjunto escolar CJA3 com mesa em tampo em madeira aglomerada 

(MDP), com os cantos arredondados, espessura 18mm com 

revestimento superior em laminado meiarninico de alta pressão com o 

acabamento texturizado cor CINZA, afixado à estrutura com parafusos 

de 5,0mm de 0 x 45rnm de comprimento. Porta livros em 

polipropileno, afixado à estrutura por rebites de repuxo com 4,0 mm 

de 0 x 10 mm de comprimento e com o símbolo internacional da 

reciclagem. Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem 

afixado por meio de encaixe. Coluna e travessa longitudinal em tubo 

oblongo 29 x 58 mm (CH 16), travessa superior em tubo 0 1 'A" (CH 

16) e pés confeccionados em tubo 0 1 W' (CH 16). Dimensões 

aproximadas: CJA-03 (1 x P x A) 600 x 450 x 464 mm; Cadeira fixa com 

estrutura em tubo de aço assento e encosto em polipropileno e 

afixado à estrutura por rebites de repuxo. Em polipropileno 

copolimetro virgem, com o símbolo internacional de reciclagem e 

afixado por meio de encaixe. Estrutura tubular 0 20,7 mm (CH 14) 

Dimensões aproximadas: CJA-03: Encosto 396 x 198mm Assento 400 x 

310mm, altura ate o assento 350mm 

Conj. 800 502,43 401.940,00 
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II, 

Conjunto escoUV4rneKtikapl Iljnadeira aglomerada 
(MDP), com os cantos arredondados, espessura 18mm com 
revestimento superior em laminado melamínico de alta pressão com o 
acabamento texturizado cor CINZA, afixado à estrutura com parafusos 

de 5,0mm de 0 x 45mm de comprimento. Porta livros em 

polipropileno, afixado à estrutura por rebites de repuxo com 4,0 mm 

de 0 x 10 mm de comprimento e com o símbolo internacional da 

reciclagem. Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem 

afixado por meio de encaixe. Coluna e travessa longitudinal em tubo 

oblongo 29 x 58 mm (CH 16), travessa superior em tubo 0 1 X," (CH 

16) e pés confeccionados em tubo 0 1 'Á" (CH 16). Dimensões 

aproximadas: CJA-04 (L x P x A) 600 x 450 x 644 mm; Cadeira: Assento 

e Encosto em Polipropileno e afixado a estrutura por rebites de 

repuxo. Em polipropileno copolímetro virgem, com o símbolo 

internacional de reciclagem e afixado por meio de encaixe. Estrutura 
tubular 0 20,7 mm (CH 14). Dimensões aproximadas: CJA-04: Encosto 

396 x 198mm, Assento 400 x 350mm, Altura até o assento 380 min. 

Conj. 800 527,80 422.240,00 

30 

Conjunto escolar CJA 05, mesa com tampo em madeira aglomerada 

(MDP), com os cantos arredondados, espessura 18mm com 

revestimento superior em laminado melaminico de alta pressão com o 

acabamento texturizado cor CINZA, afixado à estrutura com parafusos 

de 5,0mm de 0 x 45mm de comprimento. Porta livros em 

polipropileno, afixado à estrutura por rebites de repuxo com 4,0 mm 

de 0 x 10 mm de comprimento e com o símbolo internacional da 

reciclagem. Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem 

afixado por meio de encaixe. Coluna e travessa longitudinal em tubo 

oblongo 29 x 58 mm (CH 16), travessa superior em tubo 0 1 'Á" (CH 

16) e pés confeccionados em tubo 0 1 'Á " (CH 16). Dimensões 

aproximadas: CJA-05 (L x P x A) 600 x450 x 710 mm; Cadeira: Assento 

e Encosto em Polipropileno e afixado à estrutura por rebites de 

repuxo. Em polipropileno copolímetro virgem, com o símbolo 

internacional de reciclagem e afixado por meio de encaixe. Estrutura 

tubular 0 20,7 mm (CH 14). Dimensões aproximadas: CJA-05: Encosto 

396 x 198mm, Assento 400 x 390mm, Altura até o assento 430 mm. 

Conj. 800 553,18 442.540,00 

31 

Conjunto escolar CJA 06, mesa com tampo em madeira aglomerada 

(MDP), com os cantos arredondados, espessura 18rnm com 

revestimento superior em laminado melaminico de alta pressão com o 

acabamento texturizado cor CINZA, afixado à estrutura com parafusos 

de 5,0mm de 0 x 45mm de comprimento. Porta livros em 

polipropileno, afixado à estrutura por rebites de repuxo com 4,0 mm 

de 0 x 10 mm de comprimento e com o símbolo internacional da 

reciclagem. Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem 

afixado por meio de encaixe. Coluna e travessa longitudinal em tubo 

oblongo 29 x 58 mm (CH 16), travessa superior em tubo 0 1 Y." (CH 

16) e pés confeccionados em tubo 0 1 'I/4" (CH 16). Dimensões 

aproximadas: CJA-06 (L x P x A) 600 x 450 x 760 mm; Cadeira: Assento 

e Encosto em Polipropileno e afixado à estrutura por rebites de 

repuxo. Em polipropileno copolímetro virgem, com o símbolo 

internacional de reciclagem e afixado por meio de encaixe. Estrutura 

tubular 0 20,7 mm (CH 14). Dimensões aproximadas: CJA-06: Encosto 

396 x 198mm, Assento 400 x 430mm, Altura até o assento 460 mm. 

Conj. 800 583,63 466.900,00 
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Mesa Escolar ArièViFFICalakijet illitkelecidos pelo FNDE 
(Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação) resistente e 

prática. Confeccionada em MDF revestido na face superior em 

laminado de alta pressão e face inferior com contra capa, bordos com 

fita de PVC 3mm azul. Estrutura composta por travessas inferiores em 

tubo de aço 01.1/2", superiores em 01.1/4" e colunas 29 x 58mm, 

pintura epoxi pó liso brilhante. Bandeja porta livros em polipropileno 

cinza. Acabamento com sapatas e ponteiras azuis. Dimensões 

aproximadas de 900 x 600 x 820mm (L X P X A). 

Um 40 705,43 28.217,00 

33 

Roupeiro de aço 08 portas, com estampa nas portas, permitindo 

ventilação. Fechamento com pitão para cadeado, carenagem 

protetiva, pintura texturizada eletrostática a pó, medindo 1820 x 625 x 

420mm, com capacidade estimada de 15kg por compartimento. 
Um 20 1.415,93 28.318,50 

11111
34 

Roupeiro de aço 12 portas, com estampa nas portas, permitindo 

ventilação. Fechamento com pitão para cadeado, carenagem 

protetiva, pintura texturizada eletrostática a pó, medindo 1820 x 925 x 

420mm, com capacidade estimada de 15kg por compartimento. 
Um 20 2.425,85 48.517,00 

35 

Roupeiro de aço 16 portas, com estampa nas portas, permitindo 

ventilação. Fechamento com pitão para cadeado, carenagem 

protetiva, pintura texturizada eletrostática a pó, medindo 1820 x 1225 

x 420mm, com capacidade estimada de 15kg por compartimento. 
Um 20 3.034,85 60.697,00 

VR. TOTAL 4.445.294,00 
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Proceso: 
Foiha: 
Reiorica: 

Proposta de preços a: 
Prefeitura Municipal de Santa Quitéria - Estado do Maranhão 
Av. Cel. Francisco Moreira n° 45 - Centro 
Santa Quitéria - MA. 

Item Especificações dos mobiliários Unid. Quant. valor unitário Valor total 

01 
Armário em aço chapa 24 medindo 1980 x 900 x 400 com 
prateleiras internas reguláveis, confeccionadas na chapa 
24 com 02 portas individuais contendo maçaneta e chaves. 

UNID 60 1.410,00 84.600,00 

02 

Armário em aço medindo 1600 x 720 x 320 com prateleiras 
internas reguláveis, confeccionadas na chapa 26 com 02 
portas individuais contendo maçaneta e chave. 

UNID 60 1.150,00 69.000,00 

03 

Armário tipo arquivo em aço com 04 gavetas para pasta 
suspensa, confeccionadas na chapa 26 com tratamento 
ante ferrugem e pintura em epoxi, contendo fechadura e 
chaves. 

UNID 40 1.490,00 59.600,00 

04 
Estante de aço chapa 24 com 06 prateleiras com reforço 
Ômega, medindo 1980 x 900 x 300mm. UNID 200 439,00 87.800,00 

05 Estante de aço chapa 24 com 06 prateleiras com reforço 
Õmega, medindo 1980 x 900 x 400mm. UNID 120 629,00 75.400,00 

06 

Longarina, com 02 lugares encosto com dimensional de 
470mm de largura X 300mm de altura, assento com 
dimensional de 410mm de profundidade e 465mm de 
largura sistema de fixação por parafusos, Estrutura em aço 
com tratamento tratado anti ferrugem e pintura eletrostática 
epoxi. 

UNID 120 419,00 50.280,00 

07 

Longarina, com 03 lugares, encosto com dimensional de 
470mm de largura X 300mm de altura, assento com 
dimensional de 410mm de profundidade e 465mm de 
largura sistema de fixação por parafusos, Estrutura em aço 
com tratamento tratado anti ferrugem e pintura eletrostática 
epoxi o 

UNID 150 629,00 94.350,00 

08 

Carteira universitária anatômica, encosto com dimensional 
de 470mm de largura X 300mm de altura, assento com 
dimensionai de 410mm de profundidade e 465mm de 
largura sistema de fixação por parafusos, estrutura 
confeccionada em tubo industrial com costura 019 x 
1,5mm para suporte da prancheta e fixação do encosto, 
curvada mecanicamente com grau de inclinação do 
encosto, assento e prancheta conforme norma especifica, 
pernas em tubo oblongo medindo 16 x 30 x 1,5mm, 
estrutura com tratamento anti corrosivo e fosfatizante por 
imersão, pintura eletrostática a pá epóxi na cor branca 
curada e polimerizada em estufa a 210°C, sapatas de 
contato ao piso para proteção da pintura, porta livros 
fechado nos três lados com abertura frontal para colar 
objetos sendo seu dimensional total com abertura de 
120mm sob assento, prancheta anatômica dotada de dois 
porta canetas sendo um posterior no centro e outro inferior 
direito, lateral direita da prancheta com curvatura para uma 
maior ergonomia, dimensionais 340mm de largura e 
560mm de comprimento, prancheta com altura total de 
700mm até o chão e assento com altura total de 450mm 
até o chão, assento medindo 410 x 465mm, encosto 410 x 
300mm, porta-livros medindo 372 x 339 x167mm, 
pranchetas medindo 560 x 340mm, todos confeccionada 
em polipropileno injetado na cor azul. 

UNID 1500 359,00 538.500,00 

INCIPI Empreendimentos Ltda 
Avenida dos Holandeses — LOJA 04— Calhau — São Luis CEP 65.065-180 

CNPJ n° 08.806.433/0001-40- Inscrição Estadual - 12.377.311-3 
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Cadeira fixa anatômica em PVC rígido com encosto com 
dimensional de 470mm de largura X 300mm de altura, 
assento com dimensional de 410mm de profundidade e 
465mm de largura sistema de fixação por parafusos 
Estrutura em tubo de aço 7/8" chapa 18 com tratamento 
anti ferrugem e pintura eletrostática epóxi. 

UNO 300 199,00 59.700,00 

10 
Mesa em MDF de 18mm dupla face, com Pé ferro duplo 
simples com tratamento ante ferrugem, pintura eletrostática 
epóxi, medidas aproximadas 1000 x600 x740 MM. 

UNID 200 377,00 75.400,00 

11 

Mesa em MDF de 18mm dupla face, com Pé ferro duplo 
simples com tratamento ante ferrugem, pintura eletrostática 
epóxi, com 02 gavetas e chaves, medidas aproximadas 
1200 x600 x740 MM. Marca Yamóveis 

UN1D 150 492,00 73.800,00 

12 

Mesa em MDF de 18mm dupla face, com Pé ferro duplo 
simples com tratamento ante ferrugem, pintura eletrostática 
epóxi, com 02 gavetas e chaves, medidas aproximadas 
1500 x600 x740 MM. Marca Yamóveis 

UNID 80 679,00 54.320,00 

13 

Mesa em forma de L dinâmica confeccionada em MDF de 
30mm dupla face, podendo ser montada em ambos os 
lados, com Painel na mesma cor do MDF, com 02 gavetas 
e chaves, medidas aproximadas 1400 x 1400 x 600 x 740 
MM. Marca Yamóveis 

UNID 70 1.745,00 122.150,00 

14 

Cadeira tipo "Presidente", giratória, com braços tipo corsa 
em PU, assento e encosto em espuma injetada anatômica, 
revestida em couro ecológico de alta qualidade, base 
giratória com relax e rodízios duplos em nylon, 

UNID 70 990,00 69.300,00 

15 

Cadeira tipo "Diretor", giratória, com braços tipo corsa em 
PU, assento e encosto em espuma injetada anatõmica, 
revestida em couro ecológico de alta qualidade, base 
giratória com relax e rodízios duplo em nylon, 

UNID 80 879,00 70.320,00 

16 

Cadeira tipo "operacional", giratória, com braços tipo T 
regulável, assento e encosto em espuma injetada 
anatômica, revestida em couro ecológico de alta qualidade, 
base giratória com rodízios duplos em nylon, 

UNID 150 669,00 100.350,00 

17 

Cadeira tipo "secretaria", giratória, sem braços, assento e 
encosto em espuma injetada, revestida em couro 
ecológico, base giratória em aço com capa de nylon e 
rodízios duplo em nylon, 

UNID 200 449,00 89.800,00 

18 
Cadeira fixa espuma injetada anatômica, revestida tecido. 
Base em tubo de aço com tratamento anti ferrugem e 
pintura eletrostática epóxi. 

UNID 300 269,00 80.700,00 

19 

Armário baixo de MDF de 18mm com 02 portas e chaves, 
em madeira de (MDF), com acabamento em fita de borda, 
revestimento superior em laminado melaminico de alta 
pressão com o acabamento texturizado, prateleira 
regulável interna, portas com dobradiças inox, puxadores 
em nylon, medindo 900 x 750 x 400mm. 

UN1D 70 579,00 40.530,00 

20 

Armário alto de MDF de 18mm com 02 portas e chaves, em 
madeira de (MDF), com acabamento em fita de borda, 
revestimento superior em laminado melaminico de alta 
pressão com o acabamento texturizado, prateleiras 
reguláveis interna, portas com dobradiças inox, e 
puxadores de nylon, medindo 1800 x 800 x 400mm, 

UNID 60 1.195,00 71.700,00 

21 

Armário misto alto de MDF de 18mm com 02 portas e 
chaves, em madeira de (MDF), com acabamento em fita de 
borda, revestimento superior em laminado melamínico de 
alta pressão com o acabamento texturizado, prateleiras 
reguláveis interna e externa, portas com dobradiças inox, e 
puxadores de nylon, medindo 1800 x 800 x 400mm, 

UNID 60 999,00 59.940,00 

22 
Bebedouro Industrial elétrico com bandeja aparadora de 
aço inoxidável com 03 torneiras, frente: 60 cm, lateral: 65 UNID 30 4.980,00 149.400,00 

1 
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proceS o 
Folhe: 
RUDnCa. 

2o2coo 

cm, altura: 1,30 cm, peso: 56 kg, Condensação: ar forçado, 
armazenagem de água, refrigerada: 80 litros, compressor 
hermético: 1/5. 

23 
Quadro Branco com porta pincel, confeccionado em MDF 
e revestido de formica ultra, medindo 3000 x 1200mm com 
estrutura de borda e parafusos para fixar, 

UNID 60 1.720,00 103.200,00 

24 

Conjunto educação infantil colorido, composto por 01 mesa 
70 x 70cm e 04 cadeiras color em PVC rígido padrão 
FNDE, estrutura em tubo de aço 7/8, tampo dupla face em 
MDF de 18mm color, com acabamento em fita de borda 
flexível na cor das cadeiras, estrutura em tubo aço com 
tratamento ante ferrugem, pintura eletrostática epóxi. Conj. 80 949,00 75.920,00 

25 

Mesa infantil hexagonal estrutura em aço tratado e pintura 
eletrostática epóxi, assento e encosto colorido (conjunto de 
06 mesas em MDF de 15mm revestido em ambas as faces' 
com 6 cadeiras fixa colorida em MDF de 6mm), MDF de 6 
e 15mm dupla face color, com coluna central em aço com 
tratamento ante ferrugem, pintura eletrostática epóxi. 

Conj. 50 2.470,00 123.500,00 

26 

Mesa infantil hexagonal estrutura em aço tratado e pintura 
eletrostática epóxi, assento e encosto colorido (conjunto de 
06 mesas em MDF de 18mm revestido em ambas as faces, 
com 6 cadeiras fixa base em aço com tratamento ante 
ferrugem e assento e encosto em PVC rígido padrão 
FNDE), MDF de 18mm dupla face color, com coluna central 
em aço com tratamento ante ferrugem, pintura eletrostática 
epóxi. 

. Conj. 50 2.979,00 148.950,00 

27 

Conjunto para Professor (01 Cadeira -I- 01 Mesa) para 
professor, nos padrões estabelecidos pelo FNDE. Mesa 
com Tampo em madeira aglomerada (MDF), com os cantos 
arredondados, revestimento superior em laminado 
melanninico de alta pressão com o acabamento texturizado 
cor CINZA, revestimento inferior em laminado melaminico 
de baixa pressão com o acabamento na cor BRANCA e 
afixado à estrutura com parafusos de 5,0mm de 0 x 45mm 
de comprimento. Toda estrutura em tubos de aço carbono 
laminado a frio com tratamento antiferruginoso por 
fosfatização. Porta livros em Polipropileno puro de matéria 
prima reciclada ou recuperada, afixado à estrutura por 
rebites de repuxo com 4,0mm de 0 x 10mm de 
comprimento e com o símbolo internacional da 
Reciclagem. Ponteiras e sapatas em Polipropileno 
copolímero virgem afixado por meio de encaixe. Coluna e 
travessa longitudional em tubo oblongo 29x58mm (CH 16), 
travessa superior em tubo 0 11/," (CH 16) e pés 
confeccionados em tubo 0 1 1/2" (CH 16). Cadeira com 
Assento em Polipropileno copolímero virgem moldado e 
injetado anatomicamente ou com a opção em compensado 
anatõmico moldado a quente com no mínimo sete laminas 
e afixado à estrutura por rebites de repuxo com 4,8mm de 
0 x 12mm de comprimento. Toda estrutura em tubos de 
aço carbono laminado a frio com tratamento antiferruginoso 
por fosfatização. Ponteiras, sapatas e espaçadores do 
assento em Polipropileno copolímero virgem, com o 
símbolo internacional da reciclagem e afixado por meio de 
encaixe. Estrutura tubular 20,7mm 

Conj. 130 639,00 83.070,00 

28 

Conjunto escolar CJA3 com mesa em tampo em madeira 
aglomerada (MDP), com os cantos arredondados, 
espessura 18mm com revestimento superior em laminado 
melamínico de alta pressão com o acabamento texturizado 
cor CINZA, afixado à estrutura com parafusos de 5,0mm de 
0 x 45mm de comprimento. Porta livros em polipropileno, 
afixado à estrutura por rebites de repuxo com 4,0 mm de 0 

Conj. 800 579,00 463.200,00 
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Procesp 
Fejla: Á 
Rubrica: 

x 10 mm de comprimento e com o símbolo internacional da 
reciclagem. Ponteiras e sapatas em polipropileno 
copolímero virgem afixado por meio de encaixe. Coluna e 
travessa longitudinal em tubo oblongo 29 x 58 mm (CH 16), 
travessa superior em tubo 0 1 1/4" (CH 16) e pés 
confeccionados em tubo 0 1 '1/2 " (CH 16). Dimensões 
aproximadas: CJA-03 (L x P x A) 600 x 450 x 464 mm; 
Cadeira fixa com estrutura em tubo de aço assento e 
encosto em polipropileno e afixado à estrutura por rebites 
de repuxo. Em polipropileno copolímetro virgem, com o 
símbolo internacional de reciclagem e afixado por meio de 
encaixe. Estrutura tubular 0 20,7 mm (CH 14) Dimensões 
aproximadas: CJA-03: Encosto 396 x 198mm Assento 400 
x 310mm, altura ate o assento 350mm 

29 

Conjunto escolar CJA 04, mesa com tampo em madeira 
aglomerada (MDP), com os cantos arredondados, 
espessura 18mm com revestimento superior em laminado 
melaminico de alta pressão com o acabamento texturizado 
cor CINZA, afixado à estrutura com parafusos de 5,0mm de 
0 x 45mm de comprimento. Porta livros em polipropileno, 
afixado à estrutura por rebites de repuxo com 4,0 mm de 0 
x 10 mm de comprimento e com o símbolo internacional da 
reciclagem. Ponteiras e sapatas em polipropileno 
copolímero virgem afixado por meio de encaixe. Coluna e 
travessa longitudinal em tubo oblongo 29 x 58 mm (CH 16), 
travessa superior em tubo 0 1 1/4" (CH 16) e pés 
confeccionados em tubo 0 1 1/2 " (CH 16). Dimensões 
aproximadas: CJA-04 (L x P x A) 600 x 450 x 644 mm; 
Cadeira: Assento e Encosto em Polipropileno e afixado à 
estrutura por rebites de repuxo. Em polipropileno 
copolimetro virgem, com o símbolo internacional de 
reciclagem e afixado por meio de encaixe. Estrutura tubular 
0 20,7 mm (CH 14). Dimensões aproximadas: CJA-04: 
Encosto 396 x 198mm, Assento 400 x 350mm, Altura até o 
assento 380 mm. 

Conj. 800 594,00 475.200,00 

30 

Conjunto escolar CJA 05, mesa com tampo em madeira 
aglomerada (MDP), com os cantos arredondados, 
espessura 18mm com revestimento superior em laminado 
melamínico de alta pressão com o acabamento texturizado 
cor CINZA, afixado à estrutura com parafusos de 5,0mm de 
0 x 45mm de comprimento. Porta livros em polipropileno, 
afixado à estrutura por rebites de repuxo com 4,0 mm de 0 
x 10 mm de comprimento e com o símbolo internacional da 
reciclagem. Ponteiras e sapatas em polipropileno 
copolímero virgem afixado por meio de encaixe. Coluna e 
travessa longitudinal em tubo oblongo 29 x 58 mm (CH 16), 
travessa superior em tubo 0 1 1/4 " (CH 16) e pés 
confeccionados em tubo 0 1 'A" (CH 16). Dimensões 
aproximadas: CJA-05 (L x P x A) 600 x 450 x 710 mm; 
Cadeira: Assento e Encosto em Polipropileno e afixado à 
estrutura por rebites de repuxo. Em polipropileno 
copolimetro virgem, com o símbolo internacional de 
reciclagem e afixado por meio de encaixe. Estrutura tubular 
0 20,7 mm (CH 14). Dimensões aproximadas: CJA-05: 
Encosto 396 x 198mm, Assento 400 x 390mm, Altura até o 
assento 430 mm. 

Conj. 800 639,00 511.200,00 

31 

Conjunto escolar CJA 06, mesa com tampo em madeira 
aglomerada (MDP), com os cantos arredondados, 
espessura 18mm com revestimento superior em laminado 
melaminico de alta pressão com o acabamento texturizado 
cor CINZA, afixado à estrutura com parafusos de 5,0mm de 
0 x 45mm de comprimento. Porta livros em polipropileno,

. Conj. 800 689,00 551.200,00 
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afixado à estrutura por rebites de repuxo com 4,0 mm de 0 
x 10 mm de comprimento e com o símbolo internacional da 
reciclagem. Ponteiras e sapatas em polipropileno 
copolimero virgem afixado por meio de encaixe. Coluna e 
travessa longitudinal em tubo oblongo 29 x 58 mm (CH 16), 
travessa superior em tubo 0 1 1/4 " (CH 16) e pés 
confeccionados em tubo 0 1 'A" (CH 16). Dimensões 
aproximadas: CJA-06 (L x P x A) 600 x 450 x 760 mm; 
Cadeira: Assento e Encosto em Polipropileno e afixado à 
estrutura por rebites de repuxo. Em polipropileno 
copolímetro virgem, com o símbolo internacional de 
reciclagem e afixado por meio de encaixe. Estrutura tubular 
0 20,7 mm (CH 14). Dimensões aproximadas: CJA-06: 
Encosto 396 x 198mm, Assento 400 x 430alm, Altura até o 
assento 460 mm. 

32 

Mesa Escolar para cadeirantes nos padrões estabelecidos 
pelo FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação) resistente e prática. Confeccionada em MDF 
revestido na face superior em laminado de alta pressão e 
face inferior com contra capa, bordos com fita de PVC 3mm 
azul. Estrutura composta por travessas inferiores em tubo 
de aço 01.1/2, superiores em 01.1/4" e colunas 29 x 
58mm, pintura epóxi pó liso brilhante. Bandeja porta livros 
em polipropileno cinza. Acabamento com sapatas e 
ponteiras azuis. Dimensões aproximadas de 900 x 600 x 
820mm (L X P X A). 

Um 40 694,00 27.760,00 

33 

Roupeiro de aço 08 portas, com estampa nas portas, 
permitindo ventilação. Fechamento com pitão para 
cadeado, carenagem protetiva, pintura texturizada 
eletrostática a pó, medindo 1820 x 625 x 420mm, com 
capacidade estimada de 15kg por compartimento. 

Um 20 1.695,00 33.900,00 

34 

Roupeiro de aço 12 portas, com estampa nas portas, 
permitindo ventilação. Fechamento com pitão para 
cadeado, carenagem protetiva, pintura texturizada 
eletrostática a pó, medindo 1820 x 925 x 420mm, com 
capacidade estimada de 15kg por compartimento. 

Um 20 2.490,00 49.800,00 

35 

Roupeiro de aço 16 portas, com estampa nas portas, 
permitindo ventilação. Fechamento com pitão para 
cadeado, carenagem protetiva, pintura texturizada 
eletrostática a pó, medindo 1820 x 1225 x 420mm, com 
capacidade estimada de 15kg por compartimento. 

Um 20 3.100,00 62.000,00 

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA EM R$ 4.885.840,00 
QUATRO MILHÕES OITOCENTOS E OITENTA E CINCO MIL E OITOCENTOS E QUARENTA REAIS. 

VALIDADE DA PROPOSTA —60 DIAS CONSECUTIVOS. 
PRAZO DE ENTREGA — ATÉ 30 DIAS APÓS A EMISÃO DA ORDEM DE FORNECIMENTO. 
PRAZO DE PAGAMENTO — ATE 30 DIAS COM TRANSFERENCIA BANCARIA. 

São,Cuís, 12 de AGOSTO de 2021. 

Gilvanaide deCÇVára Luçena Viana 
Socia administradora. 
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YAMÓVEIS 
A ESC .R. I 

São Luis MA, 12 agosto 2021. 

• 

• 

Procespp(ÃÀ.? 

A 
Prefeitura Municipal de Santa Quitéria - Estado do Maranhão 
Avenida Cel. Francisco Moreira n° 45 - Centro 
Santa Quitéria do Maranhão 

A empresa YAMÓVEIS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME, inscrita no CNPJ (MF) n.° 30.747.369/0001-23, e 
Inscrição Estadual n.° 12.567.752-9, sediada na Avenida Jeronimo de Albuquerque Maranhão n° 337 - Galpão 
01 Bairro - BEQUIMÃO - São Luís - Maranhão, telefones (98) 3304 2729 / 3301 3891 e 98405 0896, vem por 
meio desta propor preços para o fornecimento bens permanentes abaixo. 

Item Especificações Unid. Quant. 
Preços 

Unitário Total 

01 

Armário em aço chapa 24 medindo 1980 x 900 x 400 
com prateleiras internas reguláveis, confeccionadas na 
chapa 24 com 02 portas individuais contendo maçaneta 
e chaves. 

UNID 60 1.175,00 70.500,00 

02 

Armário em aço medindo 1600 x 720 x 320 com 
prateleiras internas reguláveis, confeccionadas na 
chapa 26 com 02 portas individuais contendo maçaneta 
e chave. UNID 60 990,00 59.400,00 

03 

Armário tipo arquivo em aço com 04 gavetas para pasta 
suspensa, confeccionadas na chapa 26 com tratamento 
ante ferrugem e pintura em epóxi, contendo fechadura 
e chaves. 

UNID 40 1.190,00 47.600,00 

04 
Estante de aço chapa 24 com 06 prateleiras com reforço 
Ômega, medindo 1980 x 900 x 300mm. UNID 200 390,00 78.000,00 

05 
Estante de aço chapa 24 com 06 prateleiras com reforço 
Ômega, medindo 1980 x 900 x 400mm. UNID 120 580,00 69.600,00 

06 

Longarina, com 02 lugares encosto com dimensional de 
470mm de largura X 300mm de altura, assento com 
dimensional de 410mm de profundidade e 465mm de 
largura sistema de fixação por parafusos, Estrutura em 
aço com tratamento tratado anti ferrugem e pintura 
eletrostática epóxi. 

UNID 120 375,00 45.000,00 

07 

Longarina, com 03 lugares, encosto com dimensional de 
470mm de largura X 300mm de altura, assento com 
dimensional de 410mm de profundidade e 465mm de 
largura sistema de fixação por parafusos, Estrutura em 
aço com tratamento tratado anti ferrugem e pintura 
eletrostática epóxi. 

UNID 150 590,00 88.500,00 

08 

Carteira universitária anatômica, encosto com 
dimensional de 470mm de largura X 300mm de altura, 
assento com dimensional de 410mm de profundidade e 
465mm de largura sistema de fixação por parafusos, 
estrutura confeccionada em tubo industrial com 
costura 019 x 1,5mm para suporte da prancheta e 
fixação do encosto, curvada mecanicamente com grau 
de inclinação do encosto, assento e prancheta conforme 
norma especifica, pernas em tubo oblongo medindo 16 

UNID 1500 375,00 

r \  s\ 

562.500,00 

// 
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fi YAMCWEIS 
x 30 x 1,5mm, estrutura com tratamento anti corrosivo 
e fosfatizante por imersão, pintura eletrostática a pó LL 
epóxi na cor branca curada e polimerizada em estufa a 
210°C, sapatas de contato ao piso para proteção da 
pintura, porta livros fechado nos três lados com 
abertura frontal para colar objetos sendo seu 
dimensional total com abertura de 120mm sob assento, 
prancheta anatômica dotada de dois porta canetas 
sendo um posterior no centro e outro inferior direito, 
lateral direita da prancheta com curvatura para uma 
maior ergonomia, dimensionais 340mm de largura e 
560mm de comprimento, prancheta com altura total de 
700mm até o chão e assento com altura total de 450mm 
até o chão, assento medindo 410 x 465mm, encosto 410 
x 300mm, porta-livros medindo 372 x 339 x167mm, 
pranchetas medindo 560 x 340mm, todos 
confeccionada em polipropileno injetado na cor azul. 

"---_, ha: 

09 

Cadeira fixa anatômica em PVC rígido com encosto com 
dimensional de 470mm de largura X 300mm de altura, 
assento com dimensional de 410mm de profundidade e 
465mm de largura sistema de fixação por parafusos 
Estrutura em tubo de aço 7/8" chapa 18 com 
tratamento anti ferrugem e pintura eletrostática epóxi. 

UNID 300 175,00 52.500,00 

10 

Mesa em MDF de 18mm dupla face, com Pé ferro duplo 
simples com tratamento ante ferrugem, pintura 
eletrostática epóxi, medidas aproximadas 1000 x600 
x740 MM. 

UNID 200 320,00 64.000,00 

11 

Mesa em MDF de 18mm dupla face, com Pé ferro duplo 
simples com tratamento ante ferrugem, pintura 
eletrostática epóxi, com 02 gavetas e chaves, medidas 
aproximadas 1200 x600 x740 MM. Marca Yamóveis 

UNID 150 495,00 74.250,00 

12 

Mesa em MDF de 18mm dupla face, com Pé ferro duplo 
simples com tratamento ante ferrugem, pintura 
eletrostática epóxi, com 02 gavetas e chaves, medidas 
aproximadas 1500 x600 x740 MM. Marca Yamóveis 

UNID 80 595,00 47.600,00 

13 

Mesa em forma de L dinâmica confeccionada em MDF 
de 30mm dupla face, podendo ser montada em ambos 
os lados, com Painel na mesma cor do MDF, com 02 
gavetas e chaves, medidas aproximadas 1400 x 1400 x 
600 x 740 MM. Marca Yamóveis 

UNID 70 1.290,00 90.300,00 

14 

Cadeira tipo "Presidente", giratória, com braços tipo 
corsa em PU, assento e encosto em espuma injetada 
anatômica, revestida em couro ecológico de alta 
qualidade, base giratória com relax e rodízios duplos 
em nylon, 

UNID 70 999,00 69.930,00 

15 

Cadeira tipo "Diretor", giratória, com braços tipo corsa 
em PU, assento e encosto em espuma injetada 
anatômica, revestida em couro ecológico de alta 
qualidade, base giratória com relax e rodízios duplo em 
nylon, 

UNID 80 899,00 71.920,00 

16 

Cadeira tipo "operacional", giratória, com braços tipo T 
regulável, assento e encosto em espuma injetada 
anatômica, revestida em couro ecológico de alta 
qualidade, base giratória com rodízios duplos em nylon, 

UNID 150 599,00 88.500,00 

17 
Cadeira tipo "secretaria", giratória, sem braços, assento 
e encosto em espuma injetada, revestida em couro 

UNID 200 390,00 7 .000,00 

YA1VIOVEIS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME 
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ecológico, base giratória em aço com capa de nylon e 
rodízios duplo em nylon, (../ 

18 
Cadeira fixa espuma injetada anatômica, revestida 
tecido. Base em tubo de aço com tratamento anti 
ferrugem e pintura eletrostática epóxi. 

UNID 300 189,00 56.700,00 

19 

Armário baixo de MDF de 18mm com 02 portas e 
chaves, em madeira de (MDF), com acabamento em fita 
de borda, revestimento superior em laminado 
melamínico de alta pressão com o acabamento 
texturizado, prateleira regulável interna, portas com 
dobradiças inox, puxadores em nylon, medindo 900 x 
750 x 400mm. 

UNID 70 490,00 34.300,00 

20 

Armário alto de MDF de 18mm com 02 portas e chaves, 
em madeira de (MDF), com acabamento em fita de 
borda, revestimento superior em laminado melamínico 
de alta pressão com o acabamento texturizado, 
prateleiras reguláveis interna, portas com dobradiças 
inox, e puxadores de nylon, medindo 1800 x 800 x 
400mm, 

UNID 60 995,00 59.700,00 

21 

Armário misto alto de MDF de 18mm com 02 portas e 
chaves, em madeira de (MDF), com acabamento em fita 
de borda, revestimento superior em laminado 
melamínico de alta pressão com o acabamento 
texturizado, prateleiras reguláveis interna e externa, 
portas com dobradiças inox, e puxadores de nylon, 
medindo 1800 x 800 x 400mm, 

UNID 60 945,00 56.700,00 

22 

Bebedouro Industrial elétrico com bandeja aparadora 
de aço inoxidável com 03 torneiras, frente: 60 cm, 
lateral: 65 cm, altura: 1,30 cm, peso: 56 kg, 
Condensação: ar forçado, armazenagem de água, 
refrigerada: 80 litros, compressor hermético: 1/5. 

UNID 30 4.700,00 141.000,00 

23 
Quadro Branco com porta pincel, confeccionado em 
MDF e revestido de formica ultra, medindo 3000 x 
1200mm com estrutura de borda e parafusos para fixar, 

UNID 60 1.290,00 77.400,00 

24 

Conjunto educação infantil colorido, composto por 01 
mesa 70 x 70cm e 04 cadeiras color em PVC rígido 
padrão FNDE, estrutura em tubo de aço 7/8, tampo 
dupla face em MDF de 18mm color, com acabamento 
em fita de borda flexível na cor das cadeiras, estrutura 
em tubo aço com tratamento ante ferrugem, pintura 
eletrostática epóxi. 

Conj. 80 890,00 71.200,00 

25 

Mesa infantil hexagonal estrutura em aço tratado e 
pintura eletrostática epóxi, assento e encosto colorido 
(conjunto de 06 mesas em MDF de 15mm revestido em 
ambas as faces, com 6 cadeiras fixa colorida em MDF de 
6mm), MDF de 6 e 15mm dupla face color, com coluna 
central em aço com tratamento ante ferrugem, pintura 
eletrostática epóxi. 

Conj. 50 2.495,00 124.750,00 

26 

Mesa infantil hexagonal estrutura em aço tratado e 
pintura eletrostática epóxi, assento e encosto colorido 
(conjunto de 06 mesas em MDF de 18mm revestido em 
ambas as faces, com 6 cadeiras fixa base em aço com 
tratamento ante ferrugem e assento e encosto em PVC 
rígido padrão FNDE), MDF de 18mm dupla face color, 
com coluna central em aço com tratamento ante 
ferrugem, pintura eletrostática epóxi. 

Conj. 50 2.995,00 

\`k N:. "-----.7

149.750,00 
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27 

Conjunto para Professor (01 Cadeira + 01 Mesa) para
professor, nos padrões estabelecidos pelo FNDE. Mesa 
com Tampo em madeira aglomerada (MDF), com os 
cantos arredondados, revestimento superior em 
laminado melamínico de alta pressão com o 
acabamento texturizado cor CINZA, revestimento 
inferior em laminado melamínico de baixa pressão com 
o acabamento na cor BRANCA e afixado à estrutura com 
parafusos de 5,0mm de 0 x 45mm de comprimento. 
Toda estrutura em tubos de aço carbono laminado a 
frio com tratamento antiferruginoso por fosfatização. 
Porta livros em Polipropileno puro de matéria prima 
reciclada ou recuperada, afixado à estrutura por rebites 
de repuxo com 4,0mm de 0 x lOmm de comprimento e 
com o símbolo internacional da Reciclagem. Ponteiras e 
sapatas em Polipropileno copolímero virgem afixado 
por meio de encaixe. Coluna e travessa longitudional 
em tubo oblongo 29x58mm (CH 16), travessa superior 
em tubo 0 11/4 " (CH 16) e pés confeccionados em tubo 
0 1 Y2" (CH 16). Cadeira com Assento em Polipropileno 
copolímero virgem moldado e injetado 
anatomicamente. Toda estrutura em tubos de aço 
carbono laminado a frio com tratamento 
antiferruginoso por fosfatização. Ponteiras, sapatas e 
espaçadores do assento em Polipropileno copolímero 
virgem, com o símbolo internacional da reciclagem e 
afixado por meio de encaixe. Estrutura tubular 20,7mm 

Conj. 130 

- 

595,00 

' 

77.350,00 

28 

Conjunto escolar CJA3 com mesa em tampo em madeira 
aglomerada (MDP), com os cantos arredondados, 
espessura 18mm com revestimento superior em 
laminado melamínico de alta pressão com o 
acabamento texturizado cor CINZA, afixado à estrutura 
com parafusos de 5,0mm de 0 x 45mm de 
comprimento. Porta livros em polipropileno, afixado à 
estrutura por rebites de repuxo com 4,0 mm de 0 x 10 
mm de comprimento e com o símbolo internacional da 
reciclagem. Ponteiras e sapatas em polipropileno 
copolímero virgem afixado por meio de encaixe. Coluna 
e travessa longitudinal em tubo oblongo 29 x 58 mm 
(CH 16), travessa superior em tubo 0 1 1/4" (CH 16) e 
pés confeccionados em tubo 0 1 1/2 " (CH 16). Dimensões 
aproximadas: CJA-03 (L x P x A) 600 x 450 x 464 mm; 
Cadeira fixa com estrutura em tubo de aço assento e 
encosto em polipropileno e afixado à estrutura por 
rebites de repuxo. Em polipropileno copolímetro 
virgem, com o símbolo internacional de reciclagem e 
afixado por meio de encaixe. Estrutura tubular 0 20,7 
mm (CH 14) Dimensões aproximadas: CJA-03: Encosto 
396 x 198mm Assento 400 x 310mm, altura ate o 
assento 350mm 

Conj. 800 495,00 396.000,00 

29 

Conjunto escolar CJA 04, mesa com tampo em madeira 
aglomerada (MDP), com os cantos arredondados, 
espessura 18mm com revestimento superior em 
laminado melamínico de alta pressão com o 
acabamento texturizado cor CINZA, afixado à estrutura 
com parafusos de 5,0mm de 0 x 45mm de 

Conj. 800 520,00 

\ •  •
\ 

416.000,00 
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comprimento. Porta livros em polipropileno, afixado à 
estrutura por rebites de repuxo com 4,0 mm de 0 x 10 
mm de comprimento e com o símbolo internacional da
reciclagem. Ponteiras e sapatas em polipropileno 
copolímero virgem afixado por meio de encaixe. Coluna 
e travessa longitudinal em tubo oblongo 29 x 58 mm 
(CH 16), travessa superior em tubo 0 1 'Á" (CH 16) e 
pés confeccionados em tubo 0 1 1/2 " (CH 16). Dimensões 
aproximadas: CJA-04 (L x P x A) 600 x 450 x 644 mm; 
Cadeira: Assento e Encosto em Polipropileno e afixado 
à estrutura por rebites de repuxo. Em polipropileno 
copolímetro virgem, com o símbolo internacional de 
reciclagem e afixado por meio de encaixe. Estrutura 
tubular 0 20,7 mm (CH 14). Dimensões aproximadas: 
CJA-04: Encosto 396 x 198mm, Assento 400 x 350mm, 
Altura até o assento 380 mm. 

... 

30 

Conjunto escolar CJA 05, mesa com tampo em madeira 
aglomerada (MDP), com os cantos arredondados, 
espessura 18mm com revestimento superior em 
laminado melamínico de alta pressão com o 
acabamento texturizado cor CINZA, afixado à estrutura 
com parafusos de 5,0mm de 0 x 45mm de 
comprimento. Porta livros em polipropileno, afixado à 
estrutura por rebites de repuxo com 4,0 mm de 0 x 10 
mm de comprimento e com o símbolo internacional da 
reciclagem. Ponteiras e sapatas em polipropileno 
copolímero virgem afixado por meio de encaixe. Coluna 
e travessa longitudinal em tubo oblongo 29 x 58 mm 
(CH 16), travessa superior em tubo 0 1 Ví" (CH 16) e 
pés confeccionados em tubo 0 1 'h" (CH 16). Dimensões 
aproximadas: CJA-05 (L x P x A) 600 x 450 x 710 mm; 
Cadeira: Assento e Encosto em Polipropileno e afixado 
à estrutura por rebites de repuxo. Em polipropileno 
copolímetro virgem, com o símbolo internacional de 
reciclagem e afixado por meio de encaixe. Estrutura 
tubular 0 20,7 mm (CH 14). Dimensões aproximadas: 
CJA-05: Encosto 396 x 198mm, Assento 400 x 390mm, 
Altura até o assento 430 mm. 

Conj. 800 545,00 436.000,00 

31 

Conjunto escolar CJA 06, mesa com tampo em madeira 
aglomerada (MDP), com os cantos arredondados, 
espessura 18mm com revestimento superior em 
laminado melamínico de alta pressão com o 
acabamento texturizado cor CINZA, afixado à estrutura 
com parafusos de 5,0mm de 0 x 45mm de 
comprimento. Porta livros em polipropileno, afixado à 
estrutura por rebites de repuxo com 4,0 mm de 0 x 10 
mm de comprimento e com o símbolo internacional da 
reciclagem. Ponteiras e sapatas em polipropileno 
copolímero virgem afixado por meio de encaixe. Coluna 
e travessa longitudinal em tubo oblongo 29 x 58 mm 
(CH 16), travessa superior em tubo 0 1 1/4" (CH 16) e 
pés confeccionados em tubo 0 1 1/2 " (CH 16). Dimensões 
aproximadas: CJA-06 (L x P x A) 600 x 450 x 760 mm; 
Cadeira: Assento e Encosto em Polipropileno e afixado 
à estrutura por rebites de repuxo. Em polipropileno 
copolímetro virgem, com o símbolo internacional de

Conj. 800 575,00 460.000,00 
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reciclagem e afixado por meio de encaixe. Estrutura
tubular 0 20,7 mm (CH 14). Dimensões aproximadas: 
CJA-06: Encosto 396 x 198mm, Assento 400 x 430mm,
Altura até o assento 460 mm. 

el:* 

• 

32 

Mesa Escolar para cadeirantes nos padrões 
estabelecidos pelo FNDE (Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação) resistente e prática. 
Confeccionada em MDF revestido na face superior em 
laminado de alta pressão e face inferior com contra 
capa, bordos com fita de PVC 3mm azul. Estrutura 
composta por travessas inferiores em tubo de aço 
01.1/2", superiores em 01.1/4" e colunas 29 x 58mm, 
pintura epóxi pó liso brilhante. Bandeja porta livros em 
polipropileno cinza. Acabamento com sapatas e 
ponteiras azuis. Dimensões aproximadas de 900 x 600 
x 820mm (L X P X A). 

Um 40 695,00 27.800,00 

33 

Roupeiro de aço 08 portas, com estampa nas portas, 
permitindo ventilação. Fechamento com pitão para 
cadeado, carenagem protetiva, pintura texturizada 
eletrostática a pó, medindo 1820 x 625 x 420mm, com 
capacidade estimada de 15kg por compartimento. 

Um 20 1.395,00 27.900,00 

34 

Roupeiro de aço 12 portas, com estampa nas portas, 
permitindo ventilação. Fechamento com pitão para 
cadeado, carenagem protetiva, pintura texturizada 
eletrostática a pó, medindo 1820 x 925 x 420mm, com 
capacidade estimada de 15kg por compartimento. 

Um 20 2.390,00 47.800,00 

35 

Roupeiro de aço 16 portas, com estampa nas portas, 
permitindo ventilação. Fechamento com pitão para 
cadeado, carenagem protetiva, pintura texturizada 
eletrostática a pó, medindo 1820 x 1225 x 420mm, com 
capacidade estimada de 15kg por compartimento. 

Um 20 2.990,00 59.800,00 

Importa a presente proposta em R$ 4.378.250,00 
Quatro milhões trezentos e setenta e oito mil e duzentos e cinquenta reais. 

Validade da proposta - 60 (sessenta) dias a contar da data de apresentação. 
Prazo de Entrega - até 30 (trinta) dias após a emissão da Nota de Empenho e ordem de fornecimento. 

• Condições de pagamento - Até 30 (trinta) dias a contar da data da apresentação da nota fiscal, devidamente atestada, 
(deposito na conta da empresa no Bradesco -Agência 0408 Conta Corrente 21.282-2). 
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