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LOTE I - MOBILIA EM AÇO 

DISCRIMINAÇÃO 

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. 

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

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. 

Estante de aço 
chapa 24 com 06 
prateleiras com 
reforço õmega, 
medindo 1980 x 900 
x 300mm. 

MARCA/FAB UNID QUANT. P. UNT 
RICANTE 

YAMÓVEIS UNID 60 1.094,46 

YAMÓVEIS UNID 60 911,19 

YAMÓVEIS UNID 40 1.125,78 

YAMOVEIS UNID 200 354,53 
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Diário Oficial do Município 
Prefeitura de Santa Quitéria do Maranhão 

Estante de aço YAMÓVEIS UNID 120 520,78 
chapa 24 com 06 
prateleiras com 
reforço Õmega, 
medindo 1980 x900 
x 400mm. 

Roupeiro de aço 08 YAMÓVEIS UNID 20 1.305,00 
portas, com estampa 
nas portas, 
permitindo 
ventilação. 
Fechamento com 
pitão para cadeado, 
carenagerrprotetiva, 
pintura texturizada 
eletrostática a pó, 
medindo 1820 x625 
x 420mm, com 
capacidadeestimada 
de 15kg por 
compartimento. 

Roupeiro de aço 12 YAMÓVEIS UNID 20 2.117,58 
portas, comestampa 
nas portas, 
permitindo 
ventilação. 
Fechamento com 
pitão para cadeado, 
carenagerrprotetiva, 
pintura texturizada 
eletrostática a pó, 
medindo 1820x 925 
x 420mm, com 
capacidadeestimada 
de 15kg por 
compartimento. 

Roupeiro de aço 16 YAMÓVEIS UNID 20 2.644,80 
portas, com estampa 
nas portas, 
permitindo 
ventilação. 
Fechamento com 
pitão para cadeado, 
carenagerrprotetiva, 
pintura texturizada 
eletrostática a pó, 
medindo 1820 x 
1225 x 420mm, com 
capacidadEestimada 
de 15kg por 
compartimento. 

VALOR TOTAL DO 
LOTE I 

LOTE II - CADEIRAS 

DISCRIMINAÇÃO MARCA/FAB UNID QUANT. P. UNT 
RICANTE 

Longarina, com 02 YAMÓVEIS UNID 120 339 
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 

Procesn: 
Folha: ̀7V 
Rubrica: 
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Diário Oficial do Município Processo: 

Prefeitura de Santa Quitéria do Maranhão Folha: 
Rubrica: 

com tratamento 
tratado anti ferrugem 
e pintura 
eletrostática epáxi. 

Longarina, com 03 YAMÓVEIS UNID 150 525,48 
lugares, encostocom 
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 epáxi. 

Cadeira fixa YAMÓVEIS UNID 300 158,34 
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 epáxi. 

Cadeira tipo YAMÓVEIS UNID 70 870 
"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, 

Cadeira tipo YAMÓVEIS UNID 80 778,65 
"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 
relaxe rod ízios duplo 
em nylon, 

Cadeira tipo YAMÓVEIS UNID 150 542,88 
"operacional", 
giratória, com braços 
tipo T regulável, 
assento e encosto 
em espuma injetada 
anatómica, revestida 
em couro ecológico 
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de alta qualidade, 
base giratória com 
rodízios duplos em 
nylon, 

Diário Oficial do Município Processo: 

Prefeitura de Santa Quitéria do Maranhão FoIhaÇ 
Rubrica: 

Cadeira tipo YAMÓVEIS UNID 200 356,7 
"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, 

Cadeira fixa espuma YAMÓVEIS UNID 300 187,05 
injetada anatómica, 
revestida tecido. 
Base em tubo de aço 
com tratamento anti 
ferrugem e pintura 
eletrostática epóxi. 

VALOR TOTAL DO 
LOTE II 

LOTE III - MOBILIA 
PARAESCRITÕRIO 
EM MDF 

DISCRIMINAÇÃO 

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. 

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. 

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. 

Mesa em forma de L 
dinâmica 
confeccionada em 
MDF de 30mm dupla 
face, podendo ser 
montada em ambos 
os lados, com Painel 

MARCNFAB UNID QUANT. P. U NT 
RICANTE 

YAMÓVEIS UNID 200 294,93 

YAMÓVEIS UNID 150 430,65 

YAMÓVEIS UNID 80 542,88 

YAMOVEIS UNID 70 1.258,99 
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Diário Oficial do Município Processo: 

Prefeitura de Santa Quitéria do Maranhão 'olha: 
Rubrica: 

na mesma cor do 
MDF, com 02 
gavetas e chaves, 
medidas 
aproximadas 1400 x 
1400 x 600 x 740 
MM. 

Armário baixo de YAMÓVEIS UNID 70 453,27 
MDF de 18mm com 
02 portas e chaves, 
em madeira de 
(MDF), com 
acabamento em fita 
de borda, 
revestimento 
superior em 
laminadcrnelamlnico 
de alta pressão com 
o acabamento 
texturizado, 
prateleira regulável 
interna, portas com 
dobradiças inox, 
puxadores em nylon, 
medindo 900 x 750 x 
400mm. 

Armário alto de MDF YAMÓVEIS UNID 60 926,55 
de 18mm com 02 
portas e chaves, em 
madeira de (MDF), 
com acabamento em 
fita de borda, 
revestimento 
superior em 
laminadcmelamtnico 
de alta pressão com 
o acabamento 
texturizado, 
prateleiraseguláveis 
interna, portas com 
dobradiças inox, e 
puxadores de nylon, 
medindo 1800x 800 
x 400mm, 

Armário misto alto de YAMÓVEIS UNID 60 840,42 
MDF de 18mm com 
02 portas e chaves, 
em madeira de 
(MDF), com 
acabamento em fita 
de borda, 
revestimento 
superior em 
laminadcmelamínico 
de alta pressão com 
o acabamento 
texturizado, 
prateleiraseguláveis 
interna e externa, 
portas com 
dobradiças inox, e 
puxadores de nylon, 
medindo 1800 x 800 
x 400mm, 

VALOR TOTAL DO 
LOTE III 

LOTE IV 
BEBEDOURO 

DISCRIMINAÇÃO MARCA/FAB UNID QUANT. P. UNT 
RI CANTE 
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Diário Oficial do Município Processo: 
Folha: 

Prefeitura de Santa Quitéria do Maranhão Rubtica: 

Bebedouro YAMÓVEIS UNID 30 4.189,05 
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. 

VALOR TOTAL DO 
LOTE IV 

LOTE V - MÓVEIS 
ESCOLARES 

DISCRIMINAÇÃO MARCA/FAB UNID QUANT. P. UNT 
RI CANTE 

Carteirauniversitária YAMCIVEIS UNID 1500 321,9 
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 
mecanicamentecom 
grau de inclinação do 
encosto, assento e 
prancheta conforme 
norma específica, 
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 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, 
pranchetaanatõmica 
dotada de dois porta 
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canetas sendo um 
posterior no centro e 
outro inferior direito, 
lateral direita da 
prancheta com 
curvatura para uma 
maior ergonomia, 
dimensionaig340mm 
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 
polipropilencinjetado 
na cor azul. 

Diário Oficial do Município Process wtax-
Prefeitura de Santa Quitéria do Maranhão Folha: Og

Rubrica: 

Quadro Branco com YAMÕVEIS UNID 60 1.251,06 
porta pincel, 
confeccionado em 
MDF e revestido de 
formica ultra, 
medindo 3000 x 
1200mm com 
estrutura de borda e 
parafusos para fixar, 

Conjunto educação YAMÓVEIS Conj. 
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 flexivel 
na cor das cadeiras, 
estrutura em tubo 
aço com tratamento 
ante ferrugem, 
pintura eletrostática 
epóxi. 

80 794,31 

Mesa infantil YAMÓVEIS Conj. 50 2.173,26 
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. 
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Mesa infantil 
hexagonal estrutura 
em aço tratado e 
pintura eletrostática 
epõxi, 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 
rígidopadrãoFNDE), 
MDF de 18mm dupla 
face color, com 
coluna central em 
aço com tratamento 
ante ferrugem, 
pintura eletrostática 
epóxi. 

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 
laminadomelamínico 
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 
Polipropilenopurode 
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 
copolimero virgem 
afixado por meio de 
encaixe. Coluna e 
travessa 

Diário Oficial do Município Processo: 2 
Prefeitura de Santa Quitéria do Maranhão'°a: 

Rubrica: 

YAMÓVEIS Conj. 50 2.612,61 

YAMÓVEIS Conj. 130 531,57 
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Diário Oficial do Município Processo. 

Prefeitura de Santa Quitéria do Maranhão 
FRouibhria:ca, 

longitudionalemtubo 
oblongo 29x58mm 
(CH 16), travessa 
superior em tubo 0 
1%" (OH 16) e pés 

confeccionados em 
tubo 0 1 %" (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 

Conjunto escolar YAMÓVEIS Conj. 
CJA3 com mesa em 
tampo em madeira 
aglomerada (MDP), 
com os cantos 
arredondados, 
espessura 18mm 
com revestimento 
superior em 
laminadanelaminico 
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 (OH 

16), travessa 
superior em tubo 01 
"1/ 4" (OH 16) e pés 
confeccionados em 
tubo 0 1W (OH 16). 
Dimensôes 
aproximadas: 

800 455,88 
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do 11.4aranhão. Que, 20 de Oi.

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:Encosto396 
x 198mm Assento 
400 x 310mm, altura 
ate o assento 
350mm 

Conjunto escolar YAMÓVEIS Conj. 
CJA 04, mesa com 
tampo em madeira 
aglomerada (MDP), 
com os cantos 
arredondados, 
espessura 18mm 
com revestimento 
superior em 
laminadcrnelamínico 
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 
pol ipropileno afixado 
à estrutura por 
rebites de repuxo 
com 4,0 mm de 0x 
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 liÁ" (CH 16) 
e pés 

confeccionados em 
tubo 0 1 %" (CH 16). 
Dimensões 
aproximadas: 
CJA-04 (L x P x A) 
600 x 450 x 644 mm; 
Cadeira: Assento e 
Encosto em 
Polipropileno e 

Diário Oficial do Município Processo:424? 

Prefeitura de Santa Quitéria do Maranhão .
"----Rubrica: 

800 475,02 
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Diário Oficial do Município 
Processo: 

Prefeitura de Santa Quitéria do MaranhãoFoiha: 

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,Assento400 
x 350mm, Altura até 
o assento 380 mm. 

Conjunto escolar YAMÓVEIS Conj. 
CJA 05, mesa com 
tampo em madeira 
aglomerada (MDP), 
com os cantos 
arredondados, 
espessura 18mm 
com revestimento 
superior em 
laminadcmelaminico 
de alta pressão com 
o acabamento 
texturizado cor 
CINZA, afixado 
estrutura com 
parafusos de 5,0mm 
de 0 x 45mm de 
comprimento. Porta 
livros em 
polipropilenogfixado 
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 01 
W (CH 16) e pés 
confeccionados em 
tubo 01 W (CH 16). 
Dimensões 
aproximadas: 
CJA-05 (L x P x A) 
600 x450 x710 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 

800 502,86 

Rubrica: 
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Diário Oficial do Município Processo: 
Prefeitura de Santa Quitéria do MaranhãoFolha. 

por meio de encaixe. 
Estrutura tubular 0 
20,7 mm (CH 14). 
Dimensões 
aproximadas: CJA-
05: Encosto 396 x 
198mm,Assento400 
x 390mm, Altura até 
o assento 430 mm. 

Conjunto escolar YAMÕVEIS Conj. 
CJA 06, mesa com 
tampo em madeira 
aglomerada (MDP), 
com os cantos 
arredondados, 
espessura 18mm 
com revestimento 
superior em 
laminadcrnelaminico 
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 
polipropilenoafixado 
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 01 
1/4 " (CH 16) e pés 
confeccionados em 
tubo 01 '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,Assento400 
x 430mm, Altura até 

800 447,18 

Rubrica: 
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Diário Oficial do Município Processo: 
Prefeitura de Santa Quitéria do Maranhão Fo!ha: 

Rubrica' 

o assento 460 mm. 

Mesa Escolar para YAMÕVEIS UNID 40 606,39 
cadeirantes nos 
padrões 
estabelecidos pelo 
FNDE (Fundo 
Nacional de 
Desenvolvimento da 
Educação)'esistente 
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 
01.112?, 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). 

VALOR TOTAL DO 
LOTE V 

Santa Quitaria do Maranhão — MA, 20 de outubro de 2021. 

Autor: Siwanne Gomes Ferreira 
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