
PREFEITURA MUITICIPAL DE SÃO BE
ESTADO DO MARANHÃO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAçAO
CilPr: 30.728.420/(xlol-50

Rua Cônego Í{estor S/N - Centro - São Bêrnado/MÀ

CONTRÁTO: 20200108005
ATA DE REGI§TRO DE PREÇOS N" 024/2019.
PREGÃO PRESENCIAL SRP N".02712019
PROCESSO ADMINISTRATTVO N". 2OI9I IOO2

CONTRATO QUE trNTRE SI FAZEM, DE UM
LADO. A PREFEITURA MUNICTPAL DE SÃO
Bf,RNARDO/MA, ATRA\'ES DO FTINDO
ML]NICIPAI DE EDUCAÇÃO E DO OUTRO LADO
A EMPRESA: YAMOVEIS COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI - ME

A PREFEITIJRA MUNICIPAL DE SÁO BERNARDO, atraves do FIINDO
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Pessoa JurÍdica de Direito Público Interno, inscrita no CNPJ:
30.728.42010001-50 Rua Cônego Nestor SÂ.{ Centro São Bernardo/JvÍd doravante denominada
CONTRATANTE, neste ato, TepTesentada SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO SI", SÂMIA COELHO
MOREIRA CARVALHO RG: 016'154552001-2 CPF: 44'1.037.243-91, brasileira" residente e domiciliada na

cidade Magalhães.de Almeida-Ma, no uso de suas atribui@es legais que lhe confere poderes para celebrar com
a empresa: YAMOVEIS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME. inscrita no CNPJ n'.30.747.36910001-23,
sediada na Av. Daniel de La Touche/Rua Auxiliar II n'284 - Qd 13 - Cohajap - São Luis/MA, neste ato
representada pelo Seúor: Cipriano Amorim CastÍo, portador da Caneira de Identidade N' 174612931

SSPÀ44 e do CPF n'. 418.559.303-15. residente e domiciliado na cidade de São Luis/MA, doravante
denominada CONTRATADA, têm entÍe si justo e pactuado, nos termos contidos na pÍoposta objeto do PP n"

02712019, e PROCESSO ADMINISTRATIVO lf 201911002 e da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N:
02412019 que se Íegerá pele Lei n.' 8.666/93, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIBA - DO OBJETO O pres€nte CONTRATO tem por base legal o PROCf,SSO
ADMTNISÍRATM I\P 20191t002 CPL-PMSB, tando por objeto fomecimento de mateÍial permanenle,

Integram o pÍc§€[te contralo, independentemente de tÍanscrição, o Edital seus anexos e a Proposta da

ContÍatada. Conforme prraeituar o afiigo 55 inciso XI de ünculqsão ao edital de licitação ou termo que a

dispensou ou inexigiu, ao convite e a proposta do licitante vencefur.

CfÁUSULA Sf,GUNDA . DO VALOR
O Valor global pelos serviços do objeto contratual é de Rli: 1.267.0,10-00 ( Un milhâo duzentos e sessentr
e sete mil e quarentâ reais ), que inclui os tributos, encârgos, frete ou dc?esas de qualquer natureza que

incidam sobre o objeto do contÍúo.

CLÁUSULA TERCEIRA . DOS RECUR§OS FINANCEIROS
DOS TERMOS DE REFERÊNCIA: As despesas decorrentes da contratação da presente

licitação correrão por conta de Recursos:

12.361.0832.2197.0000 - manut. e func. do ensino fund. 400Á

449052 - 000 - Material Permanente
t 2 365.0832.2103.0000 - manutenção do ensino infautil e pré-escola
,149052 - 000 - Material Permanente
12.366.0421.2105.0000 - manutenção da educação dejovens e adultos
2149052 - 000 - Material Permanente
12.361.0050.2035.0000 - manutenção da secretaria de educação
,149052 - 000 - Material Permanente

cr,ísur,a guanra - Dos ACRÉsrMos E supRESsÕES W
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A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões
que se fizerem necessários oo fornecimento dos materiais, objeto deste contrato, ate 25oÁ (vinte e cinco) por
cento do valor inicial atualizado do contrato, em observância ao art. ó5 § l' da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA QUtr{TA. Do PRAZo DE YIGÉNCIA
O pÍeseÍrte conlrato erúratá em vigot na datz de sua assinatura e findar-se-á rc dia 3l/1U2020, podendo ser
pronogado, após manifestação das pârtes envolvidas, mediante Termo Aditivo, conforme artigo 57, inciso l,
da tei n" 8.666/93. e suas alterações.

CLÁUSULÀ SEXTA . DA nsCALIZAÇÃo
A fiscalização do ContÍato será efetuada por servidor designado pela Secretaria de Educação o Sr. Izaniel
Cuhim Bogéa que poderá a qualquer tempo, determinaÍ o que for necessário à regularização da falta do
fornecimento observando, bem como propor a aplicação das penalidades previstas deste instrumento.

CL(USUI,A SÉTtruA. Do PAGAMENT0
O pagamento será efetuado após apresentâção da Nota fiscâl correspondente aos produtos adquiridosjâ a Nota
Fiscal deve está devidamente atestada pelo SetoÍ Competente e será efetivado no pÍazo de ate 30 (trinta) dias
contados da data do atesto.

PARÁGRArO PruMEIRO - Os pagamentos, serâo cÍeditados em nome da CONTRATADA mediente
transferência bancaria em conta conente da CONTRATADA, ume vez satisfeitas as condições estabelecidas
neste CoÍÍÍato.

PAúGRAFO SEGUNDO - Qualquer erÍo ou omissâo ocarida ne documentação fiscal será motivo de

correçâo por paíe da CONTRAT{)A e haverá, ern decorrência, suspensão do prazo de pagamento alé que o

problema seja defi nitivamente sanado.

PARÁGRAFO TERCEIRO - A cada pagamento realizado, a CONTRÀTADA deverá comprovar sua

regularizaçôo {iscal e com o Fisco Federal e com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. Td
comprovação será feita mediante apres€ntação de Certidão negativa de debito - CND. Bem como. manter

conforme artigo 55 inciso )OII da ob'igaçã.o da contÍatada de mantet, durante toda execução do contratq em
compatibitidade com as obrigações por eles assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação.

PARAGRAF'O OUARTO - A CONTRATANTE não pagará juros de mora por atÍaso no pagamento, cobrado
atÍavés de documentos não hábil, total ou parcialmente, bem como por motivo de pendência ou
descumprimento de condições contrárias

CLÁ(]SIJLA OIl'AvA - DO RtrAJt]§I.[]
O valor do presente ContÍalo só poderá ser reajustado durante o prazo de sua vigência, se houver aumento
autorizâdo pelo govemo Federal.

CL{USUTÁ NoNA. DAs OBRIGACÔES DA CONTRATANTE
À CONTRATANTE obrigar-se-á:

a) Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato;
b) Designar um servidor da Secraaria Municipal de Educação que será responúvel pelo
êcompanhamerto e hscalização da execução do objeto do presente contrato. Ao seÍvidoÍ
designado, compete entÍe outras obrigações, verificar a qualidade, inviolabilidade das
embalagens, estado de conservação e validade dos pÍodutos, anotando em registro próprio
todas as ocorrências relacionadas a execuçâo do contÍato determinando o que for necessário

a regularização das faltas ou defeitos observados;
c) Fornecer a qualquer tempo e mm o Máximo de presteza, mediante solicitaÉo escÍita
da CONTRATADA, informações adicionais, para dirimir duvidas e orienla-la em todos os
casos omlssos;

I
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d) As decisões e providencias que ultrapassarem as competências, do representante
deverão ser solicitadas, a seus superiores em tempo hábil para adoção das medidas
convenientes;
e) Receber o objeto do contrato na forma do art. 73, inciso II, alíneas a e b da Lei 8.6óó193.

CLAI]SULÁ DECIMA . DAS GACÔES DA CONTRATADA
O pres€nte Contrato úo poderá ser objeto de cessão ou tÍânsferência, no todo ou eÍn paíe.
À CONTRATADA obrigar-se-á a:

s) EntregaÍ os serviços objeto deste contrato mediante emissão de Nota de Empenho ou
Ordem de Serviços e cronograma de entrega fomecido pela Secretaria Municipal de
Administração, em estrita observância a sua proposta e ao Atrero Vl, observando a
qualidade.

c) Manter preposto com anuência da Administração Municipal na localidade da prestação do
serviço para represenúJo na execução do contrato e prestâr esclarecimentos necessários ao

servidor designado para acompanhar e fiscalizar a execução do fornecimento, e a Secretaria
Municipal de Administração, quando solicitado,
d) Observar o horário do expediente administrativo, compreendido entre 08:00 h as 12:00
como sendo o horário administrâtivo paÍa tratar sobre o contrato e serviços, de segunda a
sexta-feira,
c) Cumprir fielmente o estúelecido nas clausulas e condições do pÍesente contralo e de seus

documentos integrantes, com observância dos requisitos, bem como da legislação em vigor
para perfeita execução do mntÍato;
f) Arcar com todas as despesas, exigidas por lei, relativas ao objeto do contrato respondendo
pelos encargos trabalhistas, previdenciários, e comerciais resultantes da execuçâo do contÍato
e outros corÍespondentes;
g) Responder pelos danos causados diretâmente â admiflistração ou a terceiÍos, decorrentes

de sua culpa ou dolo na execução do côntralo não sxcluindo ou reduándo essa

responsabilidade em face da fiscalizaçâo ou acompaúamento efetuado pela Secraaria
Municipal de Administração,
b) Reparar, corrigir ou substituir, as suas expênsas, no total ou ern pane, o objeto dest€

contÍato €m que s€ vsrificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução.

CLÁSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES
O descumprimento, total ou parcial, por paÍte da CONTRATADA de qualquer das obrigações ora
estabelecidas. sujeitará a CONTRATADA as sanções previstas na Lei Federal n" 8.666/93, aplicando nos

artigos 8l a 88.

PARr(GRAFO PRIMERO - O âÍaso injustificado no cumprimento do objeto deste Conrato sqeitará a

CONTRATADÀ à multa de mora correspondente a 0,37o (três centésimos por cento) ao di4 sobre o valor do

fomecimento, õté o limite de l0lo (dez por cento).

PARTIGRAFO SEGUNDO - Alem da multa indicada no parâgrafo anterior, a CONTRATANTE poden(
garamida a preüa defesa. aplicar à CONTRATADÀ na hipótese de inexecuçào totsl ou parcial do Contrato,
as s€guintes sanções:

a) Advertêncii;
b) Multr de l0 oá (dez por c.€nto) sobÍe o valor do ContÍâto;
c) Surpenslo temporária de participação em licitação e impedimento de mntratar mm
a administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
d) Dechmçío de inidoneidade para licitar ou mntratar com a Administração Pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição.
e) As senções previstas nas alíneas "a', "c" e "d" podendo ser aplicâdas conjuntamente

o
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com a prevista na alinea "b"
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PARÀGRATO TERCf,IRO - Após a aplicação de qualquer penalidade será feita comunicação escrita à
CONTRATADA e publicada no diário oficial do municipio, constando o fundamento legal, excluidas os casos
de aplicação das penalidades de advertências e multa de mora

CLÁSULA DÉCIMA s UNDA - DA RESCISÂO
A inexecução total ou paÍcial deste mnlÍato enseja a sua rescisão, mm as conseqúências cont stuais e as
previstas em lei.
Constituem motivos para a rescisão deste Contrato:

a) - o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;
b) - o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificaçôes, projetos e

Pflrzos;
c) - a lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRÂTANTE a comprovar a
impossibilidade da conclusão da obra, do servigo ou do fom@imento, nos pÍazos
estipulados;
d) - o atraso injustificado no inicio da obr4 serviço ou fomecimento;
e) - a paralisação do fornecimento. sem justa causa e prévia comunicação à
CONTRATANTE;
0 - a subcontratação total ou paÍcial do seu objeto, a irssociação da CONTRATADA
com outreÍ! a sessão ou transferência total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou
incorporação não admitidas no edital e no contrato,
g) - o desatendimento das d€terminações regulares emanadas pelo servidor a comissão
designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as SecÍetaria
Municipal de Secretaria Municipal de Administraçào;
h) - o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1" do
art. 67 desta Lei Federal n" 8.666/93;
i) - a decraação ou a instauração de insolvência civil;
j) - a dissolução da sociedade ou o falecimento da CONTRATADÁq,
k) - a alteração social ou a modifrcâção da finalidade ou da estrutura da
CONTRATADÀ que prejudique a execução do contrato;
l) - razões de interesse público, de alta relevância e amplo coúecimento, justiÍicadas e

determirudar pela máxima autoridade da esfere administrativa a que esá subordinado
a CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o contralo;
m) - a supressão, por parte da CONTRATANTE, compras, acarraando modificação do
valor inicial do contrato além do limite permitido no § l'do art. 65 desta lei;
n) - a srspen$o de sua execução, çnr ordem escrita da CONTRATANTE, por pÍazo
superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave
pertuóação da ordem interna ou guerr4 ou ainda por repetidas suspensões que

totalizem o mesmo prazo, independentemente do
pâgamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente impÍevistas
desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado a CONTRATADA,
nesses casos, o dÍeito de optar pelâ suspensão do cumprimento das obrigações
assumidas até que seja normalizada a situação;
o) - o atraso superior â 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANE
decorrentes dos fomecimentosjá recebidos salvo em caso de calamidade públic4 grave
pertuóação da ordem intema ou gueÍra, assegurado a CONTRATADA o direito de

optaÍ pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a

situação;

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os casos de rescisão mntratual serão formalmente motivados nos autos do
processo, assegurando o mntraditório e a ampla defesa.

PABJIGRAFO SEGUNDO - A rescisão deste Contrato poderá ser:

a) determinada por alo unilateral e escrito da Administração nos casos enumerados nas
alíneas 'â' a 'i' desta cláusula:
b) amigável, por acordo entre as paÍes, reduzidas a termo no pÍocesso da licitação,
desde que haja conveniência para a CONTRATANTE;

ffi
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PREFETTURA MUNICIPAL DE SÃO BERNÂ
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judicialmente, nos termos da legislação.

CLÁSULA DÉC$,IA TERCf,IRA. Do RECEBIMENTo DoS PRoDUTos
Os rervigos dcverôo scr entÍeguês çonforme Cronograma constante Ílos 6oexos planilhas orçamentárias, pane
integrsnte deste.

PARr(GRAFO PRIMEIRO : O objeto do contrato c€râ rec€bido conforme Cláusula Décima. sendo que os
seoiços que nâo satisfizerem as condições cit&da9 ns pÍoposta e no edítal serao recugadoc e colocadoo a
disposição da COMRATÂDA, para serem conigidos, dentro do prazo estabel€cidos entrê as partes;

PAÚGRAFO §EGUNDO - A cÍitério da Prefeirura Municipel de SÀO BERNARDO podeÍá ser concedido
novo prazo púa recebimento dos oerviços rejeitâdo. OcorÍendo I rcjeição pela 2! vcz, o côntÍ&to poderá seÍ
rescindido. A CONTRATADA será notificada para regularizar no prazo Maximo de 15 (quinze) dias conidos,
sob o risco de incidir nas penalidades previstas no Art. E7 da Lei no E.666/93;

CLÁSULA DÉCIMA QUINTA - DAS ÀLTERÁÇÔES
Este cortÍato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, no caso previsto no aÍt. da Lei n' 8.666/93

I,A LAD IMA EXTA - DÂ LIC
Dantro do prazo de 20 (vinte) diag contados da sua assinatura, a CONTRATANTf, providenciará a publicação
em resumo, do presente Contrdo.

CLÁUSULA sÉTtrvÍA - Do FoRo
O foro da Comarca de SÃO BERNARDO no Estado do MaÍanhão, será o comp€tente para dirimir dúvidas ou
pendências resrltantes deste CoÍúrato.

E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o presente instrumento
lawado em 3 (três) üas de igual teor e forma, assinâdo pela partes e testemunhas abaixo.

São Bemardo-MA, 08 de janeto de 2020

SAMIA VALHO
RG: 0l6l 5

CPF: 447 .037 -91

Secretária De E du cação
ContÍatante

YAMÓVEIS C OS RELI - ME
CNPJ n". 10.747
Cipriano
RG N. 17461293 r
CPF n'.418.559.303-15
CONTRATADA

CPF

CPF

PR0cEsSoaç+9_ilOoL
IúOMLIDADE ? à,/<,,)
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

NR DISCRIMINAÇÀO Und QTD V. T'NT V, TOTAI
I Armário em aço medindo l9EOx90Ox400 com prateleins

internas reguláveis, confeccionadas na chapa 24 com 02
portas individuais contendo maçaneta e chave. Marca
Pandin

Und

40 880
35.200,00

2 Armário em aço medindo 1600x72Aú20 com prateleiras
internas reguláveis, confeccionadas na chapa 26 con, 02
portas individuais contendo maçaneta e chave. Marca
Pandin

Und

40
27.800.00

l Armário tipo arqúvo em aço com 04 gavetas para pasta
suspens4 confeccionadas na chapa 26 com tÍatamento ante
fem:gem e pintura em epóxi. contendo fechadura e chaves.
Marca Pandin

Und

20 '720
14.400,00

4 Und
100 215

27.500.00

Estante de aço com 06 prâteleirâs com reforço Omega,
medindo 1980x900x300mm. Marca Pandin

5 Estente de aço com 06 prateleiras com reforço Omega,

medindo 1980x900x400mm. MaÍca Yamóveis
Und

60 145
20.700.00

6 Und
ó0 295

17.700.00

Longarin4 com 02 lugares, assento e encosto em PVC
rigido, EstrutuÍe em aço com úetâmento ânti f€rrugem e
pintura eletrostática epóxi. Marca Yamóveis

47.400,00

1 Longarina, com 03 lugares, âssento e encrsto em PVC
rígido, EstrutuÍa em a{o com tÍatamento aÍ i ferrugem e

pintura eletrostática epóxi.

Und

120 395

I 600 269
430.400,00

8 Cadeira escolartipo universitária em PVC rigido na cor azul
com prancheta em PVC e porta lápis azul, com poÍta livros,
EstÍutura em tubo de aço7lE" chapa20 com tÍatamento anti
ferrugem e pintura eletrostática epóxi, padrão FNDE. Marca
Yamóveis

Und

15.600,00

9 Cadeira fixa em PVC rigido na color Estrutura em tubo de

aço 7/8" chapa 20 com tratamento anti ferrugem e pintura
eletrostfuica epóxi. Marca Yamóveis

Und

120 130

l0 Mesa em MDF de l8mm dupla face, com Pe fero duplo
simples, medidas aproximadas 1000 x600 x740 MM. Marca
Yamóveis

Und
120 190

22.800,00

3 1.200,00

Und

80 390

ll Mesa em MDF de lSmm dupla face, com Pe ferro duplo
simples, com 02 gavetâs e chaves, medidas aproximadas
1200 xó00 x740 MM. Marca Yamoveis

Und

40 419
17.960,00

12 Mesa em MDF de lSmm dupla face, com Pe ferro duplo
simples, com 02 gayetas e chaves, medidas aproximadas
1500 x600 x740 MM. Marca Yamôveis

l3 Mesa em L de MDF de l8mm dupla face, com Painel na
mesma cor do MDF, com 02 gavetas e chaves, medidas
aproximadas 1400 x1400 x 60O x 740 MM. MaÍca
Yamóveis

Und

24 865
20.760,00

t4 Cadeira tipo "Presidente', giratória, com braços, assento e
encosto em espuma injetada, revestida em couro ecológico,
base giratória com relax e rodizios em nylon. Marca
Yamóveis

Und

40 7'.70
30.800100

I

I

I

I
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t5 Cadeira tipo 'Diretor", giratória, com bÍaços, assento e
encosto em espuma injaada, revestida em couro ecológico,
base giratória com relax e rodizios em nylon. Marca
Yamóveis

Und

60 670
40.200.00

16 Cadeira tipo "operacional", giratória, com braços tipo T,
assento ê encosto em espuma injetada, revestida em couÍo
ecolôgico, base giratória com rodizios em nylon. Marca
Yamóveis

Und

80 375
30.000.00

t7 Cadeira tipo "secretaria', giratôria, sem braços, assento e
encosto em espuma injetad4 revestida em couro ecológico,
base giratória rodizios em nylon. Marca Yamóveis

tJnd

80 249
19.920.00

Í8 Cadeira fixa espuma injetada anatômica, tecido. Base de aço
com tratamento anti ferÍugem e pintura eletrostfuica epoxi.
Marca Yamóveis

Und
120 145

17.400,00

Undls Armário baixo de MDF de lsmm com 02 poÍas e chaves,
prateleiras reguláveis interna, medindo 900 x 750 x 400mm.
MaÍcâ Yamóveis

80 370
29.ó00.00

Und
'790

ó3.200,00

20 Armário aho de MDF de 15mm com 02 portas e chaves,
prateleiras reguláveis intema, medindo 1800 x 800 x
400mm. Marca Yamóveis

80

69.000,00

2t Bebedouro Industrial eletrico bandeja aparadora de aço

inoxidável com 03 tomeiras, frente: 60 cm, lateral: 65 cm,
altura: 1,30 cm, peso: 56 kg Condensação: ar forçado,
alrnazenagem de águ4 refrrgeraü: 80 litros, compÍessor
hermetico: 1/5. Marca Yamóveis

Und

20 r.450,00

47 100.00

22 Quadro Branco com pona pincel, medindo 3000 x l200mm
com estrutura de borda e paÍafusos psÍa fixar. Marca
Yamóveis

60 785

Und

80 475
3E.000.00

Conjunto educação infantil colorido, composto por 0l mesa

70 x 70cm e 04 cadeiÍas color, estrutuÍa em tubo de aço 7/8,
tampo dupla face em MDF de l5mm color, estruturâ em
tubo aço com tÍatamento ante femrgenq pintura eletÍostática
epóxi. Marca Yamóveis

tJndMesa infantil hexagonal estrutuÍa em aço tÍatâdô e pintura
eletrostática epóxi, assento e encosio colorido (conjunto de
06 mesas em MDF de l5mm 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 e 1ampo.

Marca Yamóveis
Und

80 380

?5 Conjunto para professor anatômico, composto por 0l mesa

900 x 500 x 750mm e 0l cadeiras em PVC rígido color. base
giratória com rodízios duplos de nylor; tampo dupla face em
MDF de l Smm coloÍ, estrutura em tubo aço com tÍatamento
ante ferrugem, pintura eletrostática epóxi. Marca Yamóveis
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PREFEITURÂ MUNICIPAL DE SÃO BE
ESTADO DO MARANHÃO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAçÂO
CNPr: 30.728.420/O001-50

Rua Cônego Ílesbr S/N - CenEo - São BernaÍdo/l.lA

26 Conjunto escolar tipo FNDE para aluno, anatômico,
composto poÍ 0l mesa 600 x 500 x 750mm, tampo em MDF
de l8mm revestido em laminado melaminico, bordas em
PVC tipo T colorido, cantos arredondadas, estrutura em
metalon (tubo) de 40x20xl,2mm de aço carbono, pintura
eletrostática a po, e 01 cadeiras em PVC rigido color, base
giratória com rodizios duplos de nylon, tampo dupla face em
MDF de t8mm color, estrutura em tubo aço com tratamento
ante femrgerq pintura eletrostática epóxi. Marca Yamóveis

Und

250 340
85 000.00

1.267.040.00

Prú -F0LHAN'_-g55__
PRocEsso;lqlffi-e-q!
M0OAUOADE pr)Z'5,2?

-t

V


