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REB|TES Ei.i ARMÁRro
DE FERRO

REGULAGEM DE
ÉSÍANTE OE FERRO
COM PINTURAS

SOLDA DE PEOUENO
ORTE EM MOVEL DE
FERRO

SoLDA oE MÉDIo
PORÍE EM MOVE! DE
FERRO

SERVIçOS DE TROCA
DE PORTA LIVROS EM
PVC RIGIOO

SÊRVIÇOS DE TROCA
OE PRANCHETA EM
PVC RIGIOO

SERV|ÇOS DE ÍROCA
DE ENCOSÍO EM PVC
RIGIDO

Regulsras estanlês como aperto dos psráfusos,
sDldâs e pinlurês

500

Soldas pêquenas íeilâs em cadejrâs e armárjos. 1000

Soldâs mádias féjtâE em porta§ ê êstantês. 1000

Soldâs grândês íôitâ6 êm po.tõss d€ âço e
divisodas de feno

500

1000

2000

1000

105,70

37,80

51,25

89,80

66 90

43 00

22 EO

70,30

70.30

sERVtÇos DE TRoca
EM PRANCHÉTA DE
MDF

Fa2rr tÍocs de pBncheta em MDF do ísmm 1O0O
dupb íac€ êxistêntê quê âpíê3ôntârEm dêíêilo 6
não for possível con§€rlo.

SERVIÇOS DE ÍROCA
DE ASSENTO EI\,i PVC
RIGIDO

Fa2er lroc€ de Po.lá Íwos em PVC rígido
padráo FNDE exjsleote quê apresentarem
deÍeito e não ÍoÍ possívelconseno

Faze. trocâ de prancheta em PVC rígido padrão
FNDE oxislânt€ qu6 aprêsentarem dêíêito e nào
for possívêl mnserlo.

Fazer trccê de encosto de PVC rigldo padráo
FNDE coníoílle modslo ê coÍ eístente quê
aprêsehtârem defeito e não íol possÍvel conserto

Fâzer troca de âssento de PVC rígido G,âdrão 1000
FNOE conformê môdelo e cor existente que
apreaêntaaem defeho e não íoÍ posslv€lconseío

19 106,15EIXO Troc€r o eixo quando ánaüs6. que náo tem 500

Sâo BemaÍdo - MA. 22 dê outubro de 2021
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EXTRATO DA ATA OE REGISTRO OE PREÇos DE N.043/2021,, PREGÃo ELÊTRôNGo sRP Ná 035/202í, REFE: PRocESSo
ADt{lNrsTRÁTM No 2021 0051 t2021

PREFEITURÂ l\,íuNlclPAL DE sÃo BERNARDo - MA, EXTRATo DA ATA DE REGtsrRo DE pREÇos DE N" 043/2021, atrâvés da
Secrêtaria l\,runicipal de Administração vem Registrar Preço parê íuturo fomêcimento de mobiliários, paÉ âtender as necessidadês da
prefeitura Muhicipal de são Bemardo - MA, PREGÁo ÉLÊTRôNtco sRp N. o3s/2021 REFE: pRocESSo ADMtNtsTRAÍtvo No
2021005112021 - cPL - Sessáo 05 de oúubm de 2021 às 09:00 hrs Prêgo€irâ ELl2Â DOS S. A. LtMA. EMPRESA: YAMOVEts COMERcto E
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SERVIÇOS DE SOLDA
DE GRANOE PORTE ÊM
MÓVEL DE FERRo

TROCA DE
CET.{TRAL
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SERVIÇOS E|RELl, CNPJ: 30.747.369/000 Í -23, sêdiadâ nâ Av. Jeronimo de Albuquerque Maranhão n. 337 Bequimão São Luis - MA, CpÉ:
l:,li.ji!3;3!!'1'3?-:,T^',.",;tJ?J""T;'ilf,,;il!.Jãlc,pil;;;;;;;;;ho, portado(a) ponadorda ca*i.;;á;;;a,de habi,itação

MATERIAL REGISTRADO

Objeto

rTE

§esrslo 
dê Preço parã fuluro fomecimento de mobariários, parâ atender as necê§sidâdes da p.erêiturâ Municipar de são

v01

02

:-, 03

0.1

oEscRlqÃo

Armário em âço chapa 24 medindo

1980 x 900 x 400 côm prâteleires

inlemãs reguláveis,

cmf€ccionâdas nâ chapâ 24 com

02 porlás indiüdusis cohtêndo

maçáneta e chaves

Armário em aço medindo 1600 x72O x
320 com práteleiras intemas reguláveis,
conÍeccionedâs ne cà6pã 26 com 02
poÍtas indúiduâi§ contendo maç3nêtâ e

Amáno tipo ârquivo em aço coÍn 04
gavetas parâ pastEr suspensa,
confeccionadâs na clrape 26 com
tralâmenlo ante íerrugem e dntura êín
epóxl, contendo feciadura e chaves.

EslEnte de eço óapá 2zl corn 06
Pralelêiras com reíorço Ômega,
m6dindo 1980 x 900 x 300mm.

UARCÂIFABRICANÍE

YAMÓVÊIS

YAMÔVEIS

YAMóVErs

YAMÓVEIS

UND

UND

ur|ltário

1287,O0

UND

UNO

UND

QÀUNT

30

30

20

100

1.084,00

1.392,00

428,00

05 YÂMÓVEIS UND 60 662,00

5 / 18
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06

ol

08

UND

UND

UND

10

10

10

1.620.00

2.46'1,00

2.840,00

Estante de aço úapâ 24 conl 06
pratêleirâs csm reforço Ômega.
m€dindo 1980 x 900 x 400mm_

Roupeiro dê aço 08 portâs, com
6slampê nãs portas, pêrmiündo
venlilação. F€chamento com pil,:to pârâ
cad6ado, carenagem protetiva, pintura
teíurizâdâ slet ostáticâ a pó, medjndo
1820 r 625 x 420mm, com câpácidade
estimoda dB 1 skg por cohpartim€nto.

Roupeiro de áço 12 portâs, com
estampa nâs portas, peÍmiündo
vantilaÉo. Fechem€nto com pitão para
cadeado, carenagem protetiva, pintura
lêrturizâda elelrostática a pó, medindo
1820 x 925 r 420mm, com câpecidads
esúmâda de 1 skg poí cornpartimênto.

YAMÓVEIS

YAMóvEts

YAMÓVEIs

Roupeiro de âço í6 po.tae, corn
estampâ nâs portas, permitindo
venlilsção- Fechâmento com pitão pâra
cádeado, carenaqem protetúa, prntura
texturizadâ eletrostál,c€ â pó, h€dindo
1820 x 1225x420mm, com capacidade
âstimada de 1skg por coínpartim€nlo.

rTEM DEscRrçÁo i,ÀRCA/FAERICANTE UND OAUNT V. UNÍT

6/18
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02

03

04

05

o6

07

ITEM

Lmgerinâ, corn 02 lugeÍes encosto com
dimênêionâl de 470mm dê hroura X
300mm de eltura, assento- mm
diínensionelde 41omln de pÍoÍundtdade e
465mm de lãrgura tratamento halâdo anti
íe..!gêm e pirturá Eletrostáücâ epóxi.

Longârina, com 03 lugares, €ncoslo com
dímensionâl de 470mm de hrqure X
300mm d€ ahu€, assento com
dimensionâl de4lOmm dê proíundjdade e
465mm de lâÍgura srsteÍna dê fixaÉo por
p6raÍusos, EstÍulurâ em aço com
tralamento trâlado ântifeÍrugem e pintura
elêtrostátic€ 6Éxi.

Côdeirâ txâ 6natômicá em pVC rígtdo
côíh ancosto com dimênsionál dê 47omm
dê targura X 300mm de âlturâ, assênlo
com dimen§onal de 4í0mm de
profundidâdê e465mm dê largura sistêma
de Íxação poí parâfusos Eslrutura êm
tubo ds âço 7/8" chspa 18 com
lEtamenlo enti fêlÍugem e pinturâ
êl€troslálica êpóxi.

Cadeirâ tipo "Presidente", girâtória, com
braços üpo corsá em pU, âssônto €
ehcosto em êspuma injetada analómica,
rEvesüda em couro ecológico de slta
quãfdadê, bas6 giratóÍia com rêláx €
rodizios dodos êm hylon,

Câdeha tipo "Dketof, girâtóÍiâ, com
braços üpo coÍ6â €m pU, ás6€nlo ê
encoslo em espumâ injetâda anâtfunicâ,
revestida em couro ecológico dê âlta
qualdad€, ba66 gtratóíiâ com Í€lax €
rpd,zios duplo em níoh,

Câdeira tipo 'op€râcionãi, ghetória, com
brâços üpo T regulável, essento e €oco6ti,
em espuma injetada ãnatôrnjc€. Evestida
em couro êcológico de alta qualdade,
base giÍetdna coín rodizios duplos 6m
nyloh

YAMÓVEIS

YAMÓVEIS

YÂtvóvEts

YAMÓVÊs

YAMÓVEs

YAMóvEts

I\,IARCÀFABRICÂNTE

UNID 40 323,00

UNID 40 505,00

UNID 100 149,00

UNID 30 901,00

UNID 30 784,00

UNID 60 580,00

UNID 100 338,00

UNID 100 163,00

UND OAUNT V, UNrI

YAMÓVE§

YAMóVEts

Cedêira tipo "sêcíêtâria', gi.atóHâ, sem
braços, assento e encosto em eÊpuma
injetáda, revestidâ em coum ecológico,
bâse girsló.iâ em âço cdn cepa de nylofl
e rcdízioã duplo êm nylon,

08 Csdeirs Íxâ êspuma injeiâda snâtômjc€,
rev6süda t6cido. Bâs6 êm tubo dê aço
com trâtamenlo ânli Íêftugem e pinturá
eletrostática spóxi

DEscRrçÃo

Bebedouro lndustÍiâl etêtri€o com bandêiâ
ãparado.a de ãço inoxjdável com 03
torneiÉs, írenle: 60 cm, lêteral:65 cÍn,
altura: 1,30 cm, peso: 56 kg,
Cond€nsaçáor âr íorçado, armez€nag€m
de águâ. refrigeràdã: 80 litrcs, compressor
hermético: 1/5-

YAMOVEIS UND 12 4.349,00

7t1A
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ÍÚÂRCIJFABRICÂNTE

YAiróvEts

UND

UND

DEScRtÇÁo

À,lesa em MDF de 'l8mm dupb Íace, com
Pé feno dup{o simples coín tratramenlo
aôle f6rrugem, pinturd elêtrosttitica epóxi,
hedidas apmximadas 10OO x600 x740

Mêsá €m MDF de 18mm dupla fece, coín
Pe ferm duplo simpies cDm tÍatiâmento
ânte fenugem, fÍntuls eletrc§táticá êpóxi,
medidas âproÍmadas .1000 x600 x740
MM,

Mesâ êm MDF dê í8mm dupla Íacê, com
Pé fe.ro duplo simples com trâtêmenio
ante fenugem. pintura eletrostáticá epóxi,
com 02 gâvetas e chaves, medidas
eproximêdas 1500 x600 x740 MM Mâ.cê
Yâmóvêis

Mesa em íorma de L dinâmica
confecdohadâ ern MDF de 30mm duplâ
íace, podendo seí montsdâ em ambos os
lados, com Peinel na mêsma cor do MOF,
coín 02 gâvêtâs e chaves, medidâs
aproximádâs 1400 x 1400 x 600 x 740
t\.iM.

Armário baixo dê MOF de í8mm ft)rÍt 02
portâs e châves, em inlema, portas com
dobradiçss inox, puxadores em nylon,
medindo 900 x 750 x 400mm mãdêira d6
(À,lDF), corÍ âcabamêntoem ffte dê bordâ.
rêvestimeÍrto supe.ior em laminâdo
mêlamínico d€ alla prêssáo com o
âcábamento teíurizâdo, pratoleirâ
regu*ável.

U

ÍTEM

01

02

03

04

o5

06

YAMÓVEIs

YAMOVEIS

YAMÓVEIS

YAMÔVEIS

YAMÔVEIs

UND

UND

UND

UND

I.JND

OAUNT

50

50

20

20

25

25

V.I',I{IT

284,00

4,t4.00

520,00

1.157,00

479,00

928,00
ÂrmáÍio aho de MDF de 18mm coÍn 02
poítas s chav6s. àm madôirâ ds (MDF),
com acâbamento êm Íta de bordâ,
revestimenlo supeior em laminado
mêlâminico dê alta pressão com o
acâbâmenlo teíuüado, praleleirâs
reguÉveis inteÍn6, ponâs com dobradiçâs
inox, e puxâdores de nylon, mêdindo 1800
x 800 x 400mm

Ârmário misto atto de MDF de 1&nm com
02 porlas e chêves, em mad€ira de (MDF),
coín acâbamonto êm fta dô borde,
revesümento superior em leminado
m€hmínico de altâ pÍessáo com o
acabarrênto lextuÍizadÕ, prâtêbiras

YAMóvEts UND 25 876,00

8/18
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0 aMt
'd

rêgoláveis intema e êxtema! porlas com
doblâdiças inor, e puxâdores de nybn,
mêdindo 1800 x 800 x400mm

I\,iaca com bâlcáo parô exsmas fixá,
confeccionâda com madeira ÀrDF, leito
esloÍado é revestido eíh ccüíno de sltá
qualidade, dotada d6 encosto íêclináv€l
en tÍês posiÉe§ díêrêntes, aumentando
ê efcá€ia dos exames ou dos
proc€dimêntos d€ fisiot6íapia. Equipâdê
com um balcão e prateleira inlema, e
gavelas pãl:8 acondiclonar malériss
divêrsos. Medidás: 180 cm x 80 cín x 60
cm (C x A x L) Madeira: MDF 16mm
branco Câbeceiíâ Regrrlável Estofado:
0-26 rêvestido em coiíno

oEscRtçÂo

AÍmário em aço càepâ 2zl mêdindo

I 980 x 900 r 400 coín píâtelsiras

intemas reguláveis,

êoníoccio âdas na úapâ 24 com

02 portas iMividuais contendo

máçáheta e chaves

Rubrlca

2.379,00
08

ITEM

01

02

03

UND

UND

unitáÍio

1.2A7,00

Armáno êm aço m€dindo 1600 x 720 x
320 corn prâteleÍás intemás reguláveis.
confeccionadas nâ úapâ 26 com 02
poías individuais contendo maç:neta €

Armá,io tipo arquivo em aÇo com (X
gavetas parâ Pasta §uspens€
conÍeôcionadas na châpa 26 com
tÍatâmento anle Íêmrgem e pinlulã em
epóxi, cohtendo íechâdurê e cháves.

YA[4óvEls

MARCAJFABRICANTE

YAMÓVEIS

YAMÓVEIS

YÀMÓVEIS

UND 10

QAUNT

30

2A

UNO

UND

1.064,00

1.3S2,00

04 YAi.ióvEts UND 100 428,00

9/18
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Rub

05

06

D7

08

ITEM DEScRtçÁo

Estante de aço chapâ 24 com 06
paâtdeirãs @fit reforço ômega,
medindo 1980 x 900 x 300mm.

Êstahte de aço c.tlâpâ 24 com 06
píatêleiras coín r6forço ômêgã,
hedindo 1980 r 900 x 400mm

Roupeiro do âço 08 poílâs, com
estampa nas portas. permitindo
venüleÉo. Fêchamento com Fitio pâÍa
cadeado, carenâgem prDletivâ, úntuía
te)ft.rÍizôda eletrostática a po, m€dindo
1820 x 625 r 420mm, coír cspscjdÉde
estimada dê 1skg por compártimento.

Roupeiro dê aço 12 portas, com
estampa has portas, psrmitindo
venüleção. Fechamênlo com dtáo para
câdeado, carênagem proletiva, fintura
leÍuizêda êletÍostáüÊa â pô, medindo
1820 x 925 t 420mm, com capaddade
eslimâclâ de 1skg por cohpartimênto.

Roupeiro de âço 16 po.tâs, com
êslampa nas portas, pÊrmitindo
ventilaçáo. Fechâmehto com útáo parâ
câdeado, csaenâgem protetiva, pinturâ
tsíuíizadá êlêtrostálica a pó, m€dindo
1820 x 1225 x 420mm, com câpacidâdê
eslimada de 15kg Dor cornpartimênto.

YAi\.ióvEts

YAMÔVEIS

YAMÓVEIS

YAMÓVEIS

MARCA/FABRICANTE

UND

UND

UND

UND

UND

60

10

10

10

QÂUNT

662,00

1.620,00

2.461,00

2 840,00

01 Longarinâ, com 02 lugares encosto crm YAI,óVEIS
dimônsionêl de 470mm de tarlu€ X

UNID 4A 323,00

10/18
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q

04

a2

03

05

06

07

ITEM oEscRtÇÁo

DEScRtçÂo

300mm de ellurã, assênto com
dimensionsl de 41omm de p.ofundid6d€ e
465mm d6,eÍgura trâtâmonto tratâdo anli
Íeírugem e pinlura elêtrDstática epóxi.

Longadna, coÍfi 03 lugêres, encosto com
dimênsional de 470mm dê largura X
300mm de ahura. âssenlo com
dimensioial de 41omm de profundidade e
465mm dê largurâ siEtemâ de llxação poÍ
párafu§os, Esfuulrâ em aço @m
trotamento uatado anti íenugem e pintura
êhtmsláücá êÉxi.

Cadeir-á fixa an6tôrnice em PVC rigido
com oncosto @m dimensionalde 470mm
d6 hrguÍa X 300mm dô altura, assênto
com dihehsional de 410rnm de
proÍundidade e465mm de largura ístems
d6 fixâção por parafuso6 EslÍubre em
tubo de aço 7/3" chápa 18 coln
tatamenlo anli ferÍugêm e pintura
alâlro8lática eÉxi.

Cadeim lipo 'Presidente', g,ratóris. com
brâços üpo corsã em PU, âssênto e
encosto 6ír sspuma inj6tede anatômicâ,
reveíída êm couro êcobgico de alta
quáliradê. bêse girátóÍia co{h rebx e
Íodízios duplc efi nylon,

YAMÓVEIS

YAMÓVEIS

YAMÔVEIS

YA-[,ióvEts

YAMÓVEIs

YAi,ÓVEIS

YAMÓVEIS

UNID

UNID

UNID

UNID

UNID

UNID

UNID

Fol

'RubÍic.a:

40 505.00

100 149,00

30 901,00

30 784.00

60 580,00

100 338,00

100 163,00

QAUNT

Cadeií6 tipo 'DiretoÍ', giratória, com
braços lipo mrsa em PLi, âssento e
êncoslo em espúma injetâda anatómica,
revestida êm coúo ecológico de allá
qualidsde, base giretoÍiâ com rehx ê
Íodizios duplo êm nylon,

Côdeira üpo "operacional', giratóri€, com
bre@s lipo T rêgulável, âssênto ê êncoGto

em espuma inietrâda anatômica, reveslidâ
em couro ecológico de âltê qualidadê,
bâse giratóÍia com rodízjos rluploG em
rybn

08

Câdeirà tipo 'secreraÍia', gilalóris, sêm
brâços, âssônto ê êncosto êm aspuma
ihjelada, revesüda em couro ecolooico.
baso ghatóriá em aço com cãpa dê nylon
ê íodízios duplô ôíh nylon,

Cadeira fixe espume inietade enetômics,
revestida tecido. B6se em tubo dê aço
com tretâmorlo ânti lerrug€m ê pintjra
eletroslíticâ eÉxi

MARCfuFABRICANTE

YAMóVEts

UNO

UND 12

V. UNIT

4.349,00BebeddJro lndustrial elelÍico coín bandeja
aparâdoE de aço inoxidável com 03
tomêires, h6ntê: 60 ôÍn, lâteral: 65 cm,
alturà: 1,30 cm, peso: 56 kg.
Condensaçáo: ar forçado, aímazenêgem
dâ á9uâ, rêfigêÍada: 80 lÍos, coínpÍêssoÍ
hermélicoi 1/5.

ITEU

01 Mêsâ em MDF de 18mm duph face, com
Pé Íeno duplo simples com lratemerto
ante fettugem, pintura elelrostática epôxi,
medidas €proximâdes 1000 x600 x740

MARCÂ,'FABRICANTE

YAMÓVEIS

UND

UNO

QAUNT

50

V. UiIIT

284,00

11 l1A

1
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02

03

04

05

06

08

Mesa em MDF de 18lnm duph íace, com
Pé feno dudo sjmples com lÍatâmento
ante f6nugem, pinlura eletrostática epóxj,
com 02 gavelâs e chavês, medidas
ap.oximadas 1500 t600 x740 MM. Msrcã

YAMOVEIS

YAI,ÓVEIS

YAMÓVEIS

YAMÓVEIS

YAMÓVEIS

YÂMÓVEIS

YAMÓVEIS

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

2A

20

25

25

25

10

50 444.O0

520,00

1.157,00

479,00

928,00

876,00

2.379,00

07

Mesa 6m ÍoÍma de L dinámica
confeccionadâ em II,OF de 30hm duda
face, podêndo ser moíltada em ahbos os
lados, com Painêlna mesmâ cor do MDF,
mm 02 gavetas e t}táves. medidas
ap.oximadas 1400 x 1400 r 600 x 740

Armáío baixo dB MDF de 18mm .!m 02
portas e chaves, em intema, portas com
dobr8diças inox, puxadoaes eln hylon,
modindo 900 x 750 x,Í00mm mâdêi€ dê
(MoF), corn acabamehto êmfta dê borda,
rcveíimento superioÍ em laminádo
mêlâmínico de áltâ pÍêssão com o
acâhamento texturi2ãdo, pratelcird
reguléve!.

ArÍnário alto de MDF de 16mm com 02
poÍtas â châvês, êm madêiÉ d6 (MDF),

com âcabâmênlo em fla de borda,
revesliínento supêáor em laminado
íÍêlâminico de âha pressào corn o

âcâbâmento teíurizâdo, pratelêaías

reguláveis ihtema, poías coô dobradiçÉs
inox, e puxâdorês dê nylon, medindo 1800
x 800 x 400mm

Armáno misto âlto de MDF de 18mm com
02 portas e úaves, em mêdeire de (MDF),
com acabâmento êm fta de borda.
reveslimento supeíioÍ em hminado
mebmÍnico de alia pressào com o
âcâbámênto teíunzãdo, pÍâtelôiras
íegulâveis intema e exlerne, porks com
dobradiç€s inox, ê puxêdores de nyloh,
medindo 1800 x 800 x 400Ínm

Msca com bâlcão para exam6s fixa,
coníecciofiada corn mãdêira MDF, leilo
estoí€do é .€veslido em courino da alta
quaÍidadê, dotáda dê encosto rêclinável
em tÍês posaçoes diferefltê§, âumentândo
a eí(:ícia dos exemes ou dqs
procedim€ntos de fisiotêrâpiâ. Equipsda
com um balcáo e paateleird intema, e

gavetas para acondidonâr maiérias
diveÍsos. Medidas: 180 cln x 80 cm x 60
cm (C , A x L) Madeirâ: IVDF 18mm
bánco cabeceira Regulável EsloíÉdo:
D-26 rev*lido em oourino

1211A

ÀIesa em MOF de 18mm duplâ fáce, com
Pé feno duplo siÍnples com lrãtámento
ahte fenugem, pjnlura elêtrostática epóxi,
medidas âproxÍrhâdas 1000 x600 x740
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ITEM

01

a2

03

DEscRtçÂo

Carteirê univeEitáÍiâ anatômica, encosto
com dimênsional dê 470mm de largurâ X
300mm de ãltura. âssento com
dimBnsional de 41omm de profundidâde e
4ô5mm de largurâ sistema dê fixaçáo poÍ
garafúsos, eslrulurâ coníecciooada êm
tubo indusbal com coslur6 Ol9 x 1,smm
pâra suportB da pranchetâ e fixa9ão do
encoslo, crJBâdá mecânacâmente com
grau de indinaÇão do encosto, êssento e
pranchela collforme noríha especillca,
pêmas êm túbo oblongo mêdindo 16 x 30
x 1.5lnm, estutura com lrêlamento ânti
conosivo e íosfâúzante poÍ imersáo,
pintura êlêtÍoslática e pó êpóxi na cor
brâncã cuGda e polim€dzada em eslúa a
210"C, sâpátâs de conialo ao piso para
grotoÉo dâ pintura, porta lavÍos íeóado
nos três lados com âberturâ tohtâl para
colar objetos sendo seu dimen6ionâl lotal
com aberlurâ de 120mm sob âssento,
prancheta enâtômicâ dotada de dois poítâ
c€netas sendo um postedor no centro e
outro inrerior direilo, lâleral direlta da
píânchete com curvatura paía umâ maioí
ergonomiâ, dimensioôais 340mm de
larguÍa e 560mm de comprimênlo,
prâncheta com allurâ total dê 700mm ate o
úão e âssenlo corn altura totalde 450mrn
alé o úáo, assento medlndo 410 x
465mm, ancosto 410 x 300míh, porta-
ivÍos medindo 372 x 339 xí67mh,
pranchelâs medindo 560 x 340mm, todos
conÍÉccimada oín polipropileno ini6tedo
nâ cor azul,

[IARCA'FABRICA}'ITE

YAMÓVE!S

UND

UNO

QAUNT

800

v. uNn

291,00

Conjunto educaÇilo iníantil colorido,
composlo por 01 mesa 70 x 70cm e (N
c€dei.as color em PVC rigido padráo
FNOE, estruturé em lubo de âço 7/8,
lâmpoduple íâce em MDFde 18mm color,
com acabam€nto Êm rita de borda lloxrvol
na cor das cadeiras, estdfura om fuboaço
com Iralemenlo anlê fearugem, pintu.a
eletrDstáüca eúxi.

YÀMOVEIS

YAMÓVEIS

UND

UND

20

150

896,00

462,00Cújunto escolar CJA 04, mesa com
tampo êm mÉdeiÍa aglomerada (MDP),

com os cântoE âredondâdos, êspêssura
18lnm com revestimento superior em
laminado melamínico de aha pÍessáo com
o ácâbám6nto têxtuÍizado cor CINZÀ
âÍxado à estrufurá com parafusos de
5,0mm de O x 45mm de comprimenlo.
Porta livrüs 6m polipmpilêno, âfixâdo à
esuulurá por rebitês de repuxo com 4,0
mm de O x 10 mm de comprimenlo e com
o símbolo int6macronel da r6ciclag6m.
Pmtei.âs e sâpatas em polipropil€ho

copolímero vkgem aixâdo por meio de
ôncaixe. Coluna e favêssa longitudinal em
lubo oblongo 29 x 58 mm (CH 16),
kavessa sup€Íior êín tubo q 1 't ICA 16)
e pés confeccionâdos em tubo O 1 Y:
(CH 16). Dimensóês aproximadas: CJÀ-04
(L x P x A) 600 x 45O x 6{,{ mmt CadBi.a:
Assento e Encosto em Poüpropileno e

aÍxado à eslrutura ptr rêbites dê repuxo.
Em polipropileno copolímetro üÍEem. com

13/18
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Proces

Rubrica:

/

o simbolo inlemâcional de reciclâqem e
âíixsdo por meio de ehcsixe. Estruturs
lubrrlÉt O 2O.7 mln (CH .14)_ Dimênsõ€s
aproímadâsi CJA-o4i Encosto 396 x
1 98mm, Assonto 400 x 350mm, Altura até
o assenlo 380 mm.

M

05

UNO

UND

180

180

Conjunto €scolar CJA 05, mssa com
tãúpo êm madêirà aglomerada (MOp),
com c c€ntos ânedondâdos, êspessu€
18mm com revostimênlo supêrior am
hminâdo mêlâmínico de alta p.essão com
o acabamenlo lexlurizádo cor CINZA,
âfirado à estrutuÉ eom parafusos de
5,0mm de e, x 45mm dê comprimento.
Porla livros em polipropileno, afxado à
êstÍulura por rebiles dê reBrxo com ,Í,0
mm de O x 10 mm dê comprimênlo e com
o sÍrnbolo intemacional da recichgem.
PonteiÊs e sâpátas em polipropileno
copolímero virgêín aÍxado por meao de
enceixe. Coluhe e tÊvesss lohgitudihel em
tubo oblongo 29 x 58 mm (CH 16),
trâvêssâ supsÍior ôm tubo @ 1 %, ICH 16)
e pés cohfeccjonados etn tübo O 1 1Á-

(CH Í6). Dimensóes êprorimadas: CJA-05
(L x P x À) 600 x 450 x 710 mm; Câdeira:
Assento e Êncosto em Polpropilefio e
eÍixêdo à eslruturô por .êbites de repuxo.
Em polipropileno copolímêtro ürgêm, com
o simbdo intemâcionâl de recrclâgêm e
aílxâdo por mejo de encaire. Eslruturà
\rbular O 2O.7 mm (CH 14). Dimensóes
apíoximâdâs: CJÁ"05: Enôosio 39ô x
198mm, Assenlo 400 x 390mm. Anura até
o assênto 430 mm.

YAMÔVEIS

YAMÓVEIS

500,00

510,00Cohiuhto esoolar CJA 06, mesa com
tâmpo em mâcleira âglomerada (MDP),
com os cântos anêdondados, aspassura
lSmm coln revesümênto supêrior em
laminado melamlnico de alla pressáo clm
o acabamenlo têíuízâdo côr CINZA,
aíixado à eslrulura com paÍâfusos dê
5,0mm de O x 45mm de comprimenlo.
Porta livms em polipropileío, âfixado à
estrutura por rebites dê íêpuxo mm 4,0
mm de q x 10 mm de compdmênto e com
o símbdo inlemâcionâl dâ rêcicbgem.
Po.rteiras e sâpatâs êm poliprcfrleno
copollmero virgem aÍx6do por meio de
encaixe. Coluna e travessa longitudinalem
tubo obloíqo 29 x 58 mm (CH 16),
favessâ supeÍior em tubo O 1 1/." l0l, 161

e És confeccjonados efi í)bo O 1 'A'
{CH 16). DimonsõêsapÍoximadss: CJA-06
(L x P x A) 600 x 450 x 760 mm; Câdeirat
Assento e Encoslo em PoÍpmpileno e
âfixâdo à oslruturâ poí rêbitê6 de repuxo.
Em polipropileno copolÍmeto virgem. com
o símbolo intemscionel de recichgem e
âfrxado por meao d€ enceix6. Estrutura
lubúlat O 2O,7 mm (CH 14). Dimensões
apÍoximadas: CJA-06: Encoslo 396 x
198mm. Assênto 400 x430mm. A[ura alé
o âssênto 460 mm.

06 Conjunto escolãr CJÀ3 com mesa em
tâmpo em madsira aglomêrada (MDP),
com c cântos aryedondâdos. espessurà
18mm corn revestimeíto supeÍior em
laminado mêlâmlnico dâ eltá pr6ssáo oom
o acabamenlo têlnurizedo cor CiNZA,
aíixâdo à esuuurâ com garafusos de

YAMÓVEIS UND 150 441.00
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,lu

a7

5,0mm de g x 4Ínm cÍe ccmpdmênlo.
Porla livros sm poljpropihno, efxado à
6sÍuiüÍa pol Íêbitâs de r6FJxo com 4,0
mm de O x 10 mm de compíimênto e com
o sÍmboio lhtemacjonâl dâ recjchgem.
Ponteiras e sâpatâs em polipropileno
copolímero vÍgem âÍxâdo por meio de
en@ixe, C,oluna el.âvessa longiludinâl em
tubo obiongo 29 x 58 rnm (CH 16),
trâvêssâ supêÍior em tubo 6 1 ./.' IcH 16)
e És coníêcc.ionados em tubo ô 1 y:
(CH í6). Dimensões€prorimadas: CJA-03
(L x P r Âl 600 x 450 x 464 mmt Cadôirâ
fxá com êsruture em tubo de aÇo âssento
e en@sto eÍh polipropileno e afxádo à
estrúlura por rcbitos de r6puxo. Em
pollpropileno copolímetro viEem, com o
símbolo lntemacional de reciclsgem e
âíixado poÍ msio dê êncaix6. Estrutúrâ
tubular O 20,7 mm (CH 14) ojmehsões
aproímadas: CJÀ-03: Encosto 396 r
198mm Asssnto 400 x 310mm, altura ats
o assento 350mm

Cohjt nto pãra ProÍessor (01 Cadeirâ + 01
Mesa) para proÍessor, nos pâdróes
ostábêlecidos p6lo FNOE. Mêsa com
Tampo em madeira aglomerada (MDF),
6om os cantos arredondãdos,
íêvsstimonto sup€rior êm hminado
m€lârnÍhico de ãltâ pressão coln o
acabemento teíürizâdo co. CINZA,
íêvestimênto infenoí êm laminedo
melamínico dê baixa pressáo com o
scabêmênto na cor BRANCA e afxado à
êstíúfurâ com perâfusG de 5,0mm de O x
45mh de coanpnmento. Íodâ eStrufura êm
tubos de aço côôono bminado a frio com
lrataÍnento entiíêrruginosô por
ÍosÍatização. Porta livros em Polipropileno
puro de matéria pímê reciclêda ou
recllperoda, aíiradoà estrufurâ por rebites
dê repuxo côrn 4,0mÍn de g x 10mm d6
comprimento e com o símbolo
intemacional da Reciclagem. Ponleiras e
sâpâtas êm Polipropil€no copolímem
virgem aÍixado polI meio de encaixe.
Cofunâ e trâve*sa loogitudionâl aíh lubo
oblongo 29x58mm (CH 16), travêssa
srperior em tubo O 1'/l ICH 16\ e peÁ,

mnÍecciohâdos em rJbo O 1 ,A' (CH 16t.
Câdêira com Assento em PollpÍopilêno
copolimero virgem moldâdo e injetado
analoínicameite ou com a opÉo em
coíhpênsádo ânatôm ico moldado â quêntê
com no míflimo sete laminas e afxado à
estulura por rêbites de repuxo com
4,8mm dê O x 12mm de cdrDrimenlo.
Toda êstruturâ em tubos de aço cárhono
hminado â írio com tratámenlo
anliíenuginoso poríosíalizaÉo. Poltieiras,
sapãtas ê aspaçadoÍes do aasênto êm
Poip.opileno copolihero ürgem, com o
sÍmbolo inremacional dá reciclagem e

aÍixado por m€io dê êncaixê. Eslrutura
tubular20,7mm

YAIIÓVEIS UND 30 538,00

08 Mesa €scolâr para cadeirêntes nos
psdrões eíêbelecjdos pelo FNDE (Fundo
Nãciônâl dê Oêsenvõlvimêntô .lâ
Educação) resistente e práticá.
Coníec.ionâdâ em MDF revaslido nâ íâce

YAMÓVEIs UND 20 627,O0
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09

10

supenor em lâminado de âlla prêssão ê
face inferior coln cofiirâ capa, bordos com
fita de PVC 3mm azul. Estruturâ cooposta
poÍ travessâs iníeriore§ eíh lubo ds aço
õ1 .112? . sspedoíes efi õ1 . í /a ? e cotu nss
29 x 58mm, pinture êpóxipó Iso bdhante.
Bandeja porta livros em polipropjleno
cjnza. Acebamento com sapataô e
ponleiras ezuis. DiÍhensões sproximadás
de900x600x820mm {LX p XA).

Mesa infanül hexagohal estrutuÉ em aço
tratado e pinlura eletrostáticá €póxi,
assenlo ê encôsto colondo {conjunlo de 06
mesâs êm À,lDF de 18mm revesüdo em
âmbas as íâces, com 6 cadeiras fxê bâse
em aÇo com tralamênto ante Íerrugem e
essenlo e enco6to em PVC rígido padrão
FNDE), MDF de í8mm dúpta ísce col,or,
6om Eolun€ cenfal em aço com
tsatamento anle íerrugêm, píntura
eletrDstáüca eúxi

Quadro 8rônco com ports pinc€|.
coníeccionado êm MOF ê.evestidô de
Íoímica ultra, mêdindo 3000 x 1200mm
com estrufura de borda e parafusos párs

YAMÓVEIS

YA},ÓVEIs

UND

UND

2A

20

Fol
Rubrlca:

2_745,O0

1.350,00

São Eemardo - MA, 22 de oulubÍo de 2021

Áirol yáld.àrê Pásoá dos Srrrc
cod i'o dê id e oút icâçêo : N3ê 3ao*7 dctu I E 5 bdclf tagb 883c6 1 ê I I 4 19b9 5

EXTRÂTO OE CONTRATO NR 20210719010 - REFE: AÍA DÉ REGISTRO DE PREÇOS N. 027/202't PROCESSo ADIú. No 202íOO36nO2l

- CPUPITiSB/MA.

EXTRATo DE CoNTRATO NR 20210719010 - REFE: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N" 02712021 PROCESSO ADM. N" 20210036/2021
- CPUPMSB/MA. PARTES: SecíelaÍiâ Municipal de Saúde de São Bemardo/MA; e â Empresa: THIAGO DO R LIMA - IMUNIZAR SERVTÇOS
DE LIMPEZA, estabelecida na Rua Doutor lvea Leáo (Zona Sul) nr- 849, Sala B Centro - Teresina./Pl, corn o valor de R$: R$ 587.100,00 (
quinhentos e oitente e sete mil e cem reais). Dos Reorrsos Orçamentários: 10.302.0290.2060.0000 - manutênçáo de hospitâis ê ubs -
3.3.90.39.00 - outro§ serviços de terceiros - pessoa jurÍdicê - 10.122.0839.2206.0000 - enfrôntamento da emergêndâ do novo Coronavírus
(covid-19) - 3-3.90.39.00 - outros seMços de tercokos - pessoa jurídica - 10.301.0340.1015.0000 - manutênçáo do fundo municipât de sâúde -
3.3.90.39.00 - oulros serviços de terceiros - pessoa jurídicâ - 10.301 .0340.2072-0000 - manutênção do pab - fixo - 3.3.90.39.00 - outros
sêNiçoÊ de terceiros - pessoa iurídic€ - 10.305.0340.2070.0000 - manutenção do piso de vigilânciâ êpidemiológica - 3.3.90.39.00 - outros
sêrviços de tercei.os - pêssoâ jurÍdlca - BASE LEGAL: Pregào Eletrônicon" 02112021 de 09/07/2021, às 14:3ohs, de ácoÍdo com Lei 10.520 de
17 de julho de 2002 e o DECRETo N' 10j2dDE20 DE SEIEMBSS]DE2o€ que Regulâmentà â licitaÉo, na modâlidade pregáo, nâ Íorma
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