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Processo 2A22A32

Tipo dê Julgamento da LicitaÉo Menor Preço

Número do Edital 02712022

Critério de ClassiÍlc€ção Globâl

Fomecedo.

Razâo Social: YAMOVEIS COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Representante: CIPRIANOAMORIMCASTRO

Licitante declarou-se Me/Epp/Mei: Sim

CPF/CNPJ: 30.747.369/0001-23

CPF F18 559.303-15

Protocol6

Data/Hora de Envio

09/06/2022 16:51:05

Númêro Protocolo

202206091651 05i 0201 09S4036020

SituaÉo Data/Hora de Cancelamenlo

Enviâdo

riq, otde undâlá O€scriçáo MaÍca

LOTE
001

I 7ô 0000 uNtD

Armário em aço chapa 24 medindo 1980 x

900 x 400 com prateleiras inlemas
reguláveis. confeccionadas na chapa 24
com 02 portas individuais contêndo
maçanetrâ e chaves

Armário tipo ârquivo em aço com 04 gavêtas
para pastâ suspênsa, gavetas com trilho
telêscópico confeccionadas na chapa 24
com tratamento ante fêrugem e pintura êm
epóxi, contêndo fechadura e chaves

própria própria

Vl Unit (R$)

1.670,6600 116.946,20

108.568,60

1.785,1700 124.961,90

615,8200 43.107,40

784,8600 54.940,20

LOÍE
002

LOTE
003

LOTE

1004

LOTE
oo5

0 000

1 70,0000 uNrD

1 70.0000

1 70,0000

1 70,0000 UN

1 70.0000 uNlD

ArmáÍio em aço medindo 1600 x 720 x 320
com pÍateleiras internas Íêguláveis,
confeccionêdas na châpê 26 com 02 portas pró

individuais conlendo maÇaneta ê chave
p70 Ítê própria

DUN

Estante de aço chapa 24 com 06 Pr
com reforço Ômega, medindo 1980
300mm

€telêiras
x 900 x pÍópria

) --Estante de aço chapa 24 com 06 pralelêiras
com reforÇo Ômega. medindo 1980 x900 x Frópria

própria própria

prôpria

própria
400mm

LOTE
006

DUN

Roupeiro de aç,o 08 poías, com estampa
nas portas, permitindo ventilaÉo.
Fechamênlo com pitâo pâ€ cêdeado,
câíenagem protêtiva, pintura texturizada
elelrostática ê pó, medindo 1820 x 625 x
420mm, com capacidade êstimada de 1skg
por compartimento.

Roupeiro de aço 12 ponas, com estâmpa
nes portâs, permitindo vênlilaÇáo
Fechamento com pitão pzrê cedeado,
cârenagem protetiva, pintura texlurirêda
êletíostálica a pó, medindo 1320 x 925 x
42Omm, com capacidaCe estimadâ de 15kg
por compartimênto

própíia própria 1.423.8400 S9.668,80

LOTE
007

D prôpria própria

própriâ

2 028.5700 141.999,90

2.650,3200 185.522.40LOTE
008

Roupeiro de aço 16 ponas, com eslampa
nas porlas, permrlindo ventilação
Fechamento com pitão para cadeado.
carenagem protetiva, pintt ra textuÍizada
eletrostática a pó, medindo 1820 x 1225 x
420mm, com capacidade estimada de 1skg
por compartimento.

Longaíina, com 02 lugares êncosto com
dimensionalde 470mm de largura X 300mm
de altura, assenlo com dimensional de prooria
410mm de píofundidáde e 4ô5mm de
laÍgura

própria

26005LOTE
009

1 70,0000 uNlD própÍia 56 38.938,20

--t

Vl. Total (R$)

1 1.550,9800

t

r lro,oooo uNrD

UNID

l
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UNID

LOTE
010

U NID

LOTE
011

70,0000

LOTE
012

70,0000 U NlD

LOTE
014

250,0000

015
250,0000 UN ID

sistema de Íixação por paíafusos, Estrutura
em aço com tratamento tratado anti
ferÍugem e pintura eletíostáticá epóxi.

rina, com 03 lugares, encosto com
dimensional de 470mm de largura X 300mm
de altura, assento com dimensionalde
410mm dê protundidade e 465mm de
larguía sistemâ de fxação por parafusos,
Estrutura em aço com tratamento tratado
antiferrugem e pintura elerÍostática epóxi.

dimensionalde 470mm de largurê X 300mm
de Éltura, âssênlo com dimensional de
41omm de profundidade e 465mm dê
larguÍa sistema de ÍixaÉo por parafusos,
EstÍutura em aço com líâtamento lratado
ântiferrúgem e pantura eletrostática epóxi.

Câdeka fixa anâtômica em o com
encoslo com dimensional de 470mm dê
largura X 300mm de altura, assento côm
dimensionalde 41omm de píofundidade e
465mm de largura sistema de fixaÉo por
parafusos Eskulurê êm tubo de aço 7/8'
chapa l8 com tratamento anti Íerrugem e
pintura eletrostáticâ epóxi.

Cadeiía fixâ espuma injetada anatômica,
revestida tecido. Ease em tubo de aço com
tratamento anti feíÍugem e pintura
elekostáticâ

tipo 'secretaria', girêtóía, sem

Cadeira tipo "operâcional" ,gr com
braços tipo T regulável, assento e encosto
em espuma injetada anâtômica, revestida
êm couro ecológico dê alta qualidadê, base
giratória com rodízios duplos em nylon,

eãdeka tipo'Diretor", giratória, com braços
tipo corsa em PU, assento e encosto em
espuma injetada anatômica, revestida em
couro êcológico de âltâ qualidade, bâse
giratória com relâx e rodízios duplo em
nylon,

Cadeira tipo "Presidentê", giratóriê, com
braços tipo corsa em PU, assento 6 ên@sto
em 6spuma injetada anâtômicâ, revestidâ
em couro ecológico de altâ qualidade, bâse
giratória @m relax e rodízios duplos em
nylon,

própria prôpria

556,2600 38 938,20

865,8200 60.607,40

78.813,00

1395.8600 9t 114 20

103.915,00

105.430,00

685,4700 171.367,50

776,0500 116.407,50

1.427,2600

126.212,80

570 4300 57.043,00

napróp ptôp(ia

píóprja

tiaróp

própria

aróprip

30
DUN

DUN

DUN000050

DUN

Mesa em MDF de 18mm dupla fac€, com
ferro duplo simples cam tÍatamento antê
Íeríugem, pintura eletrostática êpóxi,
mêdidas aproximâdas 1000 x600 x740 Mtü

Mêsâ êm MDF de 18mm dupla face, com P

própria

própria pt6ptia

própria píôptia

própna

própria própÍaâ

p 660054

OTEL
bÍaços, âssento e encosto em espuma
injetada, revestida em couro ecológico, base
giratôria em aço com capa de nylon e
rodizios duplo em nylon,

LOTE
016

LOTE
019

000050

000080

própria

apíópri

UNID

100.0000 UNID

Pé

ferrô duplo simples com tratamenlo antê
ferugem, pintura eletrosláüca epóxi, com 02

421,7200

070, 000
LOTE
009

1 70,0000

dimênsionalde 470mm de largura X 300mm
de altura, assênlo com dimensional de
41omm de protundidade e 465mm de
larguía sistema dê fixaÉo por parafusos,
Estrulura em aço com tratamento hêtado
antifenugem e pintura eletrostática epóxi.

1.125,9000U NID própriâ

com lugares, êncosto coma

própria

LOTE
020

1C0.0000 U NID

e

própria própria 676,7500 67.675,00

1

1

Longarina, com 05 lugares, êncoslo com

LOTE
1 250.0000

1

b?I' '
214 089.00

LOTE
018

joroo|'i, pópria 1.s77,6600
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LOTE
020

LOTE
021

1 100,0000 UN ID

1 100.0000 U NID

1 50,0000 UN ID

UN ID

1 50,0000

1 50,0000 UN

UNID

1 50 0000 UN ID

1 50.0000

chaves, medidas aproximadas 1200 x600
x740 MM.

própíia própíia

esa em MDF de 18mm dupla face, com
ferro duplo simples com tratamento ante
ferÍugem, pinluÉ eletrostáticâ epôxi, com
gavetas e chaves, medidas aprcximadas
1500 x600 x740 MM.

píópria

l\,4esa em forma de L dinâmica
conÍeccionadâ êm MDF de 30mm dupla
facê, podendo ser montada em ambos os
lados. com Painel nê mesma cor do MDF,
mm 02 gavetas e chaves, medidas
aproximadas 1500 x 1500 x 600 x 740 MM

de 18mm com 02
podas e chaves. em madeira de (MDF). com
acabamênto em fita de boída, revesümenlo
superior em laminado melaminico de âltâ
p,u::ã9 co. o, 9=!"Iento lexlurizado.
oÍateleta íequlável inlema, portas com
dobradiças inox, puxadores em nylon,
mêdindo 900 x 750 x 400mm.

prôpria píópria

Arnrririô alto de MDF de 18mm com 02
portâs e chaves, em mâdeira de (MDF),

acabamento êm ita de Lrordâ, revêsiimento
supeíior em laminado melâminico de alla
pÍêssão com o acabamênto têxturizado.
prateleirâs reguláveis interna portas com
dobradiças inox, e puxadoÍes de nylon,
mêdindo 1800 x 800 x 400mm.

napróp

676 7500 67.675,00

793.1300 79.313,00

LOTE própria aróprip 1.571,6500

1.078,1000 53.S05,00

022

LOTE
023

LOTE
024

LOTE
025

LOTE
026

LOTE
027

LOTE
028

LOTE
029

000050

UNID pÍópriâ 77 752,54

1.116,4500 55.822,50

91 875,00

D

AÍmário misto alto dê MDF dê 18mm com
02 portas ê chaves. em madekâ de (MDF).
com ecâbâmênlo êm fila de boída.
rêvêstimento superior em laminado
melaminico de alta pressão com o
acabamênto textudzado, pratelekas
aeguláveis interna e exteína, portas com
dobradiças inox. e puxadores de nylon,
medindo 1800 x 800 x 400mm.

própria própria

000050

Mesa redonda para 05 cadearas,

confeccionada em MDF de 30mm dupla
face, podendo ser montiada em âmbos os
lados, com Painel na mesma cor do MoF,
mêdindo 1200 x 740 MM.

própriâ píóptia

Mesa retangular para
conÍeccionada em À,4OF dê 30mm dupla
face, podendo ser montada em ambos os prôpria própria
lados, com pê painêl na mesma cor do
MDF. medindo 2400 x 1000 x 740 MM

rêtangular para recepÉo
confeccionada em MoF de 30mm dupla
Íace, podendo ser montada em ambos o
lados, com pé painêl na mesma coí do
MDF, medando 1800 x 1100 x 600 x 740

BebedouÍo lndustrial elétrico com bandeja
aparadoía de aço inoxidável com 03
torneirás, ftente: 60 cm, latêÉli 65 cm,
âltura: 1,30 cm, CondensâÉor ar Íorçado,
armâzenagem de águâ, rêfrigerada; 100
litÍos, compressor hêrmético: 1/5.

DUN
s própria aprópn 4.348.1500 217.407,54

't 60,0000 DUN própria 4.510,2600

LOTE
030

1 60,0000

Bebedouro lndustíial olétrico côm bandeja
apãÍadora de aço inoxidávêl com 05
torneiras, frenle: '140 cm, lateral: 39 cm,
altura: 115 cm, Condênsação; ar forçâdo,
amazenagêm de água, reíÍigerada: 150
litros, compressoí hermético: 1/5.

napróp 5.453,0300 327.181,80própriãDUN

D

Mesa para refeitório com bâncos para 8
Lúgares, tampo em L4DF 18Ml\4, rêvestido
em foímplast, Medindo aproximadamente:LOTE

031
1 s0,0000 UN

12.00 comprimento x 0.80 Píotundidade x
0,73 Altura. Fha

própria ptopíia 2.378,1500 118.907,50

I

78.582,50

píópria 1.555,0500

I

'1.487,3000 74.365,00

1.837,5000

pÍópíia 270.615,60
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LOTE
033

LOTE
034

50,0000 U NID
de boída no tampo e bancos Pintura dos
tubos êm na cor Cinza

uadro nco com poíta pincel,
confeccionado em IVIDF e revestido de
foÍmica ultra, medindo 3000 x 1200mm com
estÍutura de boÍda ê pêrafusos para fixar,

1 200,0000 Conj

Conjunto educâçáo infantil colorido,
composto poÍ 01 mesa 70 x 70cm e 04
cadeiras color em PVC rigido padrão FNDE,
estrutura em tubo de aço 7/8, tampo dupla
fecê êm MDF de 18mm color. com
acabamento em fta de borda flexível na cor
das cadeiÍas, estrutura 6m tubo aço com
tratamento ante feruqem, pintura
eletrostáticâ epóxi.

Mesa infantil hexagonãl estrutuía em aço
tratado e pintura eletrostática epóxi, assento
e encosto colorido (conjunto de 06 mesas
com tampo em MDF de 15mm r€vestido em
ambas as faces, com 6 cadeiras íra
colorida em MDF de 6mm), MDF de 6 e
lsmm dupla face coloÍ, com coluna central
em aço com tratamento antê ferugêm,
pintura eletrostática eÉxi.

própria

própíia p.ópria

própÍia

prôpria

Rubrica:

118.907,50

36.881,00

1.568.9300 313 786,00

3.002, 8200

4.855,3000 971.060,00

própria

1 0000200 Con próprja

Mesa infântilhêxagon estruturâ em aço
tratado e pintura eletrostáticâ epóxj, assento
e encosto colorido (conjunto de 06 mesas
em MDF de 18mm rêvestido em ambas as

0000302 Conj

faces, com 6 cadeiras Íixa base em aço com
tralâmento ante ferugem e assento e
encosto em PVC riqido padrão FNDE), l\,1DF,pÍôpriâ
de 18mm dupla face coloÍ, com coluna
@nkal êm aço com tÉtâmenlo anto
ferrugem, pintura elet.ostática epôxi.

própria

Conjunto para Píofêssor (01 Cadêira + 01

Mesa) para proíessor, nos padróes
estabelecidos pelo FNOE. Mesa com Tampo
em madeiÍa aglomerada (MDF), com os
canlos anedoidados, reveslimento supêíior
em laminado melaminrco de alta pressão
com o acabamenlo texturizado cor CINZA,
rêvestimento inÍerior êm laminado
melaminico de baixa pressáo com o
acabamento nâ cor BRANCA e afixado à
eshulura com parafusos de 5,0mm de O x
45mm de comprimento. Toda estíulu€ em
tubos de aço câóono laminado a frio com
hatiamento antiferruginoso poí fosfatizaÉo
Podã livros em Polipropileno puro de
matêria prima ieciclêda ou recupeíada,
afxado à estrutura por íêbites de repuxo
cam 4,0mm de O x 1omm de comprimento e
com o simbolo inteÍnacional da Rectclagem.
Ponteirâs e sapalas êm Polipropileno própna

copolimero virgern afixado por meio de
encáire. Coluna e kavessa longitudional em
tubo obtongo 29x58mm (CH 16), ttavessa
superior em tubo O 1%'(CH 16)e És
confeccionados em tubo O 1 %" l0ll 16).
Cadeka com Assenlo em Polipropileno
copolÍmoro viígem moldâdo e injetado
anatomicâmentê ou com a opÇão em
compensado anatÔmico moldâdo a quênle
com no minimo sete laminas e aflxado à
êstÍutura por rêbites de repuxo com 4,3mm
de O x 12mm de comprimento. Todâ

LOTE
036

00002C0 Con pÍó riêp

2.378.1500própíiâLOTE
031

1.844,050020,00001
LOTE
032

UN ID

êstrutura em túbos de aço cãóono laminado
a fÍio com tratamenlo anüferÍuginoso por

I

600.564,00

b8J' 1

952,8200 190 5&,00
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Ponleiras, sapatas e
espâçadores do assento em Polipropileno
copolímero virgem, com o simbolo
internacional da reciclagem e afxado por
meio de encaixe. Estrutura tubular 20.7mm

própÍia própria

Conjunto escolar CJA3 com mesa em tâm
em madeira âglomerada (MDP), com os
cântos arredondados, espessura 18mm com
revestimento superior em laminado
melaminico de alta pressão com o
acabamenlo texturizado cor CINZA, afxado
à estrutuÉ com parafusos de 5,0mm de A x
45mm de compdmênto. Porta livíos em
polipíopileno, afixado à estrutura por rebites
de rêpúxo com 4,0 mm de O x 10 mm de
comprimento e com o simbolo intemacional
da reciclagem. Ponleiras e sapatâs em
polipropileno copolímêro virgem afixado por
meio de encaixe. Coluna e travessa
longitudinal em tubo oblongo 29 x 58 mm
(CH 16). tÍavêssa supenot eínlubo O 1'/;
(CH 16) e pés conÍeccionados em tubo O 1

%'(CH 16). Dimensôes aproximadas: CJA-
03 (L x P x A) 600 x 450 x 464 mm; Cadeira
Íixa com estrutura em tubo dê aço assenlo e
encosto em polipropileno e afixado à
estrutuÍa por rebites de repuxo. Em
polipropileno copolimetro vúgêm, com o
simbolo intemacional de reciclagêm e
afixado por meio dê encâixe. EstÍutura
tubular 6 20,7 mm (CH '14) Dimensôes
aproximadas: CJA-03: Encosto 396 x
lg8mm Assenlô 400 x 31omm. altura âte o
assento 350mm

Con,unto escolar CJA 04, mesa com tâmpo
em madeira aglomerada (MoP), com os
cantos arredondados, espessuÉ 1 8mm
revêstimento supeior em laminado
melamínico de alta pressão com o
acabamento textuíizado coÍ CINZA, aÍixado
à eskutura com parafusos de 5,0mm de O x
45mm de comprimento. Porta livros em
polipropiieno, afrado à eskutura por rebites
de íepuxo com 4,0 mm de O x 10 mm dê
compíimento e com o símbolo intemacional
da íeciclagem. Ponteiras e sapêtas em
polipropileno copolimero virgem aíxado poí
meio cle encaixe. Coiuía e travessa
longitudinal em tubo oblongo 29 x 58 mm
(CH 16), travessa supetiot em lubo õ 1 '/,
(CH 16) e pés coníeccionados em tubo O 1

%" (CH 16). Dimensões aproxrmadas' CJA'
04 (L x P x A) 600 x 450 x 644 mm: Cadeira
Assento e Encosto em Polipíopileno e
aflxado à eskutura por rebites de repuxo.
Em polipropileno c.polímetro virgem, com o
simbolo internacional de íecic:agêm ê
âfixado por meio de encaixe. Estíutura
tubulaí O 20,7 mm (CH 14). Dimensões
aproximadas: CJA-04: Encosto 396 x
198mm, Assento 400 x 350mm. Altura até o
assento 380 mm.

própÍia

Con,unto escolar CJA 05, mesa com tampo
em madeira aglomêíâdâ (MDP), com os
cantos aÍêdondados, êspessura 'l8mm com
revestimenio supedoí em laminâdo
melâminico do âlta píessão côm o
acabamento lêxturizado coí CINZA, aixado

pópt'a

L-

-Página 5 de I

LOTE
036

LOTE
038

200,0000

600,0000

Conj ,8200s52

s66,3000

190.564,00

579.780,00LOTE
037

apÍópri própria

Coni apíópri

própíia

a

1.001,4900 600 894,00

1

600 0000 Conj

992,6600 595 596,00

600,0000 Conj.LOTE
039
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1.001,4900

1.020,8200 1.020.820.00

181.638,00

LOTE
039

0000ôc0 j.Con

estrutura com parafusos de 5,0mm de O x
45mm de comprimento. Porta livros em
polipíopileno, áflxado à ostruturâ por rebites
de repuxo com 4,0 mm de O x 10 mm de
comprimento e com o sÍmbolo internacional
da reciclagem. Ponteiías e sapatas em
polipropileno copolímeío virgem afixado por
m€io de encaixe. coluna e travessa
longitudinalem tubo oblongo 29 x 58 mm
(CH 16), tÍavessa supeiot efi lubo O 1 y,"
(CH 16) e pés conÍeccionados em tubo 6 1

%" (CH 16) Dimensões aproximadâs: 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 copolimeho viÍgêm, com o
símbolo intemacionâl de reciclagem e
afixado por meio de encâixê. Estrulura
tubular O 20,7 mm (CH 14). Dimensões
apíoximadas: CJA-05: Encosto 396 x
198mm, Assento 400 x 390mm, Altura êté o
assento 430 mm.

tarópp própía

Conjunto escolar CJA 06, mesa com tampo
êm madeira aglomerada (MDP), com os
cântos a êdondados, espessura 18mm com
revestimento superior em laminado
melamínico dê alta píessão com o
acabamenlo texturizado coí CINZA, afxado
à êstrutuE com parafusos de 5,0mm de O x
45mm de comprimento. Porta livro§ êm

LOTE
040

'1 000,0000 Conj

polipropileno, afixado à e§trutura por rebite§

de repuxo com 4,0 mm de O x 10 mm de
comprimento e com o simbolo intemacional
da reciclagêm. Ponteiras e sapatas êm
polipropileno copolimêro virgem aÍixado por
meio de encáixe. Colunâ ê travessa
longitudinal em tubo oblongo 29 x 58 mm
(CH'16), ravessa supenot em lubo A 1 /,'
(CH 16) e pés confeccionados em tubo O 1

%" (CH 16). Dimensões aproximadas: CJA-
06 (L x P x A) ô00 x 450 x 760 mm; Cadeira:
Assento e Encosto em Polipropileno e
afixado à estrutura por rebites de repuxo.
Em polipropileno copolimetro vkgem, com o
simbolo intemacional de reciclagem e
aixado por meio de encâixe. Estrutuía
tubular O 20,7 mm (CH 14). Dimensões
aproximadas: CJA-06: Encosto 396 x
198mm, Assento 400 x 430mm. Altura até o
assênto 460 mm.

Mesa Escolar para cádeÍantes nos padÍóes
estabelecidos pelo FNOE (Fundo Nacional

de Desenvolvimento da EducâÉo)
íesistente e prática. Con íeccionâda em MDF

tiapróp própria

04

rêvestido nâ íacê superioÍ em laminado de
alta pressão e face infêrioí com contra capa,
bordos com flta de PVC 3mm azul. EstÍutuía
composta por favessas inferiorês em tubo
de aço O1.1/2, superioíes ern 41.1 14 é
colúnas 29 x 58mm, pintura epóxi pó liso
brilhanto. Bandeja po.ta livros em
polipropileno cinza. Acábamento com
sapatas e ponteiras azui§. Dimensõês
aproximadas de 900 x 600 x 820mm (L X P

x A).

aprópri pÍó tiap 90090800002C0 DUN

EOTL própria 5500
042

1 3 000'0000
UN ID

Caíleira universitária analômica, encoslo
com dimensionalde 470mm de largura X
3o0mm de altuía, assento com dimensionâl
de 41omm de

pÍópna 634 1.903.650,00

600.894,001

I

LOTE
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profundidade e mm de largura sistêma
dê ÍxaÉo poí pâaaÍusos, estrutuaa
confeccionada em tubo industrial com
costura OÍ9 x 1,smm parê suporte da
prancheta e fixâção do encosio, curvada
mecanicamente com grau de inclinação do
encosto, assento e pãncheta conforme
norma específicê. oernas em tubo oblongo
medindo '16 x 30 x 1.5mm. êstrutura com
tratamenlo anti corrosivo ê íosíatizante por
imersào pintura elelrostática a pó epóxi na
cor branca curâda e polimêrizadâ em estufa
a 21ooc. sapatas de conlato ao piso paÍâ
proleÇâo da pintura. porta livros Íechado nos
tiês lados com abenuÍa fronlal paÍa colâí
objetos sendo seu dimensional tolâl corn
abêrlura de 12omm sob assento, pranchêla
ânatômica dotadâ de dois porta cânêlas
sendo um posterioí no cênlro e oulro infer or
direilo, lateral direitâ da prancheta com

LOTE
o42

LOTE
044

U NID

M3
LOTE
043

3.000.0000

1 32,0000

000032

própria própria 634,5500

curyatura para uma maior ergonomia,
dimensionais 340mm de largura e 560mm
de comprimento, prancheta com altura total
de 700mm até o chão ê assento com altura
totalde 450mm até o chão, âssento
medindo 410 x 465mm. encosto 410 x
300mm, porta-livros medindo 372 x 339
x167mm, pranchetas medindo 560 x
340mm, todos confêccionada em
polipropileno injetado na cor azul.

[4oveis planejados para adequaÉo do
espaço físico, em MDF de'18mm madeirado

lde alta qualidade, com acabâmênto com Ílta
,dê borda em PVC rígido dê 1mm, incluindo própíia 10.238.5600
todas as ferragens ê montagem no local
eslabelecido pêla contrêtante.

[,4oveis planejados parê adequação do
espaço físico, êm l\4DF de 30mm madejrado
de alta qualidade, com acabamento com Íita
de borda êm PVC ríOido de 1mm, incluindo
todas ferragens e montaqem no local
estabelecido pela contÍatante-

própriâ própria

1.903.650,00

327.633,92

13.520,6400 432.660,48

Valor Total tJnitário

ValorTotâl Global

t\43

Data do Anexo

027 SB YA PROPOSTA lNlClAL.pdf 0910612022 16:50:37

INSCRICAO ESTADUAL ATUAL.pdf 0910612022 16:50:37

Consulta uadro de Sócios e Administradores - QSA.pdf 09/06/2022 16:50:37

certidao 30747369000123.pdf 09/06/2022 16:50:37

Consulta Regularidade do Emprêgador.pdf

6.1.3 B BALANÇO YAI,IOVErS REG|STRADO.pdf 09lA612022 16:50:37

C M.pdÍ Ogl\ô12o22 165037

027 SB YA GARANTlA.pdr 4910612022 16:50:37

6.1.4 A Certidao Debitos Tíabalhista val 20 05 22.pdí A910612A22 16:50:37

027 SB YA E N Q UAD RA[.'l E NTO. pdf 0910612022 16:50:37

6,1,5 A ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA
ALEMA

yamovêis@holmail.com

yamoveis@hotmail.com

90.640,9600

1 1.315.179,30

Criãdo por Tipo dê Anexo

yamoveis@hotmaiL.com Outros

yamoveis@hotmail.com Outros

Outros

Oulros

Outros

yamoveis@hotmail.com

yamoveis@hotmail.com

yamoveis@hotmail.com

yamoveis@hotmâii.com

A910612022 16:50:37 Outros

Oukos

Outros

027 SB YA ANEXOS 2.pdf yamovêis@hotmail.com

l

l

1

-l
I

1 própÍia

4910612022 16:50:37

Nome do Arquivo

yamoveis@hotmail.com Outros

yamoveis@hotmail.com

09/06/2022 16:50:37 Outros

yamovêis@hotmaii.com

Outros

Outros
t-'



Re I atori o P ro posta Fo rn eced o r P re g ão,,,,,,2i1'Âi[ i, 
^z:.-ciha: l:11 o -

i-i,,,bírca: 12_.^,

Outros

6.1.1 F CND YAMOVEIS SlLlPLlFICADA.pdÍ

09/06i2022 16:50:36

Nome do Arquivo Dala do Anexo Criado por

6,1,3 A YAI\4OVEIS COiI E SERV,Pdf 0910612A22 165037 yamoveis@hotmail.com

6.1. í Lpdf 09/06/2022'16150:36 yamoveis@hotmail.com Outíos

6.í.3 B LIVRO OIARIO YAMOVEtS.pdf 09/06/2022 16:50:36 yamovêis@hotmail.com Outros

6.1.2 H ALVARA OE FUNCIONAMENTO 2022.pdf yamoveis@holmail.com Outros

6.í.2 G CND YAI\/IOVElS PREFÉlTURA.pdf

09/06/2022 16:50:36

09/06/2022 16:50:36 yamovêis@hotmail.com Oukos

6.1.2 E Certidao CRF FGTS vat 28 05 22.pdf Outros

6.1.2 C Certidâo Negativa Estado val 31 07 22.pdf Outros

6.1.2 B Certidao-30747369000123.pdf

09/06/2022 16:50:36

09/06/2022 '16i50:36

yamoveis@hotmail.com

yamoveis@hotmail.com

yamoveis@hotmail.com

Ouhos

6.1.2 A CNPJ.pdÍ 0910612022 165036 Outros

6.1.1 B cnh_digital.serpro-1 .pdf 09/06/2022 16:50:36 yamoveis@hotmâil.com Outros

09/06/2022 16:50:36 yamoveis@hotmail.com Outros
6.1 .2 idâo Negativa Ativa val 30 07 22

0910612A22 16:5A:36 yamovêis@hotmail.com Outros

6.í.í E CND ESPECIFICA YAMOVETS (1).pdf yamoveis@holmail.com Outros

6.1.1 d (1).pdÍ

0910612022 1e:5036

091A612022 1650t36 yamoveis@hotmail.com Outros

6.1.1 d (2).pdf yamoveis@hotmail.com Outros

Tipo dê Anexo

09/06/2022 16 50:36

yamoveis@hotmail.com



IYY*MovErs
São Luís MA, 10 DE IUNH0 2022

F';ccess
. 

'1il:
íica:.

A
Prefeitura Municipal de São Bernardo - Estado do Maranhão

A empresa yAMÓlrEtS coMÉRcto E SERytços EIRELI -ME, inscrita no cNPl (MF) n.e 30.747.369/00o1-23, e Inscrição
Estadual n.a 12.567.752-9, sediada na Avenida feroninro de Albuquerque Marânhào nq 337 - Galpão 01 Bairro
- BEQUIMÀO - São Lús - Maranhão, telefones (98) 3304 2729 /33013891e98405 0896, vem por meio desta propor
preços para o fornecimento bens permanentes abaixo.

Na ESPECIFICAÇOES QUANT
VALOR

UNT
VALOR
TOTAL

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

UN ID 70 t.670,62 r16.9+3,40

2

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

UNID 70 1.5 5 0,94 108.565,80

3

Armário tipo arquivo em aço com 04 gavetas para
pasta suspensa, gavetas com trilho telescópico
confeccionadas na chapa 24 com tratâmento ante
ferrugem e pintura em epóxi, contendo fechadura
e chaves.

UNID 70 1.785,13 t24.959,t0

4
Estante de aço chapa 24 com 06 prateleiras com

reforço Ômega, medindo 1980 x 900 x 300mm.
UNID 70 61,5,78 43.104,60

5
Estante de aço chapa 24 com 06 prateleiras com

reforço Ômega, medindo 1980 x900 x 400mm.
70 7 42,49 5'1 .97 4,30

6

Roupeiro de aço 0B portas, com estampa nas
portãs, permitindo ventilêção. Fechamento com
pitão para cadeado, carenagem protetiva, pintura
texturizada eletrostiítica a pó, medindo 1820 x
625 x 420mm, com capâcidade estimada de 15kg
por compartimento.

UNID 70 1.423,77 99.663,90

7

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 42Omm, com capacidade estimada de 1Skg

por compartimento.

70 2..028,50

Roupeiro de aço 16 portas, com estampa nas

portas, permitindo ventilação. Fechamento com
pitiio para cadeado, carenagem proteüva, pintura
texturizada eletrostatica a pó, medindo 1820 x
1-225 x 421mm, com capacidade estimada de

l.skg por compartimento.

UN ID 70 2.650,25 185.517,50

I'AMÓVEIS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI . ME

Avenida Ieronirno tie Albuquerque Mâranhão nq 337 - Galpão O1 - Bairro - BEQUIMÀO

sÃo Lllls - M^n NHÃO - C[Pr 65063-395
TELt {gA} 3304 2729 / ',|r'3ü 3891 - e-mail: vamoveis@hoünail.coin
cNPlt 3O,747.369 /0001-23 - INSCRIÇÂO ES',TADUAL: 12.567.7S2-9
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UNID

UNID I

I

141.995,001
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51,7 ,+9 36.224,309

Longarina, com 02 lugares encosto com
dimensional de 470mm de largura X 300mm de
altur4 assento com dimensional de 41Omm de
profundidade e 465mm de largura sistema de
fixação por parafusos, Estrutura em aço com
tratamento tratado anti ferrugem e pintura
eletrostática epóxi.

UNID 70

70 865,68 60.597,6010

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 tratâdo anti ferru8em e pinturã
eletrostática epóxi.

UNID

70 1.125,80 78.806,0011

Longarina, com 04 lugares, encosto com
dimensional de 470mm de largura X 300mm de
altura, assento com dimensional de 41Omm de
profundidade e 465mm de largura sistema de
fixação por parafusos, Estrutura em aço com
tratamento tratado anti ferrugem e pintura
eletrostática epóxi.

UNID

97 .7 07 ,4070 t.395,8212

Longarina, com 05 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
eletrosútica epóxi.

UNID

250 415,60 103.900,00UNID13

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 tratemento anti
ferrugem e pintura eletrostática epóxi.

+27,68 105.420,00250UNIDt+

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

250 685,42 171.3 5 5,0015

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,

7 7 6,00UN II) 15076

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,

YAMÓVEIS COMERCIO E SERVIçOS EIRELI - M§
Avenida Jeronimo de Atbuquerque Maranhâo ne 337 - Galpão 01 - Bairro - BEQUIMÃO

sÃo LUls - li{ARANHÂo - cEPr 65063-395
TEL: (9A) 3304 z72g /.<'3301 3891 - e-mail: yêlqsYeig@hsli!]1aitr§ollr

cNqlt 30.7 47,369 /0001-23 - INSCRIÇÃO SSIAOUeL: 12.567.7 52'9

2

116.400,00 

I

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

rodízios duplo em nylon,

UN ID 1.427 ,22 214.083,0 0

YAMÓVEIS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI . ME
Avenida leronimo de Albuquerque Maranhão nq 337 - Galpão 01 - Bairro - BEQUIMÀO

sÃo LUrs - M^RANHÃo - cEP: 6s063-395
TEL: (98) 3304 2729 i1e330l3891 - e-mail: yiuBsyei§.l@àsllllrêitgslE
cNPl;3O.747.369 / 0001-23 - INSCRTÇÀO rSteOUeL: 12.567.752-9
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3

1B

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

rodízios duplos em nylon,

UNID B() 7.577,63 726.210,+0

19 UNID 100 570,35 57.035,00

20

Mesa em MDF de l8mm 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.

UNID 100 676,70

21

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.

UNID 100 79.305,00

22 UNID 50 7.571,54 7 8.57 7 ,00

23 UNID 50 53.900,00

Armáriô baixo de MDF de 18mm com 02 poitas 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 portâs com dobradiças inox, puxadores
em nylon, medindo 900 x 750 x 400mm.

24

Armário alto de MDF de l8mm com 02 portas e

chaves, em madeira de (MDF), com acabamento
em fita de borda, revesfimento superior em
laminado melamÍnico de alta pressào com o
acabamento texturizâdo, prateleiras reguláveis
interna, portas com dobradiças inox, e puxadores
de nylon, medindo 1800 x 800 x 400mm,

UN ID 50 1.555,00 77.750,00

150

I

67.670,001

I

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

Ipintura eletrostática epóxi. medidas 
I

aproximadas 1000 x600 x740 MM. I

?13,05 
|

Mesa em forma de L dinâmica confeccionada em 
I

MDF de 30mm dupla face, podendo ser montada 
I

em ambos os lados, com Painel na mesma cor do 
I

MDF, com 02 gavetas e chaves, medidas 
I

aproximadas 1500 x 1500 x 600 x 740 MM. 
I

1.078,00
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25

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,

UN ID 50 1.4A7,25 7+.362,50

5 5,82 0,0 0UN ID 50 1.116,40

Mesa redonda para 05 cadeiras, confeccionada
em MDF de 30mm dupla face, podendo ser
montada em ambos os lados, com Painel na
mesma cor do MDF, medindo 1200 x 740 MM.

26

91.873,00UNID 50 t.837 ,46

Mesa retangular para 10 cadeiras, confeccionada
em MDF de 30mm dupla face, podendo ser
montada em ambos os lados, com pé painel na
mesma cor do MDF, medindo 2400 x 1000 x 740
MM.

27

50 4.348,71 21,7.405,50UNID

Balcão retangular para recepÉo confeccionada
em MDF de 30mm dupla face, podendo ser
montada em ambos os lados, com pé painel na
mesma cor do MDF, medindo 1800 x 1100 x 600
x 740 MM.

270.613,2060 +.51,0,2229

Bebedouro Industrial elétrico com bandeja
aparadora de aço inoxidável com 03 torneiras,
frente: 60 cm, lateral:65 cm, altura: 1,30 cm,

Condensação: ar forçado, armazenagem de água,

refrigerada: 100 litros, compressor hermético:
1/s.

60 5.452,89 327.173,40UNID30

Bebedouro lndustrial elétrico com bandela
aparadora de aço inoxidável com 05 torneirâs,
frente: 140 cm, laterali 39 cm, altura: 115 cm,

Condensafor ar forçado, armazenagem de água,

reFigeradal 150 litros, comrressor heüiético:
1/5.

237A,t0 118.90 5,00UN ID 5031

Mêsa para refeitório com bancos para I Lugares,

tampo em MDF 18MM, revestido em formplast,
Medindo aproximadamente: 2,00 comprimento x
0,80 Profundidade x 0,73 Altura. Fita de borda no

tampo e bancos Pintura dos tubos em epóxi na

cor Cinza

36.880,4020 7.844,O2

Quadro Branco com porta pincel, confeccionado
em MDF e revestido de formica ultra, medindo
3O0O x 1200mm com estrutura de borda e

parafusos para fixar,

YAMÓVEIS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI . ME
Avenida feronimo de Albuquerque Maranháo nq 337 - Galpão 01 - Bairro - BEQUIMÀO

sÃo LUI§ - MARÁNHÂo - cEP: 65063-395
TELr [98] 3304 27291s33013891 - e-maiL yilqsv§!§!@.bslluaiL§oEl
cNPlt 30.747 .369 /0001-23 - TNSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.567.7s2-9
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Conjunto educação infantil colorido, composto
por 01 mesa 70 x 70cm e 04 cadeiras color em
PVC rÍgido padrão FNDE, estruturâ 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. 200 1.568,85 313.7 7 0,00

YAMÓVEIS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI . ME
Avenida Jeronilno de Âlbuquerque Maranhão nq 337 - 6alpão 01 - Bairro - BEQUIMÀO

sÃo LUts - MARANHÃo - cEP: 65063-395
TEL: (98) 3304 2729/'!33013891 - e-mail: yÂEsveiEQhellnail.çsE
cNPlt 3O,747.369 /0001-23 - INSCRTç,iO tsrnounL: 12.567.752-9
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33

5

34

Mesa infantil hexagonal estrutura em aço tratado
e pintura eletrostática epóxi, assento e encosto
colorido (conjunto de 06 mesas com tampo 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
elerosútica epóxi-

200 3.002,70 6 00.540,00

200 971.044,OO35

Mesa infantil hexagonal estrutura em aço tratado
e pintura eletrostáüca 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 FNDEJ, MDF de 18mm dupla face color,
com coluna central em aço com tratamento ante
ferrugem, pintura eletrostáüca epóxi.

Conj.

?;ocassog( fi:).0'42-

4.855,24 
|

I

I

Conj.

I
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Conjunto para Professor (01 Cadeira + 01 Mesa)

para professor, nos padrôes estabelecidos pelo

FNDE. Mesa com Tampo em madeira aglomerada
(MDF], com o§ 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 s,Omm de b x 45mm de

iomprimento. Toda estrutura em tubos de aço

carbono laminado a

antiferruginoso Por fosfa
frio com tratamento
tização. Portâ 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 sÍmbo lo internacionâl da

Reciclagem. Ponteiras e saPata s em PoliproPileno Conj 200 952,75

copolímero virgem afixado Por meio de encaixe.

Coluna e travessa longitudional em tubo oblongo

29x5Bmm ICH 16), travessa suPerior em tubo 6

LY4'(CH 16] e pés confeccionados em tubo 0 1

Câdeira com Assento em

Polipropileno copolímero virgem moldado e

inietado anatomi camente ou com a opção em

compensado anatô mico moldado a quente com

no mínimo sete lam inâs e afixado à estrutura Por

rebites de rePuxo com 4,8mm de 0 x 12mm de

comprimento. Toda estrutura em tubos de aço

carbono lâminado a frio com tratâmento

antiferrugi noso por fosfatização, Ponteiras'

sapatas e espaçadores do assento em

Polipropileno coPolíme ro virgem, com o símbolo

internacional da reciclagem e afixado Po r meio de

encaixe, E tu 0 7mm

1/2" ICH 16).
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Conjunto escolar ClA3 com mesa em tampo em
madeira aglomerada (MDP), com os cantos
arredondados, espessura l8mm com
revestimento superior em laminado melamínico
de alta pressão com o acabamento texturizado
cor CINZA, afixado à estruturâ 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 sapatâs em polipropileno
copolÍmero virgem aÍixado por meio de encaixe.
Coluna e travessa Iongitudinal em tubo oblongo
29 x 58 mm (CH 16), travessa superior em tubo 0
1 %" ICH ].6) e pés confeccionados em tubo 0 1

%" (CH 16). Dimensões aproximadas: CIA-o3 [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 6
20,7 mm (CH 14) Dimensões aproximadas: CJA-

03: Encosto 396 x 198mm Assento 400 x 310mm,
altura ate o assento 350mm

Conj 600 966,20

VAMBVEIS
TI"JOÜ PÂRÂ ESCRITÔRIO
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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 acabâmento texturizado
cor CINZA, afixado à estrutura com parâfusos de

5,0mm de 0 x 45mm de comprimento. Portâ

livros em potipropileno, 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'

Coiuna e travessa longitudinal em tubo oblongo

29 x 58 mm (CH 16), ravessa superior em tubo 0
I y4" (CH ir6) e pés confeccionados em tubo 0 1

%" 1cÀ te]. nirn"ntões aproximadas: CJA-04 [L x

P x A) 600 x 450 x 644 mm; Cadeira: Assento e

Encosto em Polipropileno e aÍixâdo à estrutura

nor rebites de repuxo. Em polipropileno

cooolímetro rirgem, com o símbolo internacional

de reciclagem e afixado por meio de encaixe'

Estrutura tubular 6 20,7 mm (CH 14)' Dimensões

aoroximadas: CJA-04: Encosto 396 x 19Bmm'

err"nto 400 x 350mm, Altura até o assento 380

mm.

Conj 600 992,61

I
YAMÓVEIS COMERCTO E SERVIçOS EIRELI - ME
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Assento 400 x 390mm, Altura âté o assento 430
mm.

Pioce9so
Íaiha:

600 1,.001,42 600.852,00
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Conjunto escolar CJA 05, mesa com tampo em
madeira aglomerada (MDpr, com os cantos
arredondados, espessura lgmm com
revestimento superior em laminado melamínico
de alta pressão com o acabamento texturizado
cor CINZA, afixado à estrutura com parafusos de
5,0mm de A x +smm de comprimento. porta
livros em polipropileno, afixado à esrrutura 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 ürgem afixado por meio de encaixe.
Coluna e travessa longitudinal em tubo oblongo
29 x 58 mm (CH 16), travessa superior em tubo 0
1, yi' (CH L6) e pés confeccionados em tubo O 1
1á" (CH 161. Dimensões aproximadas: CfA-o5 [L x
P x AJ 600 x 450 x 710 mm; Cadeira: Assento e
Encosto em Polipropileno e aflxado à estrutura
por rebites de repuxo. Enr polipropileno
copolímetro virgem, com o símbolo internacional
de reciclagem e afixado por meio de encaixe.
Estrutura tubular 6 20,7 mm ICH 14). Dimensões
aproximadas: CJA-0S| Encosto 396 x 19gmm,

yAM{rvEIS COMERCTO § §§RViÇOS nRELI . ME
Àvenida Jeronimo de Âlbuquerque Maranh-ão ne 33i - calpão O1 - Bairro - BEeUIMÀO
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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 acabâmento texturizado
cor CINZA, aÍixado 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 Iongitudinal em tubo oblongo
29 x 58 mm (CH 16), travessa superior em tubo 6
L 1/4" (CH 16) e pés confeccionados em tubo 0 1

%" [CH 16J. Dimensões aproximadasr C]A-o6 (L x
P x A) 600 x 450 x 760 mm; Cadeira: Assento e

Encosto em Polipropileno e alixado 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, Alturâ âté o assento 460
mm.

Conj 1000 1.020,750,00

YAMÓVEIS COMERCIO I SERVIÇOS EIRELI . ME
Avelida Jeronimo de Albuquerque Maranhão ne 337 - Galpão 01 ' Bairro - BEQUIMÀo
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UNID 200 908,10 181.620,00

Mesa Escolar para cadeirantes nos padrões
estabelecidos pelo FNDE (Fundo Nacional de

Desenvolümento da Educação) resistente e

prática. Confeccionada em MDF revestido na face

superior em laminado de alta pressão e fâce
inferior com conEa cap4 bordos com fitárde PVC

3mm azul. Estrutura composta por trâvessas
inferiores em tubo d e aço A1.1/2" , superiores em

ALI/4" e colunas 29 x S8mm, pintura epóxi pó
Iiso brilhante. Bandeja porta livros em
polipropileno cinza, Acabamento com sapatas e

ponteiras azuis, Dimensões aproximadâs de 900
x600xB20mm(LXPXAI.

+1
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Carteira universitária anatômica, encosto com
dimensional de 470mm de larg'.rra X 300mm de

altura, assento com dimensional de 41omm 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
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 210eC, sapatas de

contato ao piso para proteção da pintur4 porta
livros fechado nos três lados com aberturafÍontâl
para colar objetos sendo seu dimensional total
com abertura de 120mm sob assento, pranchetâ

anatômica dotada de dois porta canetâs sendo

um posterior no centro e outro inferior direito,
lateral direita da prâncheta com curyatura para

uma maior ergonomia, dimensionais 340mm de

largura e 56omm 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 inietado na cor
azul.

3000 634,5Í 1.903.530.00

lYvqMovgls

42

Vâlidade da proposta - 60 (sessenta) dias a contar da data de apresentação'
prazo de Eniregà - De acordo com o Edital após a emissão da Nota de Empenho e ordem de fornecimento

YAMÓVEIS COMERCIO N SERVIçOS EIRELI . ME

Aveuida Ieronimo de Albuquerque Maranhão ns 337 - Galpão 01 - Bairro - BEQUIMAO

sÃo LUts - MARÁNHÀo - cEPr 65063-395
TEL: (98) 3304 2729/,''33O13891 - e-mail: vamovêis@hohrail'com

CNPI 3A.747 .369 /0001-23 - INSCRIÇÃO ISTADUAL: 12'567 '752-9

327.632.3243

Moveis planejados para adequação do espaço

físico, em MDÊ de 18rnm madeirado de âlta
qualidade, com acabamento com fita de borda em

PVC rígido de 1mm, incluindo todas as ferragens
e montagem no local estabelecido pela

contratante.

73.520,6232M3

Moveis ptanejados para adequação do espaço

fisico, em MDF de 30mm madeirado de alta
qualidade, com acabamento com fita de borda em

PVC rígido de 1mnt, incluindo todas ferragens e

montagem no local estabelecido pela contratante.

44

11.308.935,46
Valor Total ( Onzê milhões, trezentos e oito mil, novecentos e trinta e cinco

rears e q uarenta e seis centavos)

11
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Condições de pagamento - De acordo com o Edital a contar da data da apresentação da nota fiscal, devidamente

atestaãa, (depàsito na conta da empresa no Bradesco - Agência 0408 Conta C orrente 21282-2)'
Declaro que à proposta compreende todos os tributos, despesas ou encargos de qualquer natureza, resultante do

fornecimento/serviço;
Declaro para os devídos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação

e que minha proposta esú em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.

Sem mais para o momento,

sÃo LUÍs - MA. 10 D
CIPRIANO

E IIJNHO DE 2§22,
Aqsinado de torma
digital por CIPRIANO

AMORIMAMORIM
CASTRO:418ss ;A:rRo,

41855930315
o22.06.10

oEspRl4lgBSGlRE,I-ME
CNPJ n.e 30.747.3 69 /000r'23

cPF 418.559.303 - 15

vnuÓvus conrRclo I sERvlÇos EIRELI - ME

Avenidâ Ieronirno de Albuquerque Maranhíro nq 337 ' Galpão 01 - Bairro - BEQUtMAo
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TEL: (98) 3304 2729/e33O13891 - e-mail: vamoveis@hotnrail'com
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A
Prefeitura Municipal de São Bernardo - Estado do Maranhão

A empresa YAMÓYEtS COMÉRCIO E SERvtÇo§ EIRELI - ME, inscrita no cNP, (MF) n.e 3A.747 369/0001-23, e Inscrição
Estadual n.q 12.567.752-9, sediada na Avenida feronirno de Albuquerque Maranhão ne 337 - Galpâo 01 Baimo
- BEQU lMÀo - São Luís - Maranhâo, telefones (98) 3304 2729 / 330L 3891e 98405 0896, vem por meio desta propor
preços para o fornecimento bens permanentes abaixo,

Ns ESPECIFICAÇÔES UNID QUANT.
VALOR

UNT
VALOR
TOTAL

1

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

UNID 70 1.670,62 7t6.943,40

2

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.

70 1.5 5 0,94 108.565,80

3

Armário tipo arquivo em aço com 04 gâvetas para
pasta suspensa, gavetas com trilho telescópico
confeccionadas na chapa 24 com b'âtâmento ante
ferrugem e pintura em epóxi, contendo fechadura
e chaves.

UNID 70 1.785,13 724.959,1,O

4
Estante de aço chapa 24 com 06 prateleirâs com
reforço Ômega, medindo 1980 x 900 x 300mm.

UNID 70 615,78 43.704,60

5
Estante de aço châpa 24 com 06 prateleiras com
reforço Ômega, medindo 1980 x900 x 40Omm.

UNID 70 7 42,49 51.974,30

6

Roupeiro de aço 08 poraas, com estâmPa nas
portas, permitindo ventilâÉo. Fechamento com
pitão para cadeado, caren agem protetiva, pintura
texturizada eletrosútica a pó, medindo 1820 x
625 x 420mm, com capacidade estimada de l5kg
por comparümento.

UNID 70 1.423,77 99.663,90

7

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,

UNID 70 2.028,50 141.995,00

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
7225 x 420mm, com capacidade estimada de
15kg por compartimento.

UNID 70 2.650,25 185,517,50

YÁMÓVEÍS COMERCIO E SERVIÇOS §IRELI " ME
Âvcnida Jeronirno de Albuquerque Maranhao n! 337 - GalPáo O1 - Bairro - BEQUIMÃO

sÃo LUIS - MAR NHÂo - cEP: 65063-395
TEL: {98) 3304 2729l§3301 3891 - e-mail: y31pgy3!g@}sq1sitr§§!1
cNPl: 3O,747 .369 /00O1-23 - INSCRIÇÂO ES1'ADUAL: 12,567.752-9
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São Luis MA, 10 DE IUNHO 2022.
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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 70 517 ,49 36.224,30

YAMOVEIS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME
Avenida Jeronimo de Albuquerque Maranhão nq 337 - Gâlpâo O1 - Bairro - BEQUIMÀO

sÃo LUts - MARANHÃo - cEP: 65063-395
TEL; (98) 3304 2729 / í!'33013891 - e-mail: yêlq§y§j§!@hql!:leiilo§sE1
cttPl:3o.747.369 / 0001-23 - INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.567,752-9
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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 pinturâ
eletrostática epóxi.

UN ID 70 865,68 60.597,60

11

Longarina, com 04 lugares, encosto com
dimensional de 470mm de largura X 300mm de
altura, assento com dimensional de 41Omm de
profundidade e 465mm de larBrra sistema de
fixação por parafusos, Estrutura em aço com
tratamento tratado anti ferrugem e pintura
eletrostática epóxi.

UNID 70 1.12 5,8 0 78.806,00

70 1.395,82 97 .7 07 ,+0t2

Longarina, com 05 lugares, encosto com
dimensional de 470mm de largura X 300mm de

altura, assento com dimensional de 410mm de
profundidade e 465mm de largura sistêma de
fixação por parafusos, Estrutura em aço com
tratâmento tratado anti ferrugem e pintura
eletrostática epóxi.

UNID ,103.900,0013

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 fixaÉo por parafusos Estrutura em
tubo de aço 7 /8" chapa 18 com tratâmento anü
Íerrugem e pintura eletroslática epóxi.

427,68 105.420.00UNID 25014

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

250 685,42 171.3 5 5,00UN ID15

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

UNID 150 776,00 116.400,001,6

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



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

injetâda anatômica, revestida em couro ecológico

de alta qualidade, base giratória com relax e

rodizios duplo em nylon,

irrbiica

150 7.427,22 214.083,00

IIYâMovErs
ficces
ijoiha:

L

77 UNID

126.210,407.57 7 ,6380

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,

UN ID

5 7.0 3 5,00100 5 70,3 5UNID

Mesa em MDF de 18mm dupla face, com Pé ferro
duplo simples com tratamento ante ferrugem,
pintura eletrosfática epóxi, medidas

aproximadas 1000 x600 x740 MM.

19

67.670,0067 6,7 0100

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.

20

79.305,00793,05UNID

Mesa em MDF de L8mm dupla face, com Pé ferro

duplo simples com tratamento ante ferrugem,

Dintura eletrosrática epóxi, com 02 gavetas e

chaves, medidas aproximadas 1500 x600 x740

MM.

21,

78.577,001.571,5450UNID

Mesa em formâ 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 1500 x 1500 x 600 x 740 MM

22

Armário baixo de MDF de l8mm com 02 portas e

chaves, em madeira de (MDFI, com acabamento

em Í'ita de borda, revestimento superior em

laminado melamínico de alta pressão com o

acabamento texturizado, prateleira regulável

intern4 portas com dobradiças inox, puxadores

em nylon, medíndo 900 x 750 x 400mm'

77.750.001.555,0050UNID

Armário alto de MDF de 18mm com 02 porhs 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'

24

3
YAMÓVEIS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ' ME

Averidâ Jeronimo de Albuquerque Mâranhão nq 337 - Galpâo O1 - Bairro - BEQUIMAO

sÃo LUIs - MARÂNHÃo - cEPr 65063-395

TEL: (98) 33o4 2729 /,,33013891 - e-mail: lÉa!qovE§@+g!E!e!!§9ls
cNPi: 3ó.747.369/0001-23 - lNscRlÇÃo ESTADUAL: 12 '567 '752'9

1B

UNID

100

50UN ID



Armário misto alto de MDF de 18mm com 02
portas e chaves, em madeira de (MDF), com
acabamento em fita de borda, revesümento
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,

!.'CCeg§O
laiiiia:
'r-r l'Díiffi:

UNID 50 7.487 ,25 74.362,50

TUDO PARA ESCRITÓRIg

t2YAMAVEIS
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26

Mesa redonda para 05 cadeiras, confeccionada
em MDF de 30mm dupla face, podendo ser
montada em ambos os lados, com Painel na
mesma cor do MDF, medindo 1200 x 740 MM.

UNID 50 1.1L6,40 5 5.82 0,0 0

27

Mesa retangular para 10 cadeiras, confeccionada
em MDF de 30mm dupla face, podendo ser
montada em ambos os lados, com pé painel na
mesma cor do MDF, medindo 2400 x 1000 x 740
MM.

UNID 50 1,.837,46 91.873,00

2B UNID 50 4.348,11 277.405,50

29

Bebedouro lndustrial elétrico com bandeja
aparadora de aço inoxidável com 03 torneiras,
frente: 60 cm, lateral: 65 cm, altura: 1,30 cm,
Condensação: ar forçado, armazenagem de água,

refrigeradar 100 liros, compressor hermético:
1/s.

UNID 60 +.51o,22 270.613,20

UNID 60 5.4528930

Bebedouro Industrial elétrico com bande;a
aparadora de aço inoxidável com 05 torneiras,
frentei 140 cm, lateral: 39 cm, altura: 115 cm,

Condensaçãor ar forçado, àrmazenagem de água,

refrigerada: 150 litros, compressor hermético:
L/s.

U NID 50 2.378,1,0 118.905,0031

Mesa parâ refeitórlo com bancos para I Lugares,
tampo em MDF 18MM, revestido em formplast,
Medindo aproximadamente: 2,00 comprimento x
0,80 Profundidade x 0,73 Altura. Fita de borda no
tampo e bancos Pintura dos tubos em epóxi na
cor Cinza

UNID 20 1.844,02 36.880,4032

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,

4

a1

I

YAMÓVEIS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI . ME
Avenida feronimo de Altruquerque Maranhão nq 337 - Galpão 0L - Bairro - BEQUIMÃO

sÀo LUrs - M/lRANHÃo - cL'p:65063-395
TEL: [98) 3304 2729 /.\ 3301389]. - c-mail;yalqeygisl@tsE:!êilssI
cNPlt 3O.747.369 / 0001-23 - INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.567,752-9

Balcão retangular para recepção confeccionada 
I

em MDF de 30mm dupla face, podendo ser 
I

montada em ambos os lados, com pé painel na I

mesma cor do MDF, medindo 1800 x 1100 x 600 
|

x 740 MM. 
l
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200 1.568,85 313.770,0033

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 l8mm
color, com acabamento em fita de borda flexível
na cor das cadeiras, estrutura em tubo aço com

tratamento ante ferrugem, pintura eletroslática
epóxi.

Conj

YAMÓVEIS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME

Ieronimo de Âlbuquerque Maranhão ne 337 - Galpão 01 'Bairro - BEQUIMAO

sÂo LUls - MARANHÃo - crP: 65063-395
TEL: (98) 3304 2729 /§33013891 - e-mail: vamoveis(ôhotmail,com
cNPlt 30.747 .369 /0001-23 - INSCRIÇÃO TSTaOUAL: tZ .667 '752-9

5

600.540,00200 3.002,70Conj.34

Mesa infantil hexagonal estrutura em aço tratado
e pintura eletrostática epóxi, assento e encosto

colorido (conjunto de 06 mesas com tampo em

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

de 6 e 15mm dupla face color, com coluna central
em aço com tratamento ante ferrugem, pintura
eletrostática epóxi.

971.048,00200 4.855,24Conj.

Mesa infantil hexagonal estrutura em aço tratâdo
e pintura eletrostática epóxi, âssefito e encosto

colorido (conjunto de 06 mesas em MDF de

l8mm 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 tratamênto ante
ferrugem, pintura eletrosútica epóxi.

35

Avcnida

I
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Conjunto para Professor (0l Cadeira + 0L 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 6 x 45mm de

comprimento. Toda estrutura em tubos de aço

carbono laminado a fÍio 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 aÍ'ixâdo por meio de encaixe'

Coluna e travessa longitudional em tubo oblongo
29x58mm (CH 16l, travessa superior em tubo 0
1%" {CH 16) e pés confeccionados em tubo 0 1

%" (CH 16). Cadeira com Assento em
Polipropileno copolímero virgem moldado e

injetado anatomicamente ou com a opção em

compensado anatômico moldado a quente com
no mínimo sete laminas e affxado à estrutura por
rebites de repuxo com 4,8mm de A x L?mm de

comprimento. Toda estrutura em tubos de aço

carbono laminado a frio com tratamento
antiferruginoso por fosfatização. Ponteiras,

,rDrica:..--__

200 952,75 190.550,00Conj.

sapatas e espaçadores do assento em

Polipropileno copolímero virgem, com o sÍmbolo
internaeional da reciclagem e afixado por meis de

caixe, E a tubular 20,7

YAMÓVEIS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI . ME
Avenidâ leronimo deAlbuquerque Maranhão nq 337 - Galpão 01 - Bairro - BEQUIMÀO

§Áo LUIs - MARANHÃo - cEP: 65063-395
TtL: [98] 3304 2729 / !i33o13891 - e-mâil: vamoveis@hotrrâil'com
cNPlt 30.747.369 /0001-23 - INSCRIÇÃO ISTADUAL: 12.567.752-9
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Conjunto escolar ClA3 com mesa em tampo em
madeira aglomerada (MDPJ, 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 L0 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 16J, travessa superior em tubo 0
| 1/+' (CH 16) e pés confeccionados em tubo 0 1

%" (CH 16J. Dimensões aproximadas: CIA-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 copolímeüo virgem,
com o símbolo internacional de reciclagem e

afixado por meio de encaixe. Estrutura tubular 6
20,7 mm (CH 14) Dimensôes aproximadas: CJA-
03: Encosto 396 x lgSmmAssento 400x 31omm,
altura ate o assento 350mm

Conj. 600 966,20 579.720,00

YAMOVEIS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI . ME
Avenidâ Jeronimo de Albuquerque Mâranhão ne 337 - Galpão 01 - Bairro - BEQUIMÀO

sÀo LUrs - MARÁNHÀo - cEP: ó5063-39s
TEL: {98} 3304 2729 /'.133013891 - e-mail: yssqss jg@}q!p1si!,çq11

cNP1r 3O.747.369 / 0001-23 - INSCRTçÃO ESTADUAL: 12.567.752-9
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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, afixâdo à estrutura com parafusos de
5,0mm de 0 x 45mm de comprimento. Porta
livros em polipropileno, afixâdo 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
L %" (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
tncosto em Polipropileno e afixado à estrutura
por rebites de repuxo. Em polipropileno
copolímetro virgem, com o símbolo internacional
de reciclâgem e afixado por meio de encaixe.
Estrutura tubular 0 20,7 mm ICH 14). Dimensôes
aproximadas: CJA-o4| Encosto 396 x 198mm,
Assento 400 x 35omm, Altura até o assênto 380
mm.

.,.'JCE§3O

','iiiira:

Conj 600 992,61, 595.566,00

VAMOVEIS
TUDO PARA ESCRITÓRIO

38

YAMÓVEIS COMIRCIO E SERVIçOS EIRELI . ME
Àvenida leronimo de Albuquerque Maranhão nq 337 - Galpão 01 - Bairro - BEQUIMÀO

SAO LUIS - MARANHÁO - CEP: 65063.395
TEL: (98) 3304 2729/,;33O13891 - e -mail: y33qsyei51@!s!'!r!4i!ggg
cNPlt 30.7 47.369 /0001-23 - INSCRTÇÂO sstaDUAl' 12.567.752-9
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Conjunto escolar CIA 05, mesa com tampo em
madeira aglomerada (MDPJ, com os cantos
arredondados, espessura l8mm 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), favessa superior em tubo Õ

L %" {CH 76) e pés confeccionados em tubo 0 1

'," 
[CH 16]. Dimensôes aproximadas: CJA-05 (Lx

P x A) 600 x 450 x 710 mm; Cadeirar Assento e
Encosto em Polipropileno e aÍixado 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: Encostô 396 x 198mm,
Assento 400 x 390mm, Altura até o assento 430
mm.

Conj 600 600.852,00

YAMÓVEIS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME
Avenida Ieronimo de Albuquerque Maranhão ne 337 - Galpão 01 - Bairro - BEQUIMÂo

sÂo LUts - MAnÂNHÃo - cEP: 65063-395
TEL: (98) 3304 2729/t,330r 3891 - e-mail: yaEsse!§l@hglaleil§9r!
cN?h 30.7 47.369 10001-23 - INSCRTçÃO ESTÁDUALT 12.567.752-9
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10 00 1.020,75 1.020.750,0040

Conjunto escolar CIA 06, mesa com tampo em
madeira aglomerada (MDP), com os cantos
arredondados, espessura l8mm 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 6 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 ravessâ Iongitudinal em tubo oblongo
29 x 58 mm (CH 161, travessa superior em tubo 0
1. r/4" (CH 16) e pés confeccionados em tubo 0 1

%" ICH 16). Dimensões aproximadas: CIA-06 (Lx
P x A) 600 x 45O 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.

YAMOVEIS COMERCIO E SERYIÇOS EIRELI . ME
Aveuida ,eronimo de Albuquerque Maranhão ne 337 - Galpão o1 - Bairro - BEQUIMÃO

SÀO LUIS - MARÁNHÃO - CEP:65063-395
TEL: (98) 3304 27291-!13301 3891 - e-mail: yê&slgi§(Qh.ql!:1êitrsslE
cNPlt 3O.747.369 /0001-23 - INSCRIÇÀO ESTADUAL: 12.567.752-9

908,10 181.620,00UNID 20041

Mesa Escolar para cadeirantes nos padrões
estabelecidos pelo FNDE (Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educaçãol resistente e
prática. Confeccionada em MDF revestido na face
superior em laminado de alta pressão e face

inferior com contra capô bordos com fita de PVC

3mm azul, Estrutura composta por travessas
inferiores em tubo d e aço ALl/z" , s\periores em

flI.7/+" e colunas 29 x 58mm, pintura epóxi pó

liso brilhânte. Bandeja porta livros em
polipropileno cinza. Acabamento com sapatas e

ponteiras azuis. Dimensões aproximadas de 900
x600xB20mm(LXPXA).

1.0

Conj.

I
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Carteira universitária anatômica, encosto com
dimensional de 470mm de largura X 300mm de
altura, assento com dimensional de 41omm 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
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 210eC, sapatas de
contato ao piso para proteção da pintura, portâ
livros fechado nos três lados com aberturafrontal
para colar objetos sendo seu dimensional total
com abertura de 120mm sob assento, prancheta
anatômica dotada de dois portã 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 châo, assento
medindo 410 x 465mm, encosto 410 x 300mm,
portâ-livros medindo 372 x 339 x167mm,
pranchetas medindo 560 x 340mm, todos
confeccionada em polipropileno injetado na cor
azul-

UNID 3000 634,51 1.903.530,00

Validade da proposta - 60 (sessenta) dias a contar da data de apresentação.
Prazo de Entrega - De acordo com o Edital após a emissão da Nota de Empenho e ordem de fornecimento

YAMÓVEIS COMERCTO E SERVTçOS EIRELI - ME
Avenida feronimo de Âlbuquerque Maranhão ns 337 - calpào 01 - Bairro - BEeUtMÂO

sÃo LUrs - MARANHÃo - cEpi 6s063-39s
TEL: (98) 3304 ?7Zg l ,-.33013891 - e-mail: yêlqersjg@bsirüAilsslu
cNPl; 30.747.369 /0001-23 - INSCRTÇÃO ESTADUAL: 12.567.752-9

+3

Moveis plânejados para adequação.do espaço
fÍsico, em MDF de 18mm madeirâdo de alta
qualidade, com acabamento com fita de borda em
PVC rígido de 1mm, incluindo todas âs ferragens
e montagem no local estabelecido pela
contratante.

M3 10.238,51 327.632,32

++

Moveis planejados para adequação do espaço
fisico, em MDF de 30mm madeirado de alta
qualidade, com acabamento com fita de borda em
PVC rígido de 1mm, incluindo todas ferragens e
montagem no local estabelecido pela contratante,

M3 73.520,62 432.659.84

Vâlor Total ( Onze milhões, trezêntos e oito mil, novecentos e ftinta e cinco
reais e quaÍenta e seis centavos) 11.308.935,46

11
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A
Prefeitura Municipal de São Bernardo - Estado do Marânhão

A empresa YAMÓVE§ COMÉRCIO E SERVTçOS EIRELI - ME, inscrita no CNPI (MF) nP 30.747 369/0001-23, e tnscrição
Estãdual n.e 12,567.752-9, sediada na Avenida leroninro de Albuquerque Maranhão ne 337 - Galpâo 01 Bairro
- BEQUIMÀo - São Luís - Marãnhão, telefones (98) 33()4 2729 / 33013A91 e98405 0896, vem por meio desta propor
preços para o fornecimento bens permanentes abaixo.

Nq ESPECIFICAÇÕES UNID QUANT
VALOR

UNT
VALOR
TOTAL

1

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 70 t.670,66 1t6.946,20

2

Armário em aço medindo 1600 x 720 x 320 com
prateleiras internas regulávei§ confeccionadas
na chapa 26 com 02 portas indiüduais contendo
maçaneta e chave.

UN ID 70 1.550,98 108.568,60

3

Armário tipo arquivo em aço com 04 gavetas para
pasta suspensa, gavetas com trilho telescópico
confeccionadas na chapa 24 com tÍâtâmento ante
ferrugem e pintura em epóxi, contendo fechadura
e chaves.

UNID 70 1,.785,1,7 724.967,90

4
Estante de aço chapa 24 com 06 prateleiras com
reforço Ômega, medindo 1980 x 900 x 300mm.

UNID 70 615,82 43.107,40

5
Estante de aço chapa 24 com 06 prateleiras com
reforço Omega, medindo 1980 x900 x 400mm.

UNID 70 54.940,20

6

Roupeiro de aço 0B portas, com eltampâ nas
portâs, permitindo ventilação. Fechâmento com
pitão para cadeado, carenagem protetiva, pintura
texturizada eletrostática a pó, medindo 1820 x
625 x 420mm, com capacidade estimada de 15kg
por compartimento.

70 1.423,84 99.668,80

7

Roupeiro de aço 12 portas, com estampa nas
portas, permitindo ventilação. Fechamento com
pitão para cadeado, carenagem protetiva, pintura
texhrrizada eletrostática a pó, medindo 1820 x
925 x 420mm, com capacidade estimada de 1Skg
por compartimento.

UNID 70 2.028,57 141.999,90

B

Roupeiro de aço 16 portas, com estampa nas
portas, permitindo ventilação. Fechamento com
pitão para cadeado, cârenagem protetiva, pintura
texturizada eletrosútica a pó, medindo 1820 x
L225 x 420mm, com capacidade estimada de
15kg por compartimento.

70 2_650,3? 1.85.522,40

YAMÓVEIS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME
Âvenida Jeronirno tle Albuquerque Maranhão nq 337 - Galpão O1 - Bairro - BEQUIMÀO

sÃo LUts - MARÁNHÀo - cEP:65063-395
TEL: {98) 3304 2729ls330r 3891 - e-mail: yapsys jg@lslusilsorl
cNplt 3o.747.369 /0001-23 - INSCRTÇÀO rStnOUAL: 12.567.752-9
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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.

;iha:
T:1T}IíCá:

UNID 70 556,26 38.938,20
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Averida Jeronimo de Albuquerque Maranhão nq 337 - Galpão 01 - Bairro - BEQUIMÀO

§Ão t"uts - MÁRANHÃo - cEpr 6so63-395
TEL: [98) 3304 2729l!339139r, - e-mail: y3!Esyêi§.1@hEE:!ÀiI§oE
c.NPlt 3O.747.369 /0001-23 - INSCRTÇÀO EST^DUAL: 12.567.752-9

lYYAMovEls

2

10

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
tratâmento tratado anti ferrugem e pintura
eletrostática epóxi.

UNID 70 865,82 60.607 ,40

11

Longarina, com 04 lugares, encosto com
dimensional de 470mm de largura X 300mm de
altura, assentô 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 70 1.725,90 7B.B 13,00

12

Longarina, com 05 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
eletrosútica epóxi.

UNID 70 1.395,86 97.770,20

13

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 parafrrsos Estrutura em
tubo de âço 7 /8" chapa 1.8 com tratâmento ânti
íerrugem e pintura eletrostática epóxi.

UNID 250 415,66 103.915,00

2501+

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

UNID 421,,72 105.430.00

685,47 t77.367,50

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,

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 7 7 6,05 1,1,6.407,50

25015 UNID
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Cadeira tipo "Direto/', giratória, com braços tipo
corsa em PU, assento e encosto em espuma
injetãda anatômica, revestida em couro ecológico
de alta qualidade, base giratória com relax e

rodízios duplo em nylon,

"Iríiüü:

UNID 150 1,.+27,26 214.089,00

t.57 7 ,66 126.272,80UNID BO

Cadeira tipo "Presidente", giratóri4 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,

1B

57,043,00100 570,43

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.

UNID19

67 6,7 5 67 .67 5,0010020

Mesa em MDF de l8mm 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.

79.313,00100 793,1,3UNID21

Mesa em MDF de l8mm dupla face, com Pé ferro
duplo simples com tratamento ante ferrugem,
pintura eletrostiitica epóxi, com 02 gavetas e
chaves, medidas aproximadas 1500 x600 x740

MM,

78.5 82,5 01..571,65UNID 50

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 gavetâs e chaves, medidas
aproximadas 1500 x 1500 x 600 x 740 MM.

s3.q0s,001.078,10UNID

Armáío baixo de MDF de 18mm com 02 portâs e

chaves, em madeira de (MDFJ, com acabamento
em fita de borda, revestimento superior em

Iaminado melamínico de alta pressão com o

acabamento texturizado, prateleira regulável

interna, portas com dobradiças inox, puxadores

em nylon, medindo 900 x 750 x 400mm.

23

77.752,501.555,0550UN ID24

Armário alto de MDF de l8mm com 02 portas e

chaves, em madeira de [MDF), com acabamento
em fita de bordâ, 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,

YAMÓVEIS COMERCIO E SERVIçOS ETRELI - ME

Avenida leronitno deAlbuquerque Maranhão nq 337 - Gâlpão 01 - Bairro - BEQUIMÁO

sÃo LUls - MARÂNHÃo - cEP: 65063-395
TEL: (98) 33042729/.33a7 3891 - e-mail: vamoveis@hotnrai['com
cv?lt 30.747.365 /0001-23 - INSCRIÇÃO EST,{DUAL: 12.567 '752-9

3

22

50

I

UNID



IIY*MBvErs
l,. tc ;tsa:l 1,1.7 

. l' 2 L
iliiila: I B 5
í.,'liicâ'.T|

25

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,

1,.487 ,30 74.365,00

YAMÓVEIS COMERCIO E SERVTÇOS EIRELI - ME
Avenidâ Ieronirno tie Albuquerque Maranhão ne 337 - Galpâo 01 - Bairro - BEQUIMÂO

sÃo LUIs - MARANHÃo - cEPr 65063-395
TEL: [98] 3304 27?9 /"t,33A1 3891 - e-maiL y4lqsysi§lQh8!!!êiksrtr
cNPl: 30.7 47.369 /0001-23 - INSCRIÇÃO ES'I'ADUAL: 12.567.752-9

4

26

Mesa redonda para 05 cadeiras, confeccionada
em MDF de 30mm dupla face, podendo ser
montada em ambos os lados, com Painel na
mesma cor do MDF, medindo 1200 x 740 MM.

UNID 50 7.716,45 5 5.82 2,50

91.875,0027

Mesa retangular para 10 cadeiras, confeccionada
em MDF de 30mm dupla face, podendo ser
montada em ambos os lados, com pé painel na
mesma cor do MDF, medindo 2400 x 1000 x 740
MM.

UNID 50 1.83 7,50

UNID 50 4.348,15 217.407 ,5028

Balcão retangular para recepção confeccionada
em MDF de 30mm dupla face, podendo ser
montada em ambos os lados, com pé painel na
mesma cor do MDF, medindo 1800 x 1100 x 600
x 740 MM.

270.61,5,60UNID 60 4.510,2629

Bebedouro Industrial elétrico com bandeja
aparadora de aço inoxidável com 03 torneiras,
frente: 60 cm, Iateral: 65 cm, altura: 1,30 cm,

Condensação: ar forçado, armâzenagem de água,

refrigerada: 100 litros, compressor hermético:
r/s.

5.453,03UNID30

Bebedouro Industrial elétrico com bandeia
aparadora de aço inoxidável com 05 torneiras,
hente 140 cm, lateral: 39. cm, altura: 115 cm,

Condensação: ar forçado, armazenagem de água,

reÊigerada: 150 litros, compressor hermético:
| /s.

118.907,5050 2.378,75

Mesa para refeitório com bancos para I Lugares,

tampo em MDF 18MM, revestido em formplast,
Medindo aproximadamente: 2,00 comprimento x
0,80 Profundidade x 0,73 Altura. Fita de borda no
tampo e bancos Pintura dos tubos em epóxi na

cor Cinza

3 6.8 81,0 0UNID 20 1.844.0532

Quâdro Branco com porta pincel, confeccionado
em MDF e revestido de formica ulna, medindo
3000 x 1200mm com estrutura de borda e

parafusos para fixar,

I

UN ID 50

60

311 UN ID
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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 l8mm
color, com acabamento em fita de borda flexível
na cor das cadeiras, estrutura em tubo aço com
tratamento ante ferrugem, pintura eletrostática
epóxi.

iir:i;ricá[

Conj 200 1,568,93 313.786,00

YAMÓVErS COMERCTO E S§RVrÇOS ETRELT - ME
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Mesa infantil hexagonal estrutura em aço tratado
e pintura eletrosútica epóxi, assento e encosto
colorido (conjunto de 06 mesas com tampo 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 200 3.002,82 600.564,00

35

Mesa infantil hexagonal estrutura em aço tratado
e pintura eletrostática epóxi, assento e encosto
colorido (conjunto de 06 mêsâs em MDF de
l8mm 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 Íace color,
com coluna central em aço com tratamento ante
ferrugem, pintura eletrostática epóxi,

Corj. 4.855,30 977.060,00200
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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 supêrior 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 BRÁNCA e afixado à estrutura com

parafusos de 5,0mm de 6 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 6 x 10mm de

comprimento e com o símbolo internacional da

Reciclagem. Ponteiras e sapatas em Polipropilêno
copolimero virgem afixado por meio de encaixe'

Coluna e travessa longitudional em tubo oblongo

29x58mm [CH 16), travessa superior em tubo 0
71/+" (CH 16) e pés confeccionados em tubo 0 1

+5" (CH 16). Cadeira com Assento em

Polipropileno copolímero virgem moldado e

injetado anatomicamente ou com a opção em

compensado anâtômico moldado a quente com

no mínimo sete laminas e âfixado 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 tratâmento

antiferruginoso por foíatização. Ponteiras,

sapatâs e espaçadores do assento em

Polipropileno coPoiímero virgem, com o sÍmbolo
reclclagem e afixado Por meio de

Conj

ln
ra tubulãr 20,7mm
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Conjunto escolar ClA3 com mesa em tâmpo 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 paraíusos de
5,0mm de 0 x 45mm de comprimento. Portâ
liwos 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 ICH 16), travessa superior em tubo 0
7 !+" (CH 16) e pés confeccionados em tubo 0 1

%" (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 esEutura 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 141 Dimensões aproximadasr CJA-

03r Encosto 396 x 198mm Assento 400 x 310mm,
altura ate o assento 35omm

.,r CA:

onl 600 966,30 579.780,00

- ...:-^.
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Conjunto escolar CJA 04, mesa com tampo em

madeira aglomerada (MDP), com os cantos
arredondados, espessura 18mm com
revestimento superior em laminado melamínico
de altâ pressão com o acabamento texturizado
cor CINZA, afixado à estruturâ com parafusos de

5,0mm de 0 x 45mm de comprimento. Porta
lilTos 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 ürgem afixado por meio de encaixe.

Coluna e travessa longitudinal em tubo oblongo
29 x 58 mm (CH 16), Eavessa superior em tubo 0
7 y4" (CH 16) e pés confeccionados em tubo 0 1

%" (CH 161. Dimensões aproximadas: CJA-04 {Lx
P x A) 600 x 450 x 644 mm; Cadeira; Assento e

Encosto em Polipropileno e afixado à estruturâ
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: CIA-04: Encosto 396 x 198mm,
Assento 400 x 350mm, Altura até o assento 380
mm.

Conj 600 992,66 595.596,00

YAMÓVEIS COMERCIO E SERVIçOS EIRELI . ME

Avenidfl leronimo deAlbuquerque Maranhão ne 337 - Galpâo 01 - Bairro - BEQUIMÀO
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Conjunto escolar CIA 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 textürizado
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/+' (CH L6) e pés confeccionados em tubo 0 L

%" (CH 161. Dimensões aproximadas: CfA-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 6 20,7 mm (CH 14). Dimensôes
aproximadas: CJA-05: Encosto 396 x 198mm,
Assento 400 x 390mm, Altura até o assento 430
mm.

Conj. 600 1.001,49 600.894,00

YAMÓVEIS COMERCIO E SDRVIÇOS EIRELI - ME
Ávenida leronimo deAlbuquerque Maranh:io ne 337 - Galpão 01 - Bairro - BEQUIMÃO
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Coniunto escolar CJA 06, mesa com tampo em
madeira aglomerada (MDpJ, com os cantos
arredondados, espessura lgmm com
revestimento superior em laminado melaminico
de alta pressão com o acabamento texturizado
cor CINZA, aflxado à estrutura com parafusos de
5,0mm de 0 x 45mm de comprimento. porta
livros em polipropileno, afixado à estrufura 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
7 L/+" (CH 16) e pés confeccionados em tubo 6 1
%" (Cll 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 14J. Dimensões
aproximadas: CJA-06: Encosto 396 x 198mm,

Conj 1000 1..020,82 1.020.820,00

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

yAMÓVErS COMERCTO [ §ERVIÇOS [TRELI _ ME
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Mesa Escolar para cadeirântes nos padrões
estabelecidos pelo FNDE (Fundo Nacional de

ponteiras azuis, Dimensões aproximadas de 900
x600x820mm(LXPXA).
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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 210sC, sapatas de
contato ao piso para proteção da pintura, porta
livros fechado nos trêslados com abertura frontal
para colar objetos sendo seu dimensional total
com abertura de 12omm sob âssento, prancheta
anatômica dotada de dois porta canetas sendo
um posterior no centro e outro inferior direito,
Iateral direita da prancheta com curvatura para
uma maior ergonomia, dimênsionais 340mm de
Iargura 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.

Fiscesa
i;aiha:

UNID 3000 634,55 1.903.650,00

§xY*Mnvçrs
ü"!&u"MZ"

Validâde da proposta - 60 (sessenta) dias a contar da data de apresentação.
Prazo de Entrega - De acordo com o Edital após a emissão da Nota de Empenho e ordem de fornecimento
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Moveis planeiados para adequaçâo do espaço
ffsim, em MDF de ISmm madeirado de alta
qualidade, com acabamento com fita de borda em
PVC rÍgido de 1mm, incluindo todas as ferragens
e montagem no local estabelecido pela

contratante.

13.520,65 +32.660,8OM3 3244

Moveis planejados para adequação do espaço
físico, em MDF de 30mm madeirado de alta
qualidade, com acabamento com fita de borda em
PVC rígido de Lmm, incluindo todas ferragens e

montagem no local estabelecido pela contratante,

tt.3L5.179,62
Valor Total ( Onze milhóes, trezentos e quinze mil, cento e setenta e nove reais

e sessenta e dois centavos)
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lYy*Movetsi*:#'
Condições de pagamento - De acordo com o Edital a contar da data da apresentação da nota fiscal, deüdamente
atestada, (deposito na conta da empresa no Bradesco - Agência 0408 Conta C oruente 21.282-2).
Declaro que a proposta compreende todos os tributos, despesas ou encargos de qualquer natureza, resultante do
fornecimento/serviço;
Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de hâbilitação
e que minha propostâ está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.

Sem mais para o momento,

sÂo r.uÍs - MA, oB DE IUNHo DE2oz2.
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CASTRO:4'l 855930 cAsrRo:4r8sse30315

Dados: 2022.06.093l5
08:57:M -03'00'
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CNP[ n., 30.747.3 69 /000r-23
cPF 418.559.303 - 15
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valtÓvnls corueRCIo E sERvtÇos EIRELI - ME

Avenida leronimo dê Âlbuquerque Maranhão ne 337 - Galpão 01 - Bairro - BEQUTMAO

sÃo Ltlls - MABÂNHÃo - crP: 65063-395

TEL: (98) 3304 27Zg lÉ33013891 - e-mailr vamovêis(ôhotnrail'com
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