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EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.° 011/2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 020501/2017
PREGÃO PRESENCIAL N.° 023/2017-CPL/PMBL
VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES
Ata de Registro de Preços n° 011/2017, celebrada entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA, por intermédio de sua
Comissão Permanente de Licitação – CPL e as Empresas que teveram seus preços registrados, em face à realização do Pregão Presencial n.°
023/2017-CPL/PMPR.
OBJETO:
O objeto da presente solicitação consiste no REGISTRO DE PREÇOS para Futuras Aquisições de móveis, equipamentos e material
permanente, especificados no Anexo I do Edital do PREGÃO PRESENCIAL N° 023/2017-CPL/PMBL.

QUADRO 1 – DADOS DAS EMPRESAS FORNECEDORAS
EMPRESA: AMAZONIA DISTRIBUIDORA EIRELI – EPP
CNPJ: 04.564.165/0001-47

Telefone/Fax: (99) 3621-2533

Endereço:, Avenida Medice, nº 1034, Bairro Parque
Piauí, Timon/MA.

e-mail: atendimento@supremainformatica.com

EMPRESA: SELMA REGINA L. SOUSA – ME
CNPJ: 09.050.904/0001-04

Telefone/Fax: (98) 3244-5320 / 99121-1718 / 9970-0492

Endereço:, Av. dos Franceses, nº 105-B, Bairro
Coheb do Sacavem, São Luis/MA.

e-mail: comercialalianca13@hotmail.com /
jade.ribeiroslz@gmail.com

EMPRESA: C. L. DA COSTA JUNIOR – ME
CNPJ: 01.619.143/0001-49

Telefone/Fax: (98) 3243-1022

Endereço:, Av. Getúlio Vargas, nº 207, Bairro João
Paulo, São Luis/MA.

e-mail: saolucasindustriavendas@gmail.com
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QUADRO 2 – PRODUTOS REGISTRADOS
AMAZONIA DISTRIBUIDORA EIRELI – EPP

Itens

Discriminação

Discriminação

6

ARMÁRIO DE
COZINHA

Armário de cozinha em aço
com 6 portas e 3 gavetas em
MDF , dimensões aprox.
217x158x37 cm peso
aprox. 61 kg

8

BEBEDOURO
INDUSTRIAL
180L

Bebedouro tipo industrial,
com 4 torneiras, capacidade
para 180L, com filtro,
gabinete em aço inox, 220V

9

BEBEDOURO
INDUSTRIAL
150L

Bebedouro tipo industrial,
com
03
torneiras,
capacidade para 150 lts,
com filtro, gabinete em aço
inox.

CONJUNTO
PROFESSOR

Conjunto
professor
composto de 1 (uma) mesa
e 1 (uma) cadeira. - Mesa
individual com tampo em
MDF na cor branca,
montado sobre estrutura
tubular de aço. Cadeira
individual com assento e
encosto em resina plastica,
montado sobre estrutura
tubular de aço, 04 pés.
Dimensões: Mesa: LxPxA
100x68x75.

21

22

Carteira
escolar
tipo
universitária - Encosto:
Fundido em polipropileno
com alta pressão, aditivado.
Deverá possuir respiradores
quadrado. Moldado em
contorno vertebral com
encaixes retangulares na
CARTEIRA
ESCOLAR TIPO estrutura, travamento com
UNIVERSITÁRIA pino tampão no mesmo
polipropileno
aditivado.
Medidas
aproximadas:
largura 460 mm, altura 250
mm no eixo central da sua
curvatura e espessura de
5mm. Assento: Fundido em
polipropileno com alta
pressão, aditivado. Deverá

Und. Quant.

UN

UN

UN

5

15

15

Unitário

Extenso

mil
quinhentos e
1.588,00
oitenta e oito
reais

Total

Extenso

Marca

sete mil,
novecentos e
7.940,00
quarenta
reais

M.MOVEIS

4.165,00

quatro mil,
cento e
sessenta e
cinco reais

sessenta e
dois mil,
62.475,00 quatrocentos
e setenta e
cinco reais

M.MOVEIS

3.764,00

três mil,
setecentos e
sessenta e
quatro reais

cinquenta e
seis mil,
56.460,00 quatrocentos
e sessenta
reais

M.MOVEIS

duzentos e
cinquenta e
quatro reais

vinte e cinco
mil e
25.400,00
quatrocentos
reais

M.MOVEIS

setenta mil e
quinhentos
reais

M.MOVEIS

UN

100

254,00

UN

300

duzentos e
235,00 trinta e cinco
reais

70.500,00
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possuir
respiradores
quadrados. Moldados com
contornos
ergonômicos
para conforto das pernas,
evitando
pressão
sanguínea.
Fixado
na
estrutura
através
de
presilhas já fundidas no
próprio assento, alem da
colocação de 06 (seis)
parafusos cabeça chata e 04
(quatro) ribites de alumínio,
o que permite uma super
resistência
quanto
a
qualquer tipo de esforço
não convencional. Medidas
mínimas: largura 460 mm e
410 mm de profundidade e
espessura de 5 mm.
Prancheta: confeccionada
em polipropileno, medidas
mínimas:
520x275mm.
Estrutura única com braços
fixos para colocação de
prancheta, toda ela montada
através de solda MIG.
Constituída
em
tubo
oblongo 30x16 em chapa
16 de espessura, com 04
(quatro) pés. Possui 02
(duas) travas inferiores nas
laterais evitando assim
abrir a estrutura por
movimento rígido. A parte
estrutural da prancheta é
feita com 02 (dois)
pedestais
soldados.
Estrutura única com braços
fixos para colocação de
prancheta, toda ela montada
através de solda MIG.
Constituída
em
tubo
oblongo 30x16 em chapa
16 de espessura, com 04
(quatro) pés. Acabamentos:
todo material em aço é
soldado
com
solda
eletrônica MIG, e recebe
pré-tratamento
de
desengraxamento,
decapagem e fosforização,
preparando a superficie
para receber a pintura.
Pintura epóxi-pó aplicada
pelo processo de deposição
eletrostática
com
polimerização em estufa.
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Especificação : Tecido
COLCHÃO
tratado: Antiácaro,
PARA BERÇO D- antimofo e
18
antiálergico(projete sua
saúde): 60 x 1,30 x 10.

21.840,00

vinte e um
mil,
oitocentos e
quarenta
reais

NORDESTE

UN

120

182,00

cento e
oitenta e
dois reais

ESCADA
ABRIR/FECHAR

Especificação : 7 degraus
confecionada em aço, pés c/
proteção
emborrachada.
specificações de escada
aberta : altura: 1945mmlargura:435mmprofundidade
:
1090mm,especificações da
escada fechada:altura 2045largura:425mmprofundidade: 125mm.

UN

4

257,00

duzentos e
cinquenta e
sete reais

1.028,00

mil e vinte e
oito reais

BOTAFOGO

ESTANTE DE
AÇO

C/5 PRATELEIRAS, COM
4 COLUNAS EM CHAPA
18+06
PRATELEIRAS
EM CHAPA 24, COM
REFORÇO NA PARTE
DE BAIXO E "X"

UN

10

268,00

duzentos e
sessenta e
oito reais

2.680,00

dois mil,
seiscentos e
oitenta reais

M.MOVEIS

ESTANTE DE
AÇO 02

Especificação: aberta 6
prateleiras com reforço nas
prateleiras (ea 300) pintura
texturizada medindo 2mt de
altura e 1.20mt de largura.

UN

10

duzentos e
288,00 oitenta e oito
reais

2.880,00

dois mil,
oitocentos e
oitenta reais

M.MOVEIS

5

mil
quinhentos e
1.535,00
trinta e cinco
reais

7.675,00

sete mil,
seiscentos e
setenta e
cinco reais

M.MOVEIS

10

oitocentos e
noventa e
cinco reais

oito mil,
novecentos e
8.950,00
cinquenta
reais

M.MOVEIS

Fogão industrial com 2
bocas, medindo84x43x72
cm peso liq. Aprox. 20,5
kg, com forno, grelha em
ferro
fundido,
2
queimadores simples, 2
queimadores duplos, baixa
pressão, facilita de limoezaFOGÃO
esmalte antiaderente na
INDUSTRIAL DE
mesa.
Queimadores
2 BOCAS
frontais duplos em fero
fundido. manipulado de
controle de chamas em
nylon com tubo condutor de
gás e registro embutidos.
desmontável, injetor de gás
horinzontal
que
evita
entupimento.

MESA DE
REUNIÃO

Especificação:
Medindo
2000x1. 20, Retangular
Funcional Mesa reunião
com tampo confeccionado
em MDP (Medium Density
Particle) de 15 mm de
espessura, revestido em
ambas as faces de laminado
melâminico
de
baixa
pressão BP. Tem todo o
seus contornos laterais e

UN

UN

895,00
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frontais acabamento em
perfil
plástico
postforming180ø
encaixado por um canal
aberto no tampo usinado.

40

41

43

46

47

MESA PARA
COMPUTADOR
(com gaveta)

Mesa para computador com
painel frontal a 35 cm do
solo
e
calha
para
distribuição
de
cabos
embutida, com tampa
removível.
1
gaveta.
Acabamento das partes
metálicas com pintura em
epóxi Pó, com tratamento
de
fosfatizante
antiferruginoso. Teclado
retrátil comportando o
mouse, laterais e tampo
inteiriço confeccionados
em madeira com laminado
melamínico de 25 mm, com
cores variadas

MESA PARA
COMPUTADOR
(simples)

Mesa para computador com
painel frontal a 255
multivisa area para estudo
ou trabalho 70cm de altura,
por 40 cm de largura
confeccionados
em
madeira,
com
cores
variadas

ROUPEIRO DE
16 PORTAS

Armário roupeiro de aço
com 16 portas; Pintura pelo
processo eletrostático de
pintura a pó, na cor cinza;
Dimensões aproximadas:
Altura
1945mm;
Largura:1230mm;
Profundidade: 400mm.

VENTILADOR
DE PAREDE

Ventilador de parede com
função oscilante, grade
proteção metálica, diâmetro
mínimo de 30cm, controle
de velocidade rotativo de
no mínimo 3 velocidades,
hélice plástica ou metálica
de 3 pás, cor preta, 220V

VENTILADOR
DE PAREDE

Ventilador com motor de
200W de potência com
hélice de 4 pás de 50cm de
diâmetro, com protetor
térmico, com coluna e base
de
polipropileno
3
velocidades

UN

seiscentos e
oito reais

20

608,00

UN

20

quatrocentos
438,00
e trinta e
oito reais

UN

10

UN

UN

44

42

1.090,00

mil e
noventa
reais

duzentos e
287,00 oitenta e sete
reais

337,00

trezentos e
trinta e sete
reais

12.160,00

doze mil,
cento e
sessenta
reais

M.MOVEIS

8.760,00

oito mil,
setecentos e
sessenta
reais

M.MOVEIS

10.900,00

dez mil e
novecentos
reais

M.MOVEIS

12.628,00

doze mil,
seiscentos e
vinte e oito
reais

ARGE

14.154,00

quatorze
mil, cento e
cinquenta e
quatro reais

ARGE

VALOR TOTAL
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trezentos e vinte e seis mil, quatrocentos e trinta reais
Itens

50

Discriminação

Discriminação

Und. Quant.

MESA PARA
REFEITÓRIO

Mesa para refeitório, 06
lugares, sendo: Mesa
medindo 2,00x1,00, com
tampo em MDF/MDP,
borda com acabamento
em perfil de PVC,
;Assento escamoteável;
pintura epóxi, secagem a
180º, tampos da mesa e
assentos na cor branca.

UN

75

Unitário

Extenso

Total

mil trezentos
e cinquenta 101.250,00
1.350,00
reais

Extenso

Marca

cento e um
mil,
duzentos e
cinquenta
reais

M.MOVEIS

VALOR TOTAL

101.250,00

cento e um mil, duzentos e cinquenta reais
VALOR TOTAL

427.680,00
quatrocentos e vinte e sete mil, seiscentos e oitenta reais

SELMA REGINA L. SOUSA – ME
Valor Médio
Itens Discriminação

Discriminação

Und. Quant.
Unitário

Total

4

ARMÁRIO
DE AÇO

Armário de aço medindo 1,98x0,90x0,40m, com 7 prateleiras, pintura epoxi a
pó, em chapa 18mn, montado com solda MIG, cores variadas Marca - só aço

UN

30

745,00

22.350,00

5

ARMÁRIO
DE AÇO
COM DUAS
PORTAS

Armário de aço medindo 1,98x0,90x0,40m, com 5 prateleiras, pintura epoxi a
pó, em chapa 18mn, montado com solda MIG, cores variadas Marca - só aço

UN

15

915,00

13.725,00

7

ARMÁRIO
Arquivo pasta suspensa om 4 gavetas medindo 1,36x0,47x0,60m, com base de
PARA PASTA
polipropileno e chapa 18 com pintura epoxi a pó. Marca - só aço
SUSPENSA

UN

25

730,00

18.250,00

10

BIRÔ COM 2
GAVETAS

Mesa com tampa de 15mm de espessura, revestimento em laminado
melamínico, com bordas em PVC, com 2 gavetas com fechadura dupla,
estrutura em aço, medindo 1,20x0,60x0,75m, cores variadas. Marca - Marzo
Vitorino

UN

30

438,00

13.140,00

11

BIRÔ COM 3
GAVETAS

Mesa com tampa de 15mm de espessura, revestimento em laminado
melamínico, com bordas em PVC, com 3 gavetas com fechadura dupla,
estrutura em aço, medindo 1,20x0,60x0,75m, cores variadas. Marca - Marzo
Vitorino

UN

40

468,00

18.720,00

12

BIRÔ
SIMPLES

Birô em MDF com tampo de no mínimo 15mm de espessura, revestimento
melamínico na cor cinza, com bordas em PVC, fehcadura em duplicata,
estrutura em aço, dimensões 1,20x0,40m. Marca - Marzo Vitorino

UN

60

295,00

17.700,00

CADEIRA
COM REGULADOR DE ALTURA Especificação : medindo 1.45 mt de altura
EXECUTIVA
por 30 cm de largura. Marca - Globel
GIRATÓRIA

UN

30

345,00

10.350,00

15
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COM ESTOFA FIXA DE FERRO NA COR PRETA Especificação : medindo
1.40 mt de autura por 40 cm de largura. Marca - Globel

UN

40

128,00

5.120,00

19

CADEIRA
TIPO
Cadeira tipo secretaria anatômica, com assento e encosto com espuma injetada
EXECUTIVA de 45mm, com capa de plástico. Base giratória com regulagem de altura a gás,
COM
com aranha de aço carbono. Marca - Globel
RODÍZIOS

UN

20

268,00

5.360,00

20

Conjunto trapézio infantil, formado por mesa e cadeira; confeccionados em
resina termoplástica de alta resistência e estrutura reforçada, possibilitando a
formação de círculos com varias mesas. Mesa com tampo confeccionado em
resina termoplástica alta resistência, medindo: 565mm x 190mm x 350mm x
4mm; parafusos fixados na estrutura através de autoatarrachantes invisíveis,
altura do tampo ao chão 590mm; Subtampo em resina termoplástica de alta
resistência medindo: 470mmx235mmx240mmx4mm; Grade frontal
posicionada na estrutura da mesa em resina termoplástica de alta resistência
medindo: 530mm x 155mm x 3mm; Cadeiras com assento e encosto em resina
termoplástica de alta resistência e estrutura reforçada, fixados por meio de
parafusos
autoatarrachantes
invisíveis.
Assento
medindo:
330mmx170mmx4mm, altura assento/chão: 300mm. Encosto medindo:
330mm X 320mm X 4mm; Nos pés e nas pontas da estrutura devem conter
proteção para maior durabilidade e segurança, estrutura metálica fabricada em
tubo de aço metalon industrial 20x20 e 20x30, tratados por sistema de banhos
de produtos químicos adequado para proteção e durabilidade da estrutura,
soldado através do sistema MIG e pintura epóxi pó. Marca - Plxmetal

UN

250

269,00

67.250,00

Mesa com 02 gavetas em madeira prensada tipo (MDP ou MDF), com tampo
de no mínimo 15mm de espesura, revestimento em laminado melaminico na
MESAS COM
cor cinza, com bordas em PVC na cor cinza com 02 chaves em duplicata.
2 GAVETAS
Estrutura em aço. Dimensões minimas: 120mmx600mmx750mm (lxpxh).
Marca - Marzo Vitorino

UN

150

435,00

65.250,00

Televisor com 32 polegadas, tela widescreen LED anti-reflexo, entradas HDMI
e portas USB, congelamento de imagem, ângulo de visão de 176º e função
HDTV. Marca - OAC

UN

15

1.545,00

23.175,00

microfone SM-VK com fio - alta sensibilidade antes da alimentação pinos de
MICROFONE conexão capsula com imã de neodímio pintura de alta resistencia baixo ruido
de manuseio. Marca - TSI

UN

10

215,00

2.150,00

18

36

44

45

CADEIRA
SIMPLES

CONJUNTO
INFANTIL

TV LED 32"

VALOR TOTAL EM R$

282.540,00

C. L. DA COSTA JUNIOR – ME
Valor médio
Itens

Discriminação

Discriminação

Marca

Und. Quant.
Unitário
259,00

1

APARELHO DE
TELEFONE

APARELHO DE TELEFONE CELULAR COM 02
CHIPS

2

APARELHO DE
DVD

Aparelho de DVD - Especificções aproximadas:
Reproduz DVD/CD/MP3/VCD/SVCD/DVCD/CRR; 5.1 Canais de aúdio; saída HDMI: saída YUV;

Intelbras

UN

10

PHILIPS

UN

8

duzentos e
cinquenta e
nove reais
266,40
duzentos e
sessenta e
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apoio progressive scan; Entrada USB; suporte
Wide-screen e conversão letterbox; função ripping.

3

ARCONDICIONADO

Ar Condicionado split 12000BTUS;Ciclo de ar: Frio,
220V, controle remoto com display; Classe A em
consumo de energia; Com funções minimas: timer,
desumidificador,
swing,
auto
diagnóstico,
compressor rotativo.

ELBRUS

UN

30

seis reais e
quarenta
centavos

trinta e um
reais e
vinte
centavos

2.089,00

62.670,00

dois mil e
oitenta e
nove reais

sessenta e
dois mil,
seiscentos
e setenta
reais

72,90

13

CADEIRA DE
POLIPROPILENO

Cadeira em polipropileno tipo "tramontina" medindo
Tramontina
80cm de altura 55cm de largura c/ braço

UN

200

setenta e
dois reais e
noventa
centavos
62,40

14

16

CADEIRA DE
POLIPROPILENO

CAIXA DE SOM
AMPLIFICADA

Cadeira em polipropileno tipo "tramontina" medindo
Tramontina
80cm de altura 55cm de largura s/ braço

Caixa de som amplificada, características técnicas
Mínimas: Potência:100W RMS; Reproduz:
Arquivos MP3 em dispositivos USB / Cartão SD;
Entrada: Auxiliar para áudio Plug (RCA); Entrada
USB / Cartão SD; Entrada para Microfone plug
(P10) / Guitarra plug (P10); Equalização de áudio
pessoal personalizado com Led; Funcionamento
Bivolt 115 - 230V ~ 60 Hz ou bateria 12v (inclusa);
Dimensões
aproximadas
(AxLxP):
582x319x475mm; Ou similar de melhor qualidade.

UN

50

sessenta e
dois reais e
quarenta
centavos
1.396,00

Lenoxx

UN

10

mil
trezentos e
noventa e
seis reais

889,40

17

CADEIRA
PRESIDENTE

assento/ encosto presidente magnifica em madeira
compensada anatomica concha única, espuma
injetada moldada em alta densidade, revestimento
costurado quadriculado, horizontal e colmeia, com
encosto de braços

Marzo
Vitorino

UN

2

27

FOGÃO DE 04
BOCAS

Esmaltec

UN

6

29

Secreta

UN

6

3.120,00
três mil,
cento e
vinte reais
13.960,00

treze mil,
novecentos
e sessenta
reais

1.778,80

3.837,60

três mil,
seiscentos e
oitocentos
trinta e nove
e trinta e
reais e
sete reais e
sessenta
sessenta
centavos
centavos
486,40

FRAGMENTADORA Especificação : fc 7150c- corta 10 folhas particulas
3,9x44mm/cd/dvd, cesto de 28 litros
DE PAPEL

quatorze
mil,
quinhentos
e oitenta
reais

mil
oitocentos e
setecentos
oitenta e
e setenta e
nove reais e
oito reais e
quarenta
oitenta
centavos
centavos
639,60

Especificação : pés regulável, cor branca,
autolimpante, bocas esmaltadas, queimador rápido
selado, mesa compartimentada, queimadores em
alumínio, puxador metálico, tampa de vidro
temperado, alimentação à gás.

14.580,00

2.918,40

dois mil,
quatrocentos novecentos
e oitenta e
e dezoito
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seis reais e
quarenta
centavos

30

31

32

33

34

35

37

FREEZER H210

Especificação : Capacidade 201 litros, dimensões
(cm) 94,0 x 82,3 x 73,0 (A x L x P) dimensões
embalado (cm) 99,5 x 88,5 x 76,5 (A x L x P), peso
líquido/bruto 48kg/58kg, voltagens disponíveis
127V/220V,
frequência(Hz):
60,
consumo
127V/220V 50,8/45 (KWh/mês)

FREEZER H-300

Especificação : Dupla função freezer e conservador,
fechadura com chave, autoexpulsiva, capacidade 314
litros, 01 portas, tensão: 110/220v, medidas
aproximadas altura: 91,50, largura: 1,06cm,
profundidade:76,30cm, peso:67,50Kg.

FRICOBAR

Especificação : bandeja de degelo em material super
resistente,e ainda serve como compartimento
extrafrio-gaveta multiuso: com tampa aproveitável,
para armazenar e facilitar a organização grade
retrátil: melhor aproveitamento do espaço interno
porta reversível: maior facilidade de adaptação á
diferentes cozinhas flexibilidade porta-latas e
prateleiras modulares: mais flexibilidade para você
encaixar onde quiser.

GARRAFÃO
TÉRMICO

Especificação: Garrafão térmico para água com
capacidade de 6 litros.

GELADEIRA 300L

Geladeira com capacidade aproximada de 300L, com
uma porta, gavetão para verduras transparente,
prateleiras em arame com regulagem de altura, porta
ovos removível, degelo automático, freezer com
iluminação independente, base com pés deslizantes e
reguláveis, cor branca, 220V.

LIQUIDIFICADOR

Liquidificador de uso doméstico com 4 velocidades
+ Pulsar. • Jarra translúcida com marcação de nível;
Capacidade para 1,5 litros; Lâmina em aço inox;
Portafio na base e pés antiderrapantes; 220V

MESA DE CENTRO PARA CONJUNTO
MESA DE CENTRO
INFANTIL – mesa em resina termoplástica de alta
PARA CONJUNTO
resistência com porta objetos, formato sextavado
INFANTIL
possibilitando a união dos conjuntos bi-trapézio em
círculos, medindo: 350mmx30mmx4mm, altura da

1.946,00

Esmaltec

Esmaltec

Esmaltec

Termolar

Esmaltec

Britânia

São Lucas

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

4

2

5

22

4

10

400

reais e
quarenta
centavos
7.784,00

sete mil,
mil
setecentos
novecentos e
e oitenta e
quarenta e
quatro
seis reais
reais
2.539,60

5.079,20

dois mil,
quinhentos e
trinta e nove
reais e
sessenta
centavos

cinco mil
e setenta e
nove reais
e vinte
centavos

1.189,40

5.947,00

mil cento e
oitenta e
nove reais e
quarenta
centavos

cinco mil,
novecentos
e quarenta
e sete reais

91,99

2.023,78

noventa e
um reais e
noventa e
nove
centavos

dois mil e
vinte e três
reais e
setenta e
oito
centavos

1.791,40

7.165,60

mil
setecentos e
noventa e
um reais e
quarenta
centavos

sete mil,
cento e
sessenta e
cinco reais
e sessenta
centavos

174,90

1.749,00

cento e
setenta e
quatro reais
e noventa
centavos

mil
setecentos
e quarenta
e nove
reais

72,00

28.800,00

setenta e
dois reais
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mesa/chão: 590mm; Estrutura metálica fabricada em
tubo de aço metalon industrial 20x20, tratados por
sistema de banhos de produtos químicos adequado
para proteção e durabilidade da estrutura, soldado
através do sistema MIG e pintura epóxi pó.

oitocentos
reais

1.399,00

38

42

MESA PARA
REFEITÓRIO

Mesa para refeitório, 06 lugares, sendo: Mesa
medindo 2,00x1,00, com tampo em MDF/MDP,
borda com acabamento em perfil de PVC, ;Assento
escamoteável; pintura epóxi, secagem a 180º, tampos
da mesa e assentos na cor branca.

MINI SYSTEM

Aparelho de Som - Mini system, com caracrteristicas
minimas: Potência: 650 Watts RMS; 2GB de
Memória Interna (até 510 músicas); Função
Karaokê; Entrada USB com funções Rec & Play;
Seletor de música rotativo; 02 caixas acústicas:
Woofer (16 cm) & Tweeter (6cm) em cone de
bambu; Super graves com controle de intensidade e
baixa distorção; Entrada para microfone; Rádio
AM/FM.

VALOR TOTAL

Iten
s

48

Discriminaçã
o

CONJUNTO
INFANTIL

São Lucas

LG

UN

UN

25

10

34.975,00
trinta e
quatro mil,
novecentos
e setenta e
cinco reais

mil
trezentos e
noventa e
nove reais
1.710,00

17.100,00

mil
setecentos e
dez reais

dezessete
mil e cem
reais

duzentos e dezoito mil, duzentos e nove reais e
cinquenta e oito centavos

218.209,58

Valor médio
Discriminação

Marca

Und.

Quant.
Unitário

Conjunto trapézio infantil,
formado por mesa e
cadeira; confeccionados em
resina termoplástica de alta
resistência e estrutura
reforçada, possibilitando a
formação de círculos com
varias mesas. Mesa com
tampo confeccionado em
resina termoplástica alta
resistência,
medindo:
565mm x 190mm x 350mm
x 4mm; parafusos fixados
na estrutura através de
autoatarrachantes
invisíveis, altura do tampo
ao chão 590mm; Subtampo
em resina termoplástica de
alta resistência medindo:
470mmx235mmx240mmx4
mm;
Grade
frontal
posicionada na estrutura da
mesa
em
resina
termoplástica
de
alta

São Lucas

UN

950

Total

260,00

247.000,00

duzentos e sessenta
reais

duzentos e
quarenta e
sete mil reais
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resistência
medindo:
530mm x 155mm x 3mm;
Cadeiras com assento e
encosto
em
resina
termoplástica
de
alta
resistência e estrutura
reforçada, fixados por meio
de
parafusos
autoatarrachantes
invisíveis.
Assento
medindo:
330mmx170mmx4mm,
altura
assento/chão:
300mm. Encosto medindo:
330mm X 320mm X 4mm;
Nos pés e nas pontas da
estrutura devem conter
proteção
para
maior
durabilidade e segurança,
estrutura
metálica
fabricada em tubo de aço
metalon industrial 20x20 e
20x30, tratados por sistema
de banhos de produtos
químicos adequado para
proteção e durabilidade da
estrutura, soldado através
do sistema MIG e pintura
epóxi pó.

49

Carteira
escolar
tipo
universitária Encosto:
Fundido em polipropileno
com alta pressão, aditivado.
Deverá possuir respiradores
quadrado. Moldado em
contorno vertebral com
encaixes retangulares na
estrutura, travamento com
pino tampão no mesmo
polipropileno
aditivado.
CARTEIRA
Medidas
aproximadas:
ESCOLAR
largura 460 mm, altura 250
TIPO
mm no eixo central da sua
UNIVERSITÁR
curvatura e espessura de
IA
5mm. Assento: Fundido em
polipropileno com alta
pressão, aditivado. Deverá
possuir
respiradores
quadrados. Moldados com
contornos
ergonômicos
para conforto das pernas,
evitando
pressão
sanguínea.
Fixado
na
estrutura
através
de
presilhas já fundidas no
próprio assento, alem da

220,00

São Lucas

UN

594.000,00

2.700
duzentos e vinte
reais
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colocação de 06 (seis)
parafusos cabeça chata e 04
(quatro) ribites de alumínio,
o que permite uma super
resistência
quanto
a
qualquer tipo de esforço
não convencional. Medidas
mínimas: largura 460 mm e
410 mm de profundidade e
espessura de 5 mm.
Prancheta: confeccionada
em polipropileno, medidas
mínimas:
520x275mm.
Estrutura única com braços
fixos para colocação de
prancheta,
toda
ela
montada através de solda
MIG. Constituída em tubo
oblongo 30x16 em chapa 16
de espessura, com 04
(quatro) pés. Possui 02
(duas) travas inferiores nas
laterais evitando assim abrir
a estrutura por movimento
rígido. A parte estrutural da
prancheta é feita com 02
(dois) pedestais soldados.
Estrutura única com braços
fixos para colocação de
prancheta,
toda
ela
montada através de solda
MIG. Constituída em tubo
oblongo 30x16 em chapa 16
de espessura, com 04
(quatro) pés. Acabamentos:
todo material em aço é
soldado
com
solda
eletrônica MIG, e recebe
pré-tratamento
de
desengraxamento,
decapagem e fosforização,
preparando a superfície
para receber a pintura.
Pintura epóxi-pó aplicada
pelo processo de deposição
eletrostática
com
polimerização em estufa.
VALOR TOTAL

841.000,00

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA EM R$

oitocentos e quarenta e um mil reais
um milhão e cinquenta e nove mil, duzentos e nove reais e cinquenta e
1.059.209,58
oito centavos
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Bom Lugar –MA 07 de Junho de 2017,
Atenciosamente,
_____________________________________________________
Prefeitura Municipal de Bom Lugar –MA
Josinaldo Torres de Oliveira
Sec.Mun. de Administração
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