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TERMO DE ADIUDICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO
PROCESSO ADMINISTRATIVO n.® 031101/2021
PREGÃO ELETRÔNICO n.® 030/2021-SRP
FINALIDADE: Registro de Preços
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preços por Item

OBJETO: Registro de Preço para eventual contratação de pessoa(s) jurídica(s) para
fornecimento de Mobiliário Escolar, de interesse da Secretaria Municipal de
Educação do Município de Bacabal/MA.

AMPARO LEGAL: Lei Federal n.- 10.520/2002, Lei Complementar n.- 123/2006, Lei
Municipal n.- 1.384/2019, Decreto Municipal n.- 692 e Decreto
Municipal n.- 683/2020, que regulamenta a modalidade Pregão em sua
forma Eletrônica, subsidiariamente as disposições da Lei Federal n.-
8.666/1993.

0 pregoeiro, Sr. CARLOS HENRIQUE FERRO SOUSA da Prefeitura Municipal de
Bacabal/MA, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela Lei Federal n.^
10.520/2002, juntamente com os Membros da Equipe de Apoio, resolve ADJUDICAR a
licitante vencedora em seus respectivos itens, resultante do PREGÃO ELETRÔNICO n.®
030/2021-SRP, conforme indicado no quadro Resultado da Adjudicação:

1. DISTRIBUIDORA ROLANDE EMPREENDIMENTOS LTDA sob CNPJ n.2
31.935.340/0001-38, sediada na Avenida São Sebastião, n.^ 14, CEP 65.060-700,
Cruzeiro do Anil, São Luís/MA, representada por seu Proprietário o Sr. LEANDRO
BALBY DE OLIVEIRA ROCHA sob CPF n.^ 030.072.723-27 e C. I. n.^ 179278120010
SSP/MA, vencedor dos itens 004, 006, 012 e 014, totalizando um Valor Total de R$
3.837.500,00 (três milhões, oitocentos e trinta e sete mil e quinhentos reais),
conforme abaixo:

DESCRIÇÃOITEM OBJETO MARCA IQUANT. I UNID. VLR.UNIT.
AMPLA CONCORRÊNCIA

Conjunto do aluno individual (CJA 4),
composto de 1 (uma) mesa e 1 (uma)
cadeira para aluno de tamanho de
1.33m a 1.59m.
assentos,
tampo e buchas deverão ser em
polipropileno injetado. Tampo
retangular com cantos arredondados,
dotado de uma canaleta retangular
com perfil trapezoidal para encaixe
no tampo da mesa, para
posicionamento de tablet e/ ou
celular e fixação do tampo por no

As ponteiras,
encostos, porta livros.

Conjunto do Aluno
Individual CJA-4

Modelo
Móveis

4 R$ 495,001.875 Unidade

k ■pREf^.lTyRA, : |
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mínimo 6 parafusos. Dimensões

mínimas acabadas 600 mm (largura)

X 450 mm [profundidade). Assento e
encosto fixados na estrutura metálica

por rebites 4X16. Estrutura composta
de montantes verticais e travessa

longitudinal confeccionados em tubo

de aço carbono; trav^sa superior
confeccionada em tubo de aço
carbono, curvado em formato de "C”,

com secção circular de 0 = 31,75 mm

(1 1/4"); pés confeccionados em tubo

de aço carbono secção circular de 0 =

38 mm (11/2”), e cadeira em tubo em

aço carbono 0= 22,22 (7/8), Todas as
peças metálicas deverão ser tratados

em Conjuntos de banho químicos,
com tratamento anticorrosivo, a

pintura deverá ser eletrostática com

tinta epóxi (esmaltado). Certificado
pelolNMETRO.

Conjunto do aluno individual (CJA
06), composto de 1 (uma) mesa e 1

(uma) cadeira para aluno de tamanho
de 1.59m a 1.88m. As ponteiras,

assentos, encostos, porta livros,

tampo e buchas deverão ser em

polipropileno injetado. Tampo
retangular com cantos arredondados,

dotado de uma canaleta retangular
com perfil trapezoidal para encaixe

no tampo da mesa, para
posicionamento de tablet e/ ou

celular e fixação do tampo por no

mínimo 6 parafusos. Dimensões

mínimas acabadas 600 mm (largura)
X 450 mm (profundidade). Assento e
encosto fixados na estrutura metálica

por rebites 4X16. Estrutura composta
de montantes verticais e travessa

longitudinal confeccionados em tubo

de aço carbono; travessa superior

confeccionada em tubo de aço
carbono, curvado em formato de "C”,

com secção circular de 0 = 31,75 mm
(1 1/4"); pés confeccionados em tubo

de aço carbono secção circular de 0 =
38 mm (11/2"), e cadeira em tubo em
aço carbono 0= 22,22 (7/8). Todas as
peças metálicas deverão ser tratados

em Conjuntos de banho químicos,
com tratamento anticorrosivo, a
pintura deverá ser eletrostática com

Conjunto do Aluno
Individual C|A-6

Modelo

Móveis
6 R$ 520,003.750 Unidade

'í

PREFEITURA
Rua 1Õ de Novembro 229 - Ceníro Bacabal - MA 65700-000

Telefone. (991 3621-0633



PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL-MA

%31FIs. n."

Proc.n." 031101/2021

V ̂ Rubrica:

tinta epóxi (esmaltado). Certificado
pelo INMETRO.

RESERVADOS À COTA DE ATÉ 25% PARA ME/EPP

Conjunto do aluno individual (CJA 4),
composto de 1 (uma) mesa e 1 (uma)
cadeira para aluno de tamanho de

1.33m a 1.59m. As ponteiras,
assentos, encostos, porta livros,
tampo e buchas deverão ser em

poüpropileno injetado. Tampo
retangular com cantos arredondados,

dotado de uma canaleta retangular
com perfil trapezoida! para encaixe

no tampo da mesa, para

posicionamento de tablet e/ ou
celular e fixação do tampo por no
mínimo 6 parafusos. Dimensões

mínimas acabadas 600 mm (largura)
X 450 mm (profundidade). Assento e
encosto fixados na estrutura metálicaConjunto do Aluno

Individual CjA-4

Modelo

Móveis
12 625 R$ 495,00Unidade

por rebites 4X16. Estrutura composta
de montantes verticais e travessa

longitudinal confeccionados em tubo

de aço carbono; travessa superior

confeccionada em tubo de aço
carbono, curvado em formato de “C",

com secção circular de 0 = 31,75 mm

(1 1/4"); pés confeccionados em tubo

de aço carbono secção circular de 0 =

38 mm (11/2"), e cadeira em tubo em

aço carbono 0= 22,22 (7/8). Todas as
peças metálicas deverão ser tratados

em Conjuntos de banho químicos,
com tratamento anticorrosivo, a
pintura deverá ser eletrostática com

tinta epóxi (esmaltado). Certificado

pelo INMETRO.
Conjunto do aluno individual [CjA
06), composto de 1 (uma) mesa e 1
(uma) cadeira para aluno de tamanho

de 1.59m a 1.88m. As ponteiras,
assentos, encostos, porta livros,
tampo e buchas deverão ser em

polipropileno injetado. Tampo
retangular com cantos arredondados,

dotado de uma canaleta retangular
com perfil trapezoidal para encaixe

no tampo da mesa, para
posicionamento de tablet e/ ou

celular e fixação do tampo por no
mínimo 6 parafusos. Dimensões

mínimas acabadas 600 mm (largura)
X 450 mm (profundidade). Assento e i

Conjunto do Aluno

Individual CJA-6
Modelo
Móveis

14 1.250 R$ 520,00Unidade

w
I PREFEtTURA

Rua 15de Novembro 229 -Centro Bacaba! - MA 65700-000
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encosto fixados na estrutura metálica

por rebites 4X16. Estrutura composta
de montantes verticais e travessa

longitudinal confeccionados em tubo

de aço carbono: travessa superior
confeccionada em tubo de aço
carbono, curvado em formato de “C",

com secção circular de 0 = 31,75 mm

(1 1/4”); pés confeccionados em tubo

de aço carbono secção circular de 0 =

38 mm [11/2”), e cadeira em tubo em

aço carbono 0= 22,22 (7/8). Todas as
peças metálicas deverão ser tratados

em Conjuntos de banho químicos,
com tratamento anticorrosivo, a

pintura deverá ser eletrostática com

tinta epóxi (esmaltado). Certificado

pelo INMETRO,

2. M DE J P MARANHÃO COMERCIO sob CNPJ n.e 33.906.597/0001-97, sediada na Rua
dos Mandacarus, n.- 19, Jardim Renascença, CEP 65.075-500, São Luís/MA, representada
por seu Proprietário o Sr. MANOEL DE JESUS PEREIRA MARANHÃO, portador do CPF

824.914.373-68 e C. 1. n.- 813019974 SSP/MA, vencedor dos itens 003, 005, 008,
011, 013 e 016, totalizando um Valor Total de R$ 849.875,00 (oitocentos e quarenta e
nove mil, oitocentos e setenta e cinco reais), conforme abaixo:

n.^

DESCRIÇÃO  I :
AMPLA CONCORRÊNCIA

MITEM OBJETO ARCA IQÜANT. UNID. VLR. UNIX.

Conjunto do aluno individual (CjA 3),

composto de 1 (uma) mesa e 1 (uma)
cadeira para aluno de tamanho de
1.19m a 1.42m. As ponteiras,
assentos, encostos, porta livros,
tampo e buchas deverão ser em

polipropileno injetado. Tampo
retangular com cantos arredondados,

dotado de uma canaleta retangular
com perfil trapezoidal para encaixe

no tampo da mesa para
posicionamento de tablet e/ ou

celular e fixação do tampo por no
mínimo 6 parafusos. Dimensões

mínimas acabadas 600 mm (largura)
X 450 mm (profundidade). Assento e
encosto fixados na estrutura metálica

Conjunto do Aluno
Individual CJA-3

Modelo

Móveis
3 375 R$ 455,00Unidade

por rebites 4X16. Estrutura composta
de montantes verticais e travessa

longitudinal confeccionados em tubo

de aço carbono; travessa superior

confeccionada em tubo de aço
carbono, curvado em formato de “C",

PREFEITURA

Rua 15 de Novembro 229 - Centro Bacabai - MA 65700-000

Telefone' (99) 3621-0533
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com secção circular de 0 = 31,75 mm
(1 1/4"]; pés confeccionados em tubo

de aço carbono secção circular de 0 =

38 mm [1 1/2"], cadeira em tubo em

aço carbono 0= 22,22 [7/8]. Todas as
peças metálicas deverão ser tratados

em Conjuntos de banho químicos,
com tratamento anticorroslvo, a

pintura deverá ser eletrostática com

tinta epóxi [esmaltado]. Certificado

pelo INMETRO.

Conjunto do aluno individual [CJA 5],

composto de 1 [uma] mesa e 1 [uma]
cadeira para aluno de tamanho de
1.46m 1.76m. As ponteiras,
assentos, encostos, porta livros,
tampo e buchas deverão ser em

polipropileno injetado. Tampo
retangular com cantos arredondados,

dotado de uma canaleta retangular
com perfil trapezoidal para encaixe

no tampo da mesa, para
posicionamento de tablet e/

celular e fixação do tampo por no
mínimo 6 parafusos. Dimensões

mínimas acabadas 600 mm [largura)
X 450 mm [profundidade]. Assento e
encosto fixados na estrutura metálica

por rebites 4X16. Estrutura composta
de montantes verticais e travessa

longitudinal confeccionados em tubo

de aço carbono; travessa superior
confeccionada em tubo de aço
carbono, curvado em formato de "C",
com secção circular de 0 = 31,75 mm

[1 1/4"]: pés confeccionados em tubo

de aço carbono secção circular de 0 =
38 mm [1 1/2"], cadeira em tubo em

aço carbono 0= 22,22 [7/8]. Todas as
peças metálicas deverão ser tratados

em Conjuntos de banho químicos,
com tratamento anticorrosivo, a
pintura deverá ser eletrostática com

tinta epóxi [esmaltado]. Certificado

pelo INMETRO.
Conjunto Coletivo Infantil, composto

de 1 [uma] mesa e 4 [quatro]
cadeiras. As ponteiras, assento,
encosto e buchas deverão ser em

polipropileno injetado. Tampo

quadrado em MDF, revestido na parte
superior em laminado meiamínico,
cantos arredondados, com bordas em

a

ou

Conjunto do Aluno

individual CJA-5
Modelo

Móveis
5 375 R$ 495.00Unidade

Conjunto Coletivo
Infantil

Modelo
Móveis

8 375 Unidade R$ 750,00

k PREFEITURA

Rua 15de Novembro 229 -Centro Bacabai -MA 65700-000

Telefone. (99) 3621-0533
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perfil de PVC com abas, fixação do

tampo por no mínimo 4 parafusos.
Dimensões mínimas acabadas 800

mm [largura) x 800 mm

[profundidade). Assento e encosto

fixados na estrutura metálica por
rebites 4X16. Estrutura composta em

tubo de aço industrial, pés

confeccionados em tubo de aço
carbono secção circular de 0 = 38 mm

[1 1/2”), travessa longitudinal
confeccionados em tubo quadrado 20
mm X 20 mm e altura de 460 mm.

Todas as peças metálicas deverão ser
tratados em Conjuntos de banho

químicos,

anticorrosivo, a pintura deverá ser

eletrostática com tinta epóxi
[esmaltado). Certificado pelo
INMETRO.

tratamentocom

RESERVADOS À COTA DE ATÉ 25% PARA ME/EPP

Conjunto do aluno individual [CjA 3),

composto de 1 [uma] mesa e 1 (uma)
cadeira para aluno de tamanho de

1.19m a 1.42m. As ponteiras,
assentos, encostos, porta livros,
tampo e buchas deverão ser em

polipropileno injetado. Tampo
retangular com cantos arredondados,

dotado de uma canaleta retangular
com perfil trapezoidal para encaixe

no tampo da mesa para

posicionamento de tablet e/ ou

celular e fixação do tampo por no
mínimo 6 parafusos. Dimensões

mínimas acabadas 600 mm [largura)
X 450 mm [profundidade]. Assento e
encosto fixados na estrutura metálica

por rebites 4X16. Estrutura composta
de montantes verticais e travessa

longitudinal confeccionados em tubo

de aço carbono; travessa superior

confeccionada em tubo de aço
carbono, curvado em formato de "C"

com secção circular de 0 = 31,75 mm

[1 1/4"); pés confeccionados em tubo

de aço carbono secção circular de 0 =
38 mm [1 1/2"), cadeira em tubo em

aço carbono 0= 22,22 (7/8). Todas as
peças metálicas deverão ser tratados

em Conjuntos de banho químicos,
com tratamento anticorrosivo, a

pintura deverá ser eletrostática com

Conjunto do Aluno

Individual C]A-3

Modelo

Móveis
11 R$ 454,00125 Unidade

PREFEITURA
Rua 15 de Novembro 229 - Centro Bacabai - MA 65700-000
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tinta epóxi (esmaltado). Certificado
pelo INMETRO.

Conjunto do aluno individual (CJA 5),

composto de 1 (uma) mesa e 1 (uma)

cadeira para aluno de tamanho de
1.46m a 1.76m. As ponteiras,

assentos, encostos, porta livros,

tampo e buchas deverão ser em

polipropileno injetado. Tampo
retangular com cantos arredondados,

dotado de uma canaleta retangular

com perfil trapezoidal para encaixe

no tampo da mesa, para

posicionamento de tablet e/ ou
celular e fixação do tampo por no

mínimo 6 parafusos. Dimensões

mínimas acabadas 600 mm (largura)
X 450 mm (profundidade). Assento e
encosto fixados na estrutura metálicaConjunto do Aluno

Individual C]A-5

Modelo
Móveis

13 R$ 495,00125 Unidade
por rebites 4X16. Estrutura composta
de montantes verticais e travessa

longitudinal confeccionados em tubo

de aço carbono; travessa superior

confeccionada em tubo de aço
carbono, curvado em formato de "C",

com secção circular de 0 = 31,75 mm

(1 1/4"); pés confeccionados em tubo
de aço carbono secção circular de 0 =

38 mm (1 1/2"), cadeira em tubo em

aço carbono 0= 22,22 (7/8). Todas as
peças metálicas deverão ser tratados

em Conjuntos de banho químicos,
com tratamento anticorrosivo, a

pintura deverá ser eletrostática com

tinta epóxi (esmaltado). Certificado
pelo INMETRO.

Conjunto Coletivo Infantil, composto
de 1 (uma) mesa e 4 (quatro)
cadeiras. As ponteiras, assento,
encosto e buchas deverão ser em

polipropileno injetado. Tampo
quadrado em MDF, revestido na parte
superior em laminado melamínico,
cantos arredondados, com bordas em

perfil de PVC com abas, fixação do
tampo por no mínimo 4 parafusos.
Dimensões mínimas acabadas 800

mm (largura) x 800 mm
(profundidade). Assento e encosto

ílxados na estrutura metálica por
rebites 4X16. Estrutura composta em

tubo de aço industrial, pés
confeccionados em tubo de aço

Conjunto Coletivo
Infantil

Modelo
Móveis

16 125 R$ 750,00Unidade

\

PREFEITURA
Rua 15 de Novembro 229 - Centro Bacabal -MA 65700-000
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carbono secção circular de 0 = 38 mm

(1 1/2"), travessa longitudinal
confeccionados em tubo quadrado 20
mm X 20 mm e altura de 460 mm.

Todas as peças metálicas deverão ser
tratados em Conjuntos de banho

químicos,
anticorrosivo, a pintura deverá ser

eletrostática com tinta epóxi

[esmaltado). Certificado pelo
INMETRO.

tratamentocom

3. P. V. R. SANTOS VALE sob CNPJ n.s 28.279.940/0001-80, sediada na Av. José

Rodrigues de Mesquita, n.- 05, CEP 65.450-000, Centro, Nina Rodrigues/MA,
representada por seu Proprietário o Sr. PAULO VINÍCIUS RIBEIRO SANTOS VALE sob
CPF n.e 027.812.403-89 e C. I. n.^ 024820992003-7 SSP/MA, vencedor dos itens 001 e
009, totalizando um Valor Total de R$ 696.000,00 (seiscentos e noventa e seis mil
reais), conforme abaixo:

DESCRIÇÃO
AMPLA CONCORRÊNCIA

ITEM OBIETO MARCA IQUANT.I UNID. VLR. UNIX.

Carteira Escolar tipo Universitária,

Estrutura única com braços fixos para
colocação da prancheta, toda ela
montada através de solda MIG.
Estrutura de encosto e do assento

tubo oblongo com aproximadamente

30x16 mm em chapa #16 [1,50 mm)
de espessura, com base do assento

formato trapezoidal [Quatro pés).
Possui 02 [duas) travas inferiores e

02 [duas) travas superiores na
transversal das laterais evitando

assim abrir a estrutura por
movimento rígido, com tubo 7/8 em

chapa #16 [l,50mm). A parte
estrutural da prancheta é feita com 02

[dois) pedestais soldados a vertical de

90® na lateral e 01 [um) frontal
soldado a 65® na diagonal, com tubo

7/8 em chapa #16 [l,50mm],
possuindo 01 [um) suporte para
porta sacolas ou bolsas. Porta livros

aramado de % liso perfilado maciço
em número de 07 [sete), soldados
individualmente com solda MIG, com

anteparo na parte posterior.

Acabamentos em material em aço é
soldado com solda eletrônica MIG,

Nas partes metálicas é aplicado
tratamento antiferruginoso. Pintura

Carteira Escolar tipo
30x16

Só
1 R$ 348,001.500 Unidade

Móveis

H
PREFEITURA

Rua 15 de Novembro 229 - Centro Bacabai - MA 65700-000

Telefone (99) 3621-0533
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dos elementos metálicos em tinta em

Epóxi-pó, eletrostática, brilhante,
polimerizada em estufa, espessura
mínima de 40 micrometros na cor

branca. As extremidades inferiores

dos Pés deverão conter ponteiras

injetadas em nylon. Certificado pelo
INMETRO.

RESERVADOS À COTA DE ATÉ 25% PARA ME/EPP

Carteira Escolar tipo Universitária,

Estrutura única com braços fixos para
colocação da prancheta, toda ela
montada através de solda MIG.
Estrutura de encosto e do assento

tubo oblongo com aproximadamente

30x16 mm em chapa #16 [1,50 mm)
de espessura, com base do assento

formato trapezoidal [Quatro pés).
Possui 02 [duas) travas inferiores e

02 (duas) travas superiores na
transversal das laterais evitando

assim abrir a estrutura por

movimento rígido, com tubo 7/8 em
chapa #16 [l,50mm). A parte
estrutural da prancheta é feita com 02

[dois) pedestais soldados a vertical de

90® na lateral e 01 (um) frontal
soldado a 65- na diagonal, com tubo

7/8 em chapa #16 (l,50mm), Móveis

Só
5

possuindo 01 [um) suporte para
porta sacolas ou bolsas. Porta livros

aramado de 14 liso perfilado maciço
em numero de 07 (sete), soldados
individualmente com solda MIG, com

anteparo na parte posterior.

Acabamentos em material em aço é
soldado com solda eletrônica MIG,

Nas partes metálicas é aplicado

tratamento antiferruginoso. Pintura
dos elementos metálicos em tinta em

Epóxi-pó, eletrostática, brilhante,

polimerizada em estufa, espessura
mínima de 40 micrometros na cor
branca. As extremidades inferiores

dos Pés deverão conter ponteiras
injetadas em nylon. Certificado pelo
INMETRO.

Carteira Escolar tipo
30x16

9 R$ 348,0000 Unidade

4. VALE X EMPREENDIMENTOS LTDA sob CNPJ n.^ 27.412.763/0001-04, sediada

Av. Mato Grosso, n.- 393, Loja 4, Chácara Brasil, CEP: 65.066-844, São Luís/MA,

representada por seu Sócio Administrador o Sr. LEONARDO BANDEIRA DO VALE,

portador do CPF n.- 017.919.363-50 e C. I. n.° 1101657992 SSP/MA, vencedor dos itens

na

PREFEITURA
Rua 15 de Novembro 229 - Centro Bacabal -MA 65700-000

Telefone' i99) 3621-0533 í  ● n
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002, 007, 010, 015 e 017, totalizando um Valor Total de R$ 518.000,00 (quinhentos e

dezoito mil reais), conforme abaixo:

DESCRIÇÃO MARCA I QUANT. | UNID. VLR. UNIX.ITEM OBÍETO
AMPLA CONCORRÊNCIA

Conjunto do aluno individual (CJA 1),

composto de 1 (uma) mesa e 1 (uma)

cadeira para aluno de tamanho de
0.93m a 1.16m. As ponteiras,

assentos, encostos, porta livros,

tampo e buchas deverão ser em

polipropileno injetado. Tampo
retangular com cantos arredondados,

dotado de uma canaleta retangular

com perfil trapezoidal para encaixe

no tampo da mesa para
posicionamento de tablet e/ ou

celular e fixação do tampo por no

mínimo 6 parafusos. Dimensões

mínimas acabadas 600 mm (largura)
X 450 mm (profundidade). Assento e
encosto fixados na estrutura metálicaConjunto do Aluno

Individual CJA-1

Modelo
Móveis

2 R$ 432,00375 Unidade
por rebites 4X16. Estrutura composta
de montantes verticais e travessa

longitudinal confeccionados em tubo

de aço carbono; travessa superior

confeccionada em tubo de aço
carbono, curvado em formato de "C",

com secçâo circular de 0 = 31,75 mm

(1 1/4"); pés confeccionados em tubo

de aço carbono secção circular de 0 =
38 mm (1 1/2"), cadeira em tubo em

aço carbono 0= 22,22 (7/8). Todas as
peças metálicas deverão ser tratados

em Conjuntos de banho químicos,
com tratamento anticorrosivo, a

pintura deverá ser eletrostática com

tinta epóxi (esmaltado). Certificado
pelo INMETRO.

Conjunto do professor, composto de 1
(uma) mesa e 1 (uma) cadeira. As

ponteiras, assento, encosto e buchas
deverão ser em polipropileno
injetado. Tampo retangular em MDF,
revestido na parte superior em
laminado melamínico, cantos

arredondados, com bordas em perfil
de PVC com abas, fixação do tampo
por no mínimo 6 parafusos.
Dimensões mínimas acabadas 1200

mm (largura) x 600 mm
(profundidade). Assento e encosto

Conjunto do

professor

Modelo
Móveis

7 R$ 840,00Unidade262
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Rubríca:r >
fixados na estrutura metálica por

rebites 4X16. Estrutura composta de
montantes verticais e travessa

longitudinal confeccionados em tubo

de aço carbono, secção retangular de

30 mm X 50 mm; travessa superior

confeccionada em tubo de aço
carbono, curvado em formato de "C”,

com secção circular de 0 = 31,75 mm
(1 1/4"); pés confeccionados em tubo
de aço carbono secção circular de 0 =

38 mm (11/2”), e cadeira em tubo em
aço carbono 0- 22,22 (7/8). Todas as

peças metálicas deverão ser tratados

em Conjuntos de banho químicos,
com tratamento anticorrosivo, a

pintura deverá ser eletrostática com

tinta epóxi (esmaltado). Certificado

pelo INMETRO. ^
RESERVADOS À COTA DE ATÉ 25% PARA ME/EPP

Conjunto do aluno individual (CJA 1),

composto de 1 (uma) mesa e 1 (uma)

cadeira para aluno de tamanho de
0.93m a 1.16m. As ponteiras,

assentos, encostos, porta livros,

tampo e buchas deverão ser em

polipropileno injetado. Tampo

retangular com cantos arredondados,

dotado de uma canaleta retangular
com perfil trapezoidal para encaixe

no tampo da mesa para
posicionamento de tablet e/ ou

celular e fixação do tampo por no

mínimo 6 parafusos. Dimensões

mínimas acabadas 600 mm (largura)
X 450 mm (profundidade). Assento e
encosto fixados na estrutura metálica

por rebites 4X16. Estrutura composta
de montantes verticais e travessa

longitudinal confeccionados em tubo

de aço carbono; travessa superior
confeccionada em tubo de aço
carbono, curvado em formato de "C",

com secção circular de 0 = 31,75 mm
(1 1/4”); pés confeccionados em tubo

de aço carbono secção circular de 0 =

38 mm (1 1/2”), cadeira em tubo em
aço carbono 0= 22,22 (7/8). Todas as
peças metálicas deverão ser tratados

em Conjuntos de banho químicos,
com tratamento anticorrosivo, a

pintura deverá ser eletrostática com
tinta epóxi (esmaltado). Certificado

Modelo

Móveis
12Conjunto do Aluno

Individual CJA-1
10 R$ 432,005 Unidade

\
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Rubrica:

pelolNMETRO.

Conjunto do professor, composto de 1
[uma) mesa e 1 (uma) cadeira. As

ponteiras, assento, encosto e buchas
deverão polipropileno

injetado. Tampo retangular em MDF,
revestido na parte superior em
laminado

ser em

melamínico. cantos

arredondados, com bordas em perfil
de PVC com abas, fixação do tampo

por no mínimo 6 parafusos.
Dimensões mínimas acabadas 1200

(largura) 600mm

(profundidade). Assento e encosto

fixados na estrutura metálica por

rebites 4X16. Estrutura composta de
montantes verticais e travessa

longitudinal confeccionados em tubo

de aço carbono, secção retangular de
30 mm X 50 mm; travessa superior

confeccionada em tubo de aço
carbono, curvado em formato de "C",

X mm

Conjunto do
professor

Modelo
Móveis

15 R$ 840,0088 Unidade

com secção circular de 0 = 31,75 mm

(1 1/4"): pés confeccionados em tubo
de aço carbono secção circular de 0 =

38 mm (11/2"), e cadeira em tubo em

aço carbono 0= 22,22 (7/8). Todas as
peças metálicas deverão ser tratados

em Conjuntos de banho químicos,
com tratamento anticorrosivo, a

pintura deverá ser eletrostática com

tinta epóxi (esmaltado). Certificado
pelo INMETRO.

EXCLUSIVOS PARA ME/EPP

Mesa para Crianças Especiais,
montantes verticais e travessa

longitudinal confeccionados em tubo
de aço carbono laminado a frio, com

costura, secção oblonga de 29 mm x

58 mm, em chapa 16 (1,5 mm);
Travessa superior confeccionada em

tubo de aço carbono laminado a frio,
com costura, curvado em formato de

"C", com secção circular de 0 = 31,75

mm (1 1/4"), em chapa 16 (1,5 mm);
Pés confeccionados em tubo de aço
carbono laminado a frio, com costura,

secção circular de 0 = 38 mm (1
1/2"), em chapa 16 (1,5 mm). Tampo
em MDF ou MDP de 0,90m x 0,60m x
18mm, formicada, com acabamento

em borda de PVC de 3mm, fixada na

estrutura através de porca garra e

Mesa para Crianças
Especiais

Modelo
Móveis

17 R$ 400,0020 Unidade

4
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Rubrica:r >
parafuso M6, porta

polipropileno,

antiferruginoso

pintura eletrostática com tinta epóxi-
pó, ponteira em polipropileno.
Certificado pelo INMETRO. ✓

livro em

tratamentocom

(Fosfatizaçâo),

Bacabal, Estado do Mara 0 de dezembro de 2021.

CARLOS HENRIl^E FERRO SOUSA
pLA?e/ro B

CASsh~skvÃSOUSA RAIMWELIINGT GÜES^OS SANTOS
Membro da Equipe de Apoio Membro da Equipe de Apoio
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