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PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D'OESTE
ESTADO DE SANTA CATARINA

CEP:

82.939.430/0001-38CNPJ: (49) 3554-0922

89610-000 - Herval D'Oeste

Telefone:
Rua Nereu Ramos, 389 - CentroEndereço:

Nr.:   87/2022

   Processo Adm.:

   Data do Processo:

PREGÃO ELETRÔNICO

203/2022

25/10/2022

Registro de Preços para eventual e/ou futura Aquisição de Móveis Sob Medida para a
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes de Herval d'Oeste (SC); envolvendo
armários, berços, bancos, estantes e afins pelo período de 12 (doze) meses.

203/2022

c) Modalidade: Pregão eletrônico

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor,
especialmente pela Lei 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão
de Licitações, resolve:

87/2022 - PE

e) Objeto da Licitação:

a) Nr. Processo:
b) Nr. Licitação:

d) Data de Homologação:

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

01 - Homologar a presente Licitação nestes termos:

f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores: Un. Total dos ItensQuantidade Vl. Unitário

ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

R$ 5.560,004,000 1.390,00008 - Mesas para refeitório infantil, estrutura em tubo de aço 30x50 (parede
de 1,20 mm), tipo monobloco. Soldagem das partes metálicas pelo
processo MIG em todo perímetro de união, junções com superfície lisa e
homogênea, sem apresentar pontos cortantes, asperezas ou escórias.
Tampo medindo 250x80x 56cm.   (LxPxA), com 30mm de espessura.
Cantos arredondados das mesas. Estrutura deverá ter 06 pés de ferro a
56cm de altura com chão com sapatas niveladoras. Conferir medidas no
ambiente. GEM Nossa Senhor de Fatima - Mesas para refeitório infantil,
estrutura em tubo de aço 30x50 (parede de 1,20 mm), tipo monobloco.
Soldagem das partes metálicas pelo processo MIG em todo perímetro de
união, junções com superfície lisa e homogênea, sem apresentar pontos
cortantes, asperezas ou escórias. Tampo medindo 250x80x 56cm.
(LxPxA), com 30mm de espessura. Cantos arredondados das mesas.
Estrutura deverá ter 06 pés de ferro a 56cm de altura com chão com
sapatas niveladoras. Conferir medidas no ambiente. GEM Nossa Senhor
de Fatima - Marca: REIFLEX RX80

UND

R$ 10.400,008,000 1.300,00009 - Bancos para refeitório infantil com encosto, estrutura em tubo de aço
30x50 (parede de 1,20 mm), tipo monobloco. Soldagem das partes
metálicas pelo processo MIG em todo perímetro de união, junções com
superfície lisa e homogênea, sem apresentar pontos cortantes, asperezas
ou escórias. Tampo medindo 250x30x30cm (LxPxA), com 30mm de
espessura. Estrutura deverá ter 06 pés de ferro a 30cm de altura com
chão com sapatas niveladoras. Do Chão até a medida total deverá ter
0,60 de altura. Conferir medidas no ambiente.
GEM Nossa Senhora de Fátima - Bancos para refeitório infantil com
encosto, estrutura em tubo de aço 30x50 (parede de 1,20 mm), tipo
monobloco. Soldagem das partes metálicas pelo processo MIG em todo
perímetro de união, junções com superfície lisa e homogênea, sem
apresentar pontos cortantes, asperezas ou escórias. Tampo medindo
250x30x30cm (LxPxA), com 30mm de espessura. Estrutura deverá ter 06
pés de ferro a 30cm de altura com chão com sapatas niveladoras. Do
Chão até a medida total deverá ter 0,60 de altura. Conferir medidas no

UND
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f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores: Un. Total dos ItensQuantidade Vl. Unitário
ambiente.
GEM Nossa Senhora de Fátima - Marca: REIFLEX RX90

R$ 2.600,002,000 1.300,000010 - Banco para refeitório infantil /creche com encosto, em MDF branco tx
de  25 mm, aproximadamente. Medidas: altura total 63 cm x tampo 27 cm
x 282 cm de comprimento. O encosto deverá ter 31cm de altura com 14
cm de largura (poderá ser dividido em duas partes de 7 cm) para proteger
as costas. Cantos arredondados. CMEI Criança Feliz - Banco para
refeitório infantil /creche com encosto, em MDF branco tx  de  25 mm,
aproximadamente. Medidas: altura total 63 cm x tampo 27 cm x 282 cm
de comprimento. O encosto deverá ter 31cm de altura com 14 cm de
largura (poderá ser dividido em duas partes de 7 cm) para proteger as
costas. Cantos arredondados. CMEI Criança Feliz - Marca: REIFLEX
RX100

UND

R$ 33.000,0011,000 3.000,000011 - Conjunto refeitório, sendo mesas estrutura em tubo de aço 30x50
(parede de 1,20 mm), tipo monobloco. Soldagem das partes metálicas
pelo processo MIG em todo perímetro de união, junções com superfície
lisa e homogênea, sem apresentar pontos cortantes, asperezas ou
escórias. Tampo medindo 250x80x73cm (LxPxA), com 30mm de
espessura. Cantos arredondados das mesas. Estrutura deverá ter 06 pés
de ferro a 73cm de altura com chão com sapatas niveladoras.  Deve
conter 02 bancos sendo estrutura em tubo de aço 30x50 (parede de 1,20
mm), tipo monobloco. Soldagem das partes metálicas pelo processo MIG
em todo perímetro de união, junções com superfície lisa e homogênea,
sem apresentar pontos cortantes, asperezas ou escórias. Tampo medindo
250x30x40cm (LxPxA), com 30mm de espessura. Estrutura deverá ter 06
pés de ferro a 40cm de altura com chão com sapatas niveladoras.
Conferir medidas no ambiente. Cantos arredondados.
GEM Professor Adolfo Becker  7
GEM Nossa Senhora de Fátima  4 - Conjunto refeitório, sendo mesas
estrutura em tubo de aço 30x50 (parede de 1,20 mm), tipo monobloco.
Soldagem das partes metálicas pelo processo MIG em todo perímetro de
união, junções com superfície lisa e homogênea, sem apresentar pontos
cortantes, asperezas ou escórias. Tampo medindo 250x80x73cm
(LxPxA), com 30mm de espessura. Cantos arredondados das mesas.
Estrutura deverá ter 06 pés de ferro a 73cm de altura com chão com
sapatas niveladoras.  Deve conter 02 bancos sendo estrutura em tubo de
aço 30x50 (parede de 1,20 mm), tipo monobloco. Soldagem das partes
metálicas pelo processo MIG em todo perímetro de união, junções com
superfície lisa e homogênea, sem apresentar pontos cortantes, asperezas
ou escórias. Tampo medindo 250x30x40cm (LxPxA), com 30mm de
espessura. Estrutura deverá ter 06 pés de ferro a 40cm de altura com
chão com sapatas niveladoras.  Conferir medidas no ambiente. Cantos
arredondados.
GEM Professor Adolfo Becker  7
GEM Nossa Senhora de Fátima  4 - Marca: REIFLEX RX110

CON

J3 MOVEIS LTDA

R$ 10.200,003,000 3.400,00001 - Armário em mdf sob medida, sendo 12 nichos medindo 45x90cm,
60cm de profundidade. Altura total de 150cm. Possui pés metálicos
cromados de 15cm. Armário três portas com chave medindo
150x220x60cm (LxAxP) com duas divisórias na vertical. Possui pés
metálicos cromados de 15cm. MDF na cor branco tx 18mm, com borda na
mesma cor do móvel de 1mm. Dobradiças slow motion, puxador de alça
cromado. Medidas totais: 547x150x220x60cm (LxAxAxP)  Conferir
medidas no ambiente Grupo Escolar Municipal Nossa Senhor - Armário
em mdf sob medida, sendo 12 nichos medindo 45x90cm, 60cm de
profundidade. Altura total de 150cm. Possui pés metálicos cromados de
15cm. Armário três portas com chave medindo 150x220x60cm (LxAxP)
com duas divisórias na vertical. Possui pés metálicos cromados de 15cm.
MDF na cor branco tx 18mm, com borda na mesma cor do móvel de
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f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores: Un. Total dos ItensQuantidade Vl. Unitário
1mm. Dobradiças slow motion, puxador de alça cromado. Medidas totais:
547x150x220x60cm (LxAxAxP)  Conferir medidas no ambiente Grupo
Escolar Municipal Nossa Senhor - Marca: PROPRIO PROPRIO

R$ 3.400,001,000 3.400,00002 - Armário em mdf  melamínico  sob medida, medida total 300cm largura
x 220 cm altura x 50 profundidade. Sendo 20 nichos medindo 38,6 cm
altura x 46,85 cm largura, 50 cm de profundidade. Altura total de 220cm. 1
nicho de 100cm x 53,40 altura. Possui pés metálicos cromados de 15cm
com 4 portas, 18 mm tx, reforçar as prateleira devido ao peso. Prever
espaço para armazenamento de vassouras de 100 cm de largura x 140
cm de altura. Conferir medidas no ambiente Armário duas portas com
chave medindo 80 cm x 220cmx 50 cm (LxAxP). Possui pés metálicos
cromados de 15 cm. MDF na cor branco tx 18mm, com borda na mesma
cor do móvel de 1mm, na base MDF de 30mm. Dobradiças slow motion,
puxador de alça cromado.
Portas com puxador de  alumínio embutido no móvel, nas laterais.
EBM Cruz e Sousa -Lavanderia - Armário em mdf  melamínico  sob
medida, medida total 300cm largura x 220 cm altura x 50 profundidade.
Sendo 20 nichos medindo 38,6 cm altura x 46,85 cm largura, 50 cm de
profundidade. Altura total de 220cm. 1 nicho de 100cm x 53,40 altura.
Possui pés metálicos cromados de 15cm com 4 portas, 18 mm tx, reforçar
as prateleira devido ao peso. Prever espaço para armazenamento de
vassouras de 100 cm de largura x 140 cm de altura. Conferir medidas no
ambiente Armário duas portas com chave medindo 80 cm x 220cmx 50
cm (LxAxP). Possui pés metálicos cromados de 15 cm. MDF na cor
branco tx 18mm, com borda na mesma cor do móvel de 1mm, na base
MDF de 30mm. Dobradiças slow motion, puxador de alça cromado.
Portas com puxador de  alumínio embutido no móvel, nas laterais.
EBM Cruz e Sousa -Lavanderia - Marca: PROPRIO PROPRIO

UND

R$ 2.000,001,000 2.000,00003 - Armário em mdf sob medida, sendo 12 nichos medindo 45x60cm,
53cm de profundidade. Altura total de 150cm. Possui pés metálicos
cromados de 15cm. MDF na cor branco tx 18mm, com borda na mesma
cor do móvel de 1mm. Conferir medidas no ambiente. Medidas totais: 265
x150x53cm (LxAxP).  EBM Cruz e Sousa - Armário em mdf sob medida,
sendo 12 nichos medindo 45x60cm, 53cm de profundidade. Altura total de
150cm. Possui pés metálicos cromados de 15cm. MDF na cor branco tx
18mm, com borda na mesma cor do móvel de 1mm. Conferir medidas no
ambiente. Medidas totais: 265 x150x53cm (LxAxP).  EBM Cruz e Sousa -
Marca: PROPRIO PROPRIO

UND

R$ 4.000,001,000 4.000,00004 - Armário em mdf sob medida, sendo 28 nichos medindo 30x30cm, e 12
nichos medindo 60x45cm com 47cm de profundidade. Altura total de
150cm. Possui pés metálicos cromados de 15cm. Armário duas portas
com chave medindo 80x150x47cm (LxAxP). Possui pés metálicos
cromados de 15cm. MDF na cor branco tx 18mm, com borda na mesma
cor do móvel de 1mm. Dobradiças slow motion, puxador de alça cromado.
Conferir medidas no ambiente. EBM Cruz e Sousa - Armário em mdf sob
medida, sendo 28 nichos medindo 30x30cm, e 12 nichos medindo
60x45cm com 47cm de profundidade. Altura total de 150cm. Possui pés
metálicos cromados de 15cm. Armário duas portas com chave medindo
80x150x47cm (LxAxP). Possui pés metálicos cromados de 15cm. MDF na
cor branco tx 18mm, com borda na mesma cor do móvel de 1mm.
Dobradiças slow motion, puxador de alça cromado. Conferir medidas no
ambiente. EBM Cruz e Sousa - Marca: PROPRIO PROPRIO

UND

R$ 1.055,001,000 1.055,00005 - Armário em mdf melamínico sob medida, sendo 05 prateleiras com
vão de 45cm.  Possui pés metálicos cromados de 15cm. MDF na cor
branco tx 18mm, com borda na mesma cor do móvel de 1mm. Conferir
medidas no ambiente. Medidas totais: 250x95x60 cm (AxLxP). EBM Cruz
e Sousa - Armário em mdf melamínico sob medida, sendo 05 prateleiras
com vão de 45cm.  Possui pés metálicos cromados de 15cm. MDF na cor
branco tx 18mm, com borda na mesma cor do móvel de 1mm. Conferir
medidas no ambiente. Medidas totais: 250x95x60 cm (AxLxP). EBM Cruz

UND
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e Sousa - Marca: PROPRIO PROPRIO

R$ 3.060,001,000 3.060,00006 - Armário em mdf  melamínico sob medida, sendo 15 nichos com  04
portas . Possui pés metálicos cromados de 15cm. MDF na cor branco tx
18mm, com borda na mesma cor do móvel de 1mm. Conferir medidas no
ambiente. Medidas totais: 235x223x51cm (AxLxP). Altura de cada nicho
0,41 cm aproximadamente. Reforçar as prateleiras devido ao peso.  EBM
Estação Luzerna - Armário em mdf  melamínico sob medida, sendo 15
nichos com  04 portas . Possui pés metálicos cromados de 15cm. MDF na
cor branco tx 18mm, com borda na mesma cor do móvel de 1mm.
Conferir medidas no ambiente. Medidas totais: 235x223x51cm (AxLxP).
Altura de cada nicho 0,41 cm aproximadamente. Reforçar as prateleiras
devido ao peso.  EBM Estação Luzerna - Marca: PROPRIO PROPRIO

UND

R$ 3.080,001,000 3.080,00007 - Armário em mdf  melamínico sob medida com portas, sendo  12
nichos. Tamanho 212 cm de largura x 221 cm altura x 60 cm de
profundidade. Possui pés metálicos cromados de 15cm. MDF na cor
branco tx 18mm, com borda na mesma cor do móvel de 1mm. Prever
espaço para armazenamento de vassouras e lavadora de alta pressão.
Conferir medidas no ambiente. EBM Estação Luzerna - Armário em mdf
melamínico sob medida com portas, sendo  12 nichos. Tamanho 212 cm
de largura x 221 cm altura x 60 cm de profundidade. Possui pés metálicos
cromados de 15cm. MDF na cor branco tx 18mm, com borda na mesma
cor do móvel de 1mm. Prever espaço para armazenamento de vassouras
e lavadora de alta pressão.  Conferir medidas no ambiente. EBM Estação
Luzerna - Marca: PROPRIO PROPRIO

UND

R$ 540,001,000 540,000012 - Mesa sob medida em MDF  branco TX 18mm medindo 50x70x75cm
(LxPxA),com 4 rodinhas de silicone. Borda ao redor da mesa de 5 cm
para segurança. Na parte inferior divisória com borda de 5 cm de altura,
do chão até a divisória 30 cm. Pés de MDF medindo 4cm x 4 cm
aproximadamente. Fitas de borda na cor do móvel com 1mm de
espessura colada pelo processo hotmelt.   CMEI Tio Zezinho - Mesa sob
medida em MDF  branco TX 18mm medindo 50x70x75cm (LxPxA),com 4
rodinhas de silicone. Borda ao redor da mesa de 5 cm para segurança.
Na parte inferior divisória com borda de 5 cm de altura, do chão até a
divisória 30 cm. Pés de MDF medindo 4cm x 4 cm aproximadamente.
Fitas de borda na cor do móvel com 1mm de espessura colada pelo
processo hotmelt.   CMEI Tio Zezinho - Marca: PROPRIO PROPRIO

UND

R$ 8.000,001,000 8.000,000014 - Um armário para cozinha  em MDf   TX branco melamínico medindo
360 cm de largura x 286 cm de altura  total x 50 de profundidade  com  8
portas . 28 nichos de 85 cm de comprimento x 35 cm de altura  e 50 cm
de profundidade. Todas as divisórias deverão ser de 30 mm. Rodapé de
12 cm de altura (descontar do total) pode ser de madeira e na frente
granito  cinza  com  pés embutido  para reforçar. Fundo de 5 mm de
espessura atrás.  Obs: CME Pequeno Príncipe - Um armário para cozinha
em MDf   TX branco melamínico medindo 360 cm de largura x 286 cm de
altura  total x 50 de profundidade  com  8 portas . 28 nichos de 85 cm de
comprimento x 35 cm de altura  e 50 cm de profundidade. Todas as
divisórias deverão ser de 30 mm. Rodapé de 12 cm de altura (descontar
do total) pode ser de madeira e na frente  granito  cinza  com  pés
embutido  para reforçar. Fundo de 5 mm de espessura atrás.  Obs: CME
Pequeno Príncipe - Marca: PROPRIO PROPRIO

UND

R$ 1.500,001,000 1.500,000016 - Armário para lavanderia  em mdf  melamínico branco tx  de 18 mm
sob medida com duas portas de correr, com chave,  medindo 176 cm de
altura x 100 cm largura x 0,55 cm profundidade com 6 nichos. Os dois da
base medindo 45 largura x70 altura  x 55cm de profundidade e  os outros
4 nichos medindo  45 de largura x 44 altura x55 m de profundidade
aproximadamente. Pés metálicos cromados de 10 cm ou de plástico.
Puxador embutido. GEM Profº. Adolfo Becker - Armário para lavanderia
em mdf  melamínico branco tx  de 18 mm sob medida com duas portas de
correr, com chave,  medindo 176 cm de altura x 100 cm largura x 0,55 cm

UND
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profundidade com 6 nichos. Os dois da base medindo 45 largura x70
altura  x 55cm de profundidade e  os outros 4 nichos medindo  45 de
largura x 44 altura x55 m de profundidade aproximadamente. Pés
metálicos cromados de 10 cm ou de plástico. Puxador embutido. GEM
Profº. Adolfo Becker - Marca: PROPRIO PROPRIO

R$ 1.060,001,000 1.060,000017 - Armário para banheiro em MDF branco tx 18mm melamínico com 3
portas, com chave. Medidas 150 cm de largura x 200 cm de altura x 50
cm de profundidade. Com 15 nichos com as medidas de 47cm de largura
x 35 cm de altura. Com 6 pés de 10 cm de plástico. Medidas
aproximadas, medir no local. GEM Nossa Senhora de Fátima - Armário
para banheiro em MDF branco tx 18mm melamínico com 3 portas, com
chave. Medidas 150 cm de largura x 200 cm de altura x 50 cm de
profundidade. Com 15 nichos com as medidas de 47cm de largura x 35
cm de altura. Com 6 pés de 10 cm de plástico. Medidas aproximadas,
medir no local. GEM Nossa Senhora de Fátima - Marca: PROPRIO
PROPRIO

UND

R$ 2.300,001,000 2.300,000018 - Armário para lavanderia  em MDF branco tx 18 mm melamínico  com
2 portas de correr com chave. Medidas 150 cm de largura x 200 cm de
altura  total x ,50c m de profundidade. Com um espaço para vassouras de
60 cm de largura x 145 cm de altura. Na parte superior 3 nichos de 38,40
cm de altura x  47,60cm largura. 6   nichos com as medidas de 46,5 cm
altura x 42,40 cm de largura. Com 6 pés de 10 cm de plástico. Medidas
aproximadas, medir no local. CME Pequeno Príncipe - Armário para
lavanderia  em MDF branco tx 18 mm melamínico  com 2 portas de correr
com chave. Medidas 150 cm de largura x 200 cm de altura  total x ,50c m
de profundidade. Com um espaço para vassouras de 60 cm de largura x
145 cm de altura. Na parte superior 3 nichos de 38,40 cm de altura x
47,60cm largura. 6   nichos com as medidas de 46,5 cm altura x 42,40 cm
de largura. Com 6 pés de 10 cm de plástico. Medidas aproximadas, medir
no local. CME Pequeno Príncipe - Marca: PROPRIO PROPRIO

UND

R$ 1.200,001,000 1.200,000019 - Armário para lavanderia  em MDF branco tx 18 mm melamínico  com
1 porta, deve conter com divisória na metade do espaço da porta  e dois
gavetão (deverão ter puxadores em alumínio inteiro na parte superior).
Medidas 120 cm de largura x 85 cm de altura total x 50 c m de
profundidade.  Com 6 pés de 10 cm de plástico. Medidas aproximadas,
medir no local. CME Pequeno Príncipe - Armário para lavanderia  em
MDF branco tx 18 mm melamínico  com 1 porta, deve conter com divisória
na metade do espaço da porta  e dois gavetão (deverão ter puxadores em
alumínio inteiro na parte superior).  Medidas 120 cm de largura x 85 cm
de altura total x 50 c m de profundidade.  Com 6 pés de 10 cm de plástico.
Medidas aproximadas, medir no local. CME Pequeno Príncipe - Marca:
PROPRIO PROPRIO

UND

R$ 1.900,001,000 1.900,000020 - Balcão para pia cozinha em MDF branco Tx 18mm melamínico com 3
portas e 4 gavetas. Sem cuba. As portas e as gavetas deverão ter
puxadores inteiros em alumínio na porta superior de cada uma. Medidas:
altura total 87 cm x160 cm de comprimento e 52 cm de profundidade. Na
parte onde tem as portas deverá conter mais uma divisória. Pés de 12 cm
em plástico e com revestimento de granito cinza na frente e nas laterais
do balcão. CME Pequeno Príncipe - Balcão para pia cozinha em MDF
branco Tx 18mm melamínico com 3 portas e 4 gavetas. Sem cuba. As
portas e as gavetas deverão ter puxadores inteiros em alumínio na porta
superior de cada uma. Medidas: altura total 87 cm x160 cm de
comprimento e 52 cm de profundidade. Na parte onde tem as portas
deverá conter mais uma divisória. Pés de 12 cm em plástico e com
revestimento de granito cinza na frente e nas laterais do balcão. CME
Pequeno Príncipe - Marca: PROPRIO PROPRIO

UND

R$ 2.900,001,000 2.900,000022 - Armário em MDF branco   15mm, com 08 portas de abrir. Fazer dois
módulos cada um com  04 portas. Medidas de 180 cm de comprimento x
208 cm de altura e 45 cm de largura e profundidade de 45 cm cada

UND
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f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores: Un. Total dos ItensQuantidade Vl. Unitário
módulo, total do armário de comprimento 360 cm. Altura total do móvel
220 cm.  Dobradiças com puxador de alumínio (belco 192). Espaço para
vassouras, balde  50 cm cada, a com pé de alumínio de 12 cm. Casa da
Cultura - Armário em MDF branco   15mm, com 08 portas de abrir. Fazer
dois módulos cada um com  04 portas. Medidas de 180 cm de
comprimento x 208 cm de altura e 45 cm de largura e profundidade de 45
cm cada módulo, total do armário de comprimento 360 cm. Altura total do
móvel 220 cm.  Dobradiças com puxador de alumínio (belco 192). Espaço
para vassouras, balde  50 cm cada, a com pé de alumínio de 12 cm. Casa
da Cultura - Marca: PROPRIO PROPRIO

KARINE SAMPAIO PEREIRA 04373868999

R$ 2.014,002,000 1.007,000013 - Caseiro em MDF branco com 1,01metro de  comprimento  0,99 m de
altura. com 9 divisórias de  31cm altura  x 30 cm largura  x 52 cm de
profundidade com pés de 10 cm em metal. Espessura do MDF 18 mm. O
tampo do caseiro deverá ser de 1,01 metro de comprimento x de largura
52cm  e espessura de 3 cm. Medidas aproximadas. Escola Odilon
Fernandes pré escolar - Caseiro em MDF branco com 1,01metro de
comprimento  0,99 m de altura. com 9 divisórias de  31cm altura  x 30 cm
largura  x 52 cm de profundidade com pés de 10 cm em metal. Espessura
do MDF 18 mm. O tampo do caseiro deverá ser de 1,01 metro de
comprimento x de largura 52cm  e espessura de 3 cm. Medidas
aproximadas. Escola Odilon Fernandes pré escolar - Marca: PROPRIA
PROPRIA

UND

R$ 4.590,002,000 2.295,000015 - Estante para livros em MDF cinza  de 20 mm Tx com 06 rodinhas de
silicone. Largura de 150 cm x 110 cm altura ( altura total com roda e
rodapé 120cm) por 50 cm de profundidade. Contendo 4  espaço para
guardar livros  de 25 cm cada de altura. Uma divisória na vertical no meio
da estante  para que possa ser colocado livro nos dois lados de 20 mm.
Rodapé de 5 cm. Reforçar as prateleiras devido ao peso de livros.
Biblioteca Pública Municipal - Estante para livros em MDF cinza  de 20
mm Tx com 06 rodinhas de silicone. Largura de 150 cm x 110 cm altura (
altura total com roda e rodapé 120cm) por 50 cm de profundidade.
Contendo 4  espaço para guardar livros  de 25 cm cada de altura. Uma
divisória na vertical no meio da estante  para que possa ser colocado livro
nos dois lados de 20 mm. Rodapé de 5 cm. Reforçar as prateleiras devido
ao peso de livros. Biblioteca Pública Municipal - Marca: PROPRIA
PROPRIA

UND

R$ 23.136,0024,000 964,000021 - Berço em MDF 25 mm de espessura  aproximadamente TX
tamanho:   comprimento 105 cm  x  largura 67 cm  x 93 cm de altura com
4 rodas nas laterais com reforço por dentro da lateral para colocação das
rodinhas. Altura do chão até a grade  20cm. Altura da grade do berço 54
cm com 7 a 10 ripas para proteção das crianças de  5 cm e espaço entre
a s ripas de 6 cm. Medidas aproximadas, medir no local novamente.  A
grade para segurar o colchão do bebê de 8 cm de largura por 30 mm de
espessura aproximadamente. - Berço em MDF 25 mm de espessura
aproximadamente TX  tamanho:   comprimento 105 cm  x  largura 67 cm
x 93 cm de altura com 4 rodas nas laterais com reforço por dentro da
lateral para colocação das rodinhas. Altura do chão até a grade  20cm.
Altura da grade do berço 54 cm com 7 a 10 ripas para proteção das
crianças de  5 cm e espaço entre a s ripas de 6 cm. Medidas
aproximadas, medir no local novamente.  A grade para segurar o colchão
do bebê de 8 cm de largura por 30 mm de espessura aproximadamente. -
Marca: PROPRIA  PROPRIA

UND

R$ 127.495,00Total geral:

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):
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Valor EstimadoDescrição da Despesa Dotação
R$ 8.043,5406.003.13.392.0016.1012.4.4.90.00.00Aquisição de mobiliários e equipamentos permanentes para o

departamento de Cultura e Biblioteca Públ
R$ 55.474,1806.002.12.361.0012.1009.4.4.90.00.00Aquisição de material permanente relativo ao Ensino

Fundamental.
R$ 6.942,2506.002.12.361.0012.1009.4.4.90.00.00Aquisição de material permanente relativo ao Ensino

Fundamental.
R$ 100.000,0006.001.12.365.0011.1008.4.4.90.00.00Aquisição de material permanente relativo a Educação Infantil
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