
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ

Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES

Pregão Presencial Nº 000047/2018 - 12/11/2018 - Processo Nº 004853/2018

Vencedor PC MIX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI EPP

CNPJ 05.560.720/0001-25

Endereço AVENIDA COMENDADOR RAFAEL, 1.452 - CENTRO - LINHARES - ES - CEP: 

Contato 2732640750      pcmixlinhares@gmail.com

Dotação:

Código    Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem Lote Marca

00019516

[PMJAG-CADEIRA FIXA 4 PÉS>>
caracteristicas tecnicas:
estrutura tubos de aco redondos diametro de 7/8 polegadas
parede de no minimo 1.2mm por processo desengraxante passar
pelo processo de anti ferrugem fundo passivador com uma
camada de inta epoxi po na cor preta base da cadeira (pes)
dotados de ponteiras em polipropileno de alta resistencia para
protecao e evitar atrito com o solo constituida de assento e
encosto compensado anatomico dotado de porcas garras em
zamack para fixacao a estrutura atraves de parafuso
sextavados assento estofado em espuma injetada de no minimo
34mm de espessura revestimento do assento e encosto em
tecido tipo trama de polipropileno na cor preta com acabamento
emborrachado nas bordas dimensoes minimas: assento:
lxpxe)=410x400x34mm encosto: axlxe= 290x360x30mm altura
total aproximada: 85cm

4305,0028,00 153,75UNID 00006 00016
M.

PORTO

00019516

[PMJAG-CADEIRA FIXA 4 PÉS>>
caracteristicas tecnicas:
estrutura tubos de aco redondos diametro de 7/8 polegadas
parede de no minimo 1.2mm por processo desengraxante passar
pelo processo de anti ferrugem fundo passivador com uma
camada de inta epoxi po na cor preta base da cadeira (pes)
dotados de ponteiras em polipropileno de alta resistencia para
protecao e evitar atrito com o solo constituida de assento e
encosto compensado anatomico dotado de porcas garras em
zamack para fixacao a estrutura atraves de parafuso
sextavados assento estofado em espuma injetada de no minimo
34mm de espessura revestimento do assento e encosto em
tecido tipo trama de polipropileno na cor preta com acabamento
emborrachado nas bordas dimensoes minimas: assento:
lxpxe)=410x400x34mm encosto: axlxe= 290x360x30mm altura
total aproximada: 85cm

3075,0020,00 153,75UNID 00036 00016
M.

PORTO

Total do Fornecedor:  7.380,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ

Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES

Pregão Presencial Nº 000047/2018 - 12/11/2018 - Processo Nº 004853/2018

Vencedor ARTFLEX MOVEIS ESCOLARES LTDA ME

CNPJ 04.008.524/0001-80

Endereço RODOVIA LEVI TEIXEIRA LIMA, 920 - PARQUE IND. LEVI TEIXEIRA LIMA - BARRA DE SAO FRANCISCO - ES - CEP: 29800000

Contato 2737561728      moveisartflex@bol.com.br

Dotação:

Código    Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem Lote Marca

00019515

[PMJAG-LONGARINA 3 LUGARES>>
caracteristicas tecnicas:
cadeira corporativa disposta em assentos multiplos espaldar
medio sem bracos espuma do assento espumas flexiveis de
poliuretano injetadas (moldadas) com caracteristica de pouca ou
nenhuma conformacao na base do assento borda frontal
arredondada

740,002,00 370,00UNID 00005 00022

ARTFLE
X/

LG-04/0
3

00014874

[PMJ-CONJUNTO REFEITÓRIO, UMA MESA E DOIS BANCOS]
caracteristicas tecnicas:
estrutura em madeira angelim pedra envernizada tampo em
compensando de 18mm revestido em formica cor ovo (l108).
banco em madeira angelim pedra envernizando. conjunto
composto por uma mesa e dois bancos dimensoes: mesa
cxlxa=2.29x0.80x0.70mt bancos cxlxa=2.29x0.34x0.40mt

6340,002,00 3170,00UNID 00009 00003
ARTFLE

X/
AM-300

00019524

[PMJAG-ARMÁRIO EM MADEIRA, DOZE PORTAS>>
caracteristicas tecnicas:
base em madeira de lei portas em mdf 18mm todo revestido em
formica branca tx (dentro e fora) cinco prateleiras cinco
divisorias com chave e puxador metalico cromado pes em aco de
15cm de altura dimensao axlxp=260x290x40cm

10200,001,00 10200,00UNID 00012 00008

ARTFLE
X/

AMT-26/
29

00019525

[PMJAG-ARMÁRIO EM MADEIRA, QUATRO PORTAS>>
caracteristicas tecnicas:
base em madeira de lei portas em mdf 18mm todo revestido em
formica branca tx (dentro e fora) cinco prateleiras tres divisorias
com chave e puxador metalico cromado pes em aco de 15cm de
altura dimensao axlxp=260x185x40cm

6835,001,00 6835,00UNID 00013 00011

ARTFLE
X/

AMT-26/
18

00019526

[PMJAG-ARMÁRIO EM MADEIRA, QUATORZE PORTAS>>
caracteristicas tecnicas:
base em madeira de lei portas em mdf 18mm todo revestido em
formica branca tx (dentro e fora) cinco prateleiras seis divisorias
com chave e puxador metalico cromado pes em aco de 15cm de
altura dimensao axlxp=235x350x40cm

11900,001,00 11900,00UNID 00014 00010

ARTFLE
X/

AMT-23/
35

00019530

[PMJAG-ARMÁRIO DE PAREDE, EM MADEIRA, DUAS PORTAS,
AXLXP=55X58X40CM>>
caracteristicas tecnicas:
base em madeira de lei portas em mdf 18mm todo revestido em
formica branca tx (dentro e fora) puxador metalico cromado
dimensao axlxp=55x58x40cm

1200,002,00 600,00UNID 00015 00004

ARTFLE
X/

AMT-55/
58

00019535

[PMJAG-MESA TRÊS GAVETAS COM CHAVE>>
caracteristicas tecnicas:
confeccionada em madeira arvoplac mdp 15mm acabamento em
perfil pvc duas abas 16mm em torno do tampo pes em tubo
50x30 com pintura epoxi com niveladores medidas
lxpxa=1.20x0.60x75mts

780,002,00 390,00UNID 00018 00025

ARTFLE
X/

AMT-01/
06

00014874

[PMJ-CONJUNTO REFEITÓRIO, UMA MESA E DOIS BANCOS]
caracteristicas tecnicas:
estrutura em madeira angelim pedra envernizada tampo em
compensando de 18mm revestido em formica cor ovo (l108).
banco em madeira angelim pedra envernizando. conjunto
composto por uma mesa e dois bancos dimensoes: mesa
cxlxa=2.29x0.80x0.70mt bancos cxlxa=2.29x0.34x0.40mt

6340,002,00 3170,00UNID 00025 00003
ARTFLE

X/
AM-300
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ

Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES

Pregão Presencial Nº 000047/2018 - 12/11/2018 - Processo Nº 004853/2018

Vencedor ARTFLEX MOVEIS ESCOLARES LTDA ME

CNPJ 04.008.524/0001-80

Endereço RODOVIA LEVI TEIXEIRA LIMA, 920 - PARQUE IND. LEVI TEIXEIRA LIMA - BARRA DE SAO FRANCISCO - ES - CEP: 29800000

Contato 2737561728      moveisartflex@bol.com.br

Dotação:

00019519
[PMJAG-BANCO EM MADEIRA, 2.29X0.34X0.35MT>>
caracteristicas tecnicas:
em madeira angelim pedra envernizando

9000,0012,00 750,00UNID 00026 00015
ARTFLE

X/
AMT-303

00019522

[PMJAG-ARMÁRIO EM MADEIRA, TRÊS PORTAS>>
caracteristicas tecnicas:
base em madeira de lei portas em mdf 18mm todo revestido em
formica branca tx (dentro e fora) quatro prateleiras tres
divisorias com chave e puxador metalico cromado pes em aco de
15cm de altura dimensao axlxp=200x150x40cm

3550,001,00 3550,00UNID 00029 00012

ARTFLE
X/

AMT-20/
15

00019523

[PMJAG-ARMÁRIO EM MADEIRA, DUAS PORTAS>>
caracteristicas tecnicas:
base em madeira de lei portas em mdf 18mm todo revestido em
formica branca tx (dentro e fora) uma prateleira uma divisoria
com chave e puxador metalico cromado pes em aco de 15cm de
altura dimensao axlxp=100x100x50cm

7750,005,00 1550,00UNID 00030 00009

ARTFLE
X/

AMT-10/
10

00019527

[PMJAG-ARMÁRIO DE PAREDE, EM MADEIRA, QUATRO PORTAS,
AXLXP=70X180X50CM>>
caracteristicas tecnicas:
base em madeira de lei portas em mdf 18mm todo revestido em
formica branca tx (dentro e fora) puxador metalico cromado
dimensao axlxp=70x180x50cm

1730,001,00 1730,00UNID 00031 00005

ARTFLE
X/

AMT-07/
18

00019533

[PMJAG-ARMÁRIO DE PAREDE, EM MADEIRA, TRÊS PORTAS,
AXLXP=60X125X32CM>>
caracteristicas tecnicas:
base em madeira de lei portas em mdf 18mm todo revestido em
formica branca tx (dentro e fora) puxador metalico cromado
dimensao axlxp=60x125x32cm

2240,002,00 1120,00UNID 00032 00006

ARTFLE
X/

AMT-06/
12

00019535

[PMJAG-MESA TRÊS GAVETAS COM CHAVE>>
caracteristicas tecnicas:
confeccionada em madeira arvoplac mdp 15mm acabamento em
perfil pvc duas abas 16mm em torno do tampo pes em tubo
50x30 com pintura epoxi com niveladores medidas
lxpxa=1.20x0.60x75mts

1170,003,00 390,00UNID 00035 00025

ARTFLE
X/

AMT-01/
06

Total do Fornecedor:  69.775,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ

Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES

Pregão Presencial Nº 000047/2018 - 12/11/2018 - Processo Nº 004853/2018

Vencedor POLI COMERCIAL EIRELI EPP

CNPJ 07.255.426/0001-35

Endereço RUA CAPITÃO JOSÉ MARIA, 539 - ARAÇA - LINHARES - ES - CEP: 29900170

Contato 2731510150      poli.vendas03@hotmail.com

Dotação:

Código    Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem Lote Marca

00013802

[PMJ-CONJUNTO MESA E CADEIRA PARA PROFESSOR]
caracteristicas tecnicas:
tampo da mesa injetado em resina abs liso medindo
1200mmx800mm borda medindo 30mm sem emendas altura
tampo/chao 760mm marca do fabricante injetada em alto-relevo e
espessura minima de 5mm. painel frontal confeccionado em
compensado multilaminado 15mm, revestidos em formica na cor
branca com acabamento em pvc fixado a estrutura atraves de 4
parafusos. base do tampo formado por tubo de aco curvado em
todo perimetro inferior do tampo 02 colunas verticais laterais
unindo o tampo aos pes em tubos oblongos medindo
77mmx40mm com espessura minima de 1.2mm base dos pes em
tubos oblongos medindo 20x48mm com espessura de 1.5mm em
forma de arco.sapatas calandradas antiderrapantes envolvendo
as extremidades dos tubos que compoem os pes
desempenhando a funcao de protecao da pintura aumentando a
durabilidade acompanham o formato dos pes em arco medindo
aproximadamente 53x162mm e 53x62mm com tolerancia de +/-
2.00mm fabricadas em polipropileno virgem podendo ser
injetadas na mesma cor do tampo e presa a estrutura por meio de
parafuso cadeira com assento e encosto em resina plastica
virgem fabricados pelo processo de injecao termoplastico marca
do fabricante injetada em auto-relevo devera estar no encosto
assento com medidas minimas 400x460mm e medidas maximas
405x465mm altura assento/chao 460mm aproximadamente sem
orificios fixado por parafuso encosto com medidas minimas
403x364mm sem orificios e com puxador para facilitar o
carregamento da cadeira fixado por parafuso estrutura formada
por dois pares de tubo oblongo medindo 20x48mm com
espessura de 1.5mm fazendo a interligacao da base do assento
com os pes base do assento e interligacao ao encosto em tubo
oblongo 16x30mm com espessura de 1.5mm coberto pelo
encosto duas barras horizontais para sustentacao sob o
assento em tubo 5/8 uma barra horizontal de reforco em tudo
oblongo medindo 16x30mm com espessura de 1.5mm fixada
entre uma das colunas que liga a base do assento aos pes
sapatas calandradas antiderrapantes envolvendo as
extremidades cobrindo a solda e toda a extensao superior dos
tubos que compoem os pes desempenhando a funcao de
protecao da pintura prevenindo contra ferrugem acompanham o
formato dos pes em arco medindo 272x55x50 e 245x55x50mm
com tolerancia de +/- 2.00mm injetadas em polipropileno virgem e
presa a estrutura por meio de parafuso e rebite estrutura
formada por dois pares de tubo oblongo medindo 20x48mm com
espessura de 1.5mm fazendo a interligacao da base do assento
com os pes base do assento e interligacao ao encosto em tubo
oblongo 16x30mm com espessura de 1.5mm coberto pelo
encosto uma barra horizontal para sustentacao sob o assento
em tubo 5/8 base dos pes em tubos oblongo medindo 20x48mm
com espessura de 1.5mm em forma de arco com raio medindo no
maximo 800.0mm toda a estrutura metalica e fabricada em tubo
de aco industrial tratados por conjuntos de banhos quimicos para
protecao e longevidade da estrutura e soldado atraves do

21420,0017,00 1260,00PR   00001 00002 DESKE
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ

Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES

Pregão Presencial Nº 000047/2018 - 12/11/2018 - Processo Nº 004853/2018

Vencedor POLI COMERCIAL EIRELI EPP

CNPJ 07.255.426/0001-35

Endereço RUA CAPITÃO JOSÉ MARIA, 539 - ARAÇA - LINHARES - ES - CEP: 29900170

Contato 2731510150      poli.vendas03@hotmail.com

Dotação:

sistema mig.cor da estrutura branca

00019513

[PMJAG-CONJUNTO HEXAGONAL MESA/CADEIRAS TAMANHO
MÉDIO>>
caracteristicas tecnicas:
em resina termoplastica mesa com tampo bipartido bicolor
medindo 1.20m de diametro sextavada para uso coletivo e nao
individual com cada aresta medindo 60cm tampo em resina
termoplastica abs injetado liso dotada de nervuras com
espessura minima de 4mm bordas medindo 30mm de largura
base da mesa formada por um tubo unico medindo 25x25mm
posicionado sob o tampo fabricada pelo processo de
conformacao mecanica por dobramento resultando em um unico
ponto de solda unindo as extremidades do mesmo tudo e uma
barra de sustentacao horizontal confeccionada em tubo
20x20mm 6 colunas com tubo de 1.1/2 polegadas para os pes
com ponteiras em polipropileno injetado altura tampo/chao 640mm
marca do fabricante injetada em auto-relevo devera estar no
encosto e no tampo da mesa.cadeira com assento e encosto em
resina plastica virgem fabricados pelo processo de injecao
termoplastico fixados por meio de parafusos sextavados marca
do fabricante injetada em auto-relevo devera estar no encosto
assento com medidas minimas 370x400mm e medidas maximas
405x465mm altura assento/chao 384mm aproximadamente sem
orificios encosto com medidas minimas 403x 364mm sem orificios
e com puxador para facilitar o carregamento da cadeira estrutura
formada por dois pares de tubo oblongo medindo 20x48mm com
espessura de 1.5mm fazendo a interligacao da base do assento
com os pes base do assento e interligacao ao encosto em tubo
oblongo 20x48mm com espessura de 1.5mm coberto pelo
encosto uma barra horizontal para sustentacao sob o assento
em tubo 5/8 uma barra horizontal de reforco em tudo oblongo
medindo 16x30mm com espessura de 1.5mm fixada entre uma
das colunas que liga a base do assento aos pes sapatas
calandradas antiderrapantes envolvendo as extremidades dos
pes desempenhando a funcao de protecao da pintura prevenindo
contra ferrugem medindo aproximadamente 100x50x40mm e
150x50x40mm injetadas em polipropileno virgem e presa a
estrutura por de rebites de aluminio.estrutura formada por dois
pares de tubo oblongo medindo 20x48mm com espessura de
1.5mm fazendo a interligacao da base do assento com os pes.
base do assento e interligacao ao encosto em tubo oblongo
20x48mm com espessura de 1.5mm coberto pelo encosto uma
barra horizontal para sustentacao sob o assento em tubo 5/8
uma barra horizontal de reforco em tudo oblongo medindo
16x30mm com espessura de 1.5mm fixada entre uma das
colunas que liga a base do assento aos pes.base dos pes em
tubos oblongo medindo 20x48mm com espessura de 1.5mm em
forma de arco com raio medindo no máximo 800.0mm.toda a
estrutura metalica e fabricada em tubo de aco industrial tratados
por conjuntos de banhos quimicos para protecao e longevidade
da estrutura e soldado atraves do sistema mig.cor da estrutura
branca

17560,008,00 2195,00CJ   00003 00018 DESKE

00019514
[PMJAG-ARMÁRIO PARA ARQUIVO EM AÇO, COM QUATRO
GAVETAS>> 418,001,00 418,00UNID 00004 00013 AMAPA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ

Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES

Pregão Presencial Nº 000047/2018 - 12/11/2018 - Processo Nº 004853/2018

Vencedor POLI COMERCIAL EIRELI EPP

CNPJ 07.255.426/0001-35

Endereço RUA CAPITÃO JOSÉ MARIA, 539 - ARAÇA - LINHARES - ES - CEP: 29900170

Contato 2731510150      poli.vendas03@hotmail.com

Dotação:

caracteristicas tecnicas:
para pasta suspensa tamanho oficio confeccionado em chapa de
aco 24/26 tratado pelo processo anti-corrosivo a base de fosfato
de zinco e pintura eletrostatica a po (epoxi) cor cinza cristal
sistema de deslizamento com quatro rolamentos por gavetas
puxadores com acabamento em pvc nas cores cristal ou grafite
porta etiqueta fechadura com sistema de travamento nas
seguintes dimensoes minimas externas 1335x470x710mm e
internas gavetas 275x395x590mm com garantia minima de doze
meses e fabricado conforme as normas vigentes

00019518

[PMJAG-ARMÁRIO EM AÇO, DUAS PORTAS>>
caracteristicas tecnicas:
confeccionado em chapa de aco sae-1008 a sae-1012 0.76mm
(22) com acabamento texturizado portas com pivotamento lateral
com tres dobradicas internas dotadas de reforco interno tipo
omega fixado na parte central no sentido vertical equipado com
sistema de travamento atraves de macaneta e sistema cremona
com quatro prateleiras reforcadas com tres dobras na parte
frontal e traseira e com duas dobras nas laterais regulaveis
atraves de cremalheiras estampadas em alto relevo com
saliencias para o encaixe das prateleiras fixadas nas laterais
passo de regulagem de 50mm em cada extremidade inferior da
base do armario ser soldado um estabilizador triangular medindo
aproximadamente 85mm de lado com dobras internas fixado ao
corpo do movel por pontos de solda estabilizador com uma porca
rebite para fixacao por rosca de pes niveladores sextavados
base em material polimerico adequado (preto) e rosca em aco
zincado de 3/8 polegadas x 21.5mm de comprimento porca rebite
tipo cabeca plana corpo cilindrico rosca 3/8 polegadas em aco
carbono e revestimento de superficie (zinco) todas as partes
metalicas unidas entre si por meio de solda configurando duas
estruturas (portas e gabinete) portas com sistemas de ventilacao
de furos sistema de tratamento anti-ferruginoso por meio de
tuneis a spray recebendo uma camada de protecao com no
minimo tres etapas desengraxe e fosfatizacao em fosfato de
ferro quente enxague em temperatura ambiente e posterior
aplicacao de passivador inorganico pintado em equipamentos
continuos do tipo corona onde recebe aplicacao de tinta po
hibrida (epoxi-poliester) por processo de aderencia eletrostatica
com acabamento texturizado com camada media de 50 microns
dimensoes de 1980x900x450mm

9880,0010,00 988,00UNID 00008 00007 W3

00013802

[PMJ-CONJUNTO MESA E CADEIRA PARA PROFESSOR]
caracteristicas tecnicas:
tampo da mesa injetado em resina abs liso medindo
1200mmx800mm borda medindo 30mm sem emendas altura
tampo/chao 760mm marca do fabricante injetada em alto-relevo e
espessura minima de 5mm. painel frontal confeccionado em
compensado multilaminado 15mm, revestidos em formica na cor
branca com acabamento em pvc fixado a estrutura atraves de 4
parafusos. base do tampo formado por tubo de aco curvado em
todo perimetro inferior do tampo 02 colunas verticais laterais
unindo o tampo aos pes em tubos oblongos medindo
77mmx40mm com espessura minima de 1.2mm base dos pes em
tubos oblongos medindo 20x48mm com espessura de 1.5mm em

15120,0012,00 1260,00PR   00019 00002 DESKE
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ

Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES

Pregão Presencial Nº 000047/2018 - 12/11/2018 - Processo Nº 004853/2018

Vencedor POLI COMERCIAL EIRELI EPP

CNPJ 07.255.426/0001-35

Endereço RUA CAPITÃO JOSÉ MARIA, 539 - ARAÇA - LINHARES - ES - CEP: 29900170

Contato 2731510150      poli.vendas03@hotmail.com

Dotação:

forma de arco.sapatas calandradas antiderrapantes envolvendo
as extremidades dos tubos que compoem os pes
desempenhando a funcao de protecao da pintura aumentando a
durabilidade acompanham o formato dos pes em arco medindo
aproximadamente 53x162mm e 53x62mm com tolerancia de +/-
2.00mm fabricadas em polipropileno virgem podendo ser
injetadas na mesma cor do tampo e presa a estrutura por meio de
parafuso cadeira com assento e encosto em resina plastica
virgem fabricados pelo processo de injecao termoplastico marca
do fabricante injetada em auto-relevo devera estar no encosto
assento com medidas minimas 400x460mm e medidas maximas
405x465mm altura assento/chao 460mm aproximadamente sem
orificios fixado por parafuso encosto com medidas minimas
403x364mm sem orificios e com puxador para facilitar o
carregamento da cadeira fixado por parafuso estrutura formada
por dois pares de tubo oblongo medindo 20x48mm com
espessura de 1.5mm fazendo a interligacao da base do assento
com os pes base do assento e interligacao ao encosto em tubo
oblongo 16x30mm com espessura de 1.5mm coberto pelo
encosto duas barras horizontais para sustentacao sob o
assento em tubo 5/8 uma barra horizontal de reforco em tudo
oblongo medindo 16x30mm com espessura de 1.5mm fixada
entre uma das colunas que liga a base do assento aos pes
sapatas calandradas antiderrapantes envolvendo as
extremidades cobrindo a solda e toda a extensao superior dos
tubos que compoem os pes desempenhando a funcao de
protecao da pintura prevenindo contra ferrugem acompanham o
formato dos pes em arco medindo 272x55x50 e 245x55x50mm
com tolerancia de +/- 2.00mm injetadas em polipropileno virgem e
presa a estrutura por meio de parafuso e rebite estrutura
formada por dois pares de tubo oblongo medindo 20x48mm com
espessura de 1.5mm fazendo a interligacao da base do assento
com os pes base do assento e interligacao ao encosto em tubo
oblongo 16x30mm com espessura de 1.5mm coberto pelo
encosto uma barra horizontal para sustentacao sob o assento
em tubo 5/8 base dos pes em tubos oblongo medindo 20x48mm
com espessura de 1.5mm em forma de arco com raio medindo no
maximo 800.0mm toda a estrutura metalica e fabricada em tubo
de aco industrial tratados por conjuntos de banhos quimicos para
protecao e longevidade da estrutura e soldado atraves do
sistema mig.cor da estrutura branca

00019518

[PMJAG-ARMÁRIO EM AÇO, DUAS PORTAS>>
caracteristicas tecnicas:
confeccionado em chapa de aco sae-1008 a sae-1012 0.76mm
(22) com acabamento texturizado portas com pivotamento lateral
com tres dobradicas internas dotadas de reforco interno tipo
omega fixado na parte central no sentido vertical equipado com
sistema de travamento atraves de macaneta e sistema cremona
com quatro prateleiras reforcadas com tres dobras na parte
frontal e traseira e com duas dobras nas laterais regulaveis
atraves de cremalheiras estampadas em alto relevo com
saliencias para o encaixe das prateleiras fixadas nas laterais
passo de regulagem de 50mm em cada extremidade inferior da
base do armario ser soldado um estabilizador triangular medindo
aproximadamente 85mm de lado com dobras internas fixado ao

1976,002,00 988,00UNID 00024 00007 W3

7



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ

Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES

Pregão Presencial Nº 000047/2018 - 12/11/2018 - Processo Nº 004853/2018

Vencedor POLI COMERCIAL EIRELI EPP

CNPJ 07.255.426/0001-35

Endereço RUA CAPITÃO JOSÉ MARIA, 539 - ARAÇA - LINHARES - ES - CEP: 29900170

Contato 2731510150      poli.vendas03@hotmail.com

Dotação:

corpo do movel por pontos de solda estabilizador com uma porca
rebite para fixacao por rosca de pes niveladores sextavados
base em material polimerico adequado (preto) e rosca em aco
zincado de 3/8 polegadas x 21.5mm de comprimento porca rebite
tipo cabeca plana corpo cilindrico rosca 3/8 polegadas em aco
carbono e revestimento de superficie (zinco) todas as partes
metalicas unidas entre si por meio de solda configurando duas
estruturas (portas e gabinete) portas com sistemas de ventilacao
de furos sistema de tratamento anti-ferruginoso por meio de
tuneis a spray recebendo uma camada de protecao com no
minimo tres etapas desengraxe e fosfatizacao em fosfato de
ferro quente enxague em temperatura ambiente e posterior
aplicacao de passivador inorganico pintado em equipamentos
continuos do tipo corona onde recebe aplicacao de tinta po
hibrida (epoxi-poliester) por processo de aderencia eletrostatica
com acabamento texturizado com camada media de 50 microns
dimensoes de 1980x900x450mm

Total do Fornecedor:  66.374,00

8



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ

Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES

Pregão Presencial Nº 000047/2018 - 12/11/2018 - Processo Nº 004853/2018

Vencedor TAGLIA FERRE E CIA LTDA EPP

CNPJ 07.936.832/0001-63

Endereço RUA JOSE MARCOS, 41 - IOLANDA - NOVA VENECIA - ES - CEP: 29830000

Contato 2737521382      wesleytfs_nv@hotmail.com

Dotação:

Código    Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem Lote Marca

00007138

#PMJ-QUADRO BRANCO 1.30X3.10MTS>>>
caracteristicas tecnicas:
para sala de aula em formica branca brilhante com moldura em
madeira angelim pedra envernizada com 05cm de espessura
medindo axc=1.30x3.10mt

20900,0010,00 2090,00UNID 00016 00001 ZB

00007138

#PMJ-QUADRO BRANCO 1.30X3.10MTS>>>
caracteristicas tecnicas:
para sala de aula em formica branca brilhante com moldura em
madeira angelim pedra envernizada com 05cm de espessura
medindo axc=1.30x3.10mt

12540,006,00 2090,00UNID 00033 00001 ZB

Total do Fornecedor:  33.440,00

9



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ

Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES

Pregão Presencial Nº 000047/2018 - 12/11/2018 - Processo Nº 004853/2018

Vencedor DELTA PRODUTOS E SERVICOS LTDA

CNPJ 11.676.271/0001-88

Endereço ESTRADA DO PALMITAL, 5000 - PALMITAL - SAQUAREMA - RJ - CEP: 28993000

Contato 2226644090      licitacao@deltamoveis.com.br

Dotação:

Código    Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem Lote Marca

00019511

[PMJAG-CONJUNTO MESA/CADEIRA INFANTIL>>
caracteristicas tecnicas:
mesa com tampo unico liso confeccionado em resina
termoplastica de alto impacto medindo 1.200x800mm para uso
coletivo borda medindo 30mm altura tampo/chao 590mm base da
mesa formada por um tubo unico medindo 20mx20mm fabricada
pelo processo de conformacao mecanica por dobramento
resultando em um unico ponto de solda unindo as extremidades
do mesmo tudo e uma barra de sustentacao horizontal
confeccionada em tubo 20x20mm pes em tubo redondo de 1.5
polegadas protegidos por sapatas arredondadas evitando o atrito
com o chao marca do fabricante injetada em auto-relevo devera
estar no encosto das cadeiras e no tampo da mesa cadeiras
quatro unidades com assento e encosto em resina plastica
virgem fabricada pelo processo de injecao termoplastico marca
do fabricante injetada em auto-relevo devera estar no encosto
assento com medidas minimas 340x340mm altura assento/chao
349mm aproximadamente fixado por parafusos. encosto com
medidas minimas 340x330mm com puxador para facilitar o
carregamento da cadeira fixado por meio de parafusos sapatas
calandradas antiderrapantes envolvendo as extremidades
desempenhando a funcao de protecao da pintura prevenindo
contra ferrugem medindo 162x53mm e 100x53mm com tolerancia
de +/- 2.00mm injetadas em polipropileno virgem e presa a
estrutura por de parafusos.estrutura metalica fabricada em tubo
de aco industrial tratados por conjuntos de banhos quimicos para
protecao e longevidade da estrutura e soldado atraves do
sistema mig.estrutura formada por dois pares de tubo oblongo
medindo 16x30mm com espessura de 1.5mm base do assento e
interligacao ao encosto em tubo oblongo medindo 16x30mm
coberto pelo encosto uma barra horizontal de reforco em tudo
oblongo medindo 16x 30mm com espessura de 1.5mm fixada
entre uma das colunas que liga a base do assento aos pes.base
dos pes em tubo oblongo medindo 20x48mm com espessura de
1.5mm em forma de arco com raio medindo no maximo 800.0mm
cor da estrutura: branca

1480,001,00 1480,00CJ   00022 00019
DESK/PC

PE-3

Total do Fornecedor:  1.480,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ

Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES

Pregão Presencial Nº 000047/2018 - 12/11/2018 - Processo Nº 004853/2018

Vencedor GERALDO A. DAS CHAGAS ME

CNPJ 07.355.284/0001-88

Endereço RUA VALDOMIRO CARDOSO, 26 - CONJUNTO JUPARANA - LINHARES - ES - CEP: 29900800

Contato 2732643553      lintecadm@gmail.com

Dotação:

Código    Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem Lote Marca

00019517

[PMJAG-CADEIRA GIRATÓRIA, TIPO SECRETÁRIA, SEM
BRAÇO>>
caracteristicas tecnicas:
estrutura na cor preta peso real suportado minimo 110kg altura
total maxima/minima=84/95cm com tolerancia de mais ou menos
5cm largura total 58cm com tolerancia de mais ou menos 1cm
profundidade total de 47cm com tolerancia de mais ou menos
1cm altura maxima/minima do solo parte superior 45/39cm com
tolerancia de mais ou menos 5cm acabamento assento/encosto:
em tecido na cor preta encosto altura 28cm com tolerancia de
mais ou menos 1cm largura de 35cm com tolerancia de mais ou
menos 1cm espessura de 6cm com tolerancia de mais ou menos
1cm assento largura de 42cm com tolerancia de mais ou menos
1cm profundidade de 38cm com tolerancia de mais ou menos
1cm espessura de 6cm com tolerancia de mais ou menos 1cm
base de 30cm nylon com regulagem de altura: pistao a gas
rodizios de polipropileno preto de 50mm

1600,004,00 400,00UNID 00007 00017
ARTFLE
X CG 01

00019521

[PMJAG-ARMÁRIO PARA SALA DE AULA>>
caracteristicas tecnicas:
base em madeira de lei portas em mdf 18mm todo revestido em
formica branca tx (dentro e fora) medindo axlxp=185x80x40cm
tres prateleiras duas portas com chave e puxador metalico
cromado pes em aco de 15cm de altura

23040,0012,00 1920,00UNID 00011 00014

LORENZ
EO

ESPECIA
L

00019517

[PMJAG-CADEIRA GIRATÓRIA, TIPO SECRETÁRIA, SEM
BRAÇO>>
caracteristicas tecnicas:
estrutura na cor preta peso real suportado minimo 110kg altura
total maxima/minima=84/95cm com tolerancia de mais ou menos
5cm largura total 58cm com tolerancia de mais ou menos 1cm
profundidade total de 47cm com tolerancia de mais ou menos
1cm altura maxima/minima do solo parte superior 45/39cm com
tolerancia de mais ou menos 5cm acabamento assento/encosto:
em tecido na cor preta encosto altura 28cm com tolerancia de
mais ou menos 1cm largura de 35cm com tolerancia de mais ou
menos 1cm espessura de 6cm com tolerancia de mais ou menos
1cm assento largura de 42cm com tolerancia de mais ou menos
1cm profundidade de 38cm com tolerancia de mais ou menos
1cm espessura de 6cm com tolerancia de mais ou menos 1cm
base de 30cm nylon com regulagem de altura: pistao a gas
rodizios de polipropileno preto de 50mm

400,001,00 400,00UNID 00023 00017
ARTFLE
X CG 01

00019521

[PMJAG-ARMÁRIO PARA SALA DE AULA>>
caracteristicas tecnicas:
base em madeira de lei portas em mdf 18mm todo revestido em
formica branca tx (dentro e fora) medindo axlxp=185x80x40cm
tres prateleiras duas portas com chave e puxador metalico
cromado pes em aco de 15cm de altura

9600,005,00 1920,00UNID 00028 00014

LORENZ
EO

ESPECIA
L

Total do Fornecedor:  34.640,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ

Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES

Pregão Presencial Nº 000047/2018 - 12/11/2018 - Processo Nº 004853/2018

Vencedor CIRIO SOARES JUNIOR EIRELI

CNPJ 27.298.565/0001-53

Endereço AVENIDA VITORIA, 425 - Centro - NOVA VENECIA - ES - CEP: 

Contato 2737527271      comprasmedal@hotmail.com

Dotação:

Código    Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem Lote Marca

00019510

[PMJAG-CONJUNTO MESA/CADEIRA RETANGULAR JUVENIL>>
caracteristicas tecnicas:
confeccionado em resina plastica de alto impacto pelo processo
de injecao termoplastico tampo da mesa em abs com formato
retangular com porta copos medidas minimas de 650x510mm
tampo retangular com fechamento frontal e lateral estrutura em
tubo de aco industrial sendo duas colunas laterais
confeccionadas em tubo de aco de no minimo 77x40mm com
1.2mm de espessura a base superior e reforço transversal em
tubos 20x30mm e 5/8 base dos pes em forma de arco em tubo
oblongo medindo no minimo 20x48mm com 1.5mm de espessura.
sapatas antiderrapantes e de protecao a pintura cobrindo as
extremidades dos pes medindo aproximadamente 162x55x52mm
e 100x55x52mm com tolerancia de +/-1.00mm fabricados em
polipropileno vigem injetados na mesma cor do tampo e fixadas a
estrutura por meio de rebites galvanizados com protecao para a
pintura altura tampo chao aproximadamente 640mm. porta
mochila em formato de gancho retratil confeccionado em resina
plastica de alto impacto cadeira com assento e encosto em
resina plastica virgem fabricados pelo processo de injecao
termoplastico fixados por meio de parafusos sextavados marca
do fabricante injetada em auto-relevo devera estar no encosto
assento com medidas minimas 370x400mm e medidas maximas
405x465mm altura assento/chao 384mm aproximadamente sem
orificios encosto com medidas minimas 403x360mm sem orificios
e com puxador para facilitar o carregamento da cadeira estrutura
formada por dois pares de tubo oblongo medindo 20x48mm com
espessura de 1.5mm fazendo a interligacao da base do assento
com os pes base do assento e interligacao ao encosto em tubo
oblongo 16x30mm com espessura de 1.5mm coberto pelo
encosto uma barra horizontal para sustentacao sob o assento
em tubo 5/8 base dos pes em tubos oblongos medindo 20x48mm
com espessura de 1.5mm em forma de arco com raio medindo no
maximo 800.0mm uma barra horizontal de reforco em tudo
oblongo medindo 16x30mm com espessura de 1.5mm fixada
entre uma das colunas que liga a base do assento aos pes
sapatas calandradas antiderrapantes envolvendo totalmente os
pes desempenhando a funcao de protecao da pintura prevenindo
contra ferrugem medindo aproximadamente 245x55x40mm e
235x55x40mm injetadas em polipropileno virgem e presa a
estrutura por de rebites de aluminio toda a estrutura metalica e
fabricada em tubo de aco industrial tratados por conjuntos de
banhos quimicos para protecao e longevidade da estrutura e
soldado atraves do sistema mig cor da estrutura branca 

100332,00216,00 464,50CJ   00002 00021
SOLUÇÃ

O

00019520

[PMJAG-MESA PARA REUNIÃO, EM MDF>>
caracteristicas tecnicas:
estrutura confeccionada com tubos triangulares 70x70x90mm
cortados em meia esquadria (45 graus) dobrados e soldados,
com a face de 90mm voltada para fora e tubos 70x70mm
interligados em sua extremidade superior pelo processo de solda
mig formando cavaletes em formato de u equipadas com sapatas
niveladoras de 0 45mm cromadas e antiderrapantes de pu com
rosca m10 conjunto metalico submetido a pre-tratamento por

11000,002,00 5500,00UNID 00010 00024
ACHEI

MOVEIS
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ

Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES

Pregão Presencial Nº 000047/2018 - 12/11/2018 - Processo Nº 004853/2018

Vencedor CIRIO SOARES JUNIOR EIRELI

CNPJ 27.298.565/0001-53

Endereço AVENIDA VITORIA, 425 - Centro - NOVA VENECIA - ES - CEP: 

Contato 2737527271      comprasmedal@hotmail.com

Dotação:

fosfatizacao a base de zinco (lavagem decapagem fosfatizacao)
e pintura eletrostatica em tinta hibrida epoxi-poliester em po
texturizado polimerizada em estufa tampo seccionado em duas
partes com 26mm de espessura confeccionados em mdf
selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados aglutinadas e
consolidadas com resina sintetica termo estabilizadas sob
pressao revestido em ambas as faces com folha natural de
madeira pre-composta usinagem na parte inferior em todo
contorno de 50x15mm angulo de 17 graus e acabamento com
fitas de bordo em madeira natural pre-composta com 0.6mm de
espessura em todo contorno fixacao do tampo/estrutura por meio
de parafusos dimensoes mesa: lxpxh=3000x900/1200x740mm

00019534

[PMJAG-MESA PARA COMPUTADOR, TRÊS GAVETAS COM
CHAVE>>
caracteristicas tecnicas:
estrutura em aco e chapa com espessura minima de 1.6mm
pintada em epoxi po preto fosco tampo em madeira retangular
aglomerada revestimento em laminado melaminico cor cinza/azul
acabamento em perfil pvc porta teclado retrátil rebaixado com
medindo 140x60cm espessura minima de 18mm altura total de
aproximadamente 720mm garantia minima de doze meses

2550,006,00 425,00UNID 00017 00023
ACHEI

MOVEIS

00019510

[PMJAG-CONJUNTO MESA/CADEIRA RETANGULAR JUVENIL>>
caracteristicas tecnicas:
confeccionado em resina plastica de alto impacto pelo processo
de injecao termoplastico tampo da mesa em abs com formato
retangular com porta copos medidas minimas de 650x510mm
tampo retangular com fechamento frontal e lateral estrutura em
tubo de aco industrial sendo duas colunas laterais
confeccionadas em tubo de aco de no minimo 77x40mm com
1.2mm de espessura a base superior e reforço transversal em
tubos 20x30mm e 5/8 base dos pes em forma de arco em tubo
oblongo medindo no minimo 20x48mm com 1.5mm de espessura.
sapatas antiderrapantes e de protecao a pintura cobrindo as
extremidades dos pes medindo aproximadamente 162x55x52mm
e 100x55x52mm com tolerancia de +/-1.00mm fabricados em
polipropileno vigem injetados na mesma cor do tampo e fixadas a
estrutura por meio de rebites galvanizados com protecao para a
pintura altura tampo chao aproximadamente 640mm. porta
mochila em formato de gancho retratil confeccionado em resina
plastica de alto impacto cadeira com assento e encosto em
resina plastica virgem fabricados pelo processo de injecao
termoplastico fixados por meio de parafusos sextavados marca
do fabricante injetada em auto-relevo devera estar no encosto
assento com medidas minimas 370x400mm e medidas maximas
405x465mm altura assento/chao 384mm aproximadamente sem
orificios encosto com medidas minimas 403x360mm sem orificios
e com puxador para facilitar o carregamento da cadeira estrutura
formada por dois pares de tubo oblongo medindo 20x48mm com
espessura de 1.5mm fazendo a interligacao da base do assento
com os pes base do assento e interligacao ao encosto em tubo
oblongo 16x30mm com espessura de 1.5mm coberto pelo
encosto uma barra horizontal para sustentacao sob o assento
em tubo 5/8 base dos pes em tubos oblongos medindo 20x48mm

66888,00144,00 464,50CJ   00020 00021
SOLUÇÃ

O
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ

Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES

Pregão Presencial Nº 000047/2018 - 12/11/2018 - Processo Nº 004853/2018

Vencedor CIRIO SOARES JUNIOR EIRELI

CNPJ 27.298.565/0001-53

Endereço AVENIDA VITORIA, 425 - Centro - NOVA VENECIA - ES - CEP: 

Contato 2737527271      comprasmedal@hotmail.com

Dotação:

com espessura de 1.5mm em forma de arco com raio medindo no
maximo 800.0mm uma barra horizontal de reforco em tudo
oblongo medindo 16x30mm com espessura de 1.5mm fixada
entre uma das colunas que liga a base do assento aos pes
sapatas calandradas antiderrapantes envolvendo totalmente os
pes desempenhando a funcao de protecao da pintura prevenindo
contra ferrugem medindo aproximadamente 245x55x40mm e
235x55x40mm injetadas em polipropileno virgem e presa a
estrutura por de rebites de aluminio toda a estrutura metalica e
fabricada em tubo de aco industrial tratados por conjuntos de
banhos quimicos para protecao e longevidade da estrutura e
soldado atraves do sistema mig cor da estrutura branca 

00019512

[PMJAG-CONJUNTO MESA/CADEIRA RETANGULAR INFANTIL>>
caracteristicas tecnicas:
confeccionado em resina plastica de alto impacto fabricados pelo
processo de injecao termoplastico tampo da mesa em abs com
formato retangular com porta copos tampo com medidas minimas
de 650x510mm sob tampo retangular com fechamento frontal e
lateral estrutura em tubo de aco industrial sendo duas colunas
laterais confeccionadas em tubo de aco de no minimo 77x40mm
com 1.2mm de espessura a base superior e reforco transversal
em tubos 20x 30mm e 5/8 base dos pes em forma de arco em
tubo oblongo medindo no minimo 20x48mm com 1.5mm de
espessura sapatas antiderrapantes e de protecao a pintura
cobrindo as extremidades dos pes medindo aproximadamente
162x55x 52mm e 100x55x52mm com tolerancia de +/- 1.00mm
fabricados em polipropileno vigem injetados na mesma cor do
tampo e fixadas a estrutura por meio de rebites galvanizados
com protecao para a pintura altura tampo chao aproximadamente
640mm porta mochila em formato de gancho retratil
confeccionado em resina plastica de alto impacto cadeira com
assento e encosto em resina plastica virgem fabricados pelo
processo de injecao termoplastico fixados por meio de parafusos
sextavados marca do fabricante injetada em auto-relevo devera
estar no encosto assento com medidas minimas 370x400mm e
medidas maximas 405x465mm altura assento/chao 349mm
aproximadamente sem orificios encosto com medidas minimas
403x360mm sem orificios e com puxador para facilitar o
carregamento da cadeira estrutura formada por dois pares de
tubo oblongo medindo 20x48mm com espessura de 1.5mm
fazendo a interligacao da base do assento com os pes. base do
assento e interligacao ao encosto em tubo oblongo 16x30mm
com espessura de 1.5mm coberto pelo encosto uma barra
horizontal para sustentacao sob o assento em tubo 5/8 base dos
pes em tubos oblongos medindo 20x48mm com espessura de
1.5mm em forma de arco com raio medindo no maximo 800.0mm
uma barra horizontal de reforco em tudo oblongo medindo
16x30mm com espessura de 1.5mm fixada entre uma das
colunas que liga a base do assento aos pes. sapatas
calandradas antiderrapantes envolvendo totalmente os pes
desempenhando a funcao de protecao da pintura prevenindo
contra ferrugem medindo aproximadamente 245x55x40mm e
235x55x40mm injetadas em polipropileno virgem e presa a
estrutura por de rebites de aluminio toda a estrutura metalica e
fabricada em tubo de aco industrial tratados por conjuntos de

24250,0050,00 485,00CJ   00021 00020
ACHEI 

MOVEIS

14



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ

Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES

Pregão Presencial Nº 000047/2018 - 12/11/2018 - Processo Nº 004853/2018

Vencedor CIRIO SOARES JUNIOR EIRELI

CNPJ 27.298.565/0001-53

Endereço AVENIDA VITORIA, 425 - Centro - NOVA VENECIA - ES - CEP: 

Contato 2737527271      comprasmedal@hotmail.com

Dotação:

banhos quimicos para protecao e longevidade da estrutura e
soldado atraves do sistema mig. cor da estrutura: branca

00019520

[PMJAG-MESA PARA REUNIÃO, EM MDF>>
caracteristicas tecnicas:
estrutura confeccionada com tubos triangulares 70x70x90mm
cortados em meia esquadria (45 graus) dobrados e soldados,
com a face de 90mm voltada para fora e tubos 70x70mm
interligados em sua extremidade superior pelo processo de solda
mig formando cavaletes em formato de u equipadas com sapatas
niveladoras de 0 45mm cromadas e antiderrapantes de pu com
rosca m10 conjunto metalico submetido a pre-tratamento por
fosfatizacao a base de zinco (lavagem decapagem fosfatizacao)
e pintura eletrostatica em tinta hibrida epoxi-poliester em po
texturizado polimerizada em estufa tampo seccionado em duas
partes com 26mm de espessura confeccionados em mdf
selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados aglutinadas e
consolidadas com resina sintetica termo estabilizadas sob
pressao revestido em ambas as faces com folha natural de
madeira pre-composta usinagem na parte inferior em todo
contorno de 50x15mm angulo de 17 graus e acabamento com
fitas de bordo em madeira natural pre-composta com 0.6mm de
espessura em todo contorno fixacao do tampo/estrutura por meio
de parafusos dimensoes mesa: lxpxh=3000x900/1200x740mm

5500,001,00 5500,00UNID 00027 00024
ACHEI

MOVEIS

00019534

[PMJAG-MESA PARA COMPUTADOR, TRÊS GAVETAS COM
CHAVE>>
caracteristicas tecnicas:
estrutura em aco e chapa com espessura minima de 1.6mm
pintada em epoxi po preto fosco tampo em madeira retangular
aglomerada revestimento em laminado melaminico cor cinza/azul
acabamento em perfil pvc porta teclado retrátil rebaixado com
medindo 140x60cm espessura minima de 18mm altura total de
aproximadamente 720mm garantia minima de doze meses

2550,006,00 425,00UNID 00034 00023
ACHEI

MOVEIS

Total do Fornecedor:  213.070,00

Total Geral:  426.159,00
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