
PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS

Termo Nº 000032/2020

Faria Rodrigues Industria de Moveis Ltda

CNPJ:  13.457.500/0001-07

Rua AL RIO DO SONO, 261 - TIETE - DIVINÓPOLIS - MG - CEP: 35501180

ANEXO - TERMO Nº 000032/2020 -  SEQUÊNCIA  N°000002607

Origem Processo

Contrato

Empresa

CNPJ

Endereço

Pregão Presencial Nº 000056/2019 000809/2019

00002 - SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTOSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00577 - SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTOLocal

MarcaItem

ARMARIO DIRETOR
armário  com medidas minimas de: 1,80 x 0,75; em madeira,
na cor cinza c/ laterais (perfil) na cor cinza,  com bordas de
borracha na cor cinza, sapatas niveladoras, minimo 3
prateleiras internas; com 2 portas, com tranca. garantia
mínima de 12 meses.

1.242,003,00 414,00UN004
ACHEI/ST

0133018

ARMARIO DIRETOR -
azul com perfil cinza–medidas aprox: l 0,91 x p 0,42 x a
1,60mt; em melamínico na cor azul c/ laterais (perfil) na cor
cinza, com tampo de 18mm, com bordas de borracha na cor
cinza, sapatas niveladoras, 3 prateleiras internas; com 2
portas com tranca. garantia mínima de 12 meses.

4.040,0010,00 404,00UN006
ACHEI/ST

0033021

CADEIRA EXECUTIVA BASE GIRATORIA AZUL/CINZA

descrição:
base giratória na cor cinza, com 5 rodízios e 3 pontos de
regulagem de altura a gás, com mola externa, acento e
encosto anatômico, espuma anatômica injetada 50mm, tecido
polipropileno azul com perfil cinza; braço tipo t com gatilho de
regulagem; garantia no mínimo 12 ( doze) meses.

17.920,0080,00 224,00UN011
ACHEI/CA

6911
004

CADEIRA GIRATORIA DIRETOR ATE 140 KG

descrição:
cadeira giratória diretor; cadeira para obeso suporta até 140
kg; sistema relax; braço sl regulagem de altura;
base à gas: regulagem de altura na cadeira; aranha injetada
com polaina; dimensões: 700 x 700 x 1180; espuma injetada;
cor azul.

17.856,0064,00 279,00UN013
ACHEI/CA

6010
006

CONJUNTO REFEITORIO EM FORMICA - JUVENIL
descrição:
mesa retangular
tampo - em compensado de 15mm revestido em fórmica com
acabamento em pvc, medindo para o tamanho juvenil 2,40 x
0,70 x 0,68. tamanho da superfície do tampo ao chão: 68 cm.
estrutura - em tubos de aço industrial 50 x 30 mm para
sustentação do tampo e mais quatro tubos 50 x 30 para os
pés com ponteiras de acabamento.
ponteiras - antiderrapantes e também com a função de
proteção da pintura em formato retangular.

banco para refeitório
banco - em compensado de 15mm revestido em fórmica com
acabamento em pvc. medindo 2,40 x 0,30 (altura do assento
ao chão: juvenil: 38 cm)
estrutura - em tubos de aço industrial 50 x 30 mm para
sustentação do tampo e mais quatro tubos 50 x 30 para os
pés com ponteiras de acabamento.
ponteiras - antiderrapantes e também com a função de
proteção da pintura em formato retangular.
toda a estrutura metálica é fabricada em tubo de aço

27.960,0040,00 699,00CJ022
ACHEI/ES

5028-J
037
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industrial tratados por conjuntos de banhos químicos para
proteção e longevidade da estrutura, interligados por solda
mig e pintados através do sistema eletrostático epóxi pó.
garantia de 12 (doze) meses.

ESTANTE DE MADEIRA COM 05 PRATELEIRAS

descrição:
- estantes altas em madeira classificada como madeira de lei;
acabamento com substância protetora; dimensão
189,5x094x030 cm; 5 prateleiras; espessura da prateleira
001,5 cm; espaçamento da face superior de uma prateleira
para a face inferior da prateleira logo acima 033 cm;
altura da primeira prateleira em relação ao nível do sol 040
cm; proteção de borracha sob os pés da estante na
espessura de 000,5 cm.

3.170,005,00 634,00UN024
ACHEI/ST

0036
017

MESA PARA ESCRITORIO - COR PRETO - TAMANHO 1,80 X
0,70 X 0,75

descrição:
tampo e perfil de 15 mm na cor preta e pés preto,  medida
1,80x0,70x0,75cm, saia e lateral dos pés preto; com sapatas
niveladoras; sem gaveteiro; pés metalon 0,30 x ,050, preto
com pintura époxi e tratamento anti ferrugem; garantia mínima
de 12 meses.

558,002,00 279,00UN033
ACHEI/ST

0253
013

CONJUNTO ESCOLAR PADRAO FNDE CJA-03 - AMARELO
descrição:
carteira: tampo em madeira aglomerada (mdp), com os
cantos arredondados, espessura 18mm com revestimentos
superior em laminado melamínico de alta pressão com o
acabamento texturizado cor cinza, afixado à estrutura com
parafusos de 5,0mm de ø x 45mm de comprimento.
porta livros em polipropileno, afixado à estrutura por rebites
de repuxo com 4,0 mm de ø x 10 mm de comprimento e com
o símbolo internacional da reciclagem.
ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem
afixado por meio de encaixe. coluna e travessa longitudinal
em tubo oblongo 29 x 58 mm (ch 16), travessa superior em
tubo ø 1 ¼” (ch 16) e pés confeccionados em tubo ø 1 ½”
(ch 16).

dimensões aproximadas:
cja-03 (l x p x a) 600 x 450 x 464 mm;
cadeira: assento e encosto em polipropileno e afixado à
estrutura por rebites de repuxo. em polipropileno copolímetro
virgem, com o símbolo internacional de reciclagem e afixado
por meio de encaixe. estrutura tubular ø 20,7 mm (ch 14).

dimensões aproximadas:
cja-03:
encosto 396 x 198
assento 400 x 310
altura até o assento 350 mm.
observações: conjunto indicado para jardim e pré-escola.
recomendado para crianças de 1,19 a 1,42 m de
altura.encosto 396 x 198
garantia de 12 (doze) meses.

74.100,00300,00 247,00CJ041
ACHEI/CJA-

03
041

SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO:              146.846,00

SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO:              146.846,00

Faria Rodrigues Industria de Moveis Ltda:                        146.846,00
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