
-,Tii,.A.....s...._ 

v e'J i 	ri..,.,„.., ___ 	..........______...... 
Cnt,  eitnti,citick 

;•,, • J3q 2.[)zfl' 

A 

ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER 
Rua Dr. Castro Maia s/n- CENTRO CEP: 65.215-000 

EMAIL: semed(ãviana.ma.00v.br   

TERMO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
(Processo Administrativo n° 139/2021) 

A Prefeitura Municipal de Viana do Estado do Maranhão, através da Secretária Municipal de 
Educação, Cultura, Esporte e Lazer, torna público que aderiu à Ata de Registro de Preços n° 
002.036/2021, decorrente do Pregão Eletrônico n° 019/2021, objeto do Processo Administrativo n° 
036/2021-PMZD, realizado pela Prefeitura Municipal de Zé Doca/MA, em que foram registrados 
os preços da empresa LOJAS NORDESTINAS, inscrita no CNPJ n° 26.079.688/0001-30, 
localizada na Rua José Maria Araújo, n° 600, Bairro Centro, Olinda Nova do Maranhão/MA CEP: 
65.215-000, cujo objeto é Contratação de pessoa Jurídica para eventuais aquisições de 
equipamentos e matérias permanente, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal, 
referente aos itens abaixo relacionados, que ora aderimos: 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT. PREÇO TOTAL 

4 Ar condicionado tipo split 24000 BTUS 
temperatura de 18 a 32 ° C. Compressor 
Rotativo. frequência 60 hz". Classificação 
energética A. Voltagem 220 V. Frequência 
60 Hz. Disjuntor 10 A. Controle remoto. 
Peso lig. Unid externa 37 kg. Peso lig. Unid 
interna 12 kg. Dimensões Unid interna 
(LxAxP) 975 x 325 x 228 mm. Dimensões 
Unid externa (LxAxP) 830 x 644 x 285 
MIM 

Unid 25 R$ 2.779,36 R$ 69.484,00 

5 Armário Multiuso para pasta suspensa 
industrial, possui 03 prateleiras e 2 gavetas 
para pasta suspensa. Borda enrolada, sem 
aresta cortante (mais segurança); Base com 
chapa galvanizada, proteção contra 
ferrugem; Furação nas portas para troca de 
ar dentro do anuário. Acabamento superior 
com tratamento anticorrosivo e pintura 
eletroestática a pó, livre de solventes que 
danificam o meio ambiente. Prateleiras 
reguláveis, maior flexibilidade para 
armazamento; Fechamento com chave. 
Medindo 90 OX1850X450MM, com 
capacidade para 30 kg por prateleiras/ 200 
pastas suspensas. 

Unid 25 R$451,50 R$ 11.287,50 

13 Arquivo de aço com 04 gavetas econômico 
1330x460x5 40mm 

Unid 10 R$ 584,00 R$ 5.840,00 

14 Arquivo de aço com 04 gavetas para pasta 
suspensa 1330x460x700mm 

Unid 10 R$ 582,00 R$ 5.820,00 

15 Arquivo de aço 04 gavetas chapa 24 
133 0x460x700mm 

Unid 10 R$ 822,00 R$ 8.220,00 
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17 Bebedouro industrial com 03 torneiras, 
frente 120 cm, lateral: 65 cm, altura 130 
cm, peso: 56 kg, condensação ar forçando, 
armazenagem de água refrigerada: 100L. 
Aço inoxidável (chapa 430 na espessura 
28) com torneira cromada e pia frontal em 
aço inox (chapa 430 na espessura 28) com 
dreno. Reservatório de água em aço inox 
(chapa 430 na espessura 28) com 
isolamento térmico, serpentina externa em 
cobre, ou seja, não altera as propriedades da 
água e facilita a higienização. Termostato 
regulável fixado na parte traseira. Prensa 
cabo localizado na parte de trás. Filtro 
interno com alta vazão, prático para troca 
do refil e possui elemento filtrante com 
prata coloidal. Compressor 1/5+. Fabricado 
com compressor de gás ecológico R134 A, 
inofensivo à camada de ozônio e de baixo 
consumo de energia. Garantia de acordo 
com a lei. 

Unid 7 R$ 1.749,00 R$ 12.243,00 

22 Carteira infantil tampo aglomerada (mdp), 
com cantos arrendondados, espessura 
18mm com revestimento superior laminado 
melamínico com alta pressão, com 
acabamento texturizado,com asswento e 
encosto em poliepropileno injetado em aço 
carbono com pintura eletroestatica cinza 

Unid 400 R$ 99,00 R$ 39.600,00 

23 Conjunto infantil com 6 cadeiras colorida, 
mesa sextavada medindo 100 x 100 cm. 
Tampo em compensado naval de 15 mm 
revestida em fórmica na cor de preferência 
do cliente. Cantos arredondados com perfil 
de alumínio. Tubo redondo de 2" com 
pintura epoxi na cor de preferência do 
cliente. Medidas: maternal: altura de 50 cm 

Unid 125 R$ 690,00 R$ 86.250,00 

24 Cadeira de plástico tipo poltrona, prof 
Unididade 57cm, largura 54 cm, altura 
79cm, suporta até 154 kg. Certificada pelo 
INMETRO. 

Unid 100 R$ 60,00 R$ 6.000,00 

26 Cadeira fixa, sem braço, espuma injetada 
densidade 45; Capacidade de 120 kg, altura 
de 920mm, largura 600mm, profUnididade 
600mm. 

Unid 30 R$ 132,00 R$ 3.960,00 

29 Carteira 	universitária 	de 	polipropileno, 
Cadeira. Assento encosto polipropileno 
com braço fónnico, Largura assento 47x40, 
Largura encosto 47x30, Altura total 87, 
Piso até assento 45 Estrutura tubo 7x8, 
Parede 1.2, Cadeira universitária fixa 4 pés. 
Assento e encosto injetados em 
polipropileno de alta resistência, em cores 

Unid 500 R$ 160,00 R$ 80.000,00 
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sólidas. Estruturas em tubo de aço. Bases 
fixa em tubo de aço oblongo, prancheta fixa 
polipropileno e porta-livros 

30 Cadeira Universitária em PP, cor branca, 
com pranchetão em MDF. Largura assento 
47x40, Largura encosto 47x30, Altura total 
87, Piso até assento 45 Estrutura tubo 7x8, 
Parede 1.2, Cadeira universitária fixa 4 pés. 
Estruturas em tubo de aço. Bases fixa em 
tubo de aço oblongo, prancheta fixa e 
porta-livros. 

Unid 500 R$ 118,00 R$ 59.000,00 

31 Carteira 	Universitária, 	composta 	por 
estrutura da cadeira em tubo 7/8, e estrutura 
da prancheta em tubo 3/4, todas as peças 
metálicas deverão ser unidas por solda mig, 
a estrutura da prancheta deverá ser unida a 
estrutura da cadeira através de encaixe, 
todas as peças metálicas deverão ser 
tratados em Conjunto de banho químicos, 
com tratamento anticorrosivo, a pintura 
deverá ser eletrostática com tinta epóxi 
(esmaltado), as ponteira para os pés da 
cadeira deverá ser em polipropileno, o 
porta livros na parte inferior (em 
polipropileno), assento em polipropileno 
deverá ser fixado a estrutura da cadeira por 
no mínimo 4 parafusos, o encosto em 
polipropileno deverá ser encaixado 
estrutura da cadeira e travado por no 
mínimo 2 (duas) buchas de polipropileno 
na mesma cor do encosto, pranchetas com 
dimensões mínimas que encaixa uma folha 
de papel no formato A4 tanto no 
comprimento quanto na largura, a 
prancheta deverá ser fixada a estrutura 
metálica por no mínimo 04 parafusos, 
incluindo objetos diversos (estojos de 
material escolar, celular, máscaras para 
proteção individual, etc...) e uma área para 
frasco podendo ser frasco de álcool em gel, 
o porta objetos deverá ser acoplado a 
prancheta através de encaixe por carialetas 
e fixado por no mínimo 2 parafusos na parte 
frontal da prancheta, de forma que fique 
visível e ao alcance da mão e da visão do 
aluno. 

Unid 500 R$ 175,00 R$102.500,00 
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32 Carteira 	Universitária, 	composta 	por 
estrutura da cadeira em tubo 7/8, e estrutura 
da prancheta em tubo 3/4, todas as peças 
metálicas deverão ser unidas por solda mig, 
a estrutura da prancheta deverá ser unida a 
estrutura da cadeira através de encaixe, 
todas as peças metálicas deverão ser 
tratados em Conjunto de banho químicos, 
com tratamento anticorrosivo, a pintura 
deverá ser eletrostática com tinta epóxi 
(esmaltado), as ponteira para os pés da 
cadeira deverá ser em polipropileno, com 
assento e encosto anatômicos, o porta livros 
na parte inferior (em polipropileno), 
assento em polipropileno deverá ser fixado 
a estrutura da cadeira por no mínimo 4 
parafusos, o encosto em polipropileno 
deverá ser encaixado estrutura da cadeira e 
travado por no mínimo 2 (duas) buchas de 
polipropileno na mesma cor do encosto, 
pranchetas com dimensões mínimas que 
encaixa uma folha de papel no formato A4 
tanto no comprimento quanto na largura, a 
prancheta deverá ser fixada a estrutura 
metálica por no mínimo 04 parafusos, 
incluindo objetos diversos (estojos de 
material escolar, celular, máscaras para 
proteção individual, etc...) e uma área para 
frasco podendo ser frasco de álcool em gel, 
o porta objetos deverá ser acoplado a 
prancheta através de encaixe por canaletas 
e fixado por no mínimo 2 parafusos na parte 
frontal da prancheta, de forma que fique 
visível e ao alcance da mão e da visão do 
aluno. 

Unid 500 R$ 205,00 R$ 87.500,00 

38 Fogão 04 bocas-semi industrial, a gás com 
grelhas em ferro fundido, bandeja coletora 
de resíduos em chapa galvanizada, 04 
queimadores duplos em ferro fundido, com 
registro cromado em baixa. 

Unid 15 R$ 1.190,00 R$ 17.850,00 

41 Freezer horizontal com capacidade para 
310 litros, com 01 porta. Painel com tecla 
de "fast freezing" e lâmpadas sinalizadoras 
de energia e precaução. Puxador 
ergonômico com fechadura; Dreno frontal 
com tampa; Medidas externas LxAxP 
1265X940X705mm 

Unid 10 R$ 2.365,00 R$ 23.650,00 

44 Geladeira com sistema de refrigeração 
Frost Free, consumo aproximado de 
energia48kwh, eficiência energética classe 
A, selo Procel, Capacidade total líquida 
407 L 

Unid 10 R$ 2.196,00 R$ 21.960,00 
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46 Mesa Diretora 1.80 em MDP de 40 mm 
com acabamento de bordas em ABS de 2 
mm. Pés com niveladores de altura. 

Unid 10 R$ 194,50 R$ 1.945,00 

47 Mesa 	com 	estrutura pintado, 	material 
tampo aglomerado 02 gavetas com chave, 
largura 0,90x altura 0,75x 0,75 

Unid 10 R$ 150,00 R$ 1.500,00 

50 Mesa em L para Escritório 2 Gavetas 
143cmx136cm 

Unid 20 R$ 330,00 R$ 6.600,00 

52 Mesa redonda em MDF de 1,20m de 
diâmetro com tampo de 15mm, altura 75cm 

Unid 10 R$ 160,00 R$ 1.600,00 

53 Mesa para refeitório 	infantil,mesa em 
bancos confecionados em MDP,revestido 
em laminado,melaminico de alta 
pressao(A.P) e pes tubulado de 10  1/2 

Unid 25 R$ 580,00 R$ 14.500,00 

55 Mesa melamínico com 02 gavetas com 
chave 1100x600x740mm 

Unid 10 R$ 150,00 R$ 1.500,00 

56 Mesa melamínico com 03 gavetas com 
chave 1200x650x740mm 

Unid 10 R$ 190,00 R$ 1.900,00 

57 Mesa melamínico com 03 gavetas com 
chave 1500x600x740mm 

Unid 10 R$ 230,00 R$ 2.300,00 

58 Mesa melamínico com 04 gavetas com 
chave 1500x600x740inm 

Unid 10 R$ 250,00 R$ 2.500,00 

59 Mesa 	melamínico 	com 	06 	gavetas 
1500x600x740mm metalon 

Unid 10 R$ 300,00 R$ 3.000,00 

VALOR TOTAL RS 678.509,50 

Viana (MA), 23 de novembro de 2021. 

„ 
CLEICY MACHADO NUNES 

Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer 


