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00026771
MESA MULTIFUNCIONAL REFEITÓRIO
tamanho infantil 2,00 c x 0,80 l x 0,59

6.799,208,00 849,900UND00001

00026772
MESA MULTIFUNCIONAL REFEITÓRIO TAMANHO JUVENIL
tamanho juvenil 2,00 c x 0,80 l x 0,66 al; tampo na cor bege

6.854,808,00 856,850UND00002

00026773
BANCO COM ENCOSTO REFEITORIO INFANTIL
infantil 2,00 c x 0,40 l  x 0,5 al; tampo e encosto na cor bege.

11.543,2016,00 721,450UND00003

00026774
BANCO SEM ENCOSTO REFEITORIO JUVENIL
juvenil 2,00 c x 0,35 l x 0,38 al. tampo na cor bege.

7.156,8016,00 447,300UND00004

00026775

MESA PROFESSOR ALTA PRESSÃO
mesa professor alta pressão, base tipo 2 pés de tubos 30 x 50 x 30
x 50 mm, com tampo 120 x 60 cm revestido de laminado melaminico
de alta pressão (fórmica)

11.372,7030,00 379,090UND00005

00026776

CADEIRA PELEZINHA INJETADA
cadeira pelezinha injetada, com espuma de 30,0 mm, base
tradicional com quatro pés de tubos redondos 3/4, com ponteiras
internas tipo bola no pés de apoio no piso, cor no preto

5.580,0050,00 111,600UND00006

00026777

CONJUNTO INFANTIL ALTA PRESSÃO COM 04 LUGARES
conjunto infantil alta pressão com 04 lugares, completo com 01 mesa
a 04 cadeiras com as seguintes especificações: mesa com formato
quadrado, base com formato tipo pé central, com os pés de apoio no
piso de tubos retangulares 30 x 50 mm, coluna central de tubos 40 x
40 mm, base de apoio e fixação do tampo com tubos retangulares
20 x 30 mm. tampo de mdf de 15 mm, medindo 800 x 800 mm,
revestido de laminado melaminico de alta pressão (formica), na cor
cinza, no lado superior e lamnado melaminico de baixa pressão no
inferior, com porcas de garras de fixação na base. cadeira real
escolar infantil tipo 4 pés, base de tubos redondos, 3/4, com
assento e encosto real infantil.

17.105,2020,00 855,260UND00007

00026778

CONJUNTO REAL ESCOLAR TRI TRPÉZIO ADULTO
composto de mesa e cadeira; mesa:  com porta livros de aço maciço
de 1/4 com base tipo 2 pés 30 x 50mm com colunas duplas 30 x 30
mm. cadeira tipo 2 pés 30 x 50mm, com colunas duplas, 30 x 30 mm.
cadeiras e mesas azuis.

84.070,50150,00 560,470UND00008

00026779

CONJUNTO REAL ESCOLAR INFANTIL 01 MESA E 01 CADEIRA
composto de 01 mesa e 01 cadeira com as seguintes
especificações: mesa, tipo 2 pés com formato trapézio, bas com os
pés de apoio no piso de tubos retangulares, 20 x 40 mm, com
ponteiras, tipo calço nos pés na cor preta, coluna laterais com 01
par de tubos retangulares, 20 x 40mm, base de fixação do tampo
com tubos quadrador 20 x 20mm, porta livros de barras redondas
de aço maciço de 1/4. tampo real real escolar com opções de cores.
cadeira, tipo 2 pés, com coluna simples, base com pés de apoio no
piso 20 x 40mm, colunas laterais e travamento da base de apoio e
fixação do assento e encosto com tubos quadrados 20 x 20 mm.
assento e encosto real escolar. cadeiras e mesas azuis.

27.696,8080,00 346,210CONJU00009

00026780
ARMÁRIO DE AÇO DUAS PORTAS.
armario de aço duas portas, com quatro pratelerias 1,88 x 0,88 la.

7.313,0010,00 731,300UND00010

00026781
ARQUIVO DE AÇO QUATRO GAVETAS.
arquivo de aço quatro gavetas 1,,47 la

2.914,404,00 728,600UND00011

00026782
ARMARIO ROUPEIRO DE AÇO.
armario roupeiro de aço dezesseis vãos sobrepostos 1,98 x 0,92 la

1.110,501,00 1.110,500UND00012

00026783
ESTANTE DE AÇO DESMONTAVEL SEIS PRATELEIRAS
estante de aço desmontavel seis prateleiras com reforço 1,98 x

900,524,00 225,130UND00013
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0,92 la

190.417,62
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