
São Luis - MA, 13 de Outubro 2021. 

Ilmo. Sr 
Pregoeiro e demais membros da  CPL  
Prefeitura Municipal de SÃO BERNARDO/MA  
Ref.:  PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 035/2021 

A empresa YAM6VEIS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME, inscrita no  CNN  (MF) n.° 30.747.369/0001-23, e Inscrição 
Estadual n.° 12.567.752-9, sediada na Avenida  Jeronimo  de Albuquerque Maranhão n° 337 - Galpão 01 Bairro 
- BEQUIMAO - Sio Luis - Maranhão, telefones (98) 33042729 / 3301 3891 e 98405 0896, vem por meio desta propor 
pregos para o fornecimento bens permanentes abaixo. 

LOTE I - MOBILIA EM AÇO 

ITEM DISCRIMINAÇÃO MARCA/ 
FABRICANTE 

UNID QUANT. 
PREÇOS R$ 

Unitário Total 

1 
Armário em  ago  chapa 24 medindo 1980 x 900 x 400 com 
prateleiras internas reguláveis, confeccionadas na chapa 
24 com 02 portas individuais contendo maçaneta e chaves. 

YAWN/EIS UNID 30 1.287,00 38.610,00 

2 
Armário em aço medindo 1600 x 720 x 320 com 
prateleiras internas reguláveis, confeccionadas na chapa 
26 com 02 portas individuais contendo maçaneta e chave. 

YAK:WEIS UNID 30 1.084,00 32.520,00 

3 

Armário tipo arquivo  ern ago  com 04 gavetas para pasta 
suspensa, confeccionadas na chapa 26 com tratamento 
ante ferrugem e pintura  ern  epóxi, contendo fechadura e 
chaves. 

YAWN/EIS UNID 20 1.392,00 27.840,00 

4 Estante de aço chapa 24 com 06 prateleiras com reforço - Omega,  medindo 1980 x 900 x 300mm. YAWN/EIS UNID 100 428,00 42.800,00  

5 Estante de aço chapa 24 com 06 prateleiras com reforço - Omega,  medindo 1980 x 900 x 400mm. YAWN/EIS UNID 60 662,00 39.720,00  

6 

Roupeiro de aço 08 portas, com estampa nas portas, 
permitindo ventilação. Fechamento com pitão para 
cadeado, carenagem protetiva, pintura texturizada 
eletrostática a p6, medindo 1820 x 625 x 420mm, com 
capacidade estimada de 15kg por compartimento. 

YAMOVEIS UNID 10 1.620,00 16.200,00 

7 

Roupeiro de aço 12 portas, com estampa nas portas, 
permitindo ventilação. Fechamento com pitão para 
cadeado, carenagem protetiva, pintura texturizada 
eletrostática a pó, medindo 1820 x 925 x 420mm, com 
capacidade estimada de 15kg por compartimento. 

YAWN/EIS UNID 10 2.461,00 24.610,00 

8 

Roupeiro de aço 16 portas, com estampa nas portas, 
permitindo ventilação. Fechamento com pitão para 
cadeado, carenagem protetiva, pintura texturizada 
eletrostática a pó, medindo 1820 x 1225 x 420mm,  corn  
capacidade estimada de 15kg por compartimento. 

YAWN/EIS UNID 10 2.840,00 28.400,00 

VALOR TOTAL DO LOTE I R$ 250.700,00 

LOTE H- CADEIRAS 

ITEM DISCRIMINAÇÃO 
MARCA/ 

FABRICANTE QUANT. 
PREÇOS R$

UNID 
Unitário Total 
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YAMÓVEIS 
TUDO PARA ESCRITÓRIO 

1 
470mm de largura X 300mm de altura, assento com 
dimensional de 410mm de profundidade e 465mm de 
largura tratamento tratado  anti  ferrugem e pintura 
eletrostática epóxi. 

Longarina, com 02 lugares encosto com dimensional de -........._ 

YAMÓVEIS UNIU 40 
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2 

Longarina, com 03 lugares, encosto com dimensional 
de 470mm de largura X 300mm de altura, assento 

com dimensional de 410mm de profundidade e 
465mm de largura sistema de fixação por parafusos, 

Estrutura em  ago  com tratamento tratado  anti  
ferrugem e pintura eletrostática epóxi. 

YAMÓVEIS UNID 40 505,00 20.200,00 

3 

Cadeira fixa anatômica em  PVC  rígido com encosto com 
dimensional de 470mm de largura X 300mm de altura, 
assento com dimensional de 410mm de profundidade e 
465mm de largura sistema de fixação por parafusos 
Estrutura em tubo de aço 7/8" chapa 18  corn  tratamento  
anti  ferrugem e pintura eletrostática epóxi. 

YAMÓVEIS UNID 100 149,00 14.900,00 

4 

Cadeira tipo "Presidente", giratória, com braços tipo 
corsa em PU, assento e encosto em espuma injetada 
anatômica, revestida em couro ecológico de alta 
qualidade, base giratória com  relax  e rodízios duplos 
em  nylon,  

YAMÓVEIS UNID 30 901,00 27.030,00 

5 

Cadeira tipo "Diretor", giratória, com braços tipo 
corsa em 
PU, assento e encosto em espuma injetada 
anatômica, 
revestida em couro ecológico de alta qualidade, base 
giratória 
com  relax  e rodízios duplo em  nylon,  

YAMÓVEIS UNID 30 784,00 23.520,00 

6 

Cadeira tipo "operacional", giratória,  corn  braços tipo T 
regulavel, assento e encosto  ern  espuma injetada 
anatômica, 
revestida em couro ecológico de alta qualidade, base 
giratória 
com rodizios duplos em  nylon,  

YAMÓVEIS UNID 60 580,00 34.800,00 

7 

Cadeira tipo "secretaria", giratória, sem braços, assento e 
encosto em espuma injetada, revestida em couro ecológico, 
base giratória em  ago  com capa de  nylon  e rodízios duplo 
em  
nylon,  

YAMÓVEIS UNID 100 338,00 33.800,00 

8 

Cadeira fixa espuma injetada anatômica, revestida tecido. 
Base em tubo de aço com tratamento  anti  ferrugem e 
pintura 
eletrostática epóxi. 

YAMÓVEIS UNID 100 163,00 16.300,00 

VALOR TOTAL DO LOTE II R$ 183.470,00 

LOTE  III  - BEBEDOURO 

ITEM DISCRIMINAÇÃO MARCA/ 
FABRICANTE UNID QUANT. 

PREÇOS R$ 

Unitário Total 

1 

Bebedouro Industrial elétrico com bandeja aparadora de  
ago  
inoxidável com 03 torneiras, frente: 60 cm, lateral: 65 cm, 
altura: 1,30 cm, peso: 56 kg, Condensaçáo: ar forçado, 
armazenagem de água, refrigerada: 80 litros, compressor 
hermético: 1/5. 

YAMÓVEIS UNIU 12 4349,00 52.188,00 

VALOR TOTAL DO LOTE  III  R$ 52.188,00 

LOTE IV MOBILIA EM MDF 
ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID QUANT. PREÇOS R$ 
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MARCA/ 
FABRICANTE 

YAMÓVEIS UNID 50 284,00 

YAMÓVEIS UNID 50 444,00 

YAMÓVEIS UNID 20 520,00 

YAMÓVEIS UNID 20 1.157,00 

YAMÓVEIS UNID 25 479,00 

YAMÓVEIS UNID 25 928,00 

YAMÓVEIS UNID 25 876,00 

YAMÓVEIS UNID 10 2379,00 

10.400,00 

23.140,00 

11.975,00 

23.200,00 

21.900,00 

23.790,00 
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TUDO PARA ESCRITÓRIO 
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1 

Mesa em MDF de 18mm dupla face, com Pé ferro duplo 
simples com tratamento ante ferrugem, pintura 
eletrostática 
epóxi, medidas aproximadas 1000 x600 x740 MM. 
Mesa em MDF de 18mm dupla face, com Pé ferro duplo 
simples com tratamento ante ferrugem, pintura 
eletrostática 
epóxi, medidas aproximadas 1000 x600 x740 MM. 
Mesa em MDF de 18mm dupla face, com Pé ferro duplo 
simples com tratamento ante ferrugem, pintura 
eletrostática 
epóxi, com 02 gavetas e chaves, medidas aproximadas 
1500 
x600 x740 MM. Marca Yamóveis 
Mesa em forma de L dinâmica confeccionada em MDF de 
30mm dupla face, podendo ser montada em ambos os 
lados, 
com Painel na mesma cor do MDF, com 02 gavetas e 
chaves, 
medidas aproximadas 1400 x 1400 x 600 x 740 MM. 
Armário baixo de MDF de 18mm com 02 portas e chaves, 
em interna, portas com dobradiças inox, puxadores em  
nylon,  medindo 900 x 750 x 400mm madeira de (MDF), 
com acabamento em fita de borda, revestimento superior 
em laminado melaminico de alta 
pressão com o acabamento texturizado, prateleira 
regulivel. 

Armário alto de MDF de 18mm com 02 portas e chaves, em 
madeira de (MDF), com acabamento  ern  fita de borda, 
revestimento superior em laminado melaminico de alta 
pressão com o acabamento texturizado, prateleiras 
reguláveis interna, portas com dobradiças inox, e 
puxadores de  nylon,  medindo 1800 x 800 x 400mm 

Armário misto alto de MDF de 18mm com 02 portas e 
chaves, em madeira de (MDF), com acabamento em fita de 
borda, revestimento superior em laminado melaminico de 
alta 
pressão com o acabamento texturizado, prateleiras 
reguláveis interna e externa, portas com dobradiças inox, e 
puxadores de  nylon,  medindo 1800 x 800 x 400mm 
Maca com balcão para exames fixa, confeccionada com 
madeira MDF, leito estofado é revestido em courino de alta 
qualidade, dotada de encosto reclinavel em três posições 
diferentes, aumentando a eficácia dos exames ou dos 
procedimentos de fisioterapia. Equipada com um balcão e 
prateleira interna, e gavetas para acondicionar matérias 
diversos. Medidas: 180 cm x 80 cm x 60 cm (C x  Ax  L) 
Madeira: MDF 18mm branco Cabeceira Regulável 
Estofado: D-26 revestido em courino 

VALOR TOTAL DO LOTE IV R$ 150.805,00  

LOTE V - MÓVEIS 

Unitário 

PREÇOS R$ 

Total 
QUANT. ITEM  DISCRIMINAÇÃO 

MARCA/ 
FABRICANTE UNID 
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1 

de 470mm de largura X 300mm de altura, assento com 
dimensional de 410mm de profundidade e 465mm de 
largura sistema de fixação por parafusos, estrutura 
confeccionada em tubo industrial com costura 019 x 
1,5mm para suporte da prancheta e fixação do encosto, 
curvada mecanicamente com grau de inclinação do 
encosto, assento e prancheta conforme norma especifica, 
pernas em tubo oblongo medindo 16 x 30 x 1,5mm, 
estrutura com tratamento  anti  corrosivo e fosfatizante por 
imersão, pintura eletrostática a pó ep6xi na cor branca 
curada e polimerizada em estufa a 210°C, sapatas de 
contato ao piso para proteção da pintura, porta livros 
fechado nos três lados com abertura frontal para colar 
objetos sendo seu dimensional total com abertura de 
120mm sob assento, prancheta anatômica dotada de dois 
porta canetas sendo um posterior no centro e outro 
inferior direito, lateral direita da prancheta com curvatura 
para uma maior ergonomia, dimensionais 340mm de 
largura e 560mm de comprimento, prancheta com altura 
total de 700mm ate o chão e assento com altura total de 
450mm até o chão, assento medindo 410 x 465mm, 
encosto 410 x 300mm, porta-livros medindo 372 x 339 
x167mm, pranchetas medindo 560 x 340mm, todos 
confeccionada em polipropileno injetado na cor azul. 

Carteira universitária anatômica, encosto com dimensional  

YAMÓVEIS UNID 800 

• 9.z; 

291,00 
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232.800,00 

2 

Conjunto educação infantil colorido, composto por 01 
mesa 70 x 70cm e 04 cadeiras color em  PVC  rígido padrão 
FNDE, estrutura em tubo de  ago  7/8, tampo dupla face em 
MDF de 18mm color, com acabamento em fita de borda 
flexível na cor das cadeiras, estrutura  ern  tubo aço com 
tratamento ante ferrugem, pintura eletrostática epóxi. 

YAMÓVEIS Conj. 20 896,00 17.920,00 

3 

Conjunto escolar CJA 04, mesa com tampo em madeira 
aglomerada (MDP), com os cantos arredondados, 
espessura 18mm com revestimento superior em laminado 
melamfnico de alta pressão com o acabamento texturizado 
cor CINZA, afixado A estrutura com parafusos de 5,0mm de 
0 x 45mm de comprimento. Porta livros em polipropileno, 
afixado A estrutura por rebites de repuxo com 4,0 mm de 0 
x 10 mm de comprimento e com o símbolo internacional 
da reciclagem. Ponteiras e sapatas em polipropileno 
copolfmero virgem afixado por meio de encaixe. Coluna e 
travessa longitudinal em tubo oblongo 29 x 58 mm  (CH  
16), travessa superior em tubo 0 1 1/4"  (CH  16) e pés 
confeccionados em tubo 0 1 1/2"  (CH  16). Dimensões 
aproximadas: CJA-04 (L x P x A) 600 x 450 x 644 mm; 
Cadeira: Assento e Encosto em Polipropileno e afixado A 
estrutura por rebites de repuxo. Em polipropileno 
copolfmetro virgem, com o símbolo internacional de 
reciclagem e afixado por meio de encaixe. Estrutura 
tubular 0 20,7 mm  (CH  14). Dimensões aproximadas: CJA-
04: Encosto 396 x 198mm, Assento 400 x 350mm, Altura 
até o assento 380 mm. 

YAMDVEIS Conj. 150 462,00 69.300,00 
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Avenida  Jeronimo  de Albuquerque  Maranhao  n9  337- Galpão 01 - Bairro - BEQUIMÃO  

SAO LUIS  - MARANHÃO - CEP: 65063-395  
TEL:  (98) 3304 2729p3301 3891 -  e-mail:  vamoveisahotmall.com  
CNPJ: 30.747.369/0001-23 - INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.567.752-9 

4 



o  a  —nil  utZ•:\  

YAMOVEI5 
TUDO PARA ESCRITORIO 

 

4 

Conjunto escolar CIA 05, mesa com tampo em madeira 
aglomerada (MDP), com os cantos arredondados, 
espessura 18mm com revestimento superior  ern  laminado 
melaminico de alta pressão com o acabamento texturizado 
cor CINZA, afixado A estrutura com parafusos de 5,0mm de 
0 x 45mm de comprimento. Porta livros em polipropileno, 
afixado A estrutura por rebites de repuxo tom 4,0 mm de 0 
x 10 mm de comprimento e com o símbolo  international  
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 0 1 1/4"  (CH  16) e pés 
confeccionados em tubo 0 1 1/2"  (CH  16). Dimensões 
aproximadas: CJA-05  (Lx  P x A) 600 x 450 x 710 mm; 
Cadeira: Assento e Encosto em Polipropileno e afixado A 
estrutura por rebites de repuxo. Em polipropileno 
copolfmetro virgem, com o símbolo internacional de 
reciclagem e afixado por meio de encaixe. Estrutura 
tubular 0 20,7 mm  (CH  14). Dimensões aproximadas: CIA- 
05: Encosto 396 x 198mm, Assento 400 x 390mm, Altura 
até o assento 430 mm. 

YAMÓVEIS Conj. 180 
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5 

Conjunto escolar CIA 06, mesa com tampo em madeira 
aglomerada (MDP), com os cantos arredondados, 
espessura 18mm com revestimento superior em laminado 
melamínico de alta pressão com o acabamento texturizado 
cor CINZA, afixado A estrutura com parafusos de 5,0mm de 
0 x 45mm de comprimento. Porta livros em polipropileno, 
afixado A estrutura por rebites de repuxo com 4,0 mm de 0 
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 x58 mm  (CH  
16), travessa superior em tubo 0 1 1/4"  (CH  16) e pés 
confeccionados em tubo 0 1 1/2"  (CH  16). Dimensões 
aproximadas: CIA-06  (Lx  P x A) 600 x 450 x 760 mm; 
Cadeira: Assento e Encosto em Polipropileno e afixado A 
estrutura por rebites de repuxo. Em polipropileno 
copolfmetro virgem, com o símbolo international  
de reciclagem e afixado por meio de encaixe. Estrutura 
tubular 0 20,7 mm  (CH  14). Dimensões aproximadas: CM- 
06: Encosto 396 x 198mm, Assento 400 x 430mm, Altura 
até o assento 460 mm. 

YAMÓVEIS Conj. 180 510,00 91.800,00 

6 

Conjunto escolar CIA3 com mesa em tampo em madeira 
aglomerada (MDP), com os cantos arredondados, 
espessura 18mm com revestimento superior  ern  laminado 
melamínico de alta pressão com o acabamento texturizado 
cor CINZA, afixado A estrutura com parafusos de 5,0mm de 
0 x 45mm de comprimento. Porta livros em polipropileno, 
afixado A estrutura por rebites de repuxo com 4,0 mm de 0 
x 10 mm de comprimento e com o símbolo internacional 
da reciclagem. Ponteiras e sapatas em polipropileno 
copolfmero virgem afixado por meio de encaixe. Coluna e 
travessa longitudinal em tubo oblongo 29 x 58 mm  (CH  
16), travessa superior em tubo 0 1 1/4"  (CH  16) e pés 
confeccionados em tubo 0 1 1/2"  (CH  16). Dimensões 
aproximadas: CM-03 (L x P x A) 600 x 450 x 464 mm; 
Cadeira fixa com estrutura em tubo de  ago  assento e 
encosto em polipropileno e afixado A estrutura por rebites 
de repuxo. Em polipropileno copolímetro virgem, com o 
símbolo internacional de reciclagem e afixado por meio de 
encaixe. Estrutura tubular 0 20,7 mm  (CH  14) Dimensões 
aproximadas: CJA-03: Encosto 396 x 198mm Assento 400 x 
310mm, altura ate o assento 350mm 

YAMÓVEIS Conj. 150 441,00 66.150,00 
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16.140,00 

12.540,00 

54.900,00 

27.000,00 

R$ 678.550,00 

RS 1.315.713,00 

1.1414,•,,  I' YAMOVEI 
professor, nos padrões estabelecidos pelo FNDE. Mesa com 
Conjunto para Professor (01 Cadeira + 01 Mesa) para 4fik-  
Tampo em madeira aglomerada (MDF), com os cantos 
arredondados, revestimento superior em laminado 
melamfnico de alta pressão com o acabamento texturizado 

 

cor CINZA, revestimento inferior em laminado melamfnico 
de baixa pressão com o acabamento na cor BRANCA e 
afixado A estrutura com parafusos de 5,0mm de 0 x 45mm 
de comprimento. Toda estrutura em tubos de  ago  carbono 
laminado a frio com tratamento antiferruginoso por 
fosfatizagdo. Porta livros em Polipropileno puro de matéria 

6̀46ç''  

No 

8 

9 

10  

prima reciclada ou recuperada, afixado A estrutura por 
rebites de repuxo com 4,0mm de 0 x lOmm de 
comprimento e com o símbolo internacional da 

7 Reciclagem. Ponteiras e sapatas em Polipropileno 
copolfmero virgem afixado por meio de encaixe. Coluna e 
travessa longitudional em tubo oblongo 29x58mm  (CH  
16), travessa superior em tubo 0 1W'  (CH  16) e pés 
confeccionados em tubo 0 1 W  (CH  16). Cadeira com 
Assento em Polipropileno copolfmero virgem moldado e 
injetado anatomicamente ou com a opção em compensado 
anatômico moldado a quente com no mínimo sete laminas 
e afixado A estrutura por rebites de repuxo com 4,8mm de 

x 12mm de comprimento. Toda estrutura  ern  tubos de  
ago  carbono laminado a frio com tratamento 
antiferruginoso por fosfatização. Ponteiras, sapatas e 
espagadores do assento em Polipropileno copolfmero 
virgem, com o símbolo internacional da reciclagem e 
afixado por meio de encaixe. Estrutura tubular 20,7mm 
Mesa Escolar para cadeirantes nos padrões estabelecidos 
pelo FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação) resistente e prática. Confeccionada em MDF 
revestido na face superior em laminado de alta pressão 
e face inferior com contra capa, bordos com fita de  PVC  
3mm azul. Estrutura composta por travessas inferiores em 
tubo de aço 01.1/2", superiores em 01.1/4" e colunas 29 x 
58mm, pintura epoxi pó liso brilhante. Bandeja porta livros 
em polipropileno cinza. Acabamento com sapatas e 
ponteiras azuis. Dimensões aproximadas de 900 x 600 x 
820mm (L X P X A). 
Mesa infantil hexagonal estrutura em  ago  tratado e pintura 
eletrostática epoxi, assento e encosto colorido (conjunto 
de 06 mesas em MDF de 18mm revestido em ambas as 
faces, com 6 cadeiras fixa base em  ago  com tratamento 
ante ferrugem e assento e encosto em  PVC  rígido padrão 
FNDE), MDF de 18mm dupla face color, com coluna central 
em aço com tratamento ante ferrugem, pintura 
eletrostática epoxi 
Quadro Branco  coin  porta pincel, confeccionado em MDF e 
revestido de  formica  ultra, medindo 3000 x 1200mm com 
estrutura de borda e parafusos para fixar,  

VALOR TOTAL DO LOTE V 

Importa a presente proposta em 

YAMOVEIS Conj. 30 538,00 

YAM6VEIS Conj. 20 627,00 

YAMOVEIS Conj. 20 2745,00 

YAW:WEIS UNID 20 1350,00  

Um milhão trezentos e quinze mil e setecentos e treze reais 

Validade da proposta - 60 (sessenta) dias a contar da data de apresentação. 

YAMOVEIS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME 
Avenida  Jeronimo  de Albuquerque Maranhão n2  337 - Galpão 01 - Bairro - BEQUIMÃO  

SAO LUIS  - MARANHÃO - CEP: 65063-395  
TEL:  (98) 3304 2729/3301 3891 -  e-mail:  vamoveisahotmail.com  
CNPJ: 30.747.369/0001-23 - INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.567.752-9 

6 
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Prazo de Entrega — De acordo com o Edital após a emissão da Nota de Empenho e ordem de fornecim 
Condições de pagamento — De acordo  corn  o Edital a contar da data da apresentação da nota fiscal, devi amente 
atestada, (deposito na conta da empresa no Bradesco — Agência 0408 Conta Corrente 21.282-2). 
Declaro que a proposta compreende todos os tributos, despesas ou encargos de qualquer natureza, resultante 
fornecimento/serviço; 
Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação 
e que minha proposta está  ern  conformidade com as exigências do instrumento convocatório. 

Sem mais para o momento, 

do 

CIPRIANO 
AMORIM 
CASTRO:4185 
5930315  

Assinado de forma 
digital por CIPRIANO 
AMORIM 
CASTRO:41855930315 
Dados: 2021.10.13 
15:41:42 -03'00' 

(46pfassa 3tXmooem liaztftm• 

t.Wiealniótleadso. 

YAMÓVEIS  COMERCIO  E  SERVIÇOS  EIRELI - ME 7 
Avenida Jeronimo de Albuquerque Maranhao nil 337 -  Galpão  01 -  Bairro  - BEQUIMÃO 

SAO LUIS —  MARANHÃO  — CEP: 65063-395 
TEL: (98) 3304 2729p3301 3891 — e-mail: vamoveisabhotmail.com  
CNPJ: 30.747.369/0001-23 —  INSCRIÇÃO ESTADUAL:  12.567.752-9 
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CERTIFICADO 
111202100921‘5444 

• 

PREFEITURA  DE SAO  

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 

CERTIDÃO NEGATIVA 

Número da Certidão: 00006463742021 

Validade: 12/01/2022 

CERTIFICAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATA NÃO CONSTA DÉBITO FISCAL RELATIVO A PESSOA 
JURÍDICA, DESCRITA ABAIXO, RESERVA-SE 0 DIREITO DE A FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÍVIDAS 
POSTERIORMENTE COMPROVADAS, HIPÓTESE PREVISTA NOS ARTIGOS 80 E 146, DA LEI 6.289, DE 
28/12/2017 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL.  

DADOS DA PESSOA JURÍDICA 

CNPJ: 30.747.369/0001-23 Inscrição Municipal: 98236486 

Razão Social: YAMOVEIS COMERCIO E SERVICOS EIRELI 

ATTVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 

475470100 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS 

ENDEREÇO DE LOCALIZACAO 

Logradouro: AVENIDA JERONIMO DE ALBUQUERQUE MARANHAO 

Número: 337 Complemento: GALPA001 

Bairro: BEQUIMAO 

Município:  SAO LUIS  - MA CEP: 65063395 

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, 
tendo sido lavrada em  Sao  Luis (MA), em 14 de setembro de 2021 ?s 17:36, sob o código de 
autenticidade na 78C86F3A819B8530113AC645663591C80. 

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na  Internet,  em 
https://stm.sernfaz.saoluis.ma.gov.br/validacaocertidao.  

"NÃO E VALIDA A CERTIDÃO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS." 
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PREFEITURA DE  SAO LUIS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 

2021 
ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO 

FINALIDADE: FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL CPF/CNPJ 

98236486 30.747.36910001-23 

RAZÃO SOCIAL 

YAMOVEIS COMERCIO E SERV1COS EIRELI 

NÚMERO DE CONTROLE 

92120211939739 

NOME FANTASIA 

YAMOVEIS  

LOCALIZAÇÃO INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA  

AV JERONIMO DE ALBUQUERQUE MARANHAO GALPA001 N° 337, BEQUIMAO 
65063395 -SAO LUIS-MA 

CNAE Principal e Secundários 
475470100- COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS 

RESTRIÇÕES 

Este contribuinte está autorizado a desenvolver as atividades acima elencadas e firma compromisso, sob as 
penas da lei, de que conhece e atende os requisitos legais exigidos para funcionamento e exercício das 
atividades econômicas constantes do objeto social, no que respeita ao uso e ocupação do solo, as atividades 
domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos, acessibilidade e de segurança sanitária, ambiental e de 
prevenção contra incêndios e pânico. O contribuinte reconhece que o não atendimento a estes requisitos 
acarretará a suspensão e a cassação subsequente do Alvará de Funcionamento, nos termos da legislação 
vigente. 

NOTA: ESTE ALVARÁ DEVE SER AFIXADO EM LOCAL VISIVEL E ACESSÍVEL À FISCALIZAÇÃO. 

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 
VALIDADE: 31/12/2021 16CC89B22EF4F350B8C21F034F339374 
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ANSELMO DE JESUS CARVAL 0 
Secretario Judicial da Distribuição 

^1 Selo de,Fiscall:acao 

do 
Ato Judicial 

- Oneroso 
D0C,000B4Z  LBO  

SECRETARIA DE DISTRIBUIÇÃO DO TERMO JUDICIÁRIO 
DE  SAO LUIS  DA COMARCA DA ILHA DE,SÃQ  LUIS,  I n n y"-;fii  ri  11 fi ii -----1----'•-,  ti n 
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TRIBUNAI DE  JUS ,  'CA 00  ESTADO  00 MAI. A t+ i+4. o *4 k . : , ' ., 142  „.7- 
Q.';'• f-.. 

USANDO da faculdade que me confere a Lei. CERTIFICO a 

requerimento de pessoa interessada que, dando busca em nossos Arquivos  cos  

Feitos das Varas Civeis e Comércio, a partir do dia primeiro (1°) do mês de 

janeiro (01) do ano de dois mil e onze (2011) até o dia dez (10) do mês de agosto 

(08) do ano corrente, constatei W40 EXISTIR distribuição de pedido de Falência, 

Concordata, ou Recuperação Judicial ou Extrajudicial ou Insolvência 

Civil contra YAMOVEIS COMERCIO E SERVICOS EIRELI, 

inscrita no CNPJ sob n°. 30.747.369/0001-23. CERTIFICO finalmente que a 

Secretaria de Distribuição é a única existente nesta Cidade e Termo Judiciário de 

São Luis. 0 referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente 

Certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador 

Sarney Costa", nesta Cidade de São Luis, Capital do Estado do Maranhão. Eu, 

Gisele Meireles Mendes, Técnico Judiciário,  mat.  134577, consultei e digitei. E 

eu, Anselmo de Jesus Carvalho, Secretário Judicial da Distribuição,  mat.  100073, 

subscrevo e assino. São Luis/MA, 10 de agosto de 2021. 

OBSERVAÇÃO: 
O CNPJ constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade devera ser conferida pelo interessado e destinataric. Os 

feitos oriundos da Vara de Interesses Difusos e Coletivos terão sua compet6ncia vinculada 5s Varas Civeis e/ou Fazenda, de acordo  corn  os 

litigantes. 

As consultas foram realizadas nos sistemas Themis  PG  e Processo Eletrônico Judicial (PJE) a pesquisa realizada no período de dez (10) anos. 

ESTA CERTIDÃO ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE  SAO LUIS.  
Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias  (art.  198 do Código de Normas da CG1) e emitida em uma única via, sem rasuras e 

mediante assinatura do servidor  (art.  199 do Código de Normas da CGJ). 
Certidões solicitadas, emitidas e digitalizadas virtualmente por  e-mail  por força da Portaria Conjunta n° 14/2020  TWA  e estendida as 

portarias n° 34/2020  TWA  e 01/2021 TJMA em face do período de Pandemia COVID-19, ficando desobrigado o solicitante de autenticar a 

referida certidão e podendo confirmar a veracidade do selo no  site  do TJMA (fiscalização de selos). 

Fórum Desembargador "Sarney Costa" 
Avenida  Prof.  Carlos Cunha, s/n. Calhau, São Luis/MA — CEP 65076-820 — Fone (98) 3194-5409 15408 

IMPRESSO EM 10/08/2021 12:06 
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iNDICES DE LIQUIDEZ GERAL (LG), SOLVÊNCIA GERAL  (SG)  
E LiQUIDEZ CORRENTE  (LC)  

LG = ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 
LG = 1.936.943,90 + 18.650,20 

1.783.474,27 
OLG = 1,09  

SG= ATIVO TOTAL  
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO  
SG  = 2.008.230,10 

1.783.474,22  
SG  = 1,12  

LC  = ATIVO CIRCULANTE 
PASSIVO CIRCULANTE 

e  LC  = 1.936.943,90 
1.783.474,27  

LC  = 1,08 

Sem mais para o momento, 

re3peario grm60401.  `amen,  
32infraitraeloo. 
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YAMOVEIS  COMERCIO  E  SERVIÇOS  EIRELI - ME 1 
Avenida Jeronimo de Albuquerque Maranhâo 02  337 - Gallia() 01 -  Bairro  BEQUIMAO 

SAO LUIS - MARANHAO - CEP: 65063-395 
TEL: (98) 3304 4729/ 3301 3891 - e-mail: yamoveis.011010tailaam 
CNN: 30347.369/0001-23 -  INSCRIÇÃO ESTADUAL  12.567.752-9 



BALANÇO PATRIMONIAL REFERENTE AO EXERCICIO DE 
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A empresa YAW:WEIS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME, inscrita no CNPJ (MF) n.9  
30.747.369/0001-23, e Inscrição Estadual nY 12.567.752-9, NIRE n9  21600126886 - sediada 
na Avenida  Jeronimo  de Albuquerque Maranhão ng 337 - Galpão 01 Bairro - BEQUIMAO 

São Luis - Maranhão, telefones (98) 3304 2729 / 3301 3891 e 98405 0896. vem 
apresentar seu balanço patrimonial referente ao ativo e passivo do exercício de 2020. 

CIRCULANTE 
DISPONÍVEL 
Caixa 
Banco c/movimento 

ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 

ATIVO 

1.936.943,90 
10.253,63 

1.926,690,27 

Outras contas a Receber 18.650,20 

ATIVO IMOBILIZADO 
Moveis e Utensílios 52.636.00 

Total do Ativo 2.008.230,10 

PASSIVO 
CIRCULANTE 
Fornecedores 1.240.325,20 
Obrigações tributárias 190.586,07 
Contas a Pagar 352.563 00 1.783.474,27 
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
Capital Social Integralizado 150.000,00 
Lucro Líquido do Período 74.755,83 224.755.83 

TOTAL DO PASSIVO 2.008.230,10 

Importa e confere o presente Balanço Patrimonial, em seus valores do ATIVO E PASSIVO, no 
valor de R$ 2.008.230,10 (Dois milhões e oito mil duzentos e trinta reais e dez centavos). 

YAMOVEIS  COMERCIO  E SERV1COS HRH" - ME 
Avenithi eroninio tie Albuquerque Maranhao n 337 - Galpao 01 -  Bairro  - BEQUIMAO 

SAO LOIS MARANHAO - CEP. 65O63 , 3195 
TEL  (RH)  3304 27Z0/ 3301 - y_AigovelviOntiliail.rolo 
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CNPJ N° 30.747.369/0001-23 
NIRE N°  21600126886 

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020 

• 

• 

Vendas 
(-) Custo dos produtos Vendidos 
= Lucro Operacional em vendas 

= Lucro Realizado em vendas 
(-) Despesas Operacionais 

Impostos a pagar 
Contas a Pagar 

= Lucro realizado total 
Imposto de Renda 

= Lucro Liquido Corrente 

CIPRIANO AMORIM CASTRO 
CPF N°418.559.303-15 

( EMPRESÁRIO ) 

R$ I.936.943,90 
R$ 1.200.256,30 
R$ 736.687,60 

R$ 736.687,60 

R$ 190.586,07 
R$ 352.563 00 

R$ 193.538,53 
R$ 118/82,70 

RS 74.755,83 

LUCIANO CARDOSO DINIZ 
CRC/MA.009523/04 
CPF 516.133.103-82 

(CONTADOR) 

YAMOVEIS  COMERCIO  E  SERVIÇOS  EIRE - ME 

47,,ersid4 !ern  si  4.1 Albtiquergliv MarantOts 337 - ‘i;iipi'its 01 fiairro -•REQL1I1i4t1 
Sim N1ARANNiite • f:F.P:4:!5063-ri9.5 

TEL (98)3301 2:7291 3301. - rfi n 



IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) 

CPF Nome 

41855930315 

51613310382 

CIPRIANO AMORIM CASTRO 

LUCIANO CARDOSO DIN1Z 

MINISTÉRIO DA ECONOMIA 

Secretaria Especial de Desburocratizaçâo Gestão e Governo Digital 

Secretaria de Governo Digital 

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração 

ASSINATURA ELETRÔNICA 

Atisa I. 

: 
Folha '1')  „0- 

Página 3 de 3 

Certificamos que o ato da empresa YAMÓVEIS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI consta assinado digitalmente 

por: 

• 

JUCEMA 

CERTIFICO 0 REGISTRO EM 10/02/2021 16:50 SOB N 20210217847 
PROTOCOLO: 210217847 DE 10/02/2021. 
CODIGO DE VERIE:CAÇA0' 12100945161. CNPJ DA SEDE: 307 47369000123.  
SIRE:  2160012E886. COM  EFEITOS DO REGISTRO EM: 10/32/2021 
YAMOVEIS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 

LILIAN  THERESA  RODRIGUES MENDCNCA 
SECRETARIA-GERA1 

www.empresafacil.md.qov.br  



Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços 

Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa 

Departamento de Registro Empresarial e Integração 

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL 

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, 
conferido e autenticado por Florencio Brandes Neto sob a autenticidade n° 12101560875 em 
09/03.2021. protocolo 210349328. Para validação de Autenticação dos Termos. devera ser acessado o 
Portal de Serviços verificação de documentos do Empreendedor ihttp www.empresafacil.ma.gov.br) e 
informar o código de verificação. 

Identificação de Empresa 

Nome Empresarial: YAMOVEIS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 

Número de Registro: 21600126886 

• CNPJ: 30747369000123 

Municipio: São Luis 

Identificação de Livro Digital 

Tipo de Livro: DIÁRIO 

Número de Ordem: 3 

Período de Escrituração: 01/01/2020 - 31:1212020 

Assinante(s) Nome CRC/OAB 

41855930315 CIPRIANO AMORIM CASTRO 

51613310382 LUCIANO CARDOSO DINIZ MA00952304 

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 09/03/2021 1229:47 SOB N' 
20210349328. 
PROTOCOLO: 210349328 DE 08/03/2021. CODIGO DE VERIFIrisÇAO: 
12101560875.  HIRE  21600126886. 
YAMOVEIS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 

JUCEMA Florencio Brandes Neto 
RESPONSAVEL PELA AUTENTICAÇA0  

SAO LUIS,  09/03/2021 

A validade deste documente, se Impresso. fica s,Alelto A comprovaqao de sua autenticidade nos respectivos portais, 
Informando seus respectivos cedigos de verificação 
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SECRETARIA DE DISTRIBUIÇÃO DO TERM1IUDIF0,W§) 
DE SÃO  LUIS  DA COMARCA DA ILHA TF1  SAO  L 
CAPITAL DO ESTADO DO MARANHÃO t 

USANDO da facuidade que me confere a Lei. CERTIFICO a 

requerimento de pessoa interessada que, dando busca em nossos Arquivos dos 

Feitos das Varas Civeis e Comercio, a partir do dia primeiro (1°) do mês de 

Janeiro (a1) do ano de dois mil e onze (2011) ate o dia oito (08) do mês de junho (06) 

do ano corrente, constatei NÃO EXISTIR distribuição de pedido de Falência. 

Concordata, ou Recuperação Judicial ou Extrajudicial ou Insolvência 

Civil conlra YAMOVEIS COMERCIO E SERVICOS EIRELI, 

inscrita no CNPJ sob n°. 30.747.369/0001-23. CERTIFICO finalmente que 

Secretaria de Distribuição é a única existente nesta Cidade e Termo Judiciário de 

São Luis O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente 

Certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no  Forum  "Desembargador 

Sarney Costa". nesta Cidade de São Luis, Capital do Estado do  Maranhao.  Eu, 

Gisele Meireles Mendes. Técnico Judiciário,  mat.  134577, consultei e digitei. E 

eu. Anselmo de Jesus Carvalho. Secretário Judicial da Distribuição.  mat  100073. 

subscrevo e assino São Luis/MA. 8 de junho de 2021. 

ANSELMO DE JESUS CARVALHO 
Secretário Judicial da Distribuição 

005f RVAÇAC 

O CNP1 constante  nest."  certiddo for informado pele solicitarte Sua titularidade devera ser conferida veto interessado o destinatáric. Os 

tetos enuncrs do vara de  Impresses  Difosos Coletivos tor;.io  aria  competerncia vinc ulatta Vaias  Civets  eiou Fazenda. de acordo  coin  a,  

antes 

As corsoltat, totam ,eolitada, nos sistemas 'lritirnis PC e ;,C.eci 'LetrOnice lga  Pit  ta pesquia realizada nc periedo de t•liii7 (101 anos 

ESTA CERTIDÃO ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE  SAO LUIS.  
Esta Certidae ter validade de sessenta trOl dias  ¡art  198 do Cociqto de Normas da CC,Ii o eiwocia em Lima som lastiras e 

mediante assinatura do servidor  (art  199 do COdigo de  Nei  mas da CG.1) 

Certldões solicitadas, ornaidas e digitalizadas virtualmente por eimaii por força da Portaria Conjunta nt 14/7020 lIMA e estendida as 

portarias .MR320 T1MA e 01/2021 11MA em face do  period()  de Pandemia (OVID 19, ficando desobrigado o solicitante de autenticar a 

referida certidão e podendo confirinar a veracidade do elo no  site  do T1MA (fiscalizacão de selos).  

Forum  Desembargador  "Sarney Costa" 
Avenida Prof Carlos Cunha. s41. Calhail SA° LuisIMA - OFF 85076-820-  Fone  198) 31945409. 5408  

IMPRESSO EM 081016r2021 10 23 



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: YAMOVEIS COMERCIO E SERVICOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ: 30.747.369/0001-23 
Certidão n°: 18425050/2021 
Expedição: 10/06/2021, As 15:07:05 
Validade: 06/12/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que YAMOVEIS COMERCIO E SERVICOS EIRELI (rmasIz E FILIAIS) 
, inscrito(a) no CNPJ sob o n' 30.747.369/0001-23, NÃO CONSTA do 
Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no  art.  642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa n' 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados ate 2 (dois) dias 
anteriores A data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agencias ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se A verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na  
Internet  (http://www.tst.jus.br). 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários A identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto As obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdencidrios, a honorários, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. 
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ASSEMBLER  LEGISLATIVA DO EST .ADO DO MARANHÃO 
Instalada em 16 de fevereiro de 1835 

Diretoria de Administração 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

Atestamos para os devidos fins e efeitos, que a empresa "YAW:WEIS COMERCIO E 
SERVIÇOS EIRELI-ME, CNPJ n9 30747369/0001-23, sediada na Rua Auxiliar II,  rig  28A — QD-13 
Cohajap — São Luis, Maranhão,  Cep  — 65072-790, forneceu para a Assembleia Legislativa do Estado 

do Maranhão, localizada no Palácio Manuel  Beckman,  Av. Jerônimo de Albuquerque, s/n, Sitio 

Rangedor, Cohafuma, São Luis - MA, material permanente tipo (moveis escolares), objeto Ata de 

registro de preço n' 022 2010. 

Atestamos ainda que a empresa cumpriu com as obrigações pactuadas, não existindo 

ate a presente data, fatos que desabonem sua conduta. 

Material Fornecido: 

ESPECIFICAÇÕES  E QUANTITATIVO DO MATERIAL - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS — 22/2019 

Item 
Cadeira fixa infanta,  deco;  verde : 

alto impacto, acabamento com cantos  aired ome de 

: braços e travessa de suporte do assento, em tubo de aço carbono..nmensões cio produto: 

Altura  minima  de 210mm e  maxima  de 215mm; Assento  corn  largura entre 305mm a 315mm 

e profundidade de aproximadamente 330rnirt. Encosto  corn  largura  minima tie  345m e altura 

aproximada de 210mm. 

Cadeira 6i:a infanti, de cor verde  clam,  cem  assent  d e encosto  or':  uolloropieno, resistente a 

alto impacto, acabamento com cantos arredondados, sem rebarbas e estrutura, apoio de 

ID I .nid. 

 

braços e travessa de suporte do assento,  err  tubo de aço  carbon°.  Dimensões do produto: 
Altura  minima  de 260mm e  maxima  de 265mm. Assento com largura entre 305mm a 315mm 

e profundidade de apioximadamente 330mm. Lbcosto  coin  larpora min de 345m e altura 

aproximada  de 210mm. 

Caiena fixa infantil, de cor verde claro,  con  -t asserto e encosto em -- e-,, te• -.te 

alto impacto, acabamento com cantos arreclondados. sere 'ebarbas e est, apoio de 

braços e travessa de suporte  co  assento, em tubo de aço carborio. Dimensões rio produto: 

Altura  minima  oe 310mm e  maxima  de 315mm; Assento com largura entre 305mm a 315mm 

e profundidade de aproximadamente 330mm: tnrosto com iarguta ininima de 345m e altura 

aproximada de 210rnm.  
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Cadeira fixa infantil, de cor ver de claro, com assento e encosto  en:  uoilpropiletio„ resisterte a 

alto impacto, acabamento com cantos a: r 5, sem rebarbas o estrutii:-a,  apple  de 

braços e travessa de suporte ao assento,  err Tun()  do aço carbono. )irnensões do prOduIC• I00 Urn&  
; Altura  minima  de 350mm e  maxima  de 355mm: Assento com largura entre 305rmil a 315mm 

e profundidade de aproximadamente 330mr:: icosto  corn  largura  minima  de 345in e altura 

aproximada de 210mm. 

Cadeira fixa infantil, de cor verde claro,  corn  1, e encoste  err  po/ipropilenc, resistente a 

alto impacto acabamento  corn  cantos ari•.::. sem rebai cas e estrutura, aoolo de 

braços e travessa de suporte do assento, co;l000 ce aço carbont. Dimensões do produto: 70 Unid. 
' Altura  minima  de 380mrn e  maxima  de 385mm: Assento com largura  antra  305mm a 315mm 

/ e profundidade de aproximadamente 330mm: f.ncosto  corn  largura  minima  de 345m e altura 

aproximada de 210mm. 
, Cadeira fixa infantil. CO!' verde claro, com assento erscustc.  ern ..,istente a  

alto imoacto, acabamento  corn  cantos  at  reciondados,  serf)  rebarbas e addlo de 

braços e travessa-  de suporte  co  assento,  err woo  de aço carbono Dirne'lsões do produto: 16 (Aid.  
Altura  minima  de 460min e  maxima  de 465miri Assento com iarguia entre 305mm a 315mm 

41°110t 
e profundidade de aproximadamente 330mm; Encosto  corn  ;.iri¡ifra  minima  de 345in e altura 

aproximada  de 210mm. 1$6 
 

111,0 -OSIlt  Mesa individual. de cor verde claro, Que possua porta -.1,nfeczionado corr 3 chapas de 
fibra. estrutura de base fabricada em  ace  de ca:torc, metalicas orotegidas per • Oft'  

_ 
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Diretoria Jt Adrninistray:10 

pré-tratamento antiferrugmoso, tam po  err  chapa ;:e MDP ¡.; 41,..ur a semi brill12, oroteçao das 
bordas em termopiast.co  e acabamento  corn calms  arredondaclos. Dimansões do produto: 

: Altura aproximada de ,590mrn. 

Mesa individual, de cor verde claro, que possua porta :;aros confeccionado com 3 cnapas de 

fibra, base fabricada em aço de carbono, superfaaes metaircas protegidas oor pré-tratamento 
8 antiferauginoso, tampo  ern  chapa de MDP e pintura sam, tmlho, pi uteçao das bordas em 

termoplástico e acabamento com cantos arredondados. Dimensões do produto: Altura 

I aproximada de 640mm. 

Expositor com rodizios, de cor argila, com base fabricada em estrutura de tubos de aço 

carbono, superficies metálicas protegidas per pré-tratamento antiferruginoso. caixa e 

prateleiras em chapa de MDP e acabamento com (altos a,  radondados, sem rebarbas. 

Dimensões do produto: Tamanho Aproximado:  920 x 1DL. aiOmm. 

Expositor com rodizics, de cor argila  corn  basg.fahricaoa 

carbono, superficies metálicas protegidas per préaratama •• 

10 - pratele,ras  ern  chapa de MDP e acabamentacom cantos za 

Dimensões do  produto: Tamanho Aproximado:  920 x • 

Mesa Hexagona;, de cor cinza, coral base fabacada em a, • • ..t 

aorioura de tubos de aço 

.aitiferruginoso, caixa e 

-.andados,  tern  rebarbas. 
.. man.  

tubos de aço carbono, 

2 

superfícies metálicas protegidas por pré-tratamento antaerruginoso, tamoo em chapa de 

MDP, proteção das bordas em  PVC  e acabamento •:cal cantos arredondados, sem rebarbas. 

Dimensões do produto:  Area  aproximada de 12:a. • iaama a a rr i ma de 460mm e  
maxima  de 4 /Ornm. 

3 I. 'Ind. 
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Mesa Hexagonal, de cor cinza, com base fabricata a:0 carbono, 

superfícies metálicas protegidas por pré-tratamento a,11•¡0.1..1.! .r impo  en;  chapa de 

MDP, proteção das bordas em  PVC  e acabamento com cantos • •aandados, Sem rebarbas. 

Dimensões do produto:  Area  aproximada de 1)10 x 1.380mm e altma  minima  de 530mrn e  
maxima  de 540mm.  

Mesa quadrada, de cor cinza, com base fabacada  ern  estrutura de tubos de aço carbono, 

superficies metálicas protegidas por pré-tratamento antiferruginoso, tampo em MDF e 

proteção das bordas em  PVC.  Dimensões do produto:  Area  aproximada de 780 x 780 mm e 

altura  minima  de 460mm e  maxima  de 470min. 

Mesa quadrada, de cor cinza, com base fabricada  ern  estrutura de tubos de aço carbono, 

superficies metálicas protegidas por pré-tratamento  ¡imam  ragmoso. tampo em mor e 

proteção das bordas em  PVC.  Dimensões do modulo  Area  aproximada  cc  780 x 780 mm e 

altura  minima  de 530mm e  maxima  de 540mm. 

Mesa  -al",  de cor cinza, com base fabricada em estrutura de tubos de aço carbono, superfícies 

metálicas protegidas por  pre-tratamento anaferruginosc.  tan-iota ern  MDP e proteção das 

bordas em  PVC  Dimensões  dc  produto:  Area  aproximada de 2000 x 1000non e altura  minima  

de 460rnm e  max  ma de 470mm. 

Mesa  'la',  de  co!  cinza, com base fabr;cada  ern  estrutura de tubos de aço caroono, superUcies 

16 metaiicas protegidas por préoratamento arraferraginusa, tanipc em MDP e proteção das 

bordas em  PVC.  Dimensões  dc  produtor  Area  aproximada de 2000 a 1000inni e altura  minima  

de 530mm e maxma  de 540mm. 

Armario com rodízio, de cor argila, com base  Jab;  icada em estrutuia de tubos de aço carbono, 

17 sistema de soldagem com pré-tratamento antiferrugirioso e painel, fundo e prateleiras em 

MDP. Dimensdes do  produto: Aproximadamente  760mm x 1070mm  x 6C0mm  (1 x A x P).  

i Banco para refeitario, de cor verde claro,  corn  base fabricada em estrutura de tubos de  ago  

18 . carbono, superficies metálicas protegidas por ora tratarnento antiferruginoso, assento em 

chapa de compensado multilarninado e proteção das bordas  ern  fita de  PVC.  Dimensões do 

produto:lamanho aproximado de 2200mm x 30emai e altura media de 260 mm. 

Banco para refeaorio, de cor verde claro. ccm base fabricaoa em estrutura oe tubos de aço 

carbono, superficies metalicas protegidas por  pre  -Iratamt•-ito  antler  ; ug:noso, assento em 

chapa de compensado muitilammado e proteção das cordas em faa de  PVC.  Dimensões do 

produto: Tamanho aproximado  de 2200mm x  300mm,  e altura media de  310 mm  

Banco para refelario, de cor verde claro,  corn  base fabricada em estrutura de tubos de aço 

carbono, superf cies metálicas o ategidas por pré-tratamenta antiferrugmoso, assento em 

do chapa de conmensado mult:a.-- --coo e prctecAo das  hi:'  tias em fita de  PVC.  Imensões do 

produto: Tara aproro-- -:i • 220D— • 7-- •• e ,Ilura mama de 350  mfr.  

Banco para -a,  • , o de claro • mra.ada  ern  estrutura de tubos de  ago  

carbono, ' arotegid- - ta—eata anraerropanc,sa assento ern 
_ 

3 

8 UM& 

12 Unid. 

Unki 

3 Unid. 

8 

I Unid. 

Unid. 

1" ',mid. 

S. Scl  
12 

satit.Qooly
f
' 

Satan  iric014,":-.16tilltit  

Unie lg 14)  
(itST  

21 

100 Land. 

70 

1 

Unid. 

Unid. 



oe, • 
Px:18:' 

l; n 

Unid. 

7. o 

{47 
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Diretoria  dc  Administração 

chapa de Lompensado multilammaco e Prot?G.,-E.Ia'I.  dii, f*r.  fta  iii PVC  Dimensdes rio 
▪ plocio!o. tamanho aproximado de 2200mm x 30Crnir.•-• alui a media de 380 MM. 
• -4  

' Mesa para refeitório,. de cor reza,  corn  base fabricada ein estrutura de tuLos de aço carbono, 
superficies metalicas pctegidas por pré-natarrienr..,  a•it.e,,aginoso, tampo em chapa de  MOP  

▪ e proteção das bordas em f, ta de  PVC.  Dimensões  dc; Tariantio aproximado de 2200 
x 180mm, e aiti,,a media de elE3rin, 

Unid. 

26 

Mesa para para refeitório, de cor (inn).r cim base fabiirana em et,  f ;tuia detiihoseeaçocarbonc. 6 
superficies metaacas protegidas  pet pre  -tratareento ci • 17. fe! r ,E,ocso. tampo em chapa de  MOP Unid 
e proteção das bordas em fita de  PVC.  Dimensões do produto: Tamanho aproximado de 2200 

x 780mm e altura media de 530mm. 

Mesa pala refeitorio, de  col  cinza, com base fabricada em estrutura de tubos de aço carbono, , 6 
iiparfoes metalicas protegidas por ore-t•atarnarito tampo em chapa de  MOP  

e proteção das bcrdas em fita de  PVC.  Dim,,PV'!,.!s dr,  oduto Tarranho aproximado de 2200 

x 783run e altura media de 5901prii. 

Mesa para refeitoric, de cnt 

superficies metalicas protegidas por  pre  • 

e proteção das bordas em fita de  PVC.  

x 780mm e altura media de 640min. _  
Rai(  para TV, com rodizio, dt  :or  orgia, b¡,secio ;L:nos de aço  

carbono, caixa, prateleiras moveis e portas em rhapa VP  i com tratam”mo antimicrobiano 

pas  supe•-ficies. proteção das Domas er•-• fita de -tos 

arredondados, sem partes rortantes, dobrad:ças ;•••,,,Eic (og:. ag a ban:onto niquelado, 

fechaduras  confecconadas em meta acabarnert,:: _romaric &aye r.rr s.stema de 

.  dobra. Dimensões  do prorkto: lamanho aproximacio ne 1040 x 1870 x 600mm IL x Ax P) 

estrut...ia oe lobos  le  aço carbono, 6 
• - ,,.• tampo  ern  chapa de  MOP  

'a.ro mado cie 220:; 

Reconheço por AUTENTICIDADE a firma do; 

0209845 -SALATIEL SANTOS SODRE 

Ate: 13.17 2 EmolumantocR1 4.40, FERC Re 0,10. 
-tat Re 4 50 6-I test' da  vordada Sao Lair - 
MA ylk 28/01/3020 12 69 ¶9 SELD 
SECFIN029193AN005N2NLIAX3030 DENNIS DE  
.IMA SILVA ESCREVENTE  AU' ORIZACC Connate 
a v.:I-Aim:al Co solo blips  riste  tgni.o.u. b. 

Sao Luis, 28 de Janeiro de 2020. 

Salatiel Santos Sodré 

\\Gestor  de contratos 
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- TAO Solo AUTENT023983K2F9KiKDERPD1491  

Escrevente"  DENNIS DE LIMA  SILVA  .Data/Kora 
28Vi2c2.0 130049  Ato.  1319 Eraolunitootoa R6 4 40 
FERC. Re 010. valor Tone 4,60. Consults a vaNdea• 
dilate solo sat httos.easlo.tatlitioa.br  



c,:: rz . aPágteira\1 de 3 
1 1 I i 

_JC10 -4 
ALTERAÇÃO CONTRAUAL DA EMPRESA YAMOVEIS COMÉRCJO-SttriB 'a. S  

EIRELI ' %.1",,, ,..:,..- CNPJ N° 30/47.369/0001-23 •4 . ' 
s  

CIPRIANO AMORIM CASTRO. Brasileiro, Solteiro, Empresário, natural de Mata Roma - 
Maranhão, nascido 26/09/1972, CPF n° 418.559.303-15 e carteira nacional de habilitação n° 
00225292029 DETRAN/MA, residente e domiciliado na Rua das Siriemas, n° 01, Apartamento 
602-A,  Res  Reserva da Lagoa, Jardim Renascença,  Cep:  65.075-390, São Luis-Ma, Titular da 
empresa, sob o nome empresarial de YAW:WEIS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, 
estabelecida a Rua Auxiliar II, N° 28-A, Quadra 13, Cohajap,  Cep:  65.072-790, São Luis-Ma, e 
devidamente registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob NIRE 21600126886, 
arquivada em 04/03/2020, e inscrição no CNPJ sob n.° 30.747.369/0001-23, resolve, neste ato 
alterar o Ato Constitutivo, nas condições que seguem: 

CLAUSULA PRIMEIRA: A sede da Empresa passa a ser na Avenida JerÔnimo de 
Albuquerque Maranhão 337, Galpão N° 001, Bequimão,  Cep:  65.063-395, São Luis-Ma. 

CLAUSULA SEGUNDA: 0 objeto social da empresa passa a ser: Comércio varejista de 

• móveis, Serviços de montagem de móveis de qualquer material, Instalação de portas, 
janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material, Comércio Varejista 
especializado de equipamentos e suprimentos de informática. Comércio varejista 
especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e  video  Reparação de artigos 
do mobiliário, Fabricação de móveis com predominância de madeira e Fabricação de 
móveis com predominância de metal 

0 titular resolve consolidar as clausulas presentes no ato constitutivo e demais 
alterações, que passam a ter os seguintes termos e condições: 

CIPRIANO AMORIM CASTRO. Brasileiro, Solteiro, Empresário, natural de Mata Roma - 
Maranhão, nascido 26/09/1972, CPF n°418.559.303-15 e carteira nacional de habilitação 
n° 00225292029 DETRAN/MA, residente e domiciliado na Rua das Siriemas, n° 01, 
Apartamento 602-A,  Res  Reserva da Lagoa, Jardim Renascença,  Cep:  65.075-390, São 
Luis-Ma. 

CLAUSULA PRIMEIRA: A Empresa Individual de Responsabilidade Individual gira sob o 
nome empresarial de YAMÓVEIS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, com sede na 
Avenida  Jeronimo  de Albuquerque Maranhão 337, Galpão 001, Bequimão,  Cep:  65.063-
395, São Luis-Ma, podendo estabelecer filiais e sucursais em qualquer ponto do território 
nacional, obedecendo ás disposições legais e vigentes. 

CLAUSULA SEGUNDA: A empresa tem como objeto social: Comércio varejista de móveis, 
Serviços de montagem de móveis de qualquer material, Instalação de portas, janelas, 
tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material, Comércio Varejista 
especializado de equipamentos e suprimentos de informática. Comércio varejista 
especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e  video  Reparação de artigos 
do mobiliário, Fabricação de móveis com predominância de madeira e Fabricação de 
móveis com predominância de metal 



0"bliP igOa 2 de 3 CLAUSULA TERCEIRA: 0 capital da empresa é de R$ 150.000,00 (Cento e .0  
mil reais), inteiramente integralizado, em moeda corrente nacional. , 

Parágrafo único — A responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizbdo. • s 

CLAUSULA QUARTA: 0 Sr° CIPRIANO AMORIM CASTRO, declara, sob as penas da lei,'q 
não participa de nenhuma outra empresa dessa modalidade. 

Cláusula QUINTA:. 0 prazo de duração da empresa será por tempo indeterminado. 

Cláusula SEXTA A administração da empresa será exercida isoladamente pelo titular, já 
qualificado. 

Parágrafo único — 0 Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está 
impedido, por lei especial, e nem condenado ou encontrar-se sob os efeitos de 
condenação, que o proiba de exercer a administração de empresa individual de 
responsabilidade limitada (EIRELI). 

E, firma o presente Ato Constitutivo, em 01 (Uma) via, de igual teor, indo após para o 

4101 competente arquivamento na JUCEMA (Junta Comercial do Estado do Maranhão). 

São Luis (Ma), 20 de Outubro de 2020 

CIPRIANO AMORIM CASTRO 

CPF N° CPF n°418.559.303-15 

CNH n° 00225292029 DETRAN/MA 
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital 

Secretaria de Governo Digital 

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração 

ASSINATURA ELETRÔNICA  

Certificamos que o ato da empresa YAMOVEIS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI consta assinado digitalmente 

por: 

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) 

CPF Nome 

41855930315 CIPRIANO AMORIM CASTRO 

• 

JUCEMA 

CERTIFICO 0 REGISTRO EM 20/10/2020 1401 SOB N° 20200992066. 

PROTOCOLO. 200992066 DE 20/10/2020. 

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO : 12005041252. CNPJ DA SEDE: 30747369000123. 

NIRE: 21600126886. COM  EFEITOS DO REGISTRO EM: 20/10/2020. 
YAMO-VEIS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI 

LfLIAN  THERESA  RODRIGUES MENDONÇA 
SECRETARIA-GERAL 

www.empresafacil.ma.gov.br  

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito A comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, 
informando seus respectivos códigos de verificação. 
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.,. REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL i . 

• 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA  

‘,.._ • ,-.7: 4-1.^7., i 
NOMERO DE INSCRIÇÃO 

30.747.369/0001-23 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

DATA DE ABERTURA '''.....,,,,,,...., 

20/06/2018 

NOME EMPRESARIAL 

YAMOVEIS COMERCIO E SERVICOS EIRELI 

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO )NOME DE FANTASIA) 

YAMOVEIS 
PORTE 
ME 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL 
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDARIAS 

31.01-2-00 - Fabricação de men/6s com predominância de madeira 
31.02-1-00 - Fabricação de moveis com predominância de metal 
33.29-5-01 - Serviços de montagem de moveis de qualquer material 
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 

i 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de  audio  e  video  
r 95.29-1-05 - Reparação de artigos do mobiliário 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 

230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresari 

LOGRADOURO 

AV  JERONIMO DE ALBUQUERQUE MARANHAO 
NUMERO 
337 

COMPLEMENTO  

GALPA001 

CEP 
65.063-395 

BAIRRO/DISTRITO 

BEQUIMAO  
MUNICÍPIO 

SAO LUIS  
UF 
MA 

ENDEREÇO ELETRONICO 
YAMOVEIS@HOTMAIL.COM  

TELEFONE 
(98) 8405-0896 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
.***. 

SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
20/06/2018 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

/ 
SITUAÇÃO ESPECIAL 
•******* 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
*** ..... 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 28/09/2021 ás 09:55:24 (data e hora de  Brasilia).  Página: 1/1 

1/1 



27/09/2021 11'40 Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

02018 PORTAL DA REDESIM. Todos direltos reservados. 

2/2 https //servicos.recetta.fazenda.gov.briseivicosknpjreva/Cnpireva_qsa.asp  



   

   

CAIXA 

 

AIXA ECONÓMICA FEDERAt 

Certificado de Regularidade 
do FGTS - CRF 

  

Inscrição: 30.747.369/0001-23 

Razão SOCial:YAMOVEIS COMERCIO E SERVICOS EIRELLI 

Endereço: AV  JERONIMO DE ALBUQUERQUE MARANHAO 337 GALPA001 / NOVO 
ANGELIM /  SAO LUIS  / MA / 65063-395 

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o  Art.  
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a 
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o 
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS. 

0 presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de 
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, 
decorrentes das obrigações com o FGTS. 

Validade:19/09/2021 a 18/10/2021  

  

Certificação Número: 2021091903563191138905 

Informação obtida em 28/09/2021 21:17:19 

 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta 
condicionada a verificação de autenticidade no  site  da Caixa: 
wvvw.caixa.gov.br  
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202'.1 ÚLTIMA ALTERAÇÃO: 7 1.)  INSC ESTADUAL - xi7 752-9 

RAZÃO SOCIAL: YA1.10VEIS COMERCIO E SERVICOS EIRELI 

SERASA: SITUAÇÃO FISCAL, REGULAR  

MOT IVOS  FISCAIS:  

+AM: 450108033 
• EATAM909 /202 

HOR  N t til I \ R! \ 
FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE 

ENDEREÇO FISCAL 
CEP 

ENDERECO  
COMPLEMENT°,  

PONTO DE REFERENC.: 
CIDADE, 

TELEFONE: 
CEP CAIXA POSTAL: 

AVE  ANA JANSEN MAESTRO JOAO  NUNES  
1..0-A A 

SA() LUIS 

!WS-K:5-0896 

C0000-000  

NUMERO 21101 

BAIRRO:  SAO  FRANCISCO 

ESTADO MA 
FAX 

CPFICNPJ: 
RA/AO SOCIAL:  

BORE:  
INICIO DE ATIVIDADES: 

AGENCIA REGIONAL: 
TIPO DE SOCIEDADE: 

REGIME DE  PAD.:  
DATA OBRIG NFE: 

CORREIO ELETRONICO: 

30 747.369/0001-23 

YAMOVEIS COMERCIO E SERVIÇOS EIREJ 

21102217634 

20;0612018 

01 - AGENCIA  OE SAO LUIS  
EIRLLI 

SIMPLES NACIONAL 

YAMOVE/SAHOTMAl_.COM 

INSC. CENTRALIZADORA: 

TIPO PESSOA, JURIDICA 
CAPITAL SOCIAL: 150,000,00 

UFRE: .18 - UFRL;SAO  LUIS 
CAT  DO ESTABELECIMENTO: MATRIZ OU UNICO 

DATA OBRIG EFDi 
AREA  UTILIZADA  ' 20908  

ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO 
CEP 

ENDEREÇO 
COMPLEMENTO: 

PORTO DE REFERENC.: 
CIDADE: 

TELEFONE: 
CEP CAIXA POSTAL: 

65072-790  

RUA AUXILIAR  II 

QUADRA13 

PROXIMO A ACADEMIA  ECO  FITNESS 

SAO LUIS 

19816405-0896  

NÚMERO: 28A 

BAIRRO i CO,  +AJAP 

ESTADO: MA 
FAX. 

ALOES  JUDICIAIS 
TIPO I-  DATA INCLUSA0 I DATA REVOGACAO IDOC. CONCESSÃO EFEITO 

INCENTIVOS REGIMES ESPECIAIS 
TIPO DATA FIN  SITUAÇÃO DATA INICIO 

• 

• 

SITUACAO CADASTRAL Ai G 

MOTIVO CADASTRAL 

DADOS GERAIS 

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS 
ORDEM COMO DESCRIÇÃO 

47541101 COMERCIO VAREJIS-  A DE MOYEIS 

s 3329.501 SERVIÇOS DE MONTACiEM DE MOVEIS DE QUALQUER MATERIAL 

4330402 INSTALAÇÃO DE PORTAS. JANELAS, TE ros. DIVISÓRIAS E ARMARIDS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL 
.. 4751.101 COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E St-PRIMENTOS DE INFORMATICA 

4753900 COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE  AUDIO  E  VIDEO  

9529,C5 REPARAÇAO DE ARTIGOS DO MO2ILIARIC 

REPRESENTANTES LEGAIS 
CNNiCPF NOMEIRAZÃO SOCIAL TIPO DE RELAÇÃO 

-11E355930315 CIPRIANO AMDRIM CASTRO .901 - EMPRESARIO 

,11013310352 LUCIANO CARDOSO 01 IZ CONTACOP.  

Rio existem Actives Judiciais para essa eisericao estadual. 

OBRIGATORIEDADE OBRIGATORIEDADE I CREDENCIAMENTO 
TIPO DATA INICIO DATA FIM SITUAÇÃO 

1CMS 01•01 , ., Ar.v:.1 

14F-0 1 8/07 '..il i 8 Ativo 

Mão custem Incentives-Reuitines Especiais Pa,a  essa 

PAriiira 1 CU': 1 
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Li 135  ATO: 00133918 LIVRO: 0683 
Traslado No 1 

PROCURAÇÃO BASTANTE QUE FAZ YAMOVEIS COMERCIO E 
SERVIÇOS EIRELI NA FORMA ABAIXO: 

SAIBAM quantos este público instrumento de procuração virem que. aos 
vinte e dois dos do mês de outubro do ano de ml e dezenove (22/10/2019). nesta cidade de  Sao  Luis. 
Capital do Estado do Maranhão. nesta Serventia, perante mim. Antonio Mane Maia de Jesus, Escrevente 
Juramentado, compareceu como Outorgante: YAMOVEIS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, pessoa 
jundica de direito privado. Inscrita no CNPJ sob o n°30 747 369/0001-23. com  sede a Rua Auxiliar II. n° 28 - 
A. Quadra 13. Cohajap. São Luis/MA. CEP:65.072-790: neste ato representada por seu titular JOAO 
AMORIM CASTRO. brasileiro, solteiro. empresario. natural de Mata Roma/MA. nascido em 24/11/1973. 
portador da Cédula de Identidade n.° 056597412015-0 expedida pela SSP/MA em 13/07/2015 e inscrito no 
CPF n.° 450,108,033-72, residente e domiciliado na Avenida Japonesa. n° 04. Quadra 16, Novo Cohatrac. 
São Jose de Ribamar/MA, CEP: 65.110-000, reconhecida como a própria em face dos documentos que me 
foram exibidos e de cuja capacidade juridica dou fé E por ela me foi dito que. por este público instrumento 
e na melhor forma de direito, nomeia e constitui seu bastante Procurador: CIPRIANO AMORIM CASTRO. 
brasileiro, solteiro. empresario, natural de Mata Roma/MA. nascido em 26/06/1972, portador da Carteira 
Nacional de Habilitação n.° 00225292029 expedida pela DETRAN/MA em 16/03/2018 e inscrito no CPF n.° 
418.559.303-15. residente e domiciliado na Rua Das Siriemas, n°  1 -  Apt.  602. Bloco A Cond Reserva 
Lagoa Residencial Clube, Jardim Renascença. São Luis/MA. CEP: 65.075-390. A quem confere poderes 
especiais para onde com esta se apresentar e preciso for tratar e resolver todo e qualquer assunto a bem 
de direito e interesse da firma Outorgante, podendo para tanto comprar e vender mercadorias, contratar e  
executer  serviços do seu ramo de negocio. efetuar e receber pagamentos de qualquer ilatureza. inclusive 

impostos e taxas, representa-la perante as Repartições Públicas Federais. Estaduais.  Municipals.  
Autarquias. Sociedades de Economia Mista. FGTS Cxa Econbmica Federal). Receita Federal do Brasil, 
Delegacia da Receita Federal (Imposto de Renda), Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, Instituto 
Nacional de Seguro Social - INSS, Secretária Municipal da Fazenda - SEMFAZ, Secretaria da Receita 
Estadual - SEFAZ, Prefeitura Municipal de São Luis-MA, Junta Comercial do Estado do  Maranhao.  
requerer e receber senhas. certidões de qualque.  natureza fazer acordos,  firmer  compromisso. praticar 
solicitação de pesquisa de situação fiscal e cadastral. relatórios de restrições de tributos previdenciários 
assinar e requerer o que for necessário, requerer certidões de qualquer natureza, declarar, pagar taxas e 
tributos devidos. especialmente DARF. REDARF. solicitar isenção de Imposto Sobre Servigos-ISS. negociar 
débitos. fazer parcelamento.  declarer  o numerc de parcelas. fazer juntada e desentranhamento de 
documentos. negociar divides fiscais regularizar a citada empresa onde se fizer necessário, especialmente 
no que disser respeito ao Imposto de Renda ou qualquer outra divide em nome da mandante. prestar 
compromisso, fazer declarações. podendo ainda representar a Outorgante perante a Empresa 
Brasileira de Correios e Telégráfos - EBCT e Delegacia da Receita Federal. em qualquer de seus 
Departamentos ou Postos de Atendimento, para. com  poderes especificos, solicitar a emissão e 
validação de Certificado Digital junto a ICP-Brasil, podendo praticar todos os atos e assinar todos 
os documentos inerentes ao bom desempenho deste mandato; bem assim, contratar. aceitar e 
estabelecer clausulas e condições contratuais representa-la perante bancos em geral, inclusive Banco do 
Brasil S/A, Caixa Econômica Federal, Banco Bradesco S/A, Banco 106 Unibanco S/A, HSBC, Banco  
Santander  S/A, Banco da Amazônia S/A, Banco do Nordeste do Brasil S/A, Banco Safra S/A, assinar o 
que for necessário, abrir, movimentar encerrar cortas bancárias, fazer depósitos e retiradas, solicitar 
saldos, extratos de contas e talões de cheques. requisitar. emitir, assinar, endossar bloquear e desbloquear 
cheques. (receber cheques devolvidos pela compensação). receber  duplicates,  requerer e receber cartão 
magnético, gravar senha, usar referido cartão. requerer e receber cart5c de crédito. contrair empréstimos 
banaários, celebrar instrumentos de crédito e/ou contratos de financiamentos perante qualquer banco ou 
financeira pública ou particular, assinar os contratos necessarios, requerer e receber Certidões  negatives  ou 
qualquer outra, dar quitação, assinar contratos de qualquer natureza. inclusive prestação de serviços, abrir 
e encerrar filiais, participar de concorrências públicas. tomadas de pregos. licitações e carta-convite, 
pregões presenciais e eletrônicos. dar lances. concordar e discordar de decisões. interpor recursos 
credenciar funcionários para as mesmas. assinar os documentos necessários, admitir e demitir 
empregados, assinar (GRFC) (AM). movimentar conta de FGTS. representb-la(s) perante Ministério do 
Trabalho. Junta de Conciliação, Julgamento e Justiça do Trabalho, receber passar recibo e dar quitação. 
bem assim representá-la junto ao Sindicato de Classe. para tratar de assuntos e interesse da firma, bem 
assim. representá-lo(a)(s) ainda perante Departamento Estadual de Transito-DETRAN, DNER/DN1T. 



ATO: 00133918 
LLJ / 

DER, Secretaria Municipal de Transito e Transportes - SMTT, Policia Interestadual -PQLINTER „rt." 
CONTRAN, Delegacias, Policia Rodoviária Federal - PRF, Delegacias de Roubos e Futtqs d 
Veiculos, Depósito de Veiculos Apreendidos-OVA, Inspetorias de Trânsito, Seguradoras,:B*(:,„ 
financiador em qualquer de seus departamentos e onde se fizer necessários, para tratar e resolver 
qualquer assunto, inclusive assinar documentos de tránsferencias. requerer a 2°  Via do DUT. Certificado 
de Registro e Licenciamento de Veiculo-CRVL (IPVA) carne de IPVA. requerer parcelamento de multa6 
IPVA. CRLV Seguro Obrigatório recorrer de muliaz autuadas. requerer baixa de roubos e furtos. 
comunicar acidentes requerer baixa. promover registro d ocorrências e periciais, tomar ciência de laudos 
periciais. receber segurc em caso de sinistro. per,-,7ar impostos e taxas. inclusive IPVA, receber 
comprovante ue pagamento. passar recibo e dar quitação. contratar adogado com a cláusula  "Ad  Judicia". 
para defender todos os direitos e interesse da firma em qualquer Juizo, Instancia ou Tribunal concordar 
discordar, transigir, desistir, firmar acordo e compromissos receber citação, notificação e intimação. 
substabelecer no todo ou em parte com ou sem reserva de poderes realizar para o fiel desempenho deste 
mandato outoraante(s) e outorgado(s) assumem inteira responsabilidade pelos documentos que me foram 
apresentados. O representante da empresa declara que concorda com este mandato e que é 
responsável por todas as informações aqui prestadas, e ainda, que é ciente não só da 
responsabilidade civil e criminal decorrente da inveracidade das informações prestadas, como 
também das sanções civis e penais a que se sujeita, caso este instrumento exorbite os limites dos 
poderes que lhe são permitidos delegar, nos termos do contrato social da empresa outorgante. 0 
nome e os dados do procurador bem como os elementos relativos ao objeto do presente 
instrumento foram fornecidos e conferidos pela outorgante, que por eles se responsabiliza 
totalmente, bem como pela veracidade e por qualquer incorreção, sendo inalteráveis após a 
assinatura, salvo através de novo ato  juridic°  mediante retificação, respondendo civil e 
criminalmente pelas declarações feitas ou por quaisquer atos de falsidade ou omissão que benefic 
ilegalmente. Assim o disse, leu, aceita e assina. Adverti a outorgante para o conteúdo e significado do 
ato. Dispensadas as testemunhas na forma da l E.1 atenção ao disposto no artigo 11 do Provimento n.° 
18/2012 do Conselho Nacion:::de Justiça. infc:.inamos que o sinal público do Tabelião e de seus prepostos 
encontra-se .derositado na Centr-I Notarial de Sers.icr Eletrônicos Compartilhados - CENSEC Selo n° 
PROCUR029983ZCE6XW2SJZEK6S80, PR00AD029983H0XSQ5T775HX9618, os emolumentos foram 
pagos conforme GR n° 00034103. no Valor de RS 90.60. FERC RS 2.70. Total RS 93.30. 
Eu. . Antonio Maria Maia de Jesus, Escrevente Juramentado. conferi, li e encerro o 
presente ato colhendo as assinaturas. Eu, Gustavo  Anibal  Macedo Coelho, Tabelião Interino, 
subscrevo e dou fe. Trasladada em seguida 
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YAMOVE1S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 
JOAO AMOR1M CASTRO  

Ern test. da verdade 

Antonio Maria l'Aaia de Jesus 
Escrevente Juramentado 



"i I LUDO  PARA €1 :3C; ! 0 F? 1  

Sao Luis - MA, 04 de  Outubro  2021. 
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Ilmo. Sr 
Pregoeiro e demais membros da  CPL  
Prefeitura Municipal de  SAO  BERNARDO/MA  
Ref.:  PREGÃO ELETRÔNICO SRP N9  035/2021 

A empresa YAMÓVEIS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME, inscrita no CNPJ (MF) n.9 30.747.369/0001-23, e Inscrição 
Estadual n.2  12.567.752-9, sediada na Avenida  Jeronimo  de Albuquerque  Maranhao  vi9  337 - Galpão 01 Bairro 
- BEQUIMÃO -  Sao  Luis- Maranhão, telefones (98)33042729 / 3301 3891 e 98405 0896, vem por meio desta propor 
pregos para o fornecimento bens permanentes abaixo. 

LOTEI - MOBILIA EM AÇO 

ITEM DISCRIMINAÇÃO MARCA/ 
FABRICANTE UNID QUANT . 

PREÇOS R$ 

Unitário Total 

1 

Armário em aço chapa 24 medindo 1980 x 900 x 400  
corn  prateleiras internas reguláveis, confeccionadas na 
chapa 24 com 02 portas individuais contendo maçaneta 
e chaves. 

YAWN/EIS UNID 30 1.479,50 44.385,00 

2 

Armário em aço medindo 1600 x 720 x 320 com 
prateleiras internas reguláveis, confeccionadas na chapa 
26 com 02 portas individuais contendo maçaneta e 
chave. 

YAWN/EIS UNID 30 1.247,00 37.410,00 

3 

Armário tipo arquivo em aço com 04 gavetas para pasta 
suspensa, confeccionadas na chapa 26 com tratamento 
ante ferrugem e pintura em epOxi, contendo fechadura e 
chaves. 

YAWN/EIS UNID 20 1.601,00 32.020,00 

4 Estante de  ago  chapa 24 com 06 prateleiras com reforço - Omega,  medindo 1980 x 900 x 300mm. YAWN/EIS UNID 100 492,00 49.200,00  

5 Estante de aço chapa 24 com 06 prateleiras com reforço - Omega,  medindo 1980 x 900 x 400mm. YAW:WEIS UNID 60 761,00 45.660,00  

6 

Roupeiro de  ago  08 portas, com estampa nas portas, 
permitindo ventilação. Fechamento com pitão para 
cadeado, carenagem protetiva, pintura texturizada 
eletrostática a p6, medindo 1820 x 625 x 420mm, com 
capacidade estimada de 15kg por compartimento. 

YAWWEIS UNID 10 1.863,00 18.630,00 

7 

Roupeiro de aço 12 portas, com estampa nas portas, 
permitindo ventilação. Fechamento com pitão para 
cadeado, carenagem protetiva, pintura texturizada 
eletrostática a pó, medindo 1820 x 925 x 420mm, com 
capacidade estimada de 15kg por compartimento. 

YAWN/EIS UNID 10 2.829,00 28.290,00 

8 

Roupeiro de aço 16 portas, com estampa nas portas, 
permitindo ventilação. Fechamento com pitão para 
cadeado, carenagem protetiva, pintura texturizada 
eletrostática a p6, medindo 1820 x 1225 x 420mm, com 
capacidade estimada de 15kg por compartimento. 

YAWN/EIS UNID 10 3.265,00 32.650,00 

YAMDVEIS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME 
Avenida  Jeronimo  de Albuquerque  Maranhao  n° 337 - Galpão 01 - Bairro - BEQUIMÃO  

SAO LUIS  - MARANHÃO - CEP: 65063-395  
TEL:  (98) 3304 2729p3301 3891 -  e-mail:  vamoveisalhotmaiLcom  
CNPJ: 30.747.369/0001-23 - INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.567.752-9 

1 



YAMOVEI 
VALOR TOTAL DO LOTE I N,Z,r, (12$ 288.245,00 

LOTE II- CADEIRAS 

ITEM DISCRIMINAÇÃO MARCA/ 
FABRICANTE 

UNID QUANT. 
PREÇOS R$ 

Unitário Total 

1 

Longarina, com 02 lugares encosto com dimensional de 
470mm de largura X 300mm de altura, assento com 
dimensional de 410mm de profundidade e 465mm de 
largura tratamento tratado  anti  ferrugem e pintura 
eletrostática epóxi. 

YAMÓVEIS UNID 40 372,00 14.880,00 

2 

Longarina, com 03 lugares, encosto com 
dimensional de 470mm de largura X 300mm de 
altura, assento com dimensional de 410mm de 
profundidade e 465mm de largura sistema de 
fixação por parafusos, Estrutura  ern ago  com 
tratamento tratado  anti  ferrugem e pintura 

eletrostática el:63(i. 

YAMÓVEIS UNID 40 581,00 23.240,00 

3 

Cadeira fixa anatômica em  PVC  rígido com encosto com 
dimensional de 470mm de largura X 300mm de altura, 
assento com dimensional de 410mm de profundidade e 
465mm de largura sistema de fixação por parafusos 
Estrutura em tubo de  ago  7/8" chapa 18 com tratamento  
anti  ferrugem e pintura eletrostática epóxi. 

YAMÓVEIS UNID 100 172,00 17.200,00 

4 

Cadeira tipo "Presidente", giratória, com braços tipo 
corsa em PU, assento e encosto em espuma injetada 
anatômica, revestida em couro ecológico de alta 
qualidade, base giratória com  relax  e rodízios 
duplos em  nylon,  

YAMÓVEIS UNID 30 1.036,00 31.080,00 

5 

Cadeira tipo "Diretor", giratória, com braços tipo 
corsa em PU, assento e encosto em espuma 
injetada anatômica, revestida em couro ecológico 
de alta qualidade, base giratória 
com  relax  e rodízios duplo em  nylon,  

YAMÓVEIS UNID 30 902,00 27.060,00 

6 

Cadeira tipo "operacional", giratória, com braços tipo T 
regulivel, assento e encosto em espuma injetada 
anatômica, revestida  ern  couro ecológico de alta 
qualidade, base Oratória com rodízios duplos em  nylon,  

YAMÓVEIS UNID 60 667,00 40.020,00 

7 

Cadeira tipo "secretaria", giratória, sem braços, assento e 
encosto em espuma injetada, revestida em couro 
ecológico, base giratória em  ago  com capa de  nylon  e 
rodízios duplo em  nylon,  

YAMÓVEIS UN1D 100 389,00 38.900,00 

8 

Cadeira fixa espuma injetada anatômica, revestida tecido. 
Base em tubo de aço com tratamento  anti  ferrugem e 
pintura 
eletrostática epóxi. 

YAMÓVEIS UNID 100 188,00 18.800,00 

VALOR TOTAL DO LOTE II R$ 211.180,00 

LOTE Ill - BEBEDOURO 

ITEM DISCRIMINAÇÃO MARCA/  
FABRICANTE UNID QUANT. 

PREÇOS R$ 

Unitário Total 

1 

Bebedouro Industrial elétrico com bandeja aparadora de  
ago  inoxidável com 03 torneiras, frente: 60 cm, lateral: 
65 cm, altura: 1,30 cm, peso: 56 kg, Condensação: ar 
forçado, armazenagem de água, refrigerada: 80 litros, 
compressor hermético: 1/5. 

YAMÓVEIS UNID 12 4999,8 59.997,60 

VALOR TOTAL DO LOTE  HI  R$ 59.997,60 

YAMÓVEIS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME 
Avenida  Jeronimo  de Albuquerque Maranhão ng 337 - Galpão 01 - Bairro - BEQUIMAO  

SAO LUIS  - MARANHÃO - CEP: 65063-395  
TEL:  (98) 3304 2729P3301 3891 -  e-mail:  vamoveisahotmaiLconk 
CNPJ: 30.747.369/0001-23 - INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.567.752-9 

2 



LOTE IV MOBILIA EM MDF 
-. .., 

, , 
.. 

ITEM DISCRIMINAÇÃO MARCA/ 
FABRICANTE QUANT. 

.. PRECOSRV
UNID 

Unitário Total 

1 

Mesa em MDF de 18mm dupla face, com Pé ferro duplo 
simples com tratamento ante ferrugem, pintura 
eletrostática epóxi, medidas aproximadas 1000 x600 
x740 MM. 

YAMÓVEIS UNID 50 327,00 16.350,00 

2 

Mesa em MDF de 18mm dupla face, com Pé ferro duplo 
simples com tratamento ante ferrugem, pintura 
eletrostática epóxi, medidas aproximadas 1000 x600 
x740 MM. 

YAMÓVEIS UNID 50 511,00 25.550,00 

3 

Mesa em MDF de 18mm dupla face, com Pé ferro duplo 
simples com tratamento ante ferrugem, pintura 
eletrostática epóxi, com 02 gavetas e chaves, medidas 
aproximadas 1500 x600 x740 MM. Marca Yamóveis 

YAMÓVEIS UNID 20 598,00 11.960,00 

4 

Mesa em forma de L dinâmica confeccionada em MDF de 
30mm dupla face, podendo ser montada em ambos os 
lados, com Painel na mesma cor do MDF, com 02 gavetas 
e chaves, medidas aproximadas 1400 x 1400 x 600 x 740 
MM. 

YAMÓVEIS UNID 20 1.331,00 26.620,00 

5 

Armário baixo de MDF de 18mm com 02 portas e chaves, 
em interna, portas com dobradiças inox, puxadores em  
nylon,  medindo 900 x 750 x 400mm madeira de (MDF), 
com acabamento em fita de borda, revestimento superior 
em laminado melandnico de alta pressão com o 
acabamento texturizado, prateleira reguliveL 

YAMÓVEIS UNID 25 551,00 13.775,00 

6 

Armário alto de MDF de 18mm com 02 portas e chaves, 
em madeira de (MDF), com acabamento em fita de borda, 
revestimento superior em laminado melandnico de alta 
pressão com o acabamento texturizado, prateleiras 
reguláveis interna, portas com dobradiças inox, e 
puxadores de  nylon,  medindo 1800 x 800 x 400mm 

YAMÓVEIS UNID 25 1.067,00 26.675,00 

7 

Armário misto alto de MDF de 18mm com 02 portas e 
chaves, em madeira de (MDF), com acabamento em fita 
de borda, revestimento superior em laminado 
melaminico de alta pressão  corn  o acabamento 
texturizado, prateleiras reguláveis interna e externa, 
portas com dobradiças inox, e puxadores de  nylon,  
medindo 1800 x 800 x 400mm 

YAMÓVEIS UNID 25 1007,00 25.175,00 

8 

Maca com balcão para exames fixa, confeccionada com 
madeira MDF, leito estofado é revestido em courino de 
alta qualidade, dotada de encosto reclinAvel em  tees  
posições diferentes, aumentando a eficácia dos exames 
ou dos procedimentos de fisioterapia. Equipada com um 
balcão e prateleira interna, e gavetas para acondicionar 
matérias diversos. Medidas: 180 cm x 80 cm x 60 cm (C x 
A x L) Madeira: MDF 18mm branco Cabeceira Regulivel 
Estofado: D-26 revestido em courino 

YAMÓVEIS UNID 10 2735,00 27.350,00 

VALOR TOTAL DO LOTE IV R$ 173.455,00 

LOTE V - MÓVEIS 

ITEM DISCRIMINAÇÃO MARCA/ 
FABRICANTE QUANT. 

PREÇOS R$
UNID 

Unitário Total 
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1 

Carteira universitária anatamica, encosto com 
dimensional de 470mm de largura X 300mm de altura, 
assento com dimensional de 410mm de profundidade e  
465mm de largura sistema de fixação por parafusos, 
estrutura confeccionada em tubo industrial com costura 
019 x 1,5mm para suporte da prancheta e fixação do 
encosto, curvada mecanicamente com grau de inclinação 
do encosto, assento e prancheta conforme norma 
especifica, pernas em tubo oblongo medindo 16 x 30 x 
1,5mm, estrutura com tratamento  anti  corrosivo e 
fosfatizante por imersão, pintura eletrostática a pó epóxi 
na cor branca curada e polimerizada em estufa a 210°C, 
sapatas de contato ao piso para proteção da pintura, 
porta livros fechado nos três lados com abertura frontal 
para colar objetos sendo seu dimensional total com 
abertura de 120mm sob assento, prancheta anatômica 
dotada de dois porta canetas sendo um posterior no 
centro e outro inferior direito, lateral direita da 
prancheta com curvatura para uma maior ergonomia, 
dimensionais 340mm de largura e 560mm de 
comprimento, prancheta com altura total de 700mm ate 
o chão e assento com altura total de 450mm ate o chão, 
assento medindo 410 x 465mm, encosto 410 x 300mm, 
porta-livros medindo 372 x 339 x167rrirri, pranchetas 
medindo 560 x 340mm, todos confeccionada em 
polipropileno injetado na cor azul. 

YAMÓVEIS UNID 800 
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268.000,00 

2 

Conjunto educação infantil colorido, composto por 01 
mesa 70 x 70cm e 04 cadeiras color em  PVC  rígido 
padrão FNDE, estrutura em tubo de  ago  7/8, tampo 
dupla face em MDF de 18mm color, com acabamento em 
fita de borda flexível na cor das cadeiras, estrutura em 
tubo  ago  com tratamento ante ferrugem, pintura 
eletrostática epóxi. 

YAMÓVEIS Conj. 20 1.030,00 20.600,00 

3 

Conjunto escolar CIA 04, mesa com tampo em madeira 
aglomerada (MDP), com os cantos arredondados, 
espessura 18mm com revestimento superior em 
laminado melaminico de alta pressão com o acabamento 
texturizado cor CINZA, afixado A estrutura com parafusos 
de 5,0mm de 0 x 45mm de comprimento. Porta livros em 
polipropileno, afixado A estrutura por rebites de repuxo 
com 4,0 mm de 0 x 10 mm de comprimento e com o 
símbolo internacional da reciclagem. Ponteiras e sapatas 
em polipropileno copolimero virgem afixado por meio de 
encaixe. Coluna e travessa longitudinal em tubo oblongo 
29 x 58 mm  (CH  16), travessa superior em tubo 0 114"  
(CH  16) e pés confeccionados  ern  tubo 0 1 lh"  (CH  16). 
Dimensões aproximadas: CJA-04  (Lx  P x A) 600 x 450 x 
644 mm; Cadeira: Assento e Encosto em Polipropileno e 
afixado A estrutura por rebites de repuxo. Em 
polipropileno copolimetro virgem, com o símbolo 
internacional de reciclagem e afixado por meio de 
encaixe. Estrutura tubular 0 20,7 mm  (CH  14). 
Dimensões aproximadas: CJA-04: Encosto 396 x 198mm, 
Assento 400 x 350mm, Altura até o assento 380 mm. 

YAMÓVEIS Conj. 150 532,00 79.800,00 
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Conjunto escolar CIA 05, mesa com tampo em madeira 
aglomerada (MDP), com os cantos arredondados, 
espessura 18mm com revestimento superior em 
laminado melamfnico de alta pressão com o acabamento 
texturizado cor CINZA, afixado A estrutura com parafusos 
de 5,0mm de 0 x 45mm de comprimento. Porta livros em 
polipropileno, afixado A estrutura por rebites de repuxo 
com 4,0 mm de 0 x 10 mm de comprimento e com o 
símbolo internacional da reciclagem. Ponteiras e sapatas  
ern  polipropileno copolfmero virgem afixado por meio de 
encaixe. Coluna e travessa longitudinal em tubo oblongo  
29 x 58 mm  (CH  16), travessa superior em tubo 0 1 1/4"  
(CH  16) e pés confeccionados em tubo 0 1 W  (CH  16). 
Dimensões aproximadas: CIA-OS  (Lx  P x A) 600 x 450 x 
710 mm; Cadeira: Assento e Encosto em Polipropileno e 
afixado i estrutura por rebites de repuxo. Em 
polipropileno copolfmetro virgem, com o símbolo 
internacional de reciclagem e afixado por meio de 
encaixe. Estrutura tubular 0 20,7 mm  (CH  14). 
Dimensões aproximadas: CIA-05: Encosto 396 x 198mm, 
Assento 400 x 390mm, Altura até o assento 430 mm. 

YAM  OVEIS Conj. 180 

.--,, s  

575,00 
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103.500,00 

5 

Conjunto escolar CIA 06, mesa com tampo  ern  madeira 
aglomerada (MDP), com os cantos arredondados, 
espessura 18mm com revestimento superior em 
laminado melamfnico de alta pressão com o acabamento 
texturizado cor CINZA, afixado A estrutura com parafusos 
de 5,0mm de  O x  45mm de comprimento. Porta livros em 
polipropileno, afixado A estrutura por rebites de repuxo 
com 4,0 mm de 0 x 10 mm de comprimento e com o 
símbolo internacional da reciclagem. Ponteiras e sapatas 
em polipropileno copolfmero virgem afixado por meio de 
encaixe. Coluna e travessa longitudinal em tubo oblongo 
29 x 58 mm  (CH  16), travessa superior em tubo 0 1 1/4"  
(CH  16) e pés confeccionados em tubo 0 1 W  (CH  16). 
Dimensões aproximadas: CIA-06  (Lx  P x A) 600 x 450 x 
760 mm; Cadeira: Assento e Encosto em Polipropileno e 
afixado a estrutura por rebites de repuxo. Em 
polipropileno copolfmetro virgem, com o símbolo 
internacional de reciclagem e afixado por meio de 
encaixe. Estrutura tubular 020,7 mm  (CH  14). 
Dimensões aproximadas: CJA-06: Encosto 396 x 198mm, 
Assento 400 x 430mm, Altura ate o assento 460 mm. 

YAMÓVEIS Conj. 180 587,00 105.660,00 

6 

Conjunto escolar CIA3 com mesa em tampo em madeira 
aglomerada (MDP), com os cantos arredondados, 
espessura 18mm com revestimento superior em 
laminado melamfnico de alta pressão com o acabamento 
texturizado cor CINZA, afixado A estrutura com parafusos 
de 5,0mm de 0 x 45mm de comprimento. Porta livros em 
polipropileno, afixado A estrutura por rebites de repuxo 
com 4,0 mm de 0 x 10 mm de comprimento e com o 
símbolo internacional da reciclagem. Ponteiras e sapatas 
em polipropileno copolfmero virgem afixado por meio de 
encaixe. Coluna e travessa longitudinal em tubo oblongo 
29 x 58 mm  (CH  16), travessa superior em tubo 0 1 1/4"  
(CH  16) e pés confeccionados em tubo 0 1 W  (CH  16). 
Dimensões aproximadas: CJA-03  (Lx  P x A) 600 x 450 x 
464 mm; Cadeira fixa com estrutura em tubo de aço 
assento e encosto  ern  polipropileno e afixado ã estrutura 
por rebites de repuxo. Em polipropileno copolfmetso 
virgem, com o símbolo internacional de reciclagem e 
afixado por meio de encaixe. Estrutura tubular 020,7 
mm  (CH  14) Dimensões aproximadas: CJA-03: Encosto 

YAMÓVEIS Conj. 150 507,00 76.050,00 
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Conjunto para Professor (01 Cadeira + 01 Mesa) para 
professor, nos padrões estabelecidos pelo FNDE. Mesa 
com Tampo em madeira aglomerada (MDF), com os 
cantos arredondados, revestimento superior em 
laminado melamfnico de alta pressão com o acabamento 
texturizado cor CINZA, revestimento inferior em 
laminado melamfnico de baixa pressão com o 
acabamento na cor BRANCA e afixado A estrutura com 
parafusos de 5,0mm de 0 x 45mm de comprimento. Toda 
estrutura em tubos de  ago  carbono laminado a frio com 
tratamento antiferruginoso por fosfatização. Porta livros 
em Polipropileno puro de matéria prima reciclada ou 
recuperada, afixado A estrutura por rebites de repuxo 
com 4,0mm de 0 x 10mm de comprimento e com o 
símbolo internacional da Reciclagem. Ponteiras e sapatas 
em Polipropileno copolfmero virgem afixado por meio de 
encaixe. Coluna e travessa longitudional em tubo 
oblongo 29x58mm  (CH  16), travessa superior em tubo 0 
11/4" (CII 16) e pés confeccionados em tubo 0 1 W  (CH  
16). Cadeira com Assento em Polipropileno copolfmero 
virgem moldado e injetado anatomicamente ou com a 
opção em compensado anatômico moldado a quente com 
no mínimo sete laminas e afixado A estrutura por rebites 
de repuxo com 4,8mm de 0 x 12mm de comprimento. 
Toda estrutura em tubos de aço carbono laminado a frio 
com tratamento antiferruginoso por fosfatização. 
Ponteiras, sapatas e espagadores do  assent)  em 
Polipropileno copolimero virgem, com o símbolo 
internacional da reciclagem e afixado por meio de 
encaixe. Estrutura tubular 20,7mm 

YAMÓVEIS Conj. 30 619,00 18.570,00 

8 

Mesa Escolar para cadeirantes nos padrões estabelecidos 
pelo FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação) resistente e prática. Confeccionada em MDF 
revestido na face superior  ern  laminado de alta pressão 
e face inferior com contra capa, bordos  corn  fita de  PVC  
3mm azul. Estrutura composta por travessas inferiores 
em tubo de aço 01.1/2", superiores em 01.1/4" e 
colunas 29 x 58mm, pintura epOici pó liso brilhante. 
Bandeja porta livros em polipropileno cinza. 
Acabamento com sapatas e ponteiras azuis. Dimensões 
aproximadas de 900 x 600 x 820mm  (LX  P X A). 

YAMÓVEIS Conj. 20 721,00 14.420,00 

9 

Mesa infantil hexagonal estrutura  ern  aço tratado e 
pintura eletrostática epóxi, assento e encosto colorido 
(conjunto de 06 mesas em MDF de 18mm revestido em 
ambas as faces, com 6 cadeiras fixa base em  ago  com 
tratamento ante ferrugem e assento e encosto em  PVC  
rígido padrão FNDE), MDF de 18mm dupla face color, 

YAMÓVEIS Conj. 20 3156,00 63.120,00 
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YAMOVEI 
TUDO PARA ESCRITO 

com coluna central em  ago  com tratamento ante 
ferrugem, pintura eletrostática epóxi 

10  
Quadro Branco com porta pincel, confeccionado em MDP 
e revestido de  formica  ultra, medindo 3000 x 1200mm 
com estrutura de borda e parafusos para fixar,  

YAMÓVEIS UNID 20 1552,00 31.040,00 

VALOR TOTAL DO LOTE V R$ 780.760,00  

Importa a presente proposta em R$ 1.513.637,60 

• 
Um milhão quinhentos e treze mil e seiscentos e trinta e sete reais e sessenta centavos 

Validade da proposta - 60 (sessenta) dias a contar da data de apresentação. 

Prazo de Entrega - De acordo com o Edital após a emissão da Nota de Empenho e ordem de fornecimento. 
Condições de pagamento - De acordo com o Edital a contar da data da apresentação da nota fiscal, devidamente 
atestada, (deposito na conta da empresa no Bradesco - Agencia 0408 Conta Corrente 21.282-2). 
Declaro que a proposta compreende todos os tributos, despesas ou encargos de qualquer natureza, resultante do 
fornecimento/serviço; 
Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação 
e que minha proposta esta em conformidade com as exigências do instrumento convocatório. 

Sem mais para o momento, 

CIPRIANO 
AMORIM 
CASTRO:4185 
5930315  

Assinado de forma 
digital por CIPRIANO 
AMORIM 
CASTRO:41855930315 
Dados: 2021.10.04 
16:03:58 -0300'  
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