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PROPOSTA DE PREÇOS 
Lista de Preços Unitários 

 
Decitrel Inovação – Tecnologias para a Educação, S.A. com o número de identificação fiscal 507 883 594 e 

sede em Rua Nossa Senhora da Livração 1250-1300, Foz do Sousa, Gondomar e delegação em Urbanização da 

Barruncheira, Rua da Garagem nº14, Carnaxide, representada por Vítor Manuel Alves Barbosa (Eng.º) 

possuidores do B.I. nº. 07708156, com domicílio profissional na Rua Nossa Senhora da Livração, 1250-1300, 

Foz do Sousa, Gondomar, tendo tomado inteiro e perfeito conhecimento do caderno de encargos relativo ao 

procedimento de 114/2021_CPR – Aquisição de Mobiliário para Salas de Aula e Sala CAA da Escola Sidónio 

Pais de Caminha, obriga-se a executar todos os trabalhos que constituem esse fornecimento, em 

conformidade com o caderno de encargos, pelo valor global de 17.385,33 € (dezassete mil, trezentos e oitenta 

e cinco euros e trinta e três cêntimos),  que não inclui o IVA à taxa legal em vigor. 

QUANTIDAD
E 

ARTIGO DESCRIÇÃO DO MOBILIÁRIO 
PREÇO UNITÁRIO 

SEM IVA 
PREÇO TOTAL 

SEM IVA 

150 Cadeiras Tipo Ergos 

Ergos - Cadeira em polipropileno ERGOS 50 x 
50 x 46 cm. Cadeira em polipropileno de dupla parede, obtido 

por injeção assistida por gás. De acordo com a norma EN 
1729-1:2006 e EN 1729-2:2012. 

Altura indicada do utilizador: entre 1,59m e 1,88m  

32,42 € 4.863,00 € 

150 
Mesas Tipo 

MAISFA0675X60X7
6 

Mesa individual MAIS 75x60x76 cm. 
Estrutura em tubo de aço com pintura epoxy. Tampo em 

polipropileno reforçado. Terminal exterior para proteção contra 
elementos corrosivos. 

49,79 € 7.468,50 € 

5 
Mesas Tipo D21 

Professor 
DESK21FH01T 

Mesa de professor 1200x600x760cm.  
Estrutura, desmontável para fácil transporte, em tubo de  

aço com pintura epoxy. Tampo em compacmel. Com uma 
gaveta ERGOS TRAY removível e painel frontal. Terminais 
exteriores para proteção contra elementos corrosivos. 

129,90 € 649,50 € 

5 Cadeiras Professor 

ERGOS SHELL - Ergos Shell SPIN 63 x 63 x 42-51. 
Casco em polipropileno reforçado com injeção assistida por gás. 

Assento regulável em altura. Base em Nylon com 5 pontos de 
apoio ao solo. Rodízios em poliamida. 

80,13 € 400,65 € 

24 Mesas Tipo DESK21 

Mesa 70x70x76cm. 
Estrutura de 3 pernas aparafusadas ao tampo, desmontáveis para 

fácil transporte, em tubo de aço diâm. 30x1,5 mm com pintura 
epoxy. Travamento em "L" desmontável em tubo de diâm. 22x1,5 
mm, com fixação através de encaixe e aparafusado às três pernas 
para maior estabilidade. Tampo em painel compacto melamínico 

de 12 mm de espessura de formato boomerang da NAUTILUS com 
700x700mm, cantos arredondados, com recorte côncavo para 
melhor ergonomia. Terminais com diâm. 32 e 50 mm de altura 

revestem o exterior das pernas para proteção contra elementos 
corrosivos. 

100,72 € 2.417,28€ 

24 
Cadeiras Tipo 
Ergossala CAA 

Ergos - Cadeira em polipropileno ERGOS 50 x 
50 x 46 cm. Cadeira em polipropileno de dupla parede, obtido 

por injeção assistida por gás. De acordo com a norma EN 
1729-1:2006 e EN 1729-2:2012. 

Altura indicada do utilizador: entre 1,59m e 1,88m  

32,43 € 778,32 € 

1 
Móvel com Rodas 

tipo BERG BOX 

Banco ERGOS 141x41x51cm 
Estrutura em chapa de aço com pintura epoxy. Tabuleiros em 
polipropileno (8 pequenos + 4 médios). Assento estofado. 4  

rodizios.Estofo cinza semi-pele 

399,74 € 399,74 € 
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2 
Armário de 

Arrumações Sala de 
Aula 

Armário aberto em melamina 100 x 44 x 185. 
Armário aberto com estrutura em melamina 19 mm orlas em PVC. 

Composto por: 
4 Prateleiras metálicas com pintura epóxi reguláveis em 
altura (possibilidade de suspensão de bolsas de arquivo). 

4 niveladores de apoio ao solo. 

204,17 € 408,34 € 

Valor Total sem IVA: 17 385,33 € 

 

Preço Total Sem IVA: 17.385,33 € (dezassete mil, trezentos e oitenta e cinco euros e trinta e três cêntimos), 
 

 

Às quantias supramencionadas acrescerá IVA à taxa legal em vigor de 23%.  

 
Valor Total do IVA à taxa legal em vigor: 3.998,62 € (três mil, novecentos e noventa e oito euros e sessenta e dois 
cêntimos) 
 

 
Preço Total Com IVA: 21.383,95€ (vinte e um mil, trezentos e oitenta e três euros, e noventa e cinco cêntimos). 
 

 

Condições Pagamento: No prazo máximo de 60 (sessenta) dias, conforme Cláusula 6.ª do Caderno de Encargos. 

 

 

Prazo de Entrega dos Bens: No prazo máximo de 10 (dez) dias, conforme mencionado na Cláusula 7.ª do Caderno 

de Encargos: 
 

 

 

 

Prazo de Garantia dos Bens: No prazo de 2 (dois) anos. 

 

São excluídos da garantia todos os defeitos que notoriamente resultarem de má utilização, de uma utilização 

abusiva ou de negligência da entidade adjudicante, bem como todos os defeitos resultantes de fraude, ação de 

terceiros, de caso fortuito ou de força maior. 

 

 

Mais declara que renuncia a foro especial e se submete em tudo o que respeitar a execução do seu contrato, ao 

que se achar descrito na legislação portuguesa em vigor. 
 

 

Gondomar, 28 de agosto de 2021 

 
(Vítor Manuel Alves Barbosa) 
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