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Secretaria de Administração
-------------------------------------------------------------------------------Data de Abertura das Propostas ....: 10/06/19
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Objetivo:
Contratação de empresa para fornecimento de mobília para o Prédio
Administrativo.
Esta licitação será avaliada pelo menor preço

Unitário

______________________________
Departamento de Compras

______________________________
Prefeito Municipal
Egidio Moreto
---------------------------------------------------------------------------------------------------Item Código
Quantidade Un. Especificação
---------------------------------------------------------------------------------------------------1 17650
1,0000 UN Um gaveiteiro - Setor RH
1 gaveteiro 1,45 mt de altura 1,0 mt largura, 0,50 de profundidade, 8
gavetas para pastas suspensas, caixa 18mm br tx, tamponado 30mm
madeirado e frente 18mm br tx, puxador alça de metal cromado, 2
gavetas com chave, fundo do armário e fundo das gavetas em 6mm br tx
acabamento duas faces, trilho telescópico nas gavetas.
2 17651
1,0000 UN Armário com portas para o setor RH
1 armário 3,80 mt largura, 2,50 mt altura e 0,50 profundidade, 8
gavetas para pastas suspensas, puxador perfil, trilho telescópico nas
gavetas, 4 portas de correr com sistema ro 47 e perfis em alumínio com
testeira em alumínio nas portas, caixa do armário em 18mm br tx,
tamponado em 30mm madeirado e frente em 18mm br tx, fundo em 6mm br tx
duas faces.
3 17652
1,0000 UN Quadro para fotos
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1 painel em 15mm madeirado, engrossado, 2,20 mt de largura x1,35 mt
altura.
1,0000 UN Armário para ao setor de compras
1 armário altura 2,50mt x 4,15 altura x 0,50 profundidade, caixa 18mm
br tx, tamponado 30mm madeirado e frente em 18mm br tx, fundo 6mm br
tx duas faces, puxador perfil fosco em alumínio, 4 portas de correr
com sistema ro 47 e perfis em alumínio com testeiras de alumínio nas
portas.
1,0000 UN Armário para o setor de ICMS
1 armário com altura 1,45mt x2,70mt largura x 0,65mt profundidade,
fundo 6mm br tx, caixa 18mm br tx tamponado 30mm madeirado e frente
18mm br tx, puxador perfil fosco, 4 gavetas, 1 porta de abrir e 2
portas de correr com sistema ro 47 e perfis em alumínio com testeira
em alumínio nas portas de correr.
1,0000 UN Escrivaninha para o setor de ICMS
1 escrivaninha largura 1,30mt x 0,60 mt profundidade x 0,77 altura, 3
gavetas com trilho telescópico e 1 gaveta com chave, puxador alça em
metal, móvel em 15mm madeirado, engrossado.
1,0000 UN Escrivaninha para Recepção
1 escrivaninha 1,50mt largura x 0,77mt altura x 0,70 profundidade, 4
gavetas uma com chave, móvel em 15mm madeirado, engrossado, fundo das
gavetas em 6mm br tx, puxador alça em metal cromado, trilho
telescópico nas gavetas.
1,0000 UN Balcão para Impressora
1 balcão para impressora 1,4mt largura x 0,80mt altura x 0,60mt
profundidade, 2 portas de correr com kit ro 47 e perfil em alumínio,
móvel madeirado, engrossado 30mm, fundo 6mm br tx 2 faces, puxador
alça em metal.
1,0000 UN Balcão para recepção
1 balcão recepção, 2,15mt largura x 1,10mt altura x 0,50 profundidade,
móvel com 4 gavetas com trilho telescópico, 2 portas de correr com kit
ro 47 e perfil de alumínio, puxador alça, móvel em 15mm madeirado,
engrossado, com detalhes na parte da frente do balcão, fundo 6mm br tx
2 faces.
1,0000 UN Armário para tesouraria
1 armário com 4,25mt largura x 2,50mt altura x 0,55 profundidade, 8
gavetas para pastas suspensas com trilho telescópico, 3 portas de
correr e 2 portas de abrir, puxador perfil fosco, portas de correr com
kit ro 47 e com testeira de alumínio, caixa do móvel em 18mm br tx,
tamponado em 30mm madeirado, frente em 18mm br tx, fundo 6mm br tx 2
faces.
1,0000 UN Balcão para cozinha
1 balcão de canto de 1,68mt largura x 2,50mt altura x 0,45mt
profundidade e 2,65mt largura x 2,50mt largura x 0,35mt profundidade,
móvel seM portas, caixa do mesmo em 18mm br tx, tamponado 30mm
madeirado, fundo 6mm br tx 2 faces.
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