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PE10/2020Licitação: Modalidade: Pregão NãoRegistro de preço: Controla quantidade: Sim
A presente licitação tem por objeto a aquisição de mobiliários para as escolas municipais, Centro Educacional Professor José Arlindo Winter e o Centro de Educação Infantil
Mateus Petter, de acordo com o convênio nº 2019TR1471, conforme especificações constantes no Anexo I deste edital.

Objeto:

5191-EKOMOB COMERCIO EIRELICredor/Fornecedor:

Un. MedidaData Material/Serviço/DenominaçãoItem

18101 - Armário 1; de 2,10x1,85x0,40 com cinco prateleiras em MDF BP branco de 18mm, forro de 6 MM duas faces, conforme projeto.22/01/2021 UN1
18102 - Armário 2; de 2,10x1,85x0,40 com três prateleiras em MDF BP branco de 18mm, forro de 6 MM duas faces, conforme projeto.22/01/2021 UN2
18103 - Armário 6; de 2,00x1,06x0,60 com oito portas de giro, em MDF BP branco de 18mm, forro de 6 MM duas faces, portas, dobradiças com amortecedor, puxadores alça
de 1,60mm, conforme projeto.

22/01/2021 UN3

18104 - Armário 7; de 1,50x2,50x0,50 com duas portas e cinco gavetas,  em MDF BP branco de 18mm, forros de 6mm duas faces, portas,  dobradiças com amortecedor,
gavetas com trilho telescópico lateral  sem amortec

22/01/2021 UN4

Armário 7; de 1,50x2,50x0,50 com duas portas e cinco gavetas, em MDF BP branco de 18mm, forros de 6mm duas faces, portas, dobradiças com amortecedor, gavetas com
trilho telescópico lateral sem amortecedor, puxadores alça de 160mm, conforme projeto.
18105 - Armário 8; de 1,50x2,50x0,50 com duas portas, em MDF BP branco de 18mm, forros de 6mm duas faces, portas, dobradiças com amortecedor, puxadores alça de
160mm, conforme projeto.

22/01/2021 UN5

18106 - Armário Secretaria; em MDF branco 15mm, altura 297cm, largura 244cm, profundidade 60 cm, com quatro gavetas de arquivo (deve possuir suporte para colocação
de pastas suspensas), prateleiras com portas

22/01/2021 UN6

Armário  Secretaria;  em MDF branco 15mm, altura  297cm, largura 244cm, profundidade 60 cm,  com quatro  gavetas  de arquivo (deve possuir  suporte  para  colocação de
pastas  suspensas),  prateleiras  com portas,  espaço para  impressora.
18107 - Armário sala dos professores 2,98x2,20x0,60 em MDF 18mm na cor branca ou cinza, portas de giro com chaves e puxadores de alça de metal, portas superiores
basculantes. 25 portas menores com chave.

22/01/2021 UN7

17427  -  Balcão/armário  em  MDF  18  mm  BP  de  aproximadamente  4,05x0,92x0,52,  na  cor  branca,  com  quatro  portas  de  correr  com  sistema  RO  65  com  perfil  guia  de
alumínio,  puxadores  de  perfil  de  alumínio,  conforme  pr

22/01/2021 UN8

Balcão/armário  em  MDF  18  mm BP  de  aproximadamente  4,05x0,92x0,52,  na  cor  branca,  com  quatro  portas  de  correr  com  sistema  RO  65  com  perfil  guia  de  alumínio,
puxadores  de  perfil  de  alumínio,  conforme  projeto  armário  3.
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