
ESTADO DE SANTA CATARINAPREFEITURA MUNICIPAL DE OTACILIO COSTA            CNPJ:Av. Vidal Ramos Júnior, 228C.E.P.: 75.326.066/0001-7588540-000 - Otacílio Costa - SC
 RELAÇÃO  DOS  ITENS  DA  LICITAÇÃO

Telefone:  049 - 3221-800
 ANEXO   II

Processo Administrativo:Data do Processo Adm.:Processo de Licitação:Data do Processo:
CONVITENr.:  2/2017 - CV 78/201778/201729/08/201704/09/2017Folha:  1/2

Item1 1,000Quantidade UN Unid   Móvel para café:   Móvel Medidas 1.Especificação ________Marca 21.200,0000Preço Unit. Máximo 21.200,0000Total Preço Máximo  47x06x55 em MDF e engrossado em 6cm.  Em cima do balcão vidro incolor 6 mm 1.  47x55.  Porta de alumínio anodizado e   vidro reflecta bronze.  Parte de   dentro branca com duas prateleiras.  Rodapé de granito são Gabriel de 10cm   altura.   Painel de mdf e espelhos:       Painel Medias 2.27x2,84 alt.  Espelhos em bisote prata com 4mm   espessura.  Total de 72 peças para   formar a imagem do projeto.  E 15 peças em mdf de 06cm larg. x 2,64 altura   x 4,5cm de espessura.  Acabamento em mdf 95,5cm larg. x 10 cm alt. 6 cm     profund. Painel e móvel da TV:  Móvel em mdf com negativos 04 peças Medidas 1.45x69,5x12cm inseridos em 2 cm   altura.  Painel central 1,45x1,01x12cm   com espaço para fios.  Espelho em bisote prata de 4 mm medidas 1,45 x 20   cm altura.  Duas gavetas com interior branco 70 larg x42,5 altura com   puxadores perfil alumínio anodizado.    Engrossamento de 3 cm.  Rodapé em granito cor são Gabriel com 10 cm altura.    Medida total móvel 1.45 cm x 71,5 x   20 cm profundidade.  04 peças de 1,45 larg x 69,5 altura com 3 negativos   inseridos em 2 cm de altura.  04 peças de 60 cm x 69,5 com 3 negativos inseridos em 2 cm altura e acabamento de   3 cm de espessura e 2.84 de altura.      Painel em baixo janela:  Medidas, 203,5 larg x 60 altura x 03 cm espessura, 244,5 larg x 60 altura x 03 cm espessura, 271 larg. x 60 altura x 03 cm espessura, 23 cm larg. 60 alt. x 03 cm espessura, negativos de 2 cm larg x 60   altura por 1,5 cm de espessura.    Móvel atrás da mesa do prefeito:      02 balções de mdf Medidas 105 larg x 75 alt x 40 profund, engrossamento de 3 cm de espessura para os 2 com interior branco, dobradiças com amortecedor e puxadores em perfil de alumínio 
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  anodizado. 04 espelhos em bisote na   cor prata de 33 x 114.  03 prateleiras em vidro incolor 8 mm na horizontal, 114   x 23. 01 vidro incolor 8 mm na   vertical de 25 x 1,34. Fitas de led inseridas ao fundo de cada prateleira na horizontal, totalizando 5 m em cada lado.   04 paineis de 160 lerg x 66 alt,. x 1,5espessura com fundo recuado de 2 cm cor   02. 3 negativos de 160 larg x 2 cm alt   x 1,5 espessura. 3 luminarias spot em   LED. Acabamento em MDF e 160 larg x 48   alt x 3 cm espessura. Acabamento 3,86   larg x 6 cm alt x 24 profund. Rodapé   granito são Gabriel 10 cm alt. 04 painéis em MDF 103 larg. 66 altura x 1,5 espessura com negativos inseridos em   cada intervalo. Porta passagem com estrutura em alumínio e ao centro MDF de   1,5 cm. 04 paineis de mdf de 25 cm larg x 66 alt x 1,5 espessura com   negativos. 260 cm largura x 6 cm     altura x 10 cm profundidade.  Mesa   do prefeito:  Móvel em MDF 2.00 larg. 76 altura x 70 profundidade com engrossamento nos pés e tampo de 6 cm.   Vidro incolor 6 mm de 70 x 2.00.   04gavetas com interior branco com puxadores em perfil de alumínio   anodizado e engrossamento de 3 cm. 02 acabamentos com 43 larg x 33 alt x 1,5   espessura. 05 faixas de mdf de 12 larg     x 5,8 alt x 1,5 espessura.  Mesa   reunião: Mesa de mdf com 3,45 de larg   x 80 cm altura x 1.00 profund. 02 negativos de 1 cm no tampo da mesa e   tampo com 6 cm espessura. 01 peça de granito com espessura de 2 cm x 30 x 2,  35 na cor são Gabriel. Duas cx para   pontos de energia. 02 peças de 70 larg   x 74 altura x 6 cm espessura. 13 peças em alumínio anodizado de 58 cm larg x 1,5 alt x 1,5 de espessura em cada pé.   02 peças em mdf de 2,52 de largura x 15 altura x 6 espessura (99-01-7400)(Valores expressos em Reais R$) Total Máximo Geral: 21.200,0000


