RESULTADO DO PROCESSO LICITATÓRIO N° 264/2018 - MODALIDADE – Pregão N° 77/2018
OBJETO: Aquisição de móveis planejados para o Corpo de Bombeiros de Rio Negro
Lote Item Qtde Un. Especificação

Preço
unitário
1
1
1,00
un
Bancada para computadores e equipamentos em madeira em MDF medidas 3.930,0000
aproximadas de 2,50m C x 0,78m A x 0,85m, espessura de 15mm, sendo os tampos e
laterais com bordas engrossadas no mínimo 45mm, com um módulo com porta, e
espaço para acondicionamento da impressora. O conjunto deve estar suspenso, sem o
contato do MDF com o piso. Deve haver na bancada três divisórias em MDF de 6mm,
de modo a separar os computadores, dos telefones e do conjunto de rádio fixo. O
compartimento dos telefones deve ser inclinado com capacidade para encaixe de um
telefone fixo e dois telefones móveis com os respectivos carregadores. Painel para TV
em MDF, espessura 15mm, logo acima da bancada para os computadores e telefone,
medidas aproximadas 4,0m C x 2,15m A. 6 nichos em acrílico tamanho A4 para a
colocação de avisos e informações , fixados ao lado do painel para TV e acima da
bancada para os computadores, de acordo com o modelo em anexo.
1
2
1,00
un
Armário em MDF, com 4 gavetas, corrediças telescópicas e dobradiças metálicas Na 1.320,0000
composição do armário deve ser acoplada cama tamanho solteiro, em MDF de 30mm,
com estrado em madeira de pinheiro, possuindo capacidade de articulação (abrir e
fechar). As medidas aproximadas do conjunto devem ser 1,97m L x 1,27m. A cama
deve ser dimensionada para um colchão solteiro de 0,880 x 1,88. O conjunto deve
estar suspenso, sem o contato do MDF com o piso.
Rio Negro, 17 de setembro de 2018 - MISAEL ANTONIO KÖENE - Pregoeiro
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