
96120 - ESTADO DO PARANA
989979 - PREF.MUN.DE BOM SUCESSO DO SUL

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO  Nº 00053/2020-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Mesa escolar

Descrição Detalhada: Conjunto Trapézio em Resina Plástica de Alto Impacto: Mesa em formato trapézio individual, possibilitando a formação de
grupos de estudo com 6 mesas; Mesa em formato trapézio, formado por uma mesa e uma cadeira. Tampo da mesa
confeccionada em resina termoplástica ABS medindo 660 mm x 240 mm x 440 mm com 390 mm de profundidade dotada de
nervuras transversais e longitudinais para reforço à tração na parte inferior. Estrutura do tampo da mesa formado por 03 tubos
em aço industrial retangulares medindo 30 mm x 20 mm e um tubo oblongo medindo 30 mm x 16 mm. Uma barra em tubo
oblongo medindo 30 mm x 16 mm fixada na parte frontal entre uma das colunas laterais. Estrutura reforçada com pés e 02
colunas laterais em material plástico evitando corrosão e desgaste. Cadeira com assento e encosto em resina plástica virgem,
fabricados pelo processo de injeção termoplástico, marca do fabricante injetada em alto-relevo deverá estar no encosto. Assento
com medidas mínimas 340 mm x 340 mm, altura assento/chão 349 mm aproximadamente, fixado por parafusos. Encosto com
medidas mínimas 340 mm x 334 mm com puxador para facilitar o carregamento da cadeira, fixado por parafusos
autoperfurantes. Apresentar junto a proposta ...

Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150
Quantidade Máxima para Adesões: 0
Valor Unitário (R$): 502,97

Tratamento Diferenciado:

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Bom Sucesso do Sul/PR (150)

2 - Mesa escolar

Descrição Detalhada: Conjunto Merenda 4 lugares: Mesa com tampo confeccionado em compensado multilaminado de 30 mm com bordas em PVC
em todo seu perímetro, fixada a estrutura através parafusos. Medindo 183 x 96 cm, com 04 cavidades de 28,5 x 23 cm
composto por assentos embutidos em resina termoplástica injetada com área útil de 29 x 23 cm. Apresentar junto a proposta
relatório de ensaio da determinação do teor de chumbo na pintura epóxi-pódas estruturas metálicas   dos   móveis,   com
resultado   menor que 0,06% (seis centésimos por cento) da presença de chumbo. Lado posterior da mesa em forma de arco
com aproximadamente 1710cm de área, permitindo o fácil acesso do usuário em todos os pontos da mesa. Altura tampo/chão
760 mm. Apresentar na proposta Certificado de Regularidade junto ao IBAMA CTF e Certidão Negativa junto ao IBAMA.
Estrutura de sustentação do tampo formada por tubos oblongo 20x48 mm, moldado conforme a curvatura do tampo, tubos 50 x
30 mm nas extremidades da parte interna do tampo, 4 colunas, sendo 2 em cada lateral, em tubos de aço industrial retangular
80 x 40 mm fazendo a interligação da estrutura do tampo aos pés,1 barra de sustentação entre as colunas laterais em tubo
retangular...

Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5
Quantidade Máxima para Adesões: 0
Valor Unitário (R$): 3.201,78

Tratamento Diferenciado:

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Bom Sucesso do Sul/PR (5)
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