AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO COMUM
VALIDADE: 09/10/2019 A 08/10/2020
ATA SME nº 49/2019 - PREGÃO ELETRÔNICO SRP/SME nº 0231/2019
CÓDIGO

ITEM

NOME

DESCRIÇÃO

71.10.95.001-98

2

MESA, FUNCIONÁRIO

Tampo MDF multilaminado de 1ª qualidade, com espessura mínima de
25mm, revestido em laminado melamínico post -forming, cor bege (ovo),
com espessura mínima de 0,8mm. Os topos longitudinais são post formados em 180º e as bordas laterais em poliestireno na mesma cor. As
laterais são confeccionadas em MDF, de no mínimo 18mm de espessura,
revestido em laminado melamínico, cor bege (ovo). Estrutura de metal c/
pintura em epóxi na cor preta, fixado ao tampo por sistema de
parafusamento auto-atarrachante. Painel frontal em MDF com, no mínimo,
18mm de espessura. Gaveteiro dotado de 3 gavetas, medindo
aproximadamente 36cm(larg) x 14cm (alt) x 44cm (comp), parte frontal em
MDF revestido em laminado melamínico post - forming na cor bege (ovo), c/
espessura mínima de 0,8mm e bordas laterais com acabamento em
poliestireno na mesma cor, parte interna dotada de puxadores, trancamento
único e deslizamento de metal e base com sapatas niveladoras de piso.
Medidas aprox: 70cm(larg)x120cm(comp)x74cm (alt). Garantia mínima de
12 meses.
OBS.: Cota reservada para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte.
MARCA: ACHEI MÓVEIS

QUANTIDADE PREÇO (R$)
50

309,00

71.10.95.001-98

3

MESA, FUNCIONÁRIO

Tampo MDF multilaminado de 1ª qualidade, com espessura mínima de
25mm, revestido em laminado melamínico post -forming, cor bege (ovo),
com espessura mínima de 0,8mm. Os topos longitudinais são post formados em 180º e as bordas laterais em poliestireno na mesma cor. As
laterais são confeccionadas em MDF, de no mínimo 18mm de espessura,
revestido em laminado melamínico, cor bege (ovo). Estrutura de metal c/
pintura em epóxi na cor preta, fixado ao tampo por sistema de
parafusamento auto-atarrachante. Painel frontal em MDF com, no mínimo,
18mm de espessura. Gaveteiro dotado de 3 gavetas, medindo
aproximadamente 36cm(larg) x 14cm (alt) x 44cm (comp), parte frontal em
MDF revestido em laminado melamínico post - forming na cor bege (ovo), c/
espessura mínima de 0,8mm e bordas laterais com acabamento em
poliestireno na mesma cor, parte interna dotada de puxadores, trancamento
único e deslizamento de metal e base com sapatas niveladoras de piso.
Medidas aprox: 70cm(larg)x120cm(comp)x74cm (alt). Garantia mínima de
12 meses.
MARCA: ACHEI MÓVEIS

455

309,00
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AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO COMUM
VALIDADE: 09/10/2019 A 08/10/2020
ATA SME nº 49/2019 - PREGÃO ELETRÔNICO SRP/SME nº 0231/2019
CÓDIGO

ITEM

71.15.95.026-23

5

CADEIRA UNIVERSITÁRIA Cadeira fixa empilhável com assento e encosto em compensado
multilaminado de 1ª qualidade e procedéncia legal, 10mm, moldados
anatomicamente, cobertos com espuma de 20mm de densidade 26 em
poliuretano flexivel, isento de CFC, alta resiliéncia, alta resisténcia a
propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga
dinâmica e baixa deformação, revestimento em tecido na cor azul. Estrutura
tubular de ago com tratamento antiferruginoso pintada em tinta epóxi na cor
preta, com ponteiras em polipropileno antiderrapante nas extremidades dos
tubos e dotadas de grade para livros. Prancheta dobravel, em compensado
multilaminado 20mm, coberto com laminado melamínico na cor ovo.
Medidas aproximadas: Encosto 39cm largura x 23cm de altura, assento
39cm de largura x 38cm de comprimento. Dimensées aproximadas da
cadeira: 41cm de largura x 80cm de altura x 52cm de profundidade.
Garantia minima de 12 meses.
OBS.: Cota reservada para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte.
MARCA: ACHEI MÓVEIS

NOME

DESCRIÇÃO

QUANTIDADE PREÇO (R$)
150

141,00

71.15.95.026-23

6

CADEIRA UNIVERSITÁRIA Cadeira fixa empilhável com assento e encosto em compensado
multilaminado de 1ªqualidade e procedéncia legal, 10mm, moldados
anatomicamente, cobertos com espuma de 20mm de densidade 26 em
poliuretano flexivel, isento de CFC, alta resiliéncia, alta resisténcia a
propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga
dinâmica e baixa deformação, revestimento em tecido na cor azul. Estrutura
tubular de ago com tratamento antiferruginoso pintada em tinta epóxi na cor
preta, com ponteiras em polipropileno antiderrapante nas extremidades dos
tubos e dotadas de grade para livros. Prancheta dobravel, em compensado
multilaminado 20mm, coberto com laminado melamínico na cor ovo.
Medidas aproximadas: Encosto 39cm largura x 23cm de altura, assento
39cm de largura x 38cm de comprimento. Dimensées aproximadas da
cadeira: 41cm de largura x 80cm de altura x 52cm de profundidade.
Garantia minima de 12 meses.
MARCA: ACHEI MÓVEIS

1.350

141,82

Empresa Beneficiária: ACHEI DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 06.351.401/0001-72 Endereço: Alameda Rio Perdido, nº 211 - Tietê - Divinópolis - MG - CEP: 35.502-474 - Telefone:
(37)3221-5553 - Email: licitacao@achei.ind.br; licitacao1@achei.ind.br
Órgão Participante: Órgão Central da SME e Coordenadorias Regionais de Educação
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AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO COMUM
VALIDADE: 09/10/2019 A 08/10/2020
ATA SME nº 49/2019 - PREGÃO ELETRÔNICO SRP/SME nº 0231/2019
CÓDIGO

ITEM

NOME

DESCRIÇÃO

QUANTIDADE PREÇO (R$)

Órgão Participante: Órgão Central da SME e Coordenadorias Regionais de Educação
Outras Informações:

Nº DO PROCESSO: 07/007115/2017
AUTORIZO DE LICITAÇÃO: 20/02/2019
AVISO DE LICITAÇÃO: 22/05/2019
ATA DO PREGÃO: 12/08/2019
HOMOLOGAÇÃO: 16/09/2019
EXTRATO DA ATA DE RP: 09/10/2019
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