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RELAÇÃO DA CONCLUSÃO DOS ITENS GANHOS POR FORNECEDOR Nº do Registro: 0016/2015

S. JORGE C. MONTEIRO - ME Preço Preço TotalQtdeMarca / Modelo Medida

30 780,0001. 7110.001.0002.005 - ARMÁRIO - Armário de aço c/ duas portas c/
chave e maçaneta ou puxador, c/ 4 prateleiras produzido em chapa
24 com tratamento anti ferrugem e pintado na cor cinza c/ as
seguintes medidas: 1,98 x 0,90 x 0,40.

W3 UN 23.400,00

30 645,0002. 7110.001.0005.001 - ARQUIVO  - Arquivo de aço 04(quatro) gavetas
para pastas suspensas confeccionado em chapa de aço 24(vinte e
quatro), gavetas com trilhos telescópios com esferas de aço,
fechadura tipo YALE com 02(duas) chaves, puxadores e porta
etiqueta cromados tratamento anti-ferruginoso pintura em esmalte
sintético na cor cinza, secagem em estufa com alta temperatura,
soldagem pelo sistema Mig, medindo 113,35 x 470 x 715mm.

ARTMOVEIS UN 19.350,00

Total por Grupo: 42.750,00
Total por Fornecedor: 42.750,00

MACMOVEIS PAPEL LTDA - ME Preço Preço TotalQtdeMarca / Modelo Medida

20 360,0003. 7110.001.0008.007 - CADEIRA - Cadeira modelo diretor,  giratória
com braço em pluriuretano, assento e encosto separados por haste
de aço,  com protetor sanfonado, estofada sobre compensado de 5
mm de espessura,  em espuma  injetada  D 33,  com 8 cm,  com
bordas em PVC macho/fêmea,  em espuma  injetada, revestida em
tecido preto,   com contra capa do encosto em vinil preto.  Encosto
medindo 0,48 x 0,45,   espessura de 8cm nas laterais e 5 cm no
centro,e  assento medindo  0,45 X 0,48.  Pés de 5 patas com rodízio.

PARANÁ UN 7.200,00

30 134,0004. 7110.001.0008.002 - CADEIRA - Cadeira secretária,fixa,estofada em
espuma injetada  densidade 32, com  5cm de espessura,revestida
em tecido de poliéster,  cor cinza grafite, estrutura em tubo de aço 7/8
com pintura epóxi na cor preta e ponteiras antederrapantes,
acabamento em pvc preto.

PARANÁ UN 4.020,00

40 208,0005. 7110.001.0008.003 - CADEIRA - Cadeira secretária,giratória
estofada em espuma injetável de alta densidade,com 0,5cm de
espessura,revestida em tecido de poliéster,mecanismo mecânico
giratório com regulagem de altura e molejo,5 rodizios duplos.

PARANÁ UN 8.320,00

20 250,0007. 7420.001.0002.005 - MÁQUINA CALCULAR ELETRÔNICA  -
Máquina de calcular eletrônica de mesa, contendo as seguintes
especificações: visor fluorescente de no mínimo 12 dígitos; modo de
impressão: rolete entintador; cálculo com memória / porcentagem;
cálculos de taxas (tax+/tax-); variação - delta percentual; inversão de
sinais; contador de itens; seletor imprime / não imprime; dimensões
aproximadas (AxLxP)cm: 7x22,6x32.

ELGIN UN 5.000,00

5 580,0008. 7110.001.0001.045 - MESA - Mesa modelo diretor, 1,50x70x75 cm,
com 3 gavetas com chave, tampo laminado melamínico, 25 mm de
espessura. Painel fontal em melamina 25 mm de espessura, na cor
cinza, laterais em aço tubular pintadas com époxi, cor preta, com
sapatas niveladoras; acabamento das bordas em pvc.

REGIANI UN 2.900,00

10 504,0009. 7110.001.0001.046 - MESA - Mesa secretária com tampo de 25mm,
em madeira com revestimento melamínico na cor cinza, estrutura
tubular pintada em epóxi cinza, com 3 gavetas com chave, medindo
aproximadamente 0,68X0,75X1,20m.

REGIANI UN 5.040,00

20 49,00010. 5805.001.0007.001 - TELEFONE  - Telefone digital, com 12 (doze)
teclas de função com,  lnd, flash, mute, mode, pause.

ELGIN UN 980,00

Total por Grupo: 33.460,00
Total por Fornecedor: 33.460,00

LLS COMÉRCIO E SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELLI ME Preço Preço TotalQtdeMarca / Modelo Medida

200 260,0006. 7110.001.0018.013 - ESTANTE  - Estante de aço aberta:
desmontável, com 7 prateleiras, com reforço nas laterais eno, fundo
medindo aproximadamente 0,92x0,33x2,00m.

mm UN 52.000,00

Total por Grupo: 52.000,00
Total por Fornecedor: 52.000,00

Total Geral: 128.210,00
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