PREFEITURA MUNICIPAL DE ONDA VERDE - SP
ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA E ESPECIFICAÇÕES

Processo nº: 030/2022
Modalidade: Pregão Presencial nº 020/2022 – Registro de Preço
Edital nº: 020/2022
Tipo: Menor Preço Unitário
Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA
ESCRITÓRIO
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Descrição do Produto

Armário de aço, 2 portas de abri. Tampo e
prateleira #24, corpo #26, 4 prateleiras,
sendo 1 fixa e 3 reguláveis, fechamento
através de maçaneta com chaves, pintura
eletrostática a pó cinza cristal, kit pé
regulável, medidas de 2007x900x400.
Arquivo de aço para pasta suspensas 4
gavetas - Trilhos telescópicos e sapatas
niveladoras nas bases 1362X470X570 na
cor cinza cristal.
Mesa reta pé metálico 25mm com medidas
de 1200x750x600, tampo em MDP 25mm
e pés metálicos em aço tubolar de aço com
passagem de fiação, gaveteiro aéreo 2
gavetas, saia frontal de 15mm e fita de
borda e sistema de fixação minifix na cor
Madeirado com Preto.
Cadeira giratória secretária executiva com
braços e acabamento no tecido Jserrano
verde com preto.
Cadeira fixa base S secretária executiva
estrutura confeccionada no tubo de aço
7/8#20, pintura eletrostática a pó preta e
assento e encosto com acabamento no
tecido Jserrano verde com preto.
Armário baixo Credenza 25mm, tampo em
MDP 25mm, laterais, base e prateleiras em
MDF 15mm e retaguarda 9mm, base com
sapata niveladora, sistema de fixação
minifix, dobradiça 110°. Cor Madeirado
com Preto. Dimensões 1215x730x400.
Mesa em L PP 25mm com medidas de
1450x1450X600, tampo e pé painel em
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MDP 25mm, Retaguarda em madeira e pé
central tubolar 50x50#18, gaveteiro aéreo
2 gavetas, na cor Madeirado com Preto.
Cadeira giratória diretor, sistema relex com
braços e acabamento no tecido Jserrano
verde com preto.
Arquivo para pasta suspensas 4 gavetas
confeccionado em MDP 25mm, tampo
superior 25mm, laterais, base e prateleiras
em MDP 15mm e fundo 3mm, Trilhos
telescópicos e sapatas niveladoras nas
bases 1294X457X473 na cor Madeirado
com Preto.
Poltrona decorativa no courino preto,
Dimensão:Dimensões do Produto: (l x A x
p) 64 X 80 X 70 cm, Estrutura: Corpo em
madeira de pinus ou eucalipto, Espuma D26 braço; Espuma D-26 assento; Espuma
D-23 encosto ;Pés em polipropileno. Peso:
40 kg, Peso que suporta: 140 kg.
Mesa de centro com nicho para revistas
em MDP 25mm na cor Madeirado com
Preto.
Mesa em L PP pé gaveteiro 25mm, mesa
reta de 1200x755x600, tampo e pé painel
em MDP 25mm, saia frontal de 15mm e fita
de borda e sistema de fixação minifix,
mesa auxiliar pedestal com 4 gavetas nas
dimensões 900x420 na cor Madeirado com
Preto.
Armário aéreo 2 portas e 1 prateleira,
tampo em MDP 25mm, laterais, base e
prateleiras em MDF 15mm e fundo 3mm
na cor Madeirado com Preto.
Mesa de MDP 25mm, tampo revestido de
fórmica ovo, estrutura metálica com pintura
eletrostática a pó na cor preta, dimensões
2700x910x760.
Mesa com tampo de inox, base em aço
inox, corpo em aço carbono, capacidade
140kg, chapa base #26 - inox no 430,
chapa do corpo 1" 1/8 x 1" 1/4, dimensões
1200x700x910.
Mesa reta pé metálico 25mm com medidas
de 900x750x600, tampo em MDP 25mm e
pés metálicos em aço tubolar de aço com
passagem de fiação, gaveteiro aéreo 2
gavetas, saia frontal de 15mm e fita de
borda e sistema de fixação minifix na cor
Madeirado com Preto.
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Armário baixo 2 portas 25mm, tampo em
MDF 25mm, laterais, base e prateleiras em
MDP 15mm e retaguarda em MDP 9mm,
base com sapata niveladora, sistema de
800,00
fixação minifix, dobradiça 110°, puxador de
96mm envernizado. Cor Madeirado com
Preto. Dimensões 688x800x400.
Aparador PP 25mm, tampo e pé painel
em MDP 25mm, saia das costas de 15mm
666,33
e fita de borda, na cor Madeirado com
Preto. Dimensões 1000x885x420.
Longarina 4 lugares secretária executiva
estrutura confeccionada no tubo de aço
50x30#20, pintura eletrostática a pó preta e 1.423,33
assento e encosto com acabamento no
tecido Jserrano verde com preto.
Longarina 3 lugares secretária executiva
estrutura confeccionada no tubo de aço
50x30#20, pintura eletrostática a pó preta e 1.146,66
assento e encosto com acabamento no
tecido Jserrano verde com preto.
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Mesa de MDP 25mm, tampo revestido de
fórmica ovo, estrutura metálica com pintura
eletrostática a pó na cor preta, dimensões
2000x910x760.
Poltrona plástica confeccionada em
polipropileno branca.
Armário alto 2 portas 25mm, tampo em
MDP 25mm, portas, laterais, base e
prateleiras em MDF 15mm e retaguarda
em MDP 9mm, base com sapata
niveladora, sistema de fixação minifix,
dobradiça 110°, puxador de 96mm
envernizado. Cor Madeirado com Preto.
Dimensões 800x1580x400.
Longarina 2 lugares secretária executiva
estrutura confeccionada no tubo de aço
50x30#20, pintura eletrostática a pó preta e
assento e encosto com acabamento no
tecido Jserrano verde com preto.
Balcão de atendimento de canto em MDP
25mm, tampo em MDF 25mm, frente,
laterais, base e prateleiras em MDF 15mm,
gaveteiro aéreo 2 gavetas e sistema de
fixação minifix na cor Dubai com Preto.
Balcão de atendimento de canto em MDP
25mm, tampo em MDF 25mm, frente,
laterais, base e prateleiras em MDF 15mm,
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gaveteiro aéreo 2 gavetas e sistema de
fixação minifix na cor Madeirado com
Preto.
Porta cartolinas 9 gavetas com balcão:
Corpo em 15 mm, Gavetas com 9,5 cm de
altura, Gavetas 50 cm de profundidade,
unid Balcão com 58 cm de altura, Prateleira
interna removível, Material: MDP, Altura
(cm): 160, Largura (cm): 90, Profundidade
(cm): 56, na cor cristal.
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3.890,00

Total

125.386,81

