RIO BRANCO - ACRE 21 DE MARÇO DE 2017
PARA
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ACRE - MPAC
PREGÃO PRESENCIAL N°. 15/2017

PROPOSTA DE PREÇO REFERENTE O PREGÃO PRESENCIAL N°. 15/2017, PARA O REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MESAS CALL
CENTER PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ACRE - MPAC.

LOTEI
ITEM

DESCRIÇÃO

Ol

UNI D.

QTDE.
CONTRATADA

QTDE.
REGISTRO

PREÇO
UNITÁRIO

PREÇO TOTAL

UNID

16

32

R$ 1.230,00

R$ 39.360,00

LATERAL COM VIDRO: medindo 900x25x1350mm
LxPxA em MDP de 25 mm de espessura, (painel de partículas de média
densidade, produzido com a aglutinação de partículas de madeira com resinas
especiais, através da aplicação simultânea de temperatura e pressão, resultando
em um painel homogéneo e de grande estabilidade dimensional. Folha de papel
especial impregnada com resina específica que é fundida ao material (MDP) por
meio de pressão e alta temperatura nos dois lados do (MDP), resultando em uma
chapa única e acabada, proporcionando maior resistência e acabamento. Possui
fita de borda de PVC com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça, com
resistência ao impacto, riscos e abrasão, não mancha é resistente a umidade e
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não propaga chama (auto extinguível). A fita de borda possui uma camada na
superfície interna de PRIMER onde esse material é responsável para a perfeita
fixação da borda no painel, possuindo raio de 2 mm na aresta superior e inferior da
borda. Possui duas passagens de fiação na parte inferior com diâmetro de 60 mm
na cor do tampo, com acabamento em polietileno sacável para passagem de
fiação entre as divisões. Todas as fixações entre a lateral e o tampo é feita com
buchas de zamaq tipo americanas, fixadas na madeira com chave Allen, bucha
com rosca M6 para maior fixação e acabamento, também possui parafusos de
minifix e cavilhas de madeira podendo assim montar e desmontar o móvel sem
quaisquer danos posteriores. Possui duas buchas americanas de % x 13 na parte
inferior do pé para receber sapata niveladora niquelada de % x 30 com película
inferior em nylon para melhor travamento, possibilitando a regulagem na altura em
até 20 mm. Possui duas buchas americanas de Y* x 13 na parte inferior da divisão
para receber sapata niveladora niquelada de % x 30 com película inferior em nylon
para melhor travamento, possibilitando a regulagem na altura em até 20 mm.
Possui um vidro incolor ou fume inteiriço de 8 mm de espessura, com os cantos
curvos ern 8 mm exceto na área de contato com o usuário, o vidro é preso pelos
suportes de aço cromados medindo 40 x 50 x 25 mm que são fixados na parte
superior da lateral. O suporte não mantém contado direto com o vidro pois o
suporte possui duas peças de borracha de 2 mm de espessura em cada lado
fazendo que o contato seja com a borracha para não correr o risco de estragar o
vidro. Possui lateral esquerda e direita conforme a necessidade do projeto
MODELO 600-TTD
MARCA CADERODE

02

UNID

15

30

PAINEL MELAMINICO: medindo 1200x25x715mm LxPxA
em MDP de 25 mm de espessura, (painel de partículas de média densidade,
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R$ 270,00

R$8.100,00

produzido com a aglutinação de partículas de madeira com resinas especiais,
através da aplicação simultânea de temperatura e pressão, resultando em um
painel homogéneo e de grande estabilidade dimensional. Folha de papel especial
impregnada com resina específica que é fundida ao material (MDP) por meio de
pressão e alta temperatura nos dois lados do (MDP), resultando em uma chapa
única e acabada, proporcionando maior resistência e acabamento. Possui fita de
borda de PVC com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça, com
resistência ao impacto, riscos e abrasão, não mancha é resistente a umidade e
não propaga chama (auto extinguível). A fita de borda possui uma camada na
superfície interna de PRIMER onde esse material é responsável para a perfeita
fixação da borda no painel, possuindo raio de 2 mm na aresta superior e inferior da
borda. Todas as fixações
entre as laterais e divisórias é feita com buchas de zamaq tipo americanas, fixadas
na madeira com chave Allen, bucha com rosca M6 para maior fixação e
acabamento, também possui parafusos de minifix e cavilhas de madeira podendo
assim montar e desmontar o móvel sem quaisquer danos posteriores.
MODELO 600-TTP
MARCA CADERODE
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TAMPO: medindo 1200x600/740x25mm LxPxA,
MDP de 25 mm de espessura, (painel de partículas de média densidade,
produzido com a aglutinação de partículas de madeira com resinas especiais,
através da aplicação simultânea de temperatura e pressão, resultando em um
painel homogéneo e de grande estabilidade dimensional. Folha de papel especial
impregnada com resina específica que é fundida ao material {MDP) por meio de
pressão e alta temperatura nos dois lados do (MDP), resultando em uma chapa
única e acabada, proporcionando maior resistência e acabamento. Possui fita de
borda de PVC com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça, com
resistência ao impacto, riscos e abrasão, não mancha é resistente a umidade e
não propaga chama (auto extinguível). A fita de borda possui uma camada na
superfície interna de PRIMER onde esse material é responsável para a perfeita
fixação da borda no painel, possuindo raio de 2 mm na aresta superior e inferior da
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R$ 280.00
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R$ 8.400,00

borda. Um duto para passagem de fiação do lado maior entre o tampo e o painel
corn diâmetro de 60 mm em polietileno sacável. Toda fixação do tampo é feita por
meio de parafusos minifix e cavilhas de madeira, podendo montar e desmontar o
móvel quantas vezes for necessário sem causar danos posteriores.
MODELO 600-TTL
MARCA CADERODE
VALOR TOTAL LOTE I
(cinquenta e cinco mil e oitocentos e sessenta reais)

RS 55.860,00

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS
PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: CONFORME O EDITAL
GARANTIA: CONFORME O EDITAL
LOCAL DE ENTREGA: CONFORME O EDITAL
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