
Cotação Nº: Processo Adm: Validade da Proposta: 60 Dias(s)7/2022 13682/2021

PREFEITURA DA CIDADE DE ARMACAO DOS BUZIOS
Estrada da Usina, 600

Armação dos Búzios - RJ
Centro

Objeto de Coleta:

Constitui objeto da presente contratação a aquisição de mobiliários, material permanente, pelo critério de menor preço unitário, para atender as demandas da Secretaria Municipal da Mulher e d
o idoso no novo prédio do Centro De Convivência do Idoso (CCI).

Documento de Cotação de Preços de Materiais e/ou Serviços
PMABUn. Gestora:

(    ) Aquisição de Material (    ) Obras e Serviços de Engenharia (    ) Serviço conforme especificação (  X  ) Outros

Nome/Razão Social:

Cidade: Telefone:Endereço: Fax:

Dados do Fornecedor

Especificação Unidade Quantidade Preço Unitário TotalMarca

CPF/CNPJ: Inscrição Estadual/RG: Inscrição Municipal:

Item

Estado: CEP:

1 Armário  baixo: composto por 02 portas e 04 gavetas com puxadores embutidos em per
fil de alumínios e corrediças telescópicas com extração total e vão central com prateleir
as interna, fundo, tampo e rodapé em mdf , na cor carvalho claro.

Descr.: UNID 4,00

2 Armário Arquivo para pasta suspensa:03 gavetas; acabamento brilhoso; 133 cmx45cmx5
2.2, em mdf, cor carvalho claro.

Descr.: UNID 9,00

3 Armário escaninho :Armário roupeiro em aço para vestiário, tipo escaninho, fabricado c
om chapas de aço zincada (galvanizada) lisa e finalizados com pintura eletrostática. As p
ortas devem possuir pitão para cadeado), pés em aço, reforço interno e aberturas para 
circulação de ar (tipo venezianas) com 8 portas . na cor bege ou preto.

Descr.: UNID 4,00

4 Armário para refeitório : Armário com 03 prateleiras reguláveis. Reforço nas portas. Ca
pacidade de aproximadamente 40kg por prateleira. Chapa 26, com fechadura. Medidas 
Mínimas: 1500mm alt. x 750mm larg. x 350mm prof.

Descr.: UNID 1,00

5 Cadeira empilhável : Cadeira para escritório, Capacidade carga: 110kg, cor bege, em poli
propileno, Pés em 2 tubos de aço carbono, de formato oblongo

Descr.: UNID 200,00
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6 Cadeira presidente:  Cadeira Presidente com Base Fixa Preta Em PU fibra Sintética, - ass
ento e encosto revestidos em fibra sintética com espuma interna. - possui descansos 
para braços em metal cromado com detalhes em pu preto.Cor do assento : Bege

Descr.: UNID 1,00

7 Cadeiras fixa: Cadeira escritório fixa; material estrutura: ferro tubular; material revestim
ento assento e encosto: tecido 100% poliéster crepe na cor preta, anatômico com espu
ma poliuretano injetada no encosto e assento, encosto baixo, tipo de base: pé contínuo 
de ferro tubo 7/8 na cor preta, sem apoio de braço, acabamento superficial estrutura: pi
ntura epóxi, cor estrutura: preta.

Descr.: UNID 20,00

8 Cadeiras fixas : Cadeira secretária base fixa palito com espuma injetada 30mm revestid
a em tecido, com base tipo palito espessura na cor preta tubular 3/4 com parede 1,2mm
.Tubular em aço de diâmetro 3/4" com parede total de 1,2mm de espessura. Pintura epo
xi a pó na cor preta, com secagem a quente.

Descr.: UNID 8,00

9 Longarina bege 3 lugares: assentos e encosto em polipropileno reforçados na cor beg
e, Peso Suportado:130 kg,  Altura (cm)84 cm Largura (cm)160 cm Profundidade (cm)55 c
m.

Descr.: UNID 2,00

10 Mesa de convenção : Base ferro preto, pé dobrável, tampo madeira branca, dobrável  e 
modulável .Largura 1,87m | Profundidade 60cm | Altura 76cm.

Descr.: UNID 6,00

11 Mesa de reunião redonda:; com no mínimo 08 cadeiras; na cor carvalho claro; formato r
edondo ; altura 75 cm; largura 1,50 cm.

Descr.: UNID 1,00
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12 Mesa diretor : mesa com 1,20x0,60 ,RETANGULAR  – Tampo Único c/ Gaveteiro Fixo (Susp
enso) de 02 (duas). Gavetas em MDF/MDP com inteiriço DE 25MM de espessura , gavetas
com chave . na cor bege.

Descr.: UNID 10,00

13 Mesa L  presidente: medindo: 170cmx160cm; confeccionada em mdf, na cor carvalho cla
ro com 02 gavetas suspensas com chave.

Descr.: UNID 1,00

14 Mesa para refeitório :Mesa Refeitório com tampo retangular em fórmica com borda em 
PVC, tamanho: medidas de 200x80.

Descr.: UNID 1,00

Total Geral:

Assinatura do Fornecedor - (Carimbo)

Cotação em: ____ / ____ / ____

CPF:

Forma de Entrega Conforme solicitação
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