
PREFEITURA DE TAIOBEIRAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
DIVISÃO DE COMPRAS, ALMOXARIFADO E MATERIAIS

Setor de Compras

Ata de Registro de Preços Nº 000125/2019

Aos 26 dias de dezembro de 2019, autorizado pelos autos do Processo Licitatório nº 000149/2019 ,
Pregão Presencial Nº 000060/2019, foi expedida a presente Ata de Registro de Preços, nº 000125/2019,
de acordo com o disposto no artigo 15 da Lei Federal nº. 8.666/93, e suas alterações, da Lei Federal
10.520/2002 que, conjuntamente com as condições adiante estipuladas, regem o relacionamento
obrigacional entre a Administração Municipal e a Licitante Vencedora:

1. Consideram-se registrados os seguintes preços do Detentor da Ata: DIGITEC - COMERCIO E
SERVICOS DE FOTOCOPIADORAS DI, situada a RUA RIO PARDO, 119 - CENTRO - TAIOBEIRAS - MG - CEP:
39550000, CNPJ nº 08.760.011/0001-81, representado por FERNANDA APARECIDA F. TORRES CPF:    .   .
-  , Identidade nº , residente na , à saber:

Especificação Preço UnitárioQuantidadeItem Valor TotalUnid Marca

MESA REDONDA. mesa redonda: mesa redonda,
confeccionada em mdp de 25mm revestida em
melaminico bp, acabamento em filete de pvc 2,5mm
em todo o contorno. estrutura em tubo de aço com
4hastes em chapa repuxada sem ponteira, com
niveladores e pintura epóxi-pó texturizada em
várias cores. dimensões: 740mm (altura) x 1200
mm(diâmetro

260,0008,000000001 2.080,000UN LORENZO

ARQUIVO EM ACO 4 GAVETAS com 04 gavetas
para pasta suspensa tamanho oficio porta etiqueta
e puxadores estampados nas gavetas puxadores
com acabamento em pvc nas cores cristal ou
grafite fechadura cilindrica tipo yale com travamento
simultaneo das gavetas e sistema de deslizamento
das gavetas em patins de nylon estrutura
confeccionado em chapa de aco n 16  1/50mm n 20
0/90 mm n 24 0/60 mm e n 26 0/45mm acabamento
tratado pelo processo anti corrosivo a base de
fosfato de zinco e pintura em esmalte sintetico co
com camada de 30 a 40 microns com secagem em
estufa a 120 c capacidade de 40 a 50  pastas por
gavetas ou 30kg
dimensoes   --        alt   ---  larg  ---- prof
externas  ---        1335mm  ---  470mm   --    670mm
internas  ---           250mm   ---   390mm      580mm

575,00040,000000007 23.000,000UN PANDIN
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CADEIRA FIXA SEM BRAÇO cadeira empilhavel sem
apoia bracos com encosto e assento fixo possui
curvatura anatomica no assento e no encosto
assento e encosto plastico injetados em
polipropileno copolimero de alta resistencia a raios
ultra violeta e pigmentados unidos a estrutura por
parafusos especiais para plasticos estrutura
confeccionada tubos de aco curvados a frio em
maquina curvadora cnc e unidos solda do tipo mig
formando um monobloco de alta resistencia e
recalibrada em  gabaritos pernas e travessas
confeccionadas em tubo de aco sae 1020 ablongo
16x30mm e redondo 19 05mm de diametro
espessura da parede 1/20mm para ambos os tubos
suporte do encosto tubo ablongo 16x30mm e
espessura da parede 1/5mm sapatas ponteiras
polipropileno  injetado na cor da estrutura metalica a
tinda utilizada e em po de tipo hibrida atendendo
norma europeia rohs isenta de metais pesados com
camada de 60 microns todas as pecas sao curadas
em estufa a temperatura de 200 c as superficies
sao preparadas por dacapagem quimica seguido
por tratamento de fosfatizacao com 09  banhos de
imersao dimensoes aproximadas a dimensoes do
assento l460x400p
b - dimensoes do encosto l 460x260h e  - altura
total da cadeira 895 mm fabricada de acordo a
normas nr17 norma regulamentadora do ministerio
do trabalho que trata da ergonomia e da nbr 13962
da associacao brasileira de normas tecnicas abnt

64,00030,000000009 1.920,000UN LORENZO

MESA TIPO SECRETARIA em melaminico azul cristal
com 3 gavetas e teclado retratil em estrutura
metalica chapa 18mm com perfil arredondado de
polietileno saia de 15mm pes em aco 29cm x 59cm
regulaveis

220,00010,000000018 2.200,000UN LORENZO

NOBREAK BIVOLT AUTOMATICO saida 115v com
conector para extensao de bateria e potencia
maxima de 700va 1 ano de garantia

330,00030,000000019 9.900,000UN TS
SHARA

VENTILADOR TIPO COLUNA/PEDESTAL 181,00020,000000024 3.620,000UN MALORY

Nº Itens 6 42.720,00
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