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Planalto-PR, 27 de dezembro de 2021.

SOLICITAÇÃO PARA PREFEITO

DE:

Marcelo Felipe Schmitt - Secretário de Administração

PARA: Luiz Carlos Boni - Prefeito Municipal

Senhor Prefeito,
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Pelo presente, solicitamos a Vossa Excelência a competente autorização
objetivando a aquisição de móveis, para a nova edificação da Câmara Municipal de
Vereadores propondo equipar as novas salas, bem como sala dos vereadores,
procuradores, contabilidade e plenário da câmara, haja vista que o antigo espaço
utilizado para Câmara de Vereadores era pequeno e desestruturado, visto isso foi
necessária a construção de uma nova edificação a qual necessita ser mobiliada.
Conforme segue:
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MESA L 120x160cm C/GAVETEIRG MÓVEL
C/CHAVE Com a seguinte composição: Tampo
constituído em MDP de 25mm de espessura,
revestida em laminado meiâmínico de baixa
pressão texturizado em ambas as faces, borda que
acompanha todo o contorno do tampo em PS 3mm
de espessura, colada a quente pelo sistema hoit-
meit, com raio mínimo de 2,5mm. Dotado com 1
passa cabo de diâmetro de 60mm em poiiestireno
Injetado de alto impacto. Painel frontal em MDP de
ISmm de espessura, revestida em laminado
meiâmínico de baixa pressão texturizado em
ambas as faces. Bordas horizontais com
acabamento em PS 0,7mm de espessura, colada a
quente pelo sistema hoit-meit. Painel frontal fixado
aos pés laterais e pé central da mesa, com
cavilhas, parafusos minifix de aço e buchas em
nylon. Pés Painel em MDP de 25mm de espessura,
revestida em laminado meiâmínico de baixa
pressão texturizado em ambas as faces, bordas
com acabamento em PS 0,7mm de espessura,
colada a quente pelo sistema hoit-meit. Pé Centrai,
formado pela união de duas peças com auxílio de
cavilhas, parafusos minifix de aço e buchas em
nyion, resultando em um formato em L, constituídos
em MDP de 25mm de espessura, revestida em
laminado meiâmínico de baixa pressão texturizado
em ambas as faces, bordas com acabamento em
PS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo
sistema hoit-meit. Utiiiza-se de sistema distanciador

PREÇO
UNIT.

R$1.576,42

PREÇO
TOTAL

R$ 7.882,10
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