
•r«i«ív''

MUNICÍPIO DE

PLANALTO
\ ̂  mm 'Atua»

MUNICÍPIO DE PLANALTO
CNPJ: 75.450.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101
E-mail: planaito(p}planalto.pr.gov.br
Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO
LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 078/2022

OBJETO: Aquisição de MÓVEIS PLANEJADOS - SOB MEDIDA, para mobiliar o
prédio publico municipal onde se instalará a nova sede da Câmara de Vereadores
de Planalto - PR, a classificação ficou a seguinte;

EMANUEL FELIPE SCHMITZ

Classificação Lote Item Nome do produto/serviço

HALL DE ENTRADA.

*Composto por um espelho, balcão e
detalhes em MDF e MDF ripado
conforme Imagem anexa com medidas
e especificações.

Um espelho lapidado deve ser
abricado na cor bronze e afixado na
aarede com opção em chapa crua de
no mínimo 15 mm e cola ou parafusos.

Detalhes na lateral e abaixo do espelho
em MDF (cor marmorizada branca e
cinza) com 01 chapa de 15 mm
engrossada.

Balcão em MDF chapa de 15 mm. na
cor amadeirado médio.

Detalhe em MDF igual ao balcão com 3
chapas de 15 mm engrossada.

Ripado em MDF cor amadeirado
médio.

As cores dos móveis precisam passar
Dor aprovação de pessoal designado
antes da fabricação.

Garantia: Mínima de um ano de
garantia contra defeitos de fabricação.

ylodelo de Referência das chapas em
VIDF: Arauco, Guararape, Duratex,
Sudati.

Valor do

item

6.757,38

3ALCAO DE RECEPÇÃO Composto
por:

MDF na cor efeito marmorizado

4.115.94

Situação

Classificado

Classificado
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branco e cinza na parte Superior e MDF
amadeirado médio na parte inferior, em
formato de L, com duas portas vai e
vem uma na cor amadeirada e outra na

cor marmorizada branca e cinza, com
dobradiças, composto também por uma
bancada mais alta e outra mais baixa,
além de uma prateleira abaixo da base
do balcão menor; gaveteiro duplo do
lado maior na cor marmorizado cinca e

branco, com chaves, composto por
corrediças metálicas telescópicas com
amortecedor e puxadores embutidos na
cor bronze.

-Puxadores em perfil de alumínio
embutido na cor bronze, colocados na
parte superior das gavetas.

Todo fabricado com chapas de 15 mm e
com pés emborrachados nas
extremidades medindo no máximo de
altura.

Partes internas do móvel devem ser no

mesmo MDF e cor que a parte externa.

As cores precisam passar por
aprovação de pessoa designada antes
da fabricação.

Garantia: Mínima de um ano de

garantia contra defeitos de fabricação.

Modelo de Referência das chapas em
MDF: Arauco, Guararape, Duratex,
Sudati.

ALMOXARIFADO

-Será composto por 02 (dois) armários
com prateleiras e portas, cada armário
com tamanhos diferentes conforme

imagens abaixo:

-Com 06 e 08 portas na parte inferior,
08 (oito) prateleiras na diagonal e 04 na
norizontal. Compostas por MDF na cor
cinza médio ou claro nas postas e Cor
amadeirado médio nas prateleiras.

Puxadores em perfil de alumínio

10.254,31 Classificado

cT



'lÀiiiii'!'

MUNICÍPIO DE

PLANALTO

município de planalto
CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101
E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br
Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

embutido na cor prata fosco e
amortecedores nas portas.

-Partes internas do móvel devem ser no

mesmo MDF e cor que a parte externa.

-Cores, modelos e tamanho conforme

imagens anexas abaixo.

-As cores do móvel precisam passar por
aprovação de pessoa designada antes
da fabricação.

*Garantia; Mínima de um ano de

garantia contra defeitos de fabricação.

Modelo de Referência das chapas em
MDF: Arauco, Guararape, Duratex,
Sudati.

MESA PARA SONOPLASTA

-Deve ser fabricada em chapa de MDF
15mm cor amadeirado médio e

estrutura em aço anticorrosâo/ferrugem,
cintado com tinta que não descasca na
cor preto fosco, conforme medidas no
desenho abaixo.

-As cores do móvel precisam passar por
aprovação de pessoa designada antes
da fabricação.

*Garantia: Mínima de um ano de
garantia contra defeitos de fabricação.

Modelo de Referência das chapas em
MDF: Arauco, Guararape, Duratex e
Sudati.

732,37 Classificado

MESA SALA DE REUNIÕES

-Mesa em U com abertura no centro
Dara passagem de pessoa conforme
medidas, cores e tamanhos nas

imagens abaixo.

As cores serão preto e amadeirado
médio.

A mesa toda deverá ser em chapa de
MDF 15 mm.

2.808,46 Classificado

Cf"
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-Partes internas do móvel devem ser no

mesmo MDF e cor que a parte externa.

-As cores do móvel precisam passar por
aprovação de pessoa designada antes
da Confecção.

Garantia: Mínima de um ano de

garantia contra defeitos de fabricação.

Modelo de Referência das chapas em
MDF: Arauco, Guararape, Duratex e
Sudati.

MESA DE GAFE PARA SALA DO

PLENÁRIO

-Composta em chapa de MDF de 15mm
na cor amadeirado médio, com
estrutura em aço anticorrosão/ferrugem,
pintado com tinta que não descasca na
cor preto fosco.

-Puxadores em perfil de alumínio
embutido na cor bronze e

amortecedores nas portas.

- Partes internas do móvel devem ser

no mesmo MDF e cor que a parte
externa.

- Cores, modelos e tamanho conforme
imagens anexas abaixo.

- As cores do móvel precisam passar
Dor aprovação de pessoa designada
antes da fabricação.

Garantia: Mínima de um ano de

garantia contra defeitos de fabricação.

\/lodelo de Referência das chapas em
yiDF: Arauco, Guararape, Duratex e
Sudati.

2.378,22 Classificado

PÚLPITO PLENÁRIO E SUPORTE
PARA MASTROS E BANDEIRAS

-Móveis em MDF nas cores preto e
amadeirado médio, sendo composto por
01 púlpito e 01 suporte de bandeiras e o
suporte deverá ter espaços para
colocação de 3 mastros de bandeiras

845,33 Classificado
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de forma fixa e segura.

-Partes internas do móvel devem ser no
mesmo MDF e cor que a parte externa.

-Modelos, cores e medidas descrito na
imagem abaixo.

Tanto o Púlpito quanto o Suporte para
Bandeiras deverão ser em chapa de
MDF 15 mm, reforçada e ou/dupla
quando necessário.

-As cores do móvel precisam passar por
aprovação do Presidente da Câmara de
Vereadores ou de servidor por ele
designado antes da Confecção.

Garantia;

Mínima de um ano de garantia contra
defeitos de fabricação.

^/lodelo de Referência das chapas em
MDF: Arauco, Guararape, Duratex e
Sudati.

PAINEL PLENÁRIO E PAINEL SALA
DE REUNIÕES

-Compostos em Chapa de MDF
reforçada 3 chapas de 15mm, nas cores
amadeirado e preto, com detalhe ripado
nas laterais, com frisos medindo 3cm de
argura cada e 2 cm de espaçamento.

-As cores do móvel precisam passar por
aprovação de pessoa designada antes
da fabricação.

Garantia:

Mínima de um ano de garantia contra
defeitos de fabricação.

Modelo de Referência das chapas em
MDF: Arauco, Guararape, Duratex e
Sudati.

6.309,55 Cíassificado

MESA PARA PLENÁRÍO

-Confeccionada em MDF, nas cores
preto e amadeirado médio, com chapa

.358,44 Classificado

Cf
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de MDF 3cm.

-Deve possuir uma leve curvatura a
mesa. Tamanho, medidas, modelos e
cores conforme imagens anexas.

Partes internas do móvel devem ser no
mesmo MDF e cor que a parte externa.

■As cores do móvel precisam passar por
aprovação de pessoa designada antes
da fabricação.

Garantia; Mínima de um ano de
garantia contra defeitos de fabricação.

\/lodelo de Referência das chapas em
\/IDF: Arauco, Guararape, Duratex e
Sudati.

LAVANDERIA

Com armário de canto todo em MDF
chapa de 15 mm.

Puxadores em perfil de alumínio
embutidos, na cor prata fosco,
colocados na parte inferior das portas
aéreas e meios das portas inteiriças,
5em como amortecedores para
echamento das portas. Deve conter
ganchos para guardar vassouras,
Danos, rodos, etc.

^artes internas do móvel devem ser no
mesmo MDF e cor que a parte externa.

A lavanderia deverá ser instalada sem
Dainel de fundo onde tiver cerâmica na
Darede, com vedação toda feita em
silicone.

\/Iedidas, cor e modelo conforme figura
abaixo e catálogo anexo.

-As cores precisam passar por
aprovação de pessoa designada antes
da fabricação.

Garantia: Mínima de um ano de
garantia contra defeitos de fabricação.

3.228,70 Classificado
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Modelo de Referência das chapas em
MDF: Arauco, Guararape, Duratex e
Sudatí.

COZINHA PLANEJADA

-A cozinha será de canto composta por
três partes todas na cor cinza médio e
amadeirado. em chapas de MDF 15 mm
reforçados, sendo que o ambiente
contará com um armário de canto e
uma bancada com aéreo.

Os armários serão suspensos,
afixadados na parede, devendo serem
montados com todos os parafusos e
colas necessárias, fornecidos pela
êbricante.

-Partes internas do móvel devem ser no
mesmo MDF e cor que a parte externa.

-A cozinha deverá ser instalada sem
Painel de fundo onde tiver cerâmica na
parede, com vedação toda feita em
silicone.

-Puxadores em perfil de alumínio
embutidos, na cor prata fosco, com
corrediças telescòpicas com
amortecedores.

-As cores do móvel precisam passar por
aprovação do Presidente da Câmara de
Vereadores ou de servidor por ele
designado antes da Confecção.

Garantia: Mínima de um ano de
garantia contra defeitos de fabricação.

\/lodelo de Referência das chapas em
yiDF: Arauco, Guararape, Duratex e
Sudati.

10.751.30 Classificado

BASE EM GRANITO PARA COZINHA
AMERICANA.

-A base da cozinha americana deverá
ser feita em granito preto igual ao da
bancada com espessura de 2cm e
altura de no mínimo 7 cm e no máximo
2. Deverá a base cobrir toda a parte

aparente da cozinha que medirá no

700,00 Classificado
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mínimo 5m.

Conforme medidas e especificações do
catálogo de imagens.

PIA/BANCADA DA COZINHA EM
GRANITO E CUBA E INOX.

-A bancada da cozinha americana será

em L e deverá ser fabricada em granito
preto de boa qualidade, com recorte
para cuba e torneira, e também recorte
rebaixado para cooktop 5 bocas com
saida para mangueira de gás.

-Deverá possuir guarnição de 9 cm e
borda frontal de no mínimo 06 cm

-A cor do granito deverá ser preta, com
espessura de 2 cm.

-O recorte será para uma cuba de no
mínio 47 cm x 30 cm.

-A cuba deverá ser embutida no granito,
er formato retangular. Deverá ser
Tabricada em Aço Inox Polido 430,
medindo pelo menos 47x30 cm, com
0.5 mm de espessura, com no mínimo
14 cm de profundidade e máximo de 17
cm.

Conforme medidas e especificações do
catálogo de imagens.

-Deverá ser afixada por silicone na cor
do granito.

A empresa que confeccionar a
bancada deverá fornecer a cuba em
aço inox junto e instalada.

Marca de Referência para cuba:
ramontina, Brinovar e Tubrax.

3.072,00 Classificado

GERVASiO SCHON

Classificação Lote

HALZ & CIA LIDA

Item Nome do produto/serviço

HALL DE ENTRADA.

*Composto por um espelho, balcão e
detalhes em MDF e MDF ripado

Valor do

item

5.560,78

Situação

Classificado

cr
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conforme imagem anexa com medidas
e especificações.

-Um espelho lapidado deve ser
fabricado na cor bronze e afixado na
parede com opção em chapa crua de
no mínimo 15 mm e cola ou parafusos.

-Detalhes na lateral e abaixo do espelho
em MDF (cor marmorizada branca e
cinza) com 01 chapa de 15 mm
engrossada.

Balcão em MDF chapa de 15 mm, na
cor amadeirado médio.

Detalhe em MDF igual ao balcão com 3
chapas de 15 mm engrossada.

Ripado em MDF cor amadeirado
médio.

As cores dos móveis precisam passar
3or aprovação de pessoal designado
antes da fabricação.

Garantia: Mínima de um ano de
garantia contra defeitos de fabricação.

yiodelo de Referência das chapas em
^DF: Arauco, Guararape, Duratex,
Sudati.

3ALCA0 DE RECEPÇÃO Composto
oor:

- MDF na cor efeito marmohzado
branco e cinza na parte Superior e MDF
amadeirado médio na parte inferior, em
ormato de L, com duas portas vai e
vem uma na cor amadeirada e outra na
cor marmorizada branca e cinza, com
obradiças, composto também por uma
ancada mais alta e outra mais baixa,

além de uma prateleira abaixo da base
o balcão menor; gaveteiro duplo do
ado maior na cor marmorizado cinca e
branco, com chaves, composto por
corrediças metálicas teiescòpicas com
amortecedor e puxadores embutidos na
cor bronze.

.384,82 Classificado
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-Puxadores em perfil de alumínio
embutido na cor bronze, colocados na
parte superior das gavetas.

Todo fabricado com chapas de 15 mm e
com pés emborrachados nas
extremidades medindo no máximo de
altura.

Partes internas do móvel devem ser no
mesmo MDF e cor que a parte externa.

As cores precisam passar por
aprovação de pessoa designada antes
da fabricação.

Garantia: Mínima de um ano de
garantia contra defeitos de fabricação.

\/lodelo de Referência das chapas em
\/IDF: Arauco, Guararape, Duratex,
Sudati.

ALMOXARIFADO

Será composto por 02 (dois) armários
com prateleiras e portas, cada armário
com tamanhos diferentes conforme
imagens abaixo:

Com 06 e 08 portas na parte inferior,
08 (oito) prateleiras na diagonal e 04 na
horizontal. Compostas por MDF na cor
cinza médio ou claro nas postas e Cor
amadeirado médio nas prateleiras.

Puxadores em perfil de alumínio
embutido na cor prata fosco e
amortecedores nas portas.

-Partes internas do móvel devem ser no
mesmo MDF e cor que a parte externa.

Cores, modelos e tamanho conforme
imagens anexas abaixo.

-As cores do móvel precisam passar por
aprovação de pessoa designada antes
da fabricação.

Garantia: Mínima de um ano de
garantia contra defeitos de fabricação.

8.458,03 Classificado

OT
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Modelo de Referência das chapas em
MDF; Arauco, Guararape, Duratex,
Sudati.

MESA PARA SONOPLASTA

-Deve ser fabricada em chapa de MDF
15mm cor amadeirado médio e
estrutura em aço anticorrosão/ferrugem
pintado com tinta que não descasca na
cor preto fosco, conforme medidas no
desenho abaixo.

-As cores do móvel precisam passar por
aprovação de pessoa designada antes
|da fabricação.

"Garantia: Mínima de um ano de
jgarantia contra defeitos de fabricação.

Modelo de Referência das chapas em
MDF: Arauco, Guararape, Duratex e
Sudati.

596,37 Classificado

MESA SALA DE REUNIÕES

-Mesa em U com abertura no centro
para passagem de pessoa conforme
medidas, cores e tamanhos nas
|imagens abaixo.

^s cores serão preto e amadeirado
Imédio.

mesa toda deverá ser em chapa de
IMDF 15 mm.

-Partes internas do móvel devem ser no
mesmo MDF e cor que a parte externa.

-As cores do móvel precisam passar por
aprovação de pessoa designada antes
[da Confecção.

"Garantia: Mínima de um ano de
jgarantia contra defeitos de fabricação.

Modelo de Referência das chapas em
MDF: Arauco, Guararape, Duratex e
Sudati.

2.492,54 Classificado

MESA DE CAFÉ PARA SALA DO
PLENÁRIO

2.104,43 assificado

çT
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-Composta em chapa de MDF de 15mm
na cor amadeirado médio, com
estrutura em aço anticorrosão/ferrugem
pintado com tinta que não descasca na
cor preto fosco.

-Puxadores em perfil de alumínio
embutido na cor bronze e

amortecedores nas portas.

- Partes internas do móvel devem ser

no mesmo MDF e cor que a parte
externa.

- Cores, modelos e tamanho conforme
imagens anexas abaixo.

- As cores do móvel precisam passar
Dor aprovação de pessoa designada
antes da fabricação.

Garantia: Mínima de um ano de
garantia contra defeitos de fabricação.

yiodelo de Referência das chapas em
VIDF: Arauco, Guararape, Duratex e
Sudati.

PÚLPITO PLENÁRIO E SUPORTE
°ARA MASTROS E BANDEIRAS

-Móveis em MDF nas cores preto e
amadeirado médio, sendo composto por
01 púlpito e 01 suporte de bandeiras e o
suporte deverá ter espaços para
colocação de 3 mastros de bandeiras
de forma fixa e segura.

-Partes internas do móvel devem ser no
mesmo MDF e cor que a parte externa.

Modelos, cores e medidas descrito na
imagem abaixo.

-Tanto o Púlpito quanto o Suporte para
Bandeiras deverão ser em chapa de
\/IDF 15 mm, reforçada e ou/dupla
quando necessário.

-As cores do móvel precisam passar por
aprovação do Presidente da Câmara de

741,72 Classificado
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Vereadores ou de servidor por ele
designado antes da Confecção.

'Garantia;

Mínima de um ano de garantia contra
defeitos de fabricação.

Modelo de Referência das chapas em
MDF: Arauco, Guararape, Duratex e
Sudati.

PAINEL PLENÁRIO E PAINEL SALA
DE REUNIÕES

-Compostos em Chapa de MDF
reforçada 3 chapas de 15mm, nas cores
amadeirado e preto, com detalhe ripado
nas laterais, com frisos medindo 3cm de
argura cada e 2 cm de espaçamento.

-As cores do móvel precisam passar por
aprovação de pessoa designada antes
da fabricação.

Garantia:

yiínima de um ano de garantia contra
defeitos de fabricação.

iflodelo de Referência das chapas em
\/ÍDF: Arauco, Guararape, Duratex e
Sudati.

5.597,44 Classificado

MESA PARA PLENÁRIO

-Confeccionada em MDF, nas cores
preto e amadeirado médio, com chapa
de MDF 3cm.

-Deve possuir uma leve curvatura a
mesa. Tamanho, medidas, modelos e
cores conforme imagens anexas.

^artes internas do móvel devem ser no
mesmo MDF e cor que a parte externa.

As cores do móvel precisam passar por
aprovação de pessoa designada antes
da fabricação.

Garantia: Mínima de um ano de
garantia contra defeitos de fabricação.

3.863,87 Classificado

cr
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Modelo de Referência das chapas em
MDF: Arauco, Guararape, Duratex e
Sudati.

LAVANDERIA

-Com armário de canto todo em MDF
chapa de 15 mm.

-Puxadores em perfil de alumínio
embutidos, na cor prata fosco,
colocados na parte inferior das portas
aéreas e meios das portas inteiriças,
Dem como amortecedores para
échamento das portas. Deve conter
ganchos para guardar vassouras.
Danos, rodos, etc.

Partes internas do móvel devem ser no
mesmo MDF e cor que a parte externa.

-A lavanderia deverá ser instalada sem
Dainel de fundo onde tiver cerâmica na
parede, com vedação toda feita em
silicone.

Medidas, cor e modelo conforme figura
abaixo e catálogo anexo.

-As cores precisam passar por
aprovação de pessoa designada antes
da fabricação.

Garantia: Mínima de um ano de
garantia contra defeitos de fabricação.

\/lodelo de Referência das chapas em
\/IDF: Arauco, Guararape, Duratex e
Sudati.

2.421,95 Classificado

COZINHA PLANEJADA

-A cozinha será de canto composta por
rês partes todas na cor cinza médio e
amadeirado, em chapas de MDF 15 mm
reforçados, sendo que o ambiente
contará com um armário de canto e
uma bancada com aéreo.

-Os armários serão suspensos,
afixadados na parede, devendo serem
montados com todos os parafusos e

3.078,05 Classificado

Cf^
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colas necessárias, fornecidos pela
fabricante.

Partes internas do móvel devem ser no
mesmo MDF e cor que a parte externa.

-A cozinha deverá ser instalada sem
painel de fundo onde tiver cerâmica na
parede, com vedação toda feita em
silicone.

Puxadores em perfil de alumínio
embutidos, na cor prata fosco, com
corrediças telescòpicas com
amortecedores.

-As cores do móvel precisam passar por
aprovação do Presidente da Câmara de
Vereadores ou de servidor por ele
designado antes da Confecção.

Garantia: Mínima de um ano de
garantia contra defeitos de fabricação.

\/lodelo de Referência das chapas em
VIDF: Arauco, Guararape, Duratex e
Sudati.

BASE EM GRANITO PARA COZINHA
AMERICANA.

-A base da cozinha americana deverá
ser feita em granito preto igual ao da
bancada com espessura de 2cm e
altura de no mínimo 7 cm e no máximo
2. Deverá a base cobrir toda a parte

aparente da cozinha que medirá no
mínimo 5m.

Conforme medidas e especificações do
catálogo de imagens.

690,00 Classificado

IA/BANCADA DA COZINHA EM
GRANITO E CUBA E INOX.

-A bancada da cozinha americana será
em L e deverá ser fabricada em granito
3reto de boa qualidade, com recorte
Dara cuba e torneira, e também recorte
rebaixado para cooktop 5 bocas com
saída para mangueira de gás.

Deverá possuir guarnição de 9 cm e

3.050,00 Classificado

çir
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borda frontal de no mínimo 06 cm

-A cor do granito deverá ser preta, com
espessura de 2 cm.

-O recorte será para uma cuba de no
mínío 47 cm x 30 cm.

-A cuba deverá ser embutida no granito
ter formato retangular. Deverá ser
fabricada em Aço Inox Polido 430,
medindo pelo menos 47x30 cm, com
0,5 mm de espessura, com no mínimo
14 cm de profundidade e máximo de 17
cm.

Conforme medidas e especificações do
catálogo de imagens.

-Deverá ser afixada por silicone na cor
do granito.

-A empresa que confeccionar a
bancada deverá fornecer a cuba em
aço inox junto e instalada.

Marca de Referência para cuba:
ramontina. Brinovar e Tubrax.

NELSIR ANTONIQ DE CONTI E CIA LIDA
Classificação Lote Item Nome do produto/serviço

HALL DE ENTRADA.

Válòr do
item

Composto por um espelho, balcão e
detalhes em MDF e MDF ripado
conforme imagem anexa com medidas
e especificações.

-Um espelho lapidado deve ser
fabricado na cor bronze e afixado na
íarede com opção em chapa crua de
no mínimo 15 mm e cola ou parafusos.

-Detalhes na lateral e abaixo do espelho
em MDF (cor marmorizada branca e
cinza) com 01 chapa de 15 mm
engrossada.

-Balcão em MDF chapa de 15 mm, na
cor amadeirado médio.

6.920,00

Situação

Classificado
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-Detalhe em MDF igual ao balcão com
chapas de 15 mm engrossada.

- Ripado em MDF cor amadeirado
médio.

As cores dos móveis precisam passar
por aprovação de pessoal designado
antes da fabricação.

Garantia: Mínima de um ano de
garantia contra defeitos de fabricação.

Modelo de Referência das chapas em
VIDF: Arauco, Guararape, Duratex,
Sudati.

BALCÃO DE RECEPÇÃO Composto
oor:

- MDF na cor efeito marmorizado
branco e cinza na parte Superior e MDF
amadeirado médio na parte inferior, em
ormato de L, com duas portas vai e
vem uma na cor amadeirada e outra na

cor marmorizada branca e cinza, com
dobradiças, composto também por uma
bancada mais alta e outra mais baixa,
além de uma prateleira abaixo da base
do balcão menor; gaveteiro duplo do
ado maior na cor marmorizado cinca e
tranco, com chaves, composto por
corrediças metálicas telescópicas com
amortecedor e puxadores embutidos na
cor bronze.

Puxadores em perfil de alumínio
embutido na cor bronze, colocados na
parte superior das gavetas.

odo fabricado com chapas de 15 mm e
com pés emborrachados nas
extremidades medindo no máximo de
altura.

artes internas do móvel devem ser no
mesmo MDF e cor que a parte externa.

As cores precisam passar por
aprovação de pessoa designada antes
da fabricação.

4.215,00 Classificado

cr
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Garantia: Mínima óe um ano de
garantia contra defeitos de fabricação.

Modelo de Referência das chapas em
MDF: Arauco, Guararape, Duratex,
Sudati.

ALMOXARIFADO

Será composto por 02 (dois) armários
com prateleiras e portas, cada armário
com tamanhos diferentes conforme
imagens abaixo:

Com 06 e 08 portas na parte inferior,
)8 (oito) prateleiras na diagonal e 04 na
horizontal. Compostas por MDF na cor
cinza médio ou claro nas postas e Cor
amadeirado médio nas prateleiras.

Puxadores em perfil de alumínio
embutido na cor prata fosco e
amortecedores nas portas.

Partes internas do móvel devem ser no
mesmo MDF e cor que a parte externa.

Cores, modelos e tamanho conforme
imagens anexas abaixo.

-As cores do móvel precisam passar por
aprovação de pessoa designada antes
da fabricação.

Garantia: Mínima de um ano de
garantia contra defeitos de fabricação.

Modelo de Referência das chapas em
MDF: Arauco, Guararape, Duratex,
Sudati.

10.500,00

MESA PARA SONOPLASTA

Deve ser fabricada em chapa de MDF
5mm cor amadeirado médio e

estrutura em aço anticorrosão/ferrugem,
3intado com tinta que não descasca na
cr preto fosco, conforme medidas no
esenho abaixo.

-As cores do móvel precisam passar por
aprovação de pessoa designada antes

750,00

Classificado

Classificado
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da fabricação.

*Garantia: Mínima de um ano de
garantia contra defeitos de fabricação.

Modelo de Referência das chapas em
MDF: Arauco, Guararape, Duratex e
Südati.

MESA SALA DE REUNIÕES

-Mesa em U com abertura no centro
para passagem de pessoa conforme
medidas, cores e tamanhos nas

imagens abaixo.

As cores serão preto e amadeirado
médio.

A mesa toda deverá ser em chapa de
yiDF 15 mm.

-Partes internas do móvel devem ser no
mesmo MDF e cor que a parte externa.

-As cores do móvel precisam passar por
aprovação de pessoa designada antes
da Confecção.

*Garantia: Mínima de um ano de
garantia contra defeitos de fabricação.

i/lodelo de Referência das chapas em
VIDF: Arauco, Guararape, Duratex e
Sudati.

2.893,00 Classificado

MESA DE CAFÉ PARA SALA DO
PLENÁRIO

Composta em chapa de MDF de 15mm
na cor amadeirado médio, com
estrutura em aço anticorrosão/ferrugem,
cintado com tinta que não descasca na
cor preto fosco.

Puxadores em perfil de alumínio
embutido na cor bronze e

amortecedores nas portas.

Partes internas do móvel devem ser
no mesmo MDF e cor que a parte
externa.

2.450,00 Classificado

cr
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- Cores, modelos e tamanho conforme
imagens anexas abaixo.

- As cores do móvel precisam passar
por aprovação de pessoa designada
|antes da fabricação.

■^Garantia: Mínima de um ano de
Igarantia contra defeitos de fabricação.

Modelo de Referência das chapas em
MDF: Arauco, Guararape, Duratex e
Sudati.

PÚLPITO PLENÁRIO E SUPORTE
PARA MASTROS E BANDEIRAS

-Móveis em MDF nas cores preto e
amadeirado médio, sendo composto por
01 púlpito e 01 suporte de bandeiras e o
suporte deverá ter espaços para
colocação de 3 mastros de bandeiras
de forma fixa e segura.

-Partes internas do móvel devem ser no
mesmo MDF e cor que a parte externa.

-Modelos, cores e medidas descrito na
imagem abaixo.

-Tanto o Púlpito quanto o Suporte para
Bandeiras deverão ser em chapa de
MDF 15 mm, reforçada e ou/dupla
quando necessário.

-As cores do móvel precisam passar por
aprovação do Presidente da Câmara de
Vereadores ou de servidor por ele
designado antes da Confecção.

'Garantia:

Mínima de um ano de garantia contra
defeitos de fabricação.

Modelo de Referência das chapas em
MDF: Arauco, Guararape, Duratex e
Sudati.

870,00 Classificado

PAINEL PLENÁRIO E PAINEL SALA
DE REUNIÕES

l-Compostos em Chapa de MDF

6.500,00 Classificado

C5^
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reforçada 3 chapas de 15mm, nas cores
amadeirado e preto, com detalhe ripado
nas laterais, com frisos medindo Sem c
largura cada e 2 cm de espaçamento.

-As cores do móvel precisam passar por
aprovação de pessoa designada antes
da fabricação.

Garantia:

\/Iínima de um ano de garantia contra
defeitos de fabricação.

i/lodelo de Referência das chapas em
MDF: Arauco, Guararape, Duratex e
Sudati.

VIESA PARA PLENÁRIO

Confeccionada em MDF, nas cores
3reto e amadeirado médio, com chapa
de MDF Sem.

Deve possuir uma leve curvatura a
mesa. Tamanho, medidas, modelos e
cores conforme imagens anexas.

^artes internas do móvel devem ser no
mesmo MDF e cor que a parte externa.

As cores do móvel precisam passar por
aprovação de pessoa designada antes

a fabricação.

Garantia: Mínima de um ano de
garantia contra defeitos de fabricação.

\/Iodelo de Referência das chapas em
MDF: Arauco, Guararape, Duratex e
Sudati.

4.490,00 Classificado

LAVANDERIA

-Com armário de canto todo em MDF
chapa de 15 mm.

Puxadores em perfil de alumínio
embutidos, na cor prata fosco,
colocados na parte inferior das portas
aéreas e meios das portas inteiriças,
bem como amortecedores para
echamento das portas. Deve conter

.320,00 Classificado
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A

ganchos para guardar vassouras,
panos, rodos, etc.

-Partes internas do móvel devem ser no
mesmo MDF e cor que a parte externa.

-A lavanderia deverá ser instalada sem
painel de fundo onde tiver cerâmica na
parede, com vedação toda feita em
silicone.

■Medidas, cor e modelo conforme figura
abaixo e catálogo anexo.

-As cores precisam passar por
aprovação de pessoa designada antes
da fabricação.

Garantia: Mínima de um ano de
garantia contra defeitos de fabricação.

yiodelo de Referência das chapas em
\/IDF: Arauco, Guararape, Duratex e
Sudati.

COZINHA PLANEJADA

-A cozinha será de canto composta por
três partes todas na cor cinza médio e
amadeirado, em chapas de MDF 15 mm
reforçados, sendo que o ambiente
contará com um armário de canto e
uma bancada com aéreo.

Os armários serão suspensos,
afixadados na parede, devendo serem
montados com todos os parafusos e
colas necessárias, fornecidos pela
•abricante.

^artes internas do móvel devem ser no
mesmo MDF e cor que a parte externa.

-A cozinha deverá ser instalada sem
painel de fundo onde tiver cerâmica na
parede, com vedação toda feita em
silicone.

uxadores em perfil de alumínio
embutidos, na cor prata fosco, com
corrediças telescópicas com
amortecedores.

1.055,00 Classificado
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-As cores do móvel precisam passar por
aprovação do Presidente da Câmara de
Vereadores ou de servidor por ele
designado antes da Confecção.

Garantia: Mínima de um ano de
garantia contra defeitos de fabricação.

Modelo de Referência das chapas em
MDF: Arauco, Guararape, Duratex e
Sudati.

Planalto - PR, 11 de outubro de 2022.
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