
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MISSOES      

CNPJ:

PRAÇA NASSIB NASSIF 

C.E.P.:

88.541.354/0001-94

98300-000

-

Palmeira das Missões - RS

Processo Administrativo:

Data do Processo Adm.:

Processo Licitatório:

Data do Processo:

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.:  61/2017 - PR

2042/2017

18/04/2017

18/04/2017

61/2017

Folha:  1/2

1

Item

Fornecedor:

Endereço:

Cidade:

CNPJ / CPF:

Validade da Proposta:

 (As propostas serão abertas para julgamento às  09:00  horas do dia  03/05/2017).

2090025

Código

UND

Unid

.................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

200 (Duzentas) mesas PVC, formato quadrada, cor branca, Dimensões aproximadas

do produto (AxLxP) - 70x70x68cm. (02-09-0025)

Especificação

Estado:

Inscrição Estadual:

Prazo Entrega/Exec.:

.............

.............................................................

.............................................................

200,000

Quantidade

                                    

Marca Oferecida

Telefone:

Fax:

Condições de Pagamento:

                                 

Preço Unitário

..........................................

..........................................

..........................................

                                 

Preço Total

2 2090003 UND

Pirâmides em lona laminada sintética na cor branca com estrutura metálica, com

fechamento nas laterais, pé direito mínimo de 3,50metros e com tablado medindo 05m

x05m. (02-09-0003)

5,000                                                                                                       

3 2090004 UND

Pirâmides em lona laminada sintética na cor branca com estrutura metálica, com

fechamento nas laterais, pé direito mínimo de 3,50metros e com tablado medindo 03m

x03m. (02-09-0004)

4,000                                                                                                       

4 2090024 UND

Pavilhão 20x40 (lonão), sendo: 01 (um) Pavilhão duas águas, montado no tamanho

20x40m de vão livre com pé direito de no mínimo 4 metros de altura, com cobertura

em lona branca antichama, e com fechamento em lona nos 4 lados e mais 740m²

tablado para esse pavilhão (02-09-0024)

1,000                                                                                                       

5 2090026 UND

Grade de contenção, sendo: 160 metros de Grade de contenção, através de peças de

3X1.20 metros. (02-09-0026)

160,000                                                                                                       

6 2090018 UND

Palco medindo 6x8 com 1 metro de altura revestido com tabua de compensado naval

de 17mm. (02-09-0018)

1,000                                                                                                       

Local e Data:  ...................................................., ........../........../...............

-------------------------------------------------------------------

Carimbo e Assitura do Fornecedor



Item Código

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MISSOES      

CNPJ:

PRAÇA NASSIB NASSIF 

C.E.P.:

Unid

88.541.354/0001-94

98300-000

-

Palmeira das Missões - RS

Especificação Quantidade Marca Oferecida

Processo Administrativo:

Data do Processo Adm.:

Processo Licitatório:

Data do Processo:

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.:  61/2017 - PR

Preço Unitário

2042/2017

18/04/2017

18/04/2017

61/2017

Preço Total

Folha:  2/2

7 2090005 UND

30 metros de arquibancada de 09 degraus, em estrutura tubular de aço galvanizado,

no sistema Kibloc ou similar de encaixe com engate e com piso metálico modulado,

revestido com compen-sado naval na espessura mínima de 17,00mm ou madeira

20,00mm. Os degraus com largura de 0,80cm e a altura entre eles (espelho) de no

mínimo 30,00cm e no máximo 40,00cm. As arquibancadas deverão ter fechamento

nos fundos e lateral de no mínimo 1,40m de altura e espaçamentos não mais do que

15cm. Divididos em um só bloco. (Instrução Técnica 12/2015). (02-09-0005)

30,000                                                                                                       

8 2090019 UND

Cadeiras PVC, cor branca, dimensões aproximadas do produto (AxLxP) - 90x43x51cm.

(02-09-0019)

500,000                                                                                                       

9 2090002 UND

Pirâmides em lona laminada sintética na cor branca com estrutura metálica, com

fechamento nas laterais, pé direito mínimo de 3,50metros e com tablado medindo 10m

x 10m montadas conjugadas; (02-09-0002)

2,000                                                                                                       

10 2090039 UND

Pirâmide em lona laminada sintética na cor branca com estrutura metálica, com

fechamento nas laterais, pé direito mínimo de 3,50metros medindo 10m x 10m

montadas conjugadas; (02-09-0039)

1,000                                                                                                       

11 2090040 UND

Locação de pirãmide 5 x10  em lona laminada sintética na cor branca com estrutura

metálica, com fechamento nas laterais, tablado 4x9, estande de 4x8, com porta, meio

vidro toda volta com teto e 02 ar condicionado. (02-09-0040)

1,000                                                                                                       

12 2090041 UND

Locação de pirâmide 5 x5  em lona laminada sintética na cor branca com estrutura

metálica, com fechamento nas laterais, tablado 4x6, estande com porta 4x5.

(02-09-0041)

1,000                                                                                                       

13 2090042 UND

Locação de piramide 5x25 em lona laminada sintética na cor branca com estrutura

metálica, com fechamento nas laterais, pé direito mínimo de 3,50metros . (02-09-0042)

1,000                                                                                                       

Local e Data:  ...................................................., ........../........../...............

-------------------------------------------------------------------

Carimbo e Assitura do Fornecedor


