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EXTRATO DE ATA REGISTRO DE PREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI - ESTADO DO PARANÁ

PREGÃO W 087/2016 - PROCESSO N° 1150/2016 - ATA DE REGISTRO DE PF

Empresa(s) detentora(s) do(s) Registro(s):
Fornecedor: 8279 - BR MOVEIS LTOA

Interessado: Fundo Municipal de Saúde Prazo de Registro: 12 (doze) meses

Produto Quantidade
26299 BALCÃO EM MDF 18 MM BRANCO

(2,OOX0,40XO,90M(CXLXA)Acabamento com fita de PVC com uma
fina camada de primer que funciona como agente Cleadesão entre a
cola e a fita, Cola de contato com características de adesivo fluido de
cor creme, proporcionando assim colagem de alto desempenho que
resista ao óleo, à água, à oxidação e a maioria dos produtos
químicos, Rodapé em metalon 30x50 parede de 1,20 com pintura
eletrostática com tinta epóxi na cor branca, proporcionando
resistência a variações de temperatura; resistência mecânica e 5
abrasiva; qualidade no acabamento; facilidade para limpeza e
manutenção, Características do balcão, (2,OOx0,40xO,90m(CxLxA),
com 2 portas prateleira interna, com 4 dobradiças TN click curva
cada porta, com amortecedor abertura de 110°. Puxadores em aço
inox. Tampo com reingresso de 30mm

26300 BALCÃO EM MDF 18 MM BRANCO
(2,40X0,45XO,60M(CXLXA)Acabamento com fita de PVC com uma
fina camada de primer que funciona como agente de adesão entre a
cola e a fita. Cola de contato com características de adesivo fluido de
cor creme, proporcionando assim colagem de alto desempenho que
resista ao óleo, à água, à oxidação e a maioria dos produtos
químicos. Rodapé em metalon 30x50 parede, de 1,20 com pintura
eletrostática com tinta epóxi na cor branca, proporcionando
resistência a variações de temperatura; resistência mecânica e
abrasiva; qualidade no acabamento; facilidade para limpeza e
manutenção. Características do balcão, (2,40x0,45xO,60m(CxLxA),
com 4 portas prateleira interna, com 4 dobradiças TN click curva
cada porta, com amortecedor abertura de 110° e 4 gavetas com
corrediças Telescópica zincada e TN - 40 kg, com deslizamento mais
suave e silencioso, permitindo abertura total da gaveta. Puxadores
em aço inox. Tampo com reingresso de 30mm.

26301 BALCÃO EM MDF 18 MM BRANCO
(1,60XO,50XO,65M(CXLXA)Acabamento com fita de PVC com uma
fina camada de primer que funciona como agente de adesão entre a
cola e a fita. Cola de contato com características de adesivo fluido de
cor creme, proporcionando assim colagem de alto desempenho que
resista ao óleo, à água, à oxidação e a maioria dos produtos
químicos. Rodapé em metalon 30x50 parede de 1,20 com pintura
eletrostática com tinta epóxi na cor branca, proporcionando
resistência à variações de temperatura; -iesistência mecânica e
abrasiva; qualidade no acabamento; facilidade para limpeza e
manutenção. Características do balcão, (1,60xO,50xO,65m(CxLxA),
com 4 portas prateleira interna, com 4 dobradiças TN click curva
cada porta, com amortecedor abertura de 110°. Puxadores em aço
inox. Tampo com reingresso de 30mm.

26302 - ARMARIO PORTA VOLUME SUSPENSO EM MDF 18MM
(2,70X0,40XO,65M(CXLXA)Branco instalado com parafuso passante.
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