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ANEXO - TERMO Nº 000069/2019 -  SEQUÊNCIA  N°000002319

Origem Processo

Contrato

Empresa

CNPJ

Endereço

Pregão Presencial Nº 000023/2019 003667/2018

00006 - SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00573 - SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSLocal

MarcaItem

BANCO RETO EM CONCRETO INTEIRIÇO SEM ENCOSTO
descrição - banco reto em concreto interiço sem encosto
nas dimensões: 45cm de altura, 52cm de largura, 1,52m de
comprimento e 5cm de espessura, com resistência mínina de
fck 30 mpa. deverá ser pintado a logomarca da prefeitura
municipal de iúna em toda a extensão do assento do banco,
conforme arte anexa. deverá utilizar tinta específica para
pintura em concreto, com padrão de qualidade igual ou
superior à de pisos e/ou fachadas, que seja de acordo com
as normas da abnt nbr 16445 e abnt nbr 11702:2010, sendo
resistente ao tráfego, com melhor aderência, alta
durabilidade e lavável. resistente ao tempo.

27.000,0075,00 360,00UN001002

BANCO COM ENCOSTO ANATÔMICO EM CONCRETO
descrição - banco em concreto com encosto anatomico
aparente e interiço nas dimensões: 73cm de altura, 65cm de
largura, 1,79m de comprimento e 5cm de espessura, com
resistência mínina de fck 30 mpa. deverá ser pintado a
logomarca da prefeitura municipal de iúna em toda a
extensão do encosto do banco, conforme arte anexa.
deverá ainda, utilizar tinta específica para pintura em
concreto, com padrão de qualidade igual ou superior à de
pisos e/ou fachadas, que seja de acordo com as normas da
abnt nbr 16445 e abnt nbr 11702:2010, sendo resistente ao
tráfego, com melhor aderência, alta durabilidade e lavável.
resistente ao tempo.

35.000,00100,00 350,00UN002001

CONJUNTO DE MESA QUADRADA COM QUATRO BANCOS
EM CONCRETO COM INSTALACAO
descrição: as dimensões míninas do tampo da mesa será:
76cm x 76cm de diâmetro, 5cm de espessura, 80cm de
altura a partir do chão, com 20cm de concreto abaixo do
chão fixado com alvenaria; pé único, quadrado, com 20cm x
20cm de diâmetro; no tampo da mesa deverá possuir
desenhado, jogo de damas com 30cmx30cm nas cores preto
e branco, utilizar tinta específica para pintura em concreto,
com padrão de qualidade igual ou superior à de pisos e/ou
fachadas, que seja de acordo com as normas da abnt nbr
16445 e abnt nbr 11702:2010, sendo resistente ao tráfego,
com melhor aderência, alta durabilidade e lavável. resistente
ao tempo. dimensões dos bancos: assento com 35cm x
35cm de diâmetro; com no mínimo 5cm de espessura; 40cm
de altura apartir do chão; pé quadrado com 20cm x 20cm de
diâmetro; resistência de fck de 30 mpa. mais 20cm de
concreto para fixação conforme a mesa.

25.000,0050,00 500,00CONJ003003

CONJUNTO DE MESA REDONDA E QUATRO BANCOS EM
CONCRETO COM INSTALACAO
descrição: as dimensões mínina do tampo da mesa será de
76cm de diâmetro, 5cm de espessura, 80cm de altura a partir
do chão, com 20cm de concreto abaixo do chão fixado com
alvenaria; pé único, redondo, com 20cm de diâmetro; no
tampo da mesa deverá possuir desenhado, jogo de damas

29.800,0050,00 596,00CONJ004004
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com 30cmx30cm nas cores preto e branco, utilizar tinta
específica para pintura em concreto, com padrão de
qualidade igual ou superior à de pisos e/ou fachadas, que
seja de acordo com as normas da abnt nbr 16445 e abnt nbr
11702:2010, sendo resistente ao tráfego, com melhor
aderência, alta durabilidade e lavável. resistente ao tempo.
as dimensões dos bancos: assento com 35cm de diâmetro,
40cm de altura, com no mínimo 5cm de espessura; 40cm de
altura apartir do chão; pé redondo com 20cm de diâmetro;
resistência de fck de 30 mpa. mais 20cm de concreto para
fixação conforme a mesa.

SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV URBANOS:              116.800,00

SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV URBANOS:              116.800,00

HONILYA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELE ME:                        116.800,00
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