
PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS

Termo Nº 000029/2020

BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO - ME

CNPJ:  02.222.018/0001-63

RUA CATARINA ELLER, 710 - CENTRO - ALTO JEQUITIBÁ - MG - CEP: 36976000

ANEXO - TERMO Nº 000029/2020 -  SEQUÊNCIA  N°000002604

Origem Processo

Contrato

Empresa

CNPJ

Endereço

Pregão Presencial Nº 000056/2019 000809/2019

00002 - SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTOSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00577 - SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTOLocal

MarcaItem

2)	MESA DE ESCRITORIO COM TAMPO EM FORMATO L:
1400 MM X 1600 MM
descrição:
dimensões
- largura do tampo: 1400 mm x 1600 mm;
- profundidade do tampo: 600 mm;
- altura da mesa: 735 mm, variação de ± 5 mm;
- dimensões específicas conforme o desenho e respectiva
legenda.

tampo
- tampo único com espessura mínima de 25 mm, revestido em
ambas as faces com laminado melamínico em cor cinza
claro;
- bordas retas em termoplástico, na mesma cor do tampo,
com espessura mínima de 2 mm;
- painel frontal com espessura mínima de 18 mm, revestido
em ambas as faces com laminado melamínico em cor cinza.

estrutura
- estruturas laterais metálicas, com calha vertical metálica
para passagem de fiação e tampa com saque frontal,
pintadas em epóxi-pó por processo eletrostático;
- tratamento anticorrosivo à base de fosfato de zinco.
- todos os componentes metálicos aparentes em cor cinza;
- sapatas reguladoras de nível em nylon ou polímero
resistente.

suportes
- saída de cabeamento da parte inferior para a superior com
tampa removível, produzida com divisores que permitam a
individualização dos circuitos;
- calha horizontal para cabeamento sob o tampo.

legenda
h (distância vertical do piso à face superior do tampo): 735 ±
5 mm;
l1 (distância horizontal entre as bordas laterais da mesa):
1400 mm;
l2 (distância horizontal entre as bordas laterais da mesa):
1600 mm;
p (distância horizontal entre as bordas frontal e posterior da
mesa): 600 mm;
r (raio de convergência no segmento de acomodação do
usuário);
borda frontal: borda mais próxima do usuário;
borda posterior: borda oposta à do usuário.

observações:
as arestas nomeadas pelas letras l1, l2 e p devem ser
totalmente retilíneas.
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o segmento de acomodação do usuário, na extremidade
frontal do tampo, deve ser curvilíneo.
garantia de 12 (doze) meses.

SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO:              2.500,00

SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO:              2.500,00

BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO - ME:                        2.500,00
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