
ESTADO DO MATO GROSSO DO SULPREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA                CNPJ:R. LUIZ DA COSTA GOMES, 711C.E.P.: 03.452.299/0001-0379200-000 - Aquidauana - MS Processo Administrativo:Data do Processo Adm.:Processo Licitatório:Data do Processo:
PREGÃO PRESENCIALNr.:  81/2017 - PR

 ANEXO VII 95/201728/08/201728/08/2017Folha:  1/4

1Item
Fornecedor:Endereço:Cidade:CNPJ / CPF:Validade da Proposta:
 (As propostas serão abertas para julgamento às  08:00  horas do dia  15/09/2017).

4059909Código UNUnid
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Instalação de porta sanfonada, medindo 0,70mx2,10m em PVC rígido, branco,instalada com fornecimento de todos os materiais e ferramentas necessários parainstalação. (04-05-9909) Especificação

Estado:Inscrição Estadual:Prazo Entrega/Exec.: .......................................................................................................................................10,000Quantidade                                     Marca Oferecida
Telefone:Fax:Condições de Pagamento:                                 Preço Unitário

..............................................................................................................................                                 Preço Total2 4059910 UN Confecção de toldo decorativo , medindo 4m x 2m, com estrutura metálica, pintado embranco, tecido tipo polilight na cor cinza, com acabamento em alumínio comfornecimento de todos os materiais necessários. (04-05-9910) 10,000                                                                                                       3 4059911 JG Reforma de estofamento de conjunto de sofá com 3 e 2 lugares com colocação deespuma de 03 cm, tipo D23, tecido de Jacar com fibras de nylon, substituição demadeiras quebradas, com fornecimento de todos os materiais necessários.(04-05-9911) 20,000                                                                                                       4 4059912 M² Serviço de instalação, reposição de vidro fantasia, tipo martelado com 4mm deespessura, incluindo, raspagens, limpeza, massa, vidro, acessórios, ferramentas eoutros materiais necessários para instalação. (04-05-9912) 150,000                                                                                                       5 4059913 UN Recuperação de portas de madeira, medindo 0,80m x 2,10m, com os respectivosportais, fazendo lixamento, correção, aplicação de verniz/tinta esmalte, com ofornecimento de todos os materiais. (04-05-9913) 20,000                                                                                                       
Local e Data:  ...................................................., ........../........../............... -------------------------------------------------------------------Carimbo e Assitura do Fornecedor



Item Código
ESTADO DO MATO GROSSO DO SULPREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA                CNPJ:R. LUIZ DA COSTA GOMES, 711C.E.P.:

Unid
03.452.299/0001-0379200-000 - Aquidauana - MS

Especificação Quantidade Marca Oferecida
Processo Administrativo:Data do Processo Adm.:Processo Licitatório:Data do Processo:

PREGÃO PRESENCIALNr.:  81/2017 - PR
 ANEXO VIIPreço Unitário

95/201728/08/201728/08/2017Preço TotalFolha:  2/46 4059914 UN Recuperação e confecção de box frisado de alumínio, medindo 1,60mx2,00m , comchapa de acrílico 2mm, na cor amazonas fumê, incluindo montagem e instalação, comfornecimento de todos os materiais, acessórios e ferramentas necessárias.(04-05-9914) 20,000                                                                                                       7 4059915 UN Recuperação de cadeiras, com troca de estofamento, espuma D23, espessura 5mm,tamanho aproximado do assento 48cm x 43cm e encosto medindo 35cm x 40cm, comcolocação de espuma, tecido e pintura das ferragens, incluindo materiais, ferramentase acessórios necessários para execução do serviço (04-05-9915) 200,000                                                                                                       8 4059916 M² Confecção de telas em fibra de vidro, com armação em alumínio tratado e anonizado,com cantoneiras e baguete rígido, incluindo materiais e acessórios necessários paraexecução do serviço. (04-05-9916) 100,000                                                                                                       9 4059917 MET Confecção e instalação de calha galvanizada, chapa 26, tamanho,60cm x 1m metrolinear, incluindo materiais e acessórios necessários para execução do serviço.(04-05-9917) 100,000                                                                                                       10 4059918 UN Serviço de fornecimento e instalação de soleiras em pedra tipo granito 20cm x 80cm,com espessura mínima de 2cm, cor cinza Corumbá, com acabamento simples naslaterais e polido na parte superior, incluindo os materiais, ferramentas e acessóriosnecessários para execução do serviço. (04-05-9918) 15,000                                                                                                       11 4059920 M² Serviço de fornecimento e instalação de divisórias para banheiro em pedra tipo granito,com espessura mínima de 2cm, cor cinza Corumbá, polido em ambos os lados,incluindo os materiais, ferramentas e acessórios necessários para execução doserviço (04-05-9920) 200,000                                                                                                       12 4059922 M² Colocação de piso cerâmico esmaltado, incluindo os materiais, ferramentas eacessórios necessários para execução do serviço (04-05-9922) 96,000                                                                                                       13 4059923 M² Instalação de forro PVC de 1ª linha com 10mm de espessura e 20cm de largura, corbranco neve(com acabamento lateral de roda-teto),incluindo os materiais, ferramentase acessórios necessários para execução do serviço. (04-05-9923) 200,000                                                                                                       14 4059924 M² Instalação de forro de gesso de 1ª linha, incluindo os materiais, ferramentas eacessórios necessários para execução do serviço (04-05-9924) 60,000                                                                                                       Local e Data:  ...................................................., ........../........../............... -------------------------------------------------------------------Carimbo e Assitura do Fornecedor



Item Código
ESTADO DO MATO GROSSO DO SULPREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA                CNPJ:R. LUIZ DA COSTA GOMES, 711C.E.P.:

Unid
03.452.299/0001-0379200-000 - Aquidauana - MS

Especificação Quantidade Marca Oferecida
Processo Administrativo:Data do Processo Adm.:Processo Licitatório:Data do Processo:

PREGÃO PRESENCIALNr.:  81/2017 - PR
 ANEXO VIIPreço Unitário

95/201728/08/201728/08/2017Preço TotalFolha:  3/415 4059925 M² Pintura de portões/grades e outras superfícies metálicas, com tratamento de ferrugemcom escova de aço, aplicação de zarcão, aplicação de 2(duas) demãos de esmaltesintético com certificado ISO, cor a ser definida, incluindo os materiais, ferramentas eacessórios necessários para execução do serviço (04-05-9925) 100,000                                                                                                       16 4059926 M² Aplicação de verniz poliuretana e selador com aplicação de duas demãos sobsuperfície de madeira, incluindo os materiais, ferramentas e acessórios necessáriospara execução do serviço (04-05-9926) 50,000                                                                                                       17 4059927 M² Confecção e colocação de porta de abrir de vidro temperado incolor com mola,puxadores interno/externo de metal, na medida 0,90x2,10 (04-05-9927) 10,000                                                                                                       18 4059928 M² Confecção e colocação de porta de vidro temperado 10mm incolor com bandeirola devidro temperado, na medida (04-05-9928) 6,000                                                                                                       19 4059929 M² Confecção e colocação de janela de correr de vidro temperado, com puxadores internode alumínio com trava, na medida 1,50x1,00 (04-05-9929) 20,000                                                                                                       20 4059930 M² Confecção e colocação de porta de correr de vidro temperado com bandeira 10mmincolor, na medida 2,00 x 2,50 (04-05-9930) 20,000                                                                                                       21 4059931 M² Serviços de instalação e manutenção de persianas, com acessórios e bandô(04-05-9931) 250,000                                                                                                       22 4059932 UN Serviços de reforma de janelas e troca de vidro 3mm (04-05-9932) 100,000                                                                                                       23 4059933 UN Serviços de reforma de janelas e instalação de vidro fantasia 4mm (04-05-9933) 150,000                                                                                                       24 4059934 M² Serviço instalação de toldo de policarbonato, incluindo os materiais, ferramentas eacessórios necessários para execução do serviço (04-05-9934) 100,000                                                                                                       25 4059935 UN Instalação de espelho liso 3mm de 0,60 x 1,20, incluindo os materiais, ferramentas eacessórios necessários para execução do serviço (04-05-9935) 37,000                                                                                                       26 4059936 M² Serviço de instalação de divisória naval com fornecimento de materiais, ferramentas eacessórios necessários para execução do serviço. (04-05-9936) 400,000                                                                                                       Local e Data:  ...................................................., ........../........../............... -------------------------------------------------------------------Carimbo e Assitura do Fornecedor



Item Código
ESTADO DO MATO GROSSO DO SULPREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA                CNPJ:R. LUIZ DA COSTA GOMES, 711C.E.P.:

Unid
03.452.299/0001-0379200-000 - Aquidauana - MS

Especificação Quantidade Marca Oferecida
Processo Administrativo:Data do Processo Adm.:Processo Licitatório:Data do Processo:

PREGÃO PRESENCIALNr.:  81/2017 - PR
 ANEXO VIIPreço Unitário

95/201728/08/201728/08/2017Preço TotalFolha:  4/427 4059937 UN Serviço de instalação de porta de divisória naval , medindo 0,80 x 2,10m comfornecimento de materiais, ferramentas e acessórios necessários para a execução doserviço (04-05-9937) 40,000                                                                                                       28 4059938 UN Serviço de instalação de porta divisória naval, medindo 0,90 x 2,10m, comfornecimento de materiais, ferramentas e acessórios necessários para a execução doserviço. (04-05-9938) 10,000                                                                                                       29 4059939 M² Serviços de montagem e desmontagem de divisórias naval (04-05-9939) 409,000                                                                                                       

Local e Data:  ...................................................., ........../........../............... -------------------------------------------------------------------Carimbo e Assitura do Fornecedor


