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 ANEXO VI 102/201831/07/201831/07/2018Folha:  1/1

1Item
Cidade:CNPJ / CPF:Validade da Proposta:
 (As propostas serão abertas para julgamento às  13:30  horas do dia  14/08/2018).

6080156Código UNUnid
....................................................................................................................................................................................................................................Mesa de Plástico, cor branca, medindo 70 X 70 (06-08-0156)Especificação

Estado:Inscrição Estadual:Prazo Entrega/Exec.: .......................................................................................................................................98,000Quantidade                                     Marca Oferecida
Telefone:Fax:Condições de Pagamento:                                 Preço Unitário....................................................................................                                 Preço Total

Fornecedor: E-mail:Endereço: Contato:........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................
2 6080157 UN Cadeira de Plástico, com braços, cor branca, medindo 74X54X55CM (06-08-0157) 396,000                                                                                                       3 6080158 UN Tenda Sanfonada 3x3m, estrutura metálica, fabricada com chapas de ferro metalonobilong com espessuras de 15x15, 20x20,25x25 e 30x30mm, armados em forma depantógrafos (sanfonas) unidas por parafusos e conexões em aço e com galvanizaçãoem sistema de alta resistencia; lona de cobertura em PVC, com reforço estrutural naspartes tensionadas  (cantos) e de sustentação fixado a estrutura metálica através develcros, parafusos e roscas em aço, na cor azul; pés de sustentação fabricados comchapas de ferro metalon espessuras de 15x15, 20x20, 25x25, 30x30mm, armados emformato telescópio e com altura máxima de 2,00 mts (06-08-0158)

30,000                                                                                                       
4 6080159 UN Tenda Piramidal 10x10m, estrutura metálica, fabricada com chapas de ferro tubular de11 a 20mm e 1" a 3", com partes soldadas em sistema mig, galvanização de altaresistência e com partes unidas por encaixe e fixadas por parafusos e conexões emaço; pés de sustentação, sendo uma estrutura de ferro tubular (1" e 3") com altura de2,50 ou 3,00m, ancorados com cordas de nylon de 3/4, com amarras especiais,fixadas em estacas de ferro enterradas ao solo; lona de cobertura laminado de PVC,calandrado com reforço de fibra de tecido de poliéster impermeável e com blackoutsolar, tratamento anti-chamas e de alta resistência ao calor, sem costuras mecânicase com emendas vulcanizadas a quente (06-08-0159)

1,000                                                                                                       
Local e Data:  ...................................................., ........../........../............... -------------------------------------------------------------------Carimbo e Assitura do Fornecedor


