
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
CNPJ: 27.165.703/0001/26

Termo Nº 000075/2018

Empresa:  C. B. BRAGA SERVIÇOS E COM. DE ARTIGOS DE PAPELARI

CNPJ:  18.203.175/0001-61

Endereço:  RUA PROF. ALOIZIO FARIA, 192 - Centro - SAO JOAO DA BARRA - RJ - CEP: 28200000

Pregão Eletrônico Nº 000044/2018

Processo: 010856 / 2018

ANEXO I - MAPA DE COTAÇÃO (PREFEITURA) - TERMO Nº 000075/2018

Código    Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeLote

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CRAS - CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL

00019981

COLCHÃO SOLTEIRO - D28
medindo 14 x 78 x 188 cm: espuma antichama e antimofo.
densidade 28 kg/m³ 25,2 mínimo; tensão: kpa 90 mínimo.
alongamento 120% mínimo, rasgamento n/m 450 mínimo,
resistência 40% mínimo, deformação permanente 90%
máximo, suporte de carga 65% n, 180 mínimo, fator de
conforto 2,1 mínimo, conteúdo de cinzas 0,5% máximo
após queima, perda de suporte 30% máximo.
etiqueta costurada e nesta deve constar obrigatoriamente
informações do fabricante, marca do produto, dimensões
do colchão, densidade nominal, suporte de carga (força de
identação), data de fabricação, composição de tecido e
prazo de garantia. obs.: os materiais constituintes deverão
possuir proteção dupla: antiácaro e antialérgica.

25.350,000150 169,000UND  001

00019982

COLCHÃO CASAL - D28,
 medindo 14x138x188 cm: espuma antichama e antimofo.
densidade 28 kg/m³ 25,2 mínimo; tensão: kpa 90 mínimo.
alongamento 120% mínimo, rasgamento n/m 450 mínimo,
resistência 40% mínimo, deformação permanente 90%
máximo, suporte de carga 65% n, 180 mínimo, fator de
conforto 2,1 mínimo, conteúdo de cinzas 0,5% máximo
após queima, perda de suporte 30% máximo.
etiqueta costurada e nesta deve constar obrigatoriamente
informações do fabricante, marca do produto, dimensões
do colchão, densidade nominal, suporte de carga (força de
identação), data de fabricação, composição de tecido e
prazo de garantia. obs.: materiais constituintes deverão
possuir proteção dupla: antiácaro e antialérgica.

29.400,000100 294,000UND  002

54.750,00
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