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FORMULÁRIO DE AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS
São Paulo, 26 de julho de 2019.
À SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS,
Prezado Diretor,
A Coordenadoria de Gestão Administrativa vem à presença de V.Sª requerer a AQUISIÇÃO DE
MOBILIÁRIOS DE ESCRITÓRIO
Características do Objeto (obrigatório): Mobiliários de escritório diversos, em MDP, com
revestimento em melamínico BP, texturizado, cor padrão do TJMSP, com bordas em ABS (2
a 2,5mm), partes metálicas em aço tratado, com pintura epoxi, na cor cinza, com pés em
plástico. Os puxadores, dos móveis que dele fazem uso, devem ser metálicos, cor prata fosca.
Gaveteiros e armários deverão vir munidos de chave, com sistema de trava de portas. Os
fornecedores deverão apresentar, previamente às entregas, amostra de cor e de material.

Referência de marcas possíveis (obrigatório): Metalínea, Marelli, Reffit, etc.

Justificativa do Pedido (obrigatório): Substituição de mobiliários defeituosos e/ou incremento
de locais, cuja disposição se alterou por chegada de novos colaboradores.

Quantidade (obrigatório):
10 (dez) gaveteiros volantes (duas gavetas e um gavetão);
10 (dez) gaveteiros fixos de mesa, com duas gavetas;
10 (dez) Mesas, tipo escrivaninha, 900mm x 600mm x 740mm (C x L x A);
10 (dez) armários baixos, tipo complemento de mesa, medindo 800mm x 600mm x 740mm
(C x L x A), com duas portas e uma prateleira interna.
10 (dez) armários baixos, tipo complemento de mesa, medindo 500mm x 600mm x 740mm
(C x L x A), um porta e uma prateleira interna.
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10 (dez) armários altos, 800 x 600 x 1600 (C x L x A), duas portas e, pelo menos 4
prateleiras internas, com regulagem de altura.

Link (opcional): Não se aplica.

Risco da Contratação (opcional): Não se aplica.
Cordialmente,

Documento assinado eletronicamente por Neemias Santos Mazzoco, Coordenador, em 26/07/2019,
às 14:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tjmsp.jus.br/verifica.php
informando o código verificador 0239869 e o código CRC 2FE861E5.
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