UF:
MG
Município: GUARANESIA
Entidade: CAMARA MUNICIPAL

Folha: 1

PEDIDO DE COMPRAS MATERIAIS / SERVIÇOS
ESPELHO DA COTAÇÃO
Número da Cotação: 000016 - 2022
Elaborada por: vivian
Data: 25/08/2022
Tipo de Apuração:Menor Preço - Global
Objeto:

000000126 - Confecção de Placas, Medalhas, Bandeiras e Florões

Nro.Item Cód.Produto / Descrição

00001 000264 - PLACA DE AÇO INOX

Unid.Medida

Consu UND

Qtd.Produto

Vlr.Unitário

Vlr.Total

11

Marca:

Especificação: Placa em aço inox, com brasão municipal nas cores, medindo 15 x 20 cm, disposto em estojo em veludo
verde escuro.
Com textos, assinaturas, brasão e cores idênticos aos dos anexos
00002 000501 - MEDALHA

Consu UND

11

Marca:

Especificação: I - Deverá ter 8 cm de diâmetro com espessura de 4 mm, sendo confeccionada com ligas de antimônio, com
acabamento em superfície, através de banho dourado, e as pigmentações utilizadas, serão obtidas através da
combinação de resina epóxi e pigmentos a cores.
II - A referida Medalha, deverá ainda conter na sua margem superior a inscrição de “MEDALHA DO MÉRITO
LEGISLATIVO” e na margem inferior, a inscrição de “CÂMARA MUNICIPAL DO GUARANÉSIA - MG”, ambas
com 3 cm de altura e na cor preta e ao centro deverá constar o brasão o município de Guaranésia, em suas
cores originais.
III - Deverão estar em estojo em veludo verde escuro.
I - Deverá ter 8 cm de diâmetro com espessura de 4 mm, sendo confeccionada com ligas de antimônio, com
acabamento em superfície, através de banho dourado, e as pigmentações utilizadas, serão obtidas através da
combinação de resina epóxi e pigmentos a cores.
II - A referida Medalha, deverá ainda conter na sua margem superior a inscrição de “MEDALHA DO MÉRITO
LEGISLATIVO” e na margem inferior, a inscrição de “CÂMARA MUNICIPAL DO GUARANÉSIA - MG”, ambas
com 3 cm de altura e na cor preta e ao centro deverá constar o brasão o município de Guaranésia, em suas
cores originais.
III - Deverão estar em estojo em veludo verde escuro.
00003 000993 - Bandeira do Brasil com florão em

Consu UND

2

Marca: cetim, para uso interno, em tecido cetim,

medindo: 1m,12cm x 1m,60cm
Especificação: Bandeira do Brasil com florão em cetim, para uso interno, em tecido cetim, medindo: 1m,12cm x 1m,60cm
00004 000994 - Bandeira do Estado de Minas Gerais

Consu UND

2

Marca: com florão em cetim, para uso interno, em

tecido cetim, medindo: 1m,12cm x 1m,60cm
Especificação: Bandeira do Estado de Minas Gerais com florão em cetim, para uso interno, em tecido cetim, medindo:
1m,12cm x 1m,60cm
00005 000995 - Bandeira do Município de Guaranésia Consu UND

2

Marca: com florão em cetim, para uso interno, em

tecido cetim, medindo: 1m,12cm x 1m,60cm
Especificação: Bandeira do Município de Guaranésia com florão em cetim, para uso interno, em tecido cetim, medindo:
1m,12cm x 1m,60cm
00006 000996 - Bandeira do Brasil, para uso externo,

Consu UND

2

Marca: em tecido nylon paraquedas, bordada,

medindo: 1m,35cm x 1m,93cm
Especificação: Bandeiras do Brasil, para uso externo, em tecido nylon paraquedas, bordada, medindo: 1m,35cm x 1m,93cm

Nro.Item Cód.Produto / Descrição

Unid.Medida

00007 000997 - Bandeira do Estado de Minas Gerais, Consu UND

Qtd.Produto

Vlr.Unitário

Vlr.Total

2

Marca: para uso externo, em tecido nylon paraquedas,

bordada, medindo: 1m,35cm x 1m,93cm
Especificação: Bandeira do Estado de Minas Gerais, para uso externo, em tecido nylon paraquedas, bordada, medindo:
1m,35cm x 1m,93cm
00008 000998 - Bandeira do Município de Guaranésia, Consu UND

2

Marca: para uso externo, em tecido nylon paraquedas,

bordada, medindo: 1m,35cm x 1m,93cm
Especificação: Bandeira do Município de Guaranésia, para uso externo, em tecido nylon paraquedas, bordada, medindo:
1m,35cm x 1m,93cm
Vlr.Total Geral

Observações: Guaranésia, 29 de agosto de 2022
COTAÇÃO DE PREÇO
ITEM 1.
11 (onze) placas em aço inox, com brasão municipal nas cores, medindo 15 x 20 cm, disposto em estojo em veludo
verde escuro.
Com textos, assinaturas, brasão e cores idênticos aos dos anexos.
ITEM 2.
11 (onze) medalhas:
I - Deverá ter 8 cm de diâmetro com espessura de 4 mm, sendo confeccionada com ligas de antimônio, com
acabamento em superfície, através de banho dourado, e as pigmentações utilizadas, serão obtidas através da
combinação de resina epóxi e pigmentos a cores.
II - A referida Medalha, deverá ainda conter na sua margem superior a inscrição de “MEDALHA DO MÉRITO
LEGISLATIVO” e na margem inferior, a inscrição de “CÂMARA MUNICIPAL DO GUARANÉSIA - MG”, ambas com 3 cm
de altura e na cor preta e ao centro deverá constar o brasão o município de Guaranésia, em suas cores originais.
III - Deverão estar em estojo em veludo verde escuro.
ITEM 3.
·02 Bandeiras do Brasil com florão em cetim, para uso interno, em tecido cetim, medindo: 1m,12cm x 1m,60cm
ITEM 4.
·02 Bandeiras do Estado de Minas Gerais com florão em cetim, para uso interno, em tecido cetim, medindo: 1m,12cm
x 1m,60cm
ITEM 5.
·02 Bandeiras do Município de Guaranésia com florão em cetim, para uso interno, em tecido cetim, medindo:
1m,12cm x 1m,60cm
Foto dos Florões em anexo.
ITEM 6.
·02 Bandeiras do Brasil, para uso externo, em tecido nylon paraquedas, bordada, medindo: 1m,35cm x 1m,93cm
ITEM 7.
·02 Bandeiras do Estado de Minas Gerais, para uso externo, em tecido nylon paraquedas, bordada, medindo:
1m,35cm x 1m,93cm
ITEM 8.
·02 Bandeiras do Município de Guaranésia, para uso externo, em tecido nylon paraquedas, bordada, medindo:
1m,35cm x 1m,93cm
Para a efetivação de compra as CNDs Municipal, Estadual, Federal, FGTS e Trabalhista deverão estar negativas ou
positiva com efeito de negativa.

Prazo de entrega da cotação em nosso email: camaraguaranesia@gmail.com: 01/09/2022.
As entregas dos Itens 1 e 2 deverão ser feitas até a data máxima de 19 de setembro de 2022, haja vista que a Sessão
Solene ocorrerá aos 22 de setembro de 2022 e as entregas dos Itens 3 a 8 deverão ser feitas até a data máxima de
14 de outubro de 2022.
Esta Cotação de Preço tem validade até dezembro/2022.
Estamos a disposição para quaisquer esclarecimentos.
Atenciosamente.

VÍVIAN PATRÍCIA SILVA BOTURI
Assessora Administrativa
(35) 3555.1349

O FORNECEDOR DEVERÁ EXAMINAR DEVIDAMENTE AS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA PRESENTE COTAÇÃO, POIS, A
APRESENTAÇÃO SUBENTENDE O CONHECIMENTO INTEGRAL, BEM COMO A ACEITAÇÃO INCONDICIONAL DA MESMA.

ATENCIOSAMENTE
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
TEL.: 3535553507 FAX: 3535551349
camaraguaranesia@gmail.com

