PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATAMA - EXTRATO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL –
Processo 070/2022 - O Município de Iguatama tona público a retificação do edital referente ao
processo 070/2022, registro de preço pregão eletrônico 038/2022, tendo como objeto aquisição
aquisição de móveis para escritório em atendimento as demandas do prédio administrativo
da prefeitura, onde se lê: item 1 uma unidade, ar condicionado split dual inverter voice 18.000 btu/h frio 220 volts, valor unitário médio R$ 1.448,333;valor total medio R$1.448,333; Item4 uma unidade, cadeira de
escritório presidente - giratória-pés - reguláveis - pés - rodízios- acabamento: - pu - pvc-assento: acolchoadoquantidade de pés:5 - assento: regulável - material dos pés:cromado assento:pu material do assento:d52
cor:preto dimensões do produto: altura: mínima: 108cm - máxima: 119cm dimensões do produto: profundidade
60cm dimensões do produto: 61cm encosto – fixo, valor unitário R$ 598,833; valor total medio R$598,833;
item 9 duas unidades, impressora monocromática laserjet p1102 / p 1102 - ce658a - acompanha um toner 285ª –
similar hp, valor unitário R$ 836,997, valor total médio R$ 1.673,994; Valor Total de
R$60.265,51(Sessenta mil duzentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e um centavos) deve-se ler:
item 1 uma unidade ar condicionado split dual inverter voice 18.000 btu/h frio - 220 volts, valor unitário médio
R$ 3.179,857; valor total medio R$3.179,857; item4 uma unidade cadeira de escritório presidente - giratóriapés - reguláveis - pés - rodízios- acabamento: - pu - pvc-assento: acolchoado- quantidade de pés:5 - assento:
regulável - material dos pés:cromado assento:pu material do assento:d52cor:preto dimensões do produto: altura:
mínima: 108cm - máxima: 119cm dimensões do produto: profundidade 60cm dimensões do produto: 61cm encosto
– fixo, valor unitário médio R$ 1.626,667; valor total medio R$1.626,667, item9 duas unidades impressora
monocromática laserjet p1102 / p 1102 - ce658a - acompanha um toner 285ª – similar hp, valor unitário R$
1.362,000, valor total médio R$ 2.724,00; Valor Total de R$64.074,872 (Sessenta e quatro mil setenta e
quatro reais e oitenta e sete centavos). Edital disponível nos sites: w.w.w.licitanet.com.br e
www.iguatama.mg.gov.br .Lucas Vieira Lopes – Prefeito Municipal. 27/06/2022

