
 
 

PRORROGAÇÃO DE ABERTURA PROCESSO COTAÇÃO DE COMPRAS 17/2023 
 

OBJETO: Moveis para salas de aula, Serviço Qualificação Profissional e Serviço de 

Convivência Inafantojuvenil. Termo de Colaboração Qualificação Profissional: 25001/2021 

e SCFV: 25011/2022 

 
Em conformidade com a Lei 8.666/93, o CLUBE DAS MÃES UNIDAS torna pública a abertura 

do presente processo de compras para a aquisição dos materiais abaixo relacionados: 
 

Item Descrição do Produto/Serviço Quant. p/ 

aquisição 

Valor 

unitário 

Valor 

total 

1 Armário de aço 2 portas e 4 prateleiras. 1,98x0,90x0,40 

com estrutura em chapa #26(0,45mm) e #24(0,60mm), 

com reforço nas portas 

 
06 

  

2 Armário roupeiro 10 portas e com pitão para cadeado 

com estrutura em chapa #26(0,45mm) e #24(0,60mm), 

com reforço nas portas, sendo as portas na cor azul del 

rey ou similar 
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3 Armário roupeiro 20 portas e com pitão para cadeado 

com estrutura em chapa #26(0,45mm) e #24(0,60mm), 

com reforço nas portas, sendo as portas na cor azul del 

rey ou similar 
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Os interessados em fornecer os produtos solicitados deverão enviar orçamentos para o e-mail: 

administrativo@clubedasmaesunidas.org.br, com as seguintes especificações: 

 
1 Identificação completa do fornecedor com endereço e telefone 

2 Descrição completa dos produtos/materiais e Quantidade 

3 Preço unitário e Valor total do item 

4 Assinatura da pessoa responsável pela emissão e Carimbo do CNPJ 

5 Data de emissão 

6 Validade do orçamento 

7 Condições de pagamento: boleto/PIX (informar dados da conta) 

8 A quantidade poderá sofrer variações para mais ou para menos 

9 O orçamento deverá vir identificado a marca dos produtos 

10 Não serão aceitos produtos tipo imitação ou réplica 

Eventuais esclarecimentos poderão ser obtidos pelo telefone 3325-6488. 

As propostas serão aceitas até o dia 23/02/2023 

Londrina, 15/02/2023 

 
Presidente: Carlos Alberto Souza e Silva 

 
 
 
 
 

CNPJ 78.032.653/0001-40 
UPM - Lei nº 3.420/1982 - UPE Lei nº 7.668/1982 - UPF Lei nº 1475/2007 - CEBAS - Portaria 140/2009 

Educação Socioprofissional Rua Roseiral, 77 Vila Ricardo (43) 3325-6488 administrativo@clubedasmaesunidas.org.br 
Centro de Convivência Infantojuvenil Rua Girassol, 421 Vila Ricardo (43) 3020-3076 administrativo.ccij@clubedasmaesunidas.org.br 

Londrina - Paraná 

mailto:administrativo@clubedasmaesunidas.org.br
mailto:clubedasmaesunidas@yahoo.com.br
mailto:administrativo.ccij@clubedasmaesunidas.org.br

