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Valor da Proposta Final

Descrição: 'MESA RETA COM GAVETAS Especificações mínimas exigidas: Mesa reta medindo icooxaooxvuo mm LxPxA) com 2gavetas, podendo ter variação

de5
a mais ouparra comra menososcaMSpar
. Mesa aermaigonômiorfixcaçãoe
ade traacabament
balhoreta,toa.PesemMDPcomespessur
mpoemMDPcomespessuraade25mm,namesmacordot
rnfnímade30mm.Acabamentampo,basesuper
o lateralemfitaiodeborreindha
insercmpar
tadasnamadei
de PVC com 2mm de espessura em todo ocontorno da peça, com resistência ao impacto, fixação entre os pes de mesas eotampo éfeita com buchas de aç

or, composta por chapas, com no mínimo 2,5 milímetros de espessura, Painel frontal inferior em MDP com espessura minima de 18 mm com acabamento later
al em fita de borda de PVC com 0,45mm de espessura em iodo ocontorno da peça, com resistência ao impacto. com duas gavetas suspensas, medindo 350»:
001280 nim (LxPxA), corpo etampo em MDP com no minimo 15 mm de espessura, deslizamento das gavetas por meio de corrediças metalicas telescópicos. F
echaizlura frontal ou lateralcom travamento simultâneo de todas as gavetas, Puxador em perfil posbforming ou tipo alça, com capacidade de resistência ao est
orço de puxar. os paineis etampos deverão possuir, em toda aextensão de suas superficies, espessura correspondente aprevista na descrição, não acabamen
tos, Indicar na proposta marca emodelo eapresentar prospecto do fabricante do mobiliário ou desenho técnico. 0 mobiliário poderá possuir design de cada fa
bricante, obedecendo ao termo descritivo minimo deste item, sendo que os móveis deverão ser de primeira linha, confeccionados conforme os padrões de ergo
nomia, Garantia minima: 12 meses. Podendo haver variação de + ou - 5%”

.

35661486/0001-93

ALLFLcX COMERCIO ESERVICOS DE MOBILIARIO LTDA

«R$ 590,00

Descrição: MESA ESCRITORIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, MATERIAL TAMPO MADEIRA AGLOMERADA, REVESTIMENTO TAMPO LAMINADO hriELAl-AÍNICO

TEXTURIZADO ALTA PRESSÃO, COR TAMPO BRANCA, QUANTIDADE GAVETAS 3UN, LARGURA 1,60 M, PROFUNDIDADE 0,80 M, ALTURA 0,74 M, PADRÃO ACA
BAMENTO TAMPO POST FORMING, COR ESTRUTURA BRANCA, TIPO GAVETAS FIXA COM CHAVE, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTADO EM EPÓXI COM TRA
TAMEIJTO ANTICORROSIVO, ESPESSURA TAMPO 28 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FECHADURA COMFECHAMENTO SIMULTANEO/SAPATAS NIVE-, A
'

CASAMENTO BORDAS 180º EM POST FORMING, MATERIAL GAVETA MADEIRA AGLOMERADA, TIPO TRILHOS GAVETA DESLIZANTES. ESPESSURAGAVETAS l
8 M M

!l6.550,802/000l—05 W. R. DE OLIVEIRA SERVICOS, INDUSTRIA ECOMERCIO

'

'“ R$ 730,77 É

Descrição: MESA RETA COM GAVETAS Mesa reta medindo l400)600x740 mm (LxPxA) com 2gavetas, podendo ter variação de 5cm para mais ou para meno
s. Mesa ergonômica de trabalho reta. tampo em MDP com espessura minima de 3D mm. Acabamento lateral em fita de borda de PVC com 2mm de espessura

em todo ocontorno da peca, com resistência ao impacto, fixação entre os pés de mesas eotampo efeita com buchas de aço, inseitadas na madeira com rosc
aMô para maior fixação eacabamento, Pes em MDP com espessura de 25mm, na mesma cor do tampo, base superior einferior, composta por chapas, com n
ominimo 2,5 milímetros de espessura, Painel frontal inferior em MDP com espessura minima de IB mm com acabamento lateral em fila de borda de PVC com
0,45mm de espessura em todo ocontorno da peça, com resistência ao impacto. Com duas gavetas suspensas, medindo 350>:400>:2B0 mm (LxPxA), corpo eta

mpo em MDP com no minimo 15 mm de espessura, deslizamento das gavetas por meio de corrediças metálicas telescópicos. Fechadura frontal ou lateral com
travamento simultaneo de todas as gavetas. Puxador em perfil post-forming ou tipo alça, com capacidade de resistência ao esforço de puxar. os painéis etam
pos deverão possuir, em toda aextensão de suas superficies, espessura correspondente aprevista na descrição, não se admitindo apenas oadensamento dos
seus contornos eacabamentos. Indicar na proposta marca emodelo eapresentar prospecto do fabricante do mobiliário ou desenho tecnico. Omobiliário poder

apossuir design de cada fabricante. obedecendo ao termo descritivo mínimo deste item, sendo que os moveis deverão ser de primeira linha, confeccionados co
nlorrne os padrões de ergonomia, Garantia minima: 12 meses. Podendo haver variação de +ou -5%

I05.564,838/00Ol—21 ACFRANCO DEALMEIDA COMERCIO MAT. HOSPITALAR EIRELI
'

.

,. -R$735.00 E

Descrição: MESA RETA COM GAVETAS Especificações minimas exigidas: Mesa reta medindo 1400x600x740 mm (LxPxA) com 2gavetas, podendo ter variaçã
ode 5cm para mais ou para menos. Mesa ergonômica de trabalho rela, tampo em MDP com espessura mínima de 30 mm. Acabamento lateral em fita de bord
ade PVC com 2mm de espessura em todo ocontorno da peça, com resistência ao impacto, fixação entre os pés de mesas eotampo efeita com buchas de aç
o, inseitadas na madeira com rosca MG para maior fixação eacabamento. Pes em MDP com espessura de 25mm, na mesma cor do tampo. base superior einf
erior, composta por chapas, com no minimo 2,5 míllmetros de espessura. Painel frontal inferior em MDP com espessura minima de 18 mm com acabamento la
teral em fita de borda de PVC com 0,45mm de espessura em todo ocontorno da peça, com resistência ao impacto, Com duas gavetas suspensas, medindo 35
0x400x2B0 mm (LxPxA), corpo etampo em MDP com no minimo 15 mm de espessura, deslizamento das gavetas por meio de corrediças metalicas telescópica
s Fechadura frontal oii lateral com travamento simultâneo de todas as gavetas. Puxador em perfil post-forming ou tipo alça, com capacidade de resistência ao

esforco de puxar. Os paineis etampos deverão possurr, em toda aextensão de suas superfícies, espessura correspondente aprevista na descrição, não se adm
itindo apenas oadensamento dos seus contornos eacabamentos. Indicar na proposta marcia emodelo eapresentar prospecto do fabricante do mobiliário ou d
esenho técnico. Omobiliário poderá possuir design de cada fabricante, obedecendo ao termo descritivo minímo deste item, sendo que os móveis deverão ser d
eprimeira linha, confeccionados conforme os padrões de ergonomia. Garantia minima" l2 meses. Podendo haver variação de +ou - 5%.

,T2,294.6D2/O003-88 JLEMOS DE CARVALHO

_

'

RS 890,00 E

Descrição: l MESA RETA COM GAVETAS Especificações mínimas exigidas: Mesa reta medindo 140DxõD0x74O mm (LxPyA) com Zgavetas, podendo ter variaç
ão de 5cm para mais ou para menos. Mesa ergonômica de trabalho reta, tampo em MDP com espessura minima de 30 mm. Acabamento lateral em fita de bor
da de PVC com 2mm de espessura em todo ocontorno da peça, com resistência ao impacto, fixação entre os pés de mesas eotampo eleita com buchas de a
co, insertadas na madeira com rosca M$ para maior fixação eacabamento. Pés em MDP com espessura de 25mm, na mesma cor do tampo, base superior ein
lerior, composta por chapas, com no minimo 2,5 millmetros de espessura. Painel frontal inferior em MDP com espessura minima de 18 mm com acabamento l
ateral em rita de borda de PVC com 0,45mm de espessura em todo ocontorno da peca, com resistencia ao impacto. Com duas gavetas suspensas, medindo 3

50x400x28D mm (LxPxA), corpo etampo em MDP com no minimo 15 mm de espessura, deslizamento das gavetas por meio de corrediças metalicas telescópio

as. Fechadura frontal ou lateral com travamento simultâneo de todas as gavetas. Puxador em pernil post-forming ou tipo alça. com capacidade de resistencia a

oesforço de puxar. Os painéis etampos deverão possuir, em toda aextensão de suas superficies, espessura correspondente aprevista na descrição, não se ad
mitindo apenas oadensamento dos seus contornos eacabamentos. Indicar ria proposta marca emodelo eapresentar prospecto do fabricante do mobiliário ou
desenho tecnico. Omobiliário podera possuir design de cada fabricante, obedecendo ao termo descritivo minimo deste item, sendo que os moveis deverão ser

de primeira linha, confeccionados conforme os padrões de ergonomia, Garantia minima 12 meses, Podendo haver variação de +ou - 5%.

! 13579783/0001-51 " lv1ARCELO MOHALLEM — '

.

RS 1000110 É

,$$$; —: ª Relatorio gerado no dia 14/09I2021 14:40:50 (IP: 19124218782)

_

' Código Validação: JXIk0B783RmXSDlºCgsdM3Xv1D9fMAwrYYXTdKyANguC5YkBIa2VwQs10RPK3b
——: httpdlwwwhancodeprecoscom.brICertificadoAutenticidade?
token=JXIl<08783RmXSDIOCgsdM3Xr/lD9fll/IAwrYYXTdKyxtNguC5Yl<BIa2VwQs1DRPKBb
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Valor da Proposta Final

Descrição: MESA RETA COM GAVETAS Especificações minimas exigidas: Mesa reta medindo iconxaooxuo mm (LxPxA) com 2gavetas, podendo ter tfariaça
o de 5cm para mais ou para menos. Mesa ergonômica de trabalho reta, tampo em MDP com espessura minima de 30 mm. Acabamento lateral em fita de boi

ade PVC com 2mm de espessura em todo ocontorno da peça, com resistência ao impacto, fixação entre os pes de mesas eotampo éfeita com buchas de a '
o, ínsertadas na madeira com rosca MG para maior fixação e acabamento. Pés em MDP com espessura de 25mm, na mesma cor do tampo, base superior einf

erior, coiriposia por chapas, com no mínimo 2.5 milímetros de espessura. Painel frontal inferior em MDP com espessura minima de IB mm com acabamento la
teral em fira de borda do PVC com 0,45mm de espessura em todo o contorno da peca, com resistencia ao impacto. com duas gavetas suspensas, medindo 35

oxaooxzso mm (LxPxA), corpo etampo em MDP com no minimo 15 mm de espessura, deslizamento das gavetas por meio de corrediças metálicas telescópica
s. Fechadura frontal ou lateral com travamento simultâneo de todas as gavetas. Puxador em perfil post-forming ou tipo alça. com capacidade de resistencia ao
esforço de puxar. Ds painéis etampos deverão possuinem toda aextensão de suas superficies, espessura correspondente à prevista na descrição, não se adm
itindo apenas o adensamento dos seus contornos eacabamentos. indicar na proposta marca emodelo eapresentar prospecto do fabricante do mobiliário oii d
esenho tecnico. 0 mobiliário podera possuir design de cada fabricante. obedecendo ao termo descritivo minímo deste item, sendo que os móveis deverão ser d
eprimeira linha, confeccionados conforme os padrões de ergonomia. Garantia minima: 12 meses. Podendo haver variação de oou - 5%.

EZQIZLSTT/OOOT-Tõ WTEDESCO REFRIGERACAO EIRELI
'
' _: . _.
,
,' _
' ª“ RS T.000.00
Descrição: MESA RETA COM GAVETAS Especificações minimas exigidas: Mesa ret; medindo l400x600x740 mm (LxPxAToTam Zigavetas, podendo te) varrãçíi" V
o de 5cm para mais ou para menos. Mesa ergonômica de trabalho reta. tampo em MDP com espessura minima de 30 mm, Acabamento lateral em fita de bord

,

ade PVC com 2mm de espessura em todo ocontorno da peça, com resistência ao impacto, fixação entre os pes de mesas eotampo éfeita com buchas de aç
o, insertadas na madeira com rosca MB para maior fixação eacabamento, Pés em MDP com espessura de25mm, na mesma cor do tampo, base superior einfe
rior, composta por chapas, com no minímo 2.5 milímetros de espessura. Painel frontal inferior em MDP com espessura minima de 18 nim com acabamento Iat
eral em fila de horda de PVC com 0,45mm de espessura em todo ocontorno da peça. com resistência ao impacto. Corri duas gavetas suspensas, medindo 350
x4n0x280 mm (LxPxA), como etampo em MDP com no minímo l5.mm de espessura, deslizamento das gavetas por meio de corrediças metálicas telescópícas
. Fechadura frontal ou lateral com travamento simultâneo de todas as gavetas. Puxador em perfil post-forming ou tipo alça, com capacidade de resistência ao
esforço de puxar. Os paineis etampos deverão possuir, em toda aextensão de suas superficies, espessura correspondente aprevista na descrição, não se adm
itindo apenas oadensamento dos seus contornos eacabamentos. indicar na proposta marca emodelo eapresentar prospecto do fabricante do mobiliário ou d
esenlio técnico. Omobiliário poderá possuir design de cada fabricante, obedecendo ao termo descritivo minimo deste item, sendo que os móveis deverão ser d
eprimeira linha, confeccionados conforme os padrões de ergonomia, Garantia minima: 12 meses.
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Descrição: “MESA RETA COM GAVETAS Especificações minimas exigidas: Mesa reta medindo 1400x600ir740 mm (LxPxA) com 2gavetas, podendo ter variaçã
ode 5cm para mais ou para menos. Mesa ergonômica de trabalho reta, tampo em MDP com espessura minima de 30 nim. Acabamento lateral em fita dr: bord
ade PVC com 2mm de espessura em todo ocontorno da peça, ocm resistência ao impacto, fixação entre os pés de mesas eotampo éfeita com buchas de ac
o, insenadas na madeira com rosca Mõ para maior fixação eacabamento. Pes em MDP com espessura de 25mm, na mesma por do tampo, base superior einf
erior, composta por chapas, com no minimo 2,5 milímetros de espessura. Painel frontal inferior em MDP com espessura minima de 18 mm com acabamento la
teral em fita de borda de PVC com OASmm de espessura em todo o contorno da peça. com resistencia ao impacto, Comduas gavetas suspensas, medindo 35

0x400x28u mm (LxPxA). corpo etampo em MDP com no minimo l5 mm de espessura, deslizamento das gavetas por meio de corrediças metálicas telescópica
s. Fechadura irontal ou lateral com travamento simultaneo de todas as gavetas, Puxador em perfil post-forming ou tipo alea, com capacidade de resistencia ao

esforço de puxar. Os paíneise tampos deverão possuir, em toda aextensão de suas superilcies, espessura correspondente àprevista na descrícâo, não se adm
itindo apenas oadensamento dos seus contornos eacabamentos, Indicar na proposta marca emodelo eapresentar prospecto do fabricante do mobiliário ou d
esenho técnico. 0 mobiliário poderá possuir design de cada fabricante, obedecendo ao termo descritivo minimo deste item, sendo que os móveis deverão ser d
eprimeira linha, confeccionados coitforme os padrões de ergonomia, Garantia minima: 12 meses. Podendo haver variação de +ou —5%?
'

Preço (Compras Governamentais) 3: Média das Propostas Finais

R$ 607.29

Inc. IArl. 5ªdaIiV55det77deJillMde202I

V

Órgão: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Daia: 23/03/2021 10:01

PMSP-Coordenadoria Regional de Saúde Sudeste

Mºdªiidªde; Pregão Eletrônico

Objeto: Aquisição de móveis de escritório..
spp; NÃo
Descrição: MESA ESCRITÓRIO - MESA ESCRITÓRIO. MATERIAL ESTRUTURAAÇO,
[dcmincaçãoi Nopyegãºggoz] /UA3G;g252gg
MATERIAL TAMPO AGLOMERADO MDF, QUANTIDADE GAVETAS 2UN, LARGURA
Lote/"em, Iô

0,70 M, ALTURA 0,74 M, TIPO GAVETAS COM CHAVE, COMPRIMENTO 1,20 M,

ACABAMENTO ESTRUTURA PINTADO

CatMat: 262906 -MESA ESCRITÓRIO ,MATERIAL ESTRUTURA AÇO. ALTURA 0,74 M,
TIPO GAVETAS com CHAVE, COMPRIMENTO 1.20 M, ACABAMENTO

_,

M? _ la

' “"ª A

Adjudicação: 30/03/2021 10:52

“ºmºªªºªºªºs Wºª/Zººª 15ª

ESTRUTURA PINTADO, MATERIAL TAMPO AGLOMERADO MDF, QUANTIDADE
GAVETAS 2UN, LARGURA 0,70 M

2

Fºmª WWV'-ºº'“p'ª59ºVº'“ªmº-'mª'59º“
bf
Quantidade: 6

—

Unidade, Unidade
UF: SP

_—
"_
'_u a ' !

Relatório gerado no dia 14/09/2021 14:40:50 (IP: 191.242,1B7.82)

Código Validação: JXlk087B3RmxSDl0CgsdM3XMD9fMAwrYYXTdKyxtJVguC5YkBla2VvirQs10RPK3b
' '

httpJ/wwimbancodeprecoscom,brICertiGcadoAutenticidade?
token=JXIk08783RmxSDl0CgsdM3XiAD9fllAAvirrYYXTdKyxlNguC5YkBIa2VwQs10RPK3b
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Valor da Proposta Final
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Descrição: MESA DE ESCRITÓRIO - Mesa de escritório com tampo de cantos arredondados, painel de fundo, gaveteiro com 2 gavetas, fixado em uma estru '

»_—_

de aço. Aestrutura será de ques-colunas com pedestalgtgâjrggttegjgjampo ePainelizxaglornerado ou MDF ambos aglutinados com resinas que rtào etrtitatn c

—

as gavetas etrilhos metálicos. Puxadores: tipo “alça? em 'C', material plastico ou metalico, Amesa terá, por gaveteiro. l fechadura de tambor cilíndrico com no

:—,—
—_'Í

mpostos orgânicos volateis. Face superioc Iaminaoofnrelamlnicõ Face inferiotzªfolha Hlfrftádeiia de reflorestamento aspecto visual da cerejeira. espessura min
.de 0,5 mm ou padrão madeirádo semelhante àcerejeira do aglomerado BP l face. Gavetas: estrutura de aço carbono com tratamento antíterruginoso. caixas d

:
'

minimo 4pinos, travamento simultâneo das duas gavetas echaves em duplicata. Estrutura de aço, caixas das gavetas etrilhos ntetálicos: pintura com epóxi-p
oou I-tlbridojia cor pretaflosca). DIMENSÓES aproximadas da Mesa -Altura: 740 mm t Smm. Tampo -comprimento: 1.200 ntm 15mm. largura, 700 mm z5

mm. Painel:
cêrríprimenlo: 1.1—00 mm trSmm,
largura:
300
mm 1Smm.
, :
'
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Descrição: MESA ESCRITÓRIO. MATERIAL ESTRUTURA AÇOI MATERIAL TAMPO AGLGMÉRADO MDF, QUANTIDADE GAVETAS 2UN, LARGURA 0,70 M, ALTUR

"

A0,74 M, TIPO GAVETAS COM CHAVE, COMPRIMENTO 1,20 'M,'ACADAMEI*ITD ESTRUTURA PINTADO

-
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Descrição: Adil-ISA DE ESCRITORIO -Mesa de escritorio com tampo de cantos arredondados, painel de fundo. gaveteiro com Zgavetas, fixado em uma estrutura

.

de aço. Aestrutura
será de duas colunas com pedestal.
J,
— MATERIAL: Tampo ePainel - agIomerado ou MDF ambos aglutinados com resinas que não emitam co

mpostos orgânicos voláteis. Face superior: laminado rrtelamfnico. Face inferior: folha de madeira de reflorestamento aspecto visual da cerejeira. espessura min

'

,de 0,5 mm ou padrão madeiiado semelhante acerejeira do aglomerado BP l face. Gavetas: estrutura de aço carbono com tratamento antiterruginoso, caixas d
as gavetas etrilhosmetalvicos. Puxadores: tipofalça“, em "Cimaterial plastico ou metálico, Amesa terá, por gaveteiro, l fechadura de tambor cilíndrico com ncminirno 4pings: travamento simultaneo das duas gavetas echaves em duplicata: Estrutura de aço, caixas das gavetas etrilhos ntetalicos: pintura com epóxi-p
óou Hibrido, na cor preta (fosca). DltvlElxlSÓt-IS aproximadas da Mesa -Altura: 740 mm z5mm. Tampo -comprimento" Lzoo mm : 5mm, largura: 700 mrn ª. 5
mm. Painel: comprimento: 1.100 mm t 5mm, largura: 300 mm x 5rnm,
.,
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Descrição: MESA ESCRITÓRIO. MATERIAL ESTRUTURA ACO, MATERIAL TAMPO AGLOMERADO MDF, QUANTIDADE GAVETAS 2UN, LARGURA 0,70 M, ALTUR
A 0,74 M, TIPO GAVETAS COM CHAVE. COMPRIMENTO 1,20 M, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTADO
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Descrição: MÉSÃ DE ÉSCRITÓRIO? Mesa "de escritório com tampo de cantos arredondados, painel de fundo, gaveteiro com 2gavetas, fixado em uma estrutura
de aço. Aestrutura sera de duas colunas com pedestal. MATERIAL" Tampo ePainel -aglomerado ou MDF ambos aglutinados com resinas que não entítnnt co

ntpostos orgárticos voláteisface superior: laminado metaminico. Face inferior. folha de madeira de reflorestamento aspecto visual da cerejeira, espessura ntin

,de 0.5 mm ou padrão madéirado semelhante acerejeira do aglomerado SP t lace, Gavetas: estrutura de aco cartzono com tratamento antifetªruginoso, caixas d

'

as gavetas etfilhos metálicos. Puxadores: tiptxalça", em fc“, ntaterial plástico ou metálico. Amesa terá, por gaveteiro. l fechadura de tambor cilindrico com no
mínimo 4pinos, travamento simultâneo das duas gavetas echaves em duplicata. Estrutura de aço. caixas das gavetas etrilhos ntetalicos: pintura com eoóxip
óou Hibrido, ria coípreta (fosca). DIMENSÓES aproximadas da Mesa -Altura: 740 mm : 5mm. Tampo -comprimento, 1.200 mm L5mm, largura: 700 mm : 5
'

mm. Painel: cõiúprimeitto: 1.100 mm 1 5 mm. largura: 300 mm 9. 5 mm.

Éêoi
tzitsvâ +=sã;Inegpxªiaiggjªgun-uJau:utráiatucjpaa-IzrmTi
"Iª-$$$?ºº-áªªmªª-VIHLÉLElâºº&“àªfª-EBQIA
l ªeaxmvmu»
ê a º ;. —;:%5t.-w,r5;g;t ,n irá-té
*

.

;

Descrição: MESA DE ESCRITÓIÍIÉT- Mosa de escritorio com tampo de cantos arredondados. painel de fundo, gaveleiro com Zgavetas, lixado em uma estrutura
de aço. Aestrutura será de duas colunas com pedestal. MATERIAI; Tampo ePainel -aglomerado ou MDF ambos aglutinados com resinas que não entítant co

'

mpostos orgânicos volateis. Facesuperior: laminado mclamrnico. Face inferior: folha de madeira de reflorestamento aspecto visual da cerejeira, espessura min
.de 0,5 mm Olªpªdlâº madeirado semelhante; cerejeira do aglomerado BP l face. Gavetas: estrutura de aco carbono com tratamento antilerrugiitoso, caixas d
as gavetas etrilhos metálicos. Puxadoresftibo “alça”, em 'C', material plástico ou metálico. Amesa terá, por gaveteito, l fechadura de tambor cilindrico cont no
minimo Apinos. ltavamentdsimultàneo das duas gavetas echaves em duplicata, Estrutura de aço, caixas das gavetas etrilhos metálicos. pintura com epóxi-p
óou Htbrídogna cor preta (losce). DlMENSOESaproximadas da Mesa -Altura: 740 mm 15mm. Tampo »comprimento. 1.200 tnm 15mm, largura: 700 rnrn —: 5
mm Painel: cohtprintertto: l.l 00 ntm 1 5 mm. largura: 300 mm t. 5_mm.

4. .. - ... , .. _ . “mg:, _ _.“ . ,..-...” ___ , v _.. . T.,. . 1,5) Pigg; $$». gag“; ita»?
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Descrição: Mesa de escritório -Mesa de escritório com tampo de cantos arredondados. painel de fundo, gaveteiro com 2gavetas. lixado em uma estrutura de

aço, Aestmtura será de duas colunas com pedestal. Material: Tampo ePainel -aglomerado ou MDF ambos aglutinados com resinas que não emitam cornpost

os orgânicos voláteis. Face superior: laminado melamlnicofFace inferior: lolha de madeira de reflorestamento aspecto visual da cerejeira, espessura minde 0.5
mm_ou padrãojmadeiradovsgmqhantelà cerejeira do aglomerado BP l face. Gavetas: estrutura de aço carbono com tratamento antilerrugtnoso, caixas das gav
etas etrilhos metálicos. Ptiifaddieszlipo 'alça'. em 'C', material plástico ou metalico. Amesa terá, por gaveteito, 1fechadura de tambor cilindrico com no mínim
o4pinos. travamento simultaneo das duas gavetas echaves em duplicata. Estrutura de aço, caixas dos gavetas etrilhos ntetàlicos“ pintura com epóxi-pó ou Hí
brido, na cor preta" (losca). Dimensões aproyimadasda Mesa -Altura: 740mm 1Smm. Tampo -comprimento: "Lzºomm t 5mm. largura: 700 mm 15mm. Pain
'

el: comprimento: 1.100 mm 1 5 mm, largura: 300 mm 1 5 mm.
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- : ,. PreÇ,oEstimado: R$
i.620.89 un]
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[—

Quantidade , Descrição? A .,

'N _'

'

'

'..

'

-'

.
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'

'
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— l

' Percentual:
- ,..Preço_Estimado Calculado: R$t1.620,89
. ,..
.

'

"

.

_ _

—'
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'

. '

_

'

'

Média
dos Preços Obtidos: RS 1.620.539
- »

;
_. __

Observação

.-

wª.

_

.g, m»
pe,-iru
»)! " ,:, ,—. .um. .u.m-— ta—.—.e:»_z«=:_. wrtmnzmutremaznsgma .vg-ºatz.gne_ «=p/t.- tu. «.e-fgts -,=-ª.:_,
452_Urt'td'ã1des?âª"I%TMeºsfãê-Reffei
tórigzcoryibancos-sep'
aradosiÇmMDÉtl“ÉÍiiÍnjRevesttdoyenfl?gimtcaagstguturagdevàçdi;çonFórmicrà
istançaflggrtàuyªgãéigªmªgz,
',
. _ átçgyããltáíàalgêz- ÃIFÉÍTWFÃÉIÉLNÍÉFÃªúigçzfhªflâfªiílíãt raetfs..t:z:3sã5?rãza;zrmjrfeãtáãssyãcsjãºgtgôr.arrrrãzããggªªçirgggâgípgªãgazg-«ª;
3,
,
E-fí-Ptâªtâ-ªâ-"Éªliªrªsâ?WÉ-EI-Éºiâºzªºªfílªªiªª
Ma. rig-,se,
gti-zaga.” r x t - . :
-.-—_t

“jl*.” _*e—
.. ;É '

(_

—, -

-

Relatorio gerado no dia 14/09/2321 14:49:59 (IP: 3911434915»
Código"Vali53550?!XIk08783R_m_xSDIQCQSGMBXWDQÍMAMWXTGKMNQUCSWBIa2VwQs1DRPKSD
; limpam/wibanóoaeErécbEBõminr/çêntgtxíunguteítieiaaaev *'- t'
'

' _Ju_' "à:;
Í f,,token=JXl
kºããgôRmiôQl—;.-.L*.;_1;.-'
0çgsdlAlí_ãXwpgfMAwrYfxl
«:....
lçx:
s;:<.;-.<i't”.:_'l'
»? x,. . v fdKyxUf/QUCSYKBIBZVVQMORPKGD
.- _- ' _- .-- —t .

.;,

22 l51

.'>._f',
—];

Preço (compras Governamentais) 1: Média das Propostas Finais

R$ 1.235,00

Inc, [An. 5ºt15 l N õ ã d e 07dcu/Il/hodc202l

Órgão: ººmªfªªºdº
MINISTÉRIO DAÉªªfºíªº
DEFESA

18/08/2021
ModalidDatade:a: Pregão
Eletrôni10:c3o0

Comando Militar da Amazónia

SRP; SM

ZºGrupamentD
de Engenharia
de Construção
.
.

Idenlir ca _ : Nnp

7ºSa1aIhao de Engenharia de Construção

' cao

.
. . _,
.
.
.
. .
Objeto:
Eventual aquisicao
de máquinas
eequipamentos
industriais
para oSetor de

Lote, 1[em: / às

Aprovisionamento do 7º Batalhão de Engenharia de Construção..
Descrição: Mesa refeitório —
Mesa refeitório. material tampo: madeira aglomerada,

a

_ 182021 IUASG1GOOD1
:

regaº:

Mª: Lmkªiª
Adjufhºªºªº: 27/08/2021 12“

espessura: 25 mrri, altura: 0,74 m, material estrutura: tubo aco, acabamento

Hºmºlºyªcãºi 31/03/7021 17143

superficial estrutura: pintura em epóxi preta. comprimento: 180 cm, largura: 80
cm, características adicionais: 6 bancos acoplado, cor: branca

Fonte: wwvrcomprasgovernamentais.gov
.br

CatMat: 308401 - MESA REFEITÓRIO

Quantidade: 20
Unidade: Unidade
UF: A C

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

i"MENCEDORª
13093169/0001432 EFLEX INDUSTRIA
ECOMERCIO DE MOVEIS EIRELI
'
'
L

_

_

_

'

_

. _

.

.

R$ 123500 '

—

.

.-__ _ ____;_.___
_ ___

Descrição: Mesa releitóno, material tampo: madeira aglomerada, espessura: 25 mm, altura: 0,74 m, material estrutura: tubo aço, acabamento superlioíal estrut

ura: pintura em epóxi preta, comprimento: 180 cm, largura: 80 cm, caracteristicas adicionais: 6bancos acoplados. cor: branca MARCA: EFLEX MODELO. MESA
REFEITÓRIO 6 LUG FABRICAÇÃO: NACIONAL

Preço (Compras Governamentais) 2: Media das Propostas Finais

R$ 1.687,67

Inc. I M . ãºdalNôõdeivdeJu/hadeúaê“!

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR
Objeto: Contratação de empresa para aquisição de eletrodomésticos, eletrônicos e

Data: 29/07/2021 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico

móveis, atendendo a necessidade da Associação de Pais e Amigos dos

Excepcionais (APAE). conforme Emenda Parlamentar nº 3B140004..
Descrição: Mesa - MESA PARA REFEITÓRIO -MesaTampoz- Material: MDF / MDP de 15mm,

SRP; NÃO

Identificação; Nnpregãoiõªzºz] /UASG:454524
Lote/"em, [õ

Revestido em Fórmicar Cor: Amarelo, Azul Real, Branco, Casca de Ovo, Vermelho,

M? _

verde Acquaj- cantos Arredondadosr Acabamento: Borda de 2mrn de espessura

_ _ _“

,anti amarelamento, -Estrutura:- Material: Tubo de Aço Redondo- Tratamento

Adiºªºªºªºª 16/03/2021 "“ª

Anti Ferrugem eCorrosãor Pintura: Epóxkpor Cor: Brancoi- Ponteiras: Externas

Hºmºlººªºãº? 93/09/3321 “5102

em Polipropileno Injetado. - Profundidade: 600 ntm- Altura Total: 520ntm.
nbspzsc 01 B-aancozTampoz- Material: MDF/ MDP de Ismm, Revestido em
.

Fonte: wwwcomprasgovernamentaisgov
.br

Fórmicar Cor: Amarelo, Azul Real. Branco, Casca de Ovo, Vermelho, Verde

Quantidade: 5

Acqua:— Cantos Arredondados: simz- Acabamento: Borda de 2 mm de espessura ,

Unidade: Umdade

anti amarelamentozEstrutura- Material: Tubo de Aço Redondo, diametro

UF PR

22,22mm(7/B):— Tratamento Anti Ferrugem eCorrosão Pintura: Epóxi-poa Cor:

'

Brancor Ponteiras: Externas em Polipropileno Injetado: DimensaszComprimento: 1500 mm;- Profundidade: 300 mmç- Altura Total: 300 mm.

CNPJ

É20.132.150/0001-66
, _
.
i * VENCEDOR *
on...,

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

NORMELIA LOTTERMANN ,
.

,

R$ 800.00

.

'

,

. .. —». . . - . . - _ _ . _ . _ . _ _ _ . í _—-__.._._._-._.__—___ , . _ _ . ' _ - . . _ — ª _ , , , _ , _ — u _ — — u _ .. _ _ - — _ _ - — a

——-

v.

-

. _ - » _ _ ? - _ 7 " - "«":, __ ,

Descrição: MESA PARA REFEITÓRIO -MesaTampo' -Material: MDF / MDP de 1ãmm. Revestido em Formica; -Cor. Amarelo, Azul Real, Branco, casca de Ovo, V
ermelho, verde Acqua; «Cantos Arredondados; -Acabamento: Borda de 2mm de espessura .anti amarelamento, —
Estrutura: -Material: Tubo de Aço Redondo, Tratamento Anu Ferrugem ecorrosão; -Pintura: Epóxi-pó; -Cor. Branco; -Ponteiras: Externas em Polipropileno Injetado. —
Profundidade“ 600 mm -Altura Total- 5
'l0mm. nbspSC 018 -BancozTantpoz- Material: MDF] MDP de 15mm, Revestido em Formica: -Cor: Amarelo. Azul Real. Branco. Casca de Ovo. Vermelho, Verde A
cqua; -Cantos Arredondados: sim; -Acabamento: Borda de 7. mm de espessura ,anti amarelamento; Estrutura:» Material; Tubo de Aço Redondo, diâmetro 22,77
mm(7/8): —
Tratamento Antl Ferrugem eCorrosão -Pintura: Epóxi-pó: -Cor: Branco: —
Ponteiras: Erternas em Polipropileno Injetado. —
Dimensões> Comprimento:
1500 mm: - Profundidade: 300 mm: - Altura Total: 300 mm

>34.i246.709/0001_-93
_

DOUGLAS
JOHN LEMES_
0615631193!)
_

-4 '

_

-

-

R$153.50

_

Descrição: MESA PARA REFEITÓRIO —
MesaTampo: -Material: MDF / MDP de 1Smm, Revestido em Formica; -Cor, Amarelo, Azul Real, Branco. casca de Ovo, v

ermelho, Verde Acqua: Cantos Arredondados; -Acabamento: Borda de 2mm dr.» espessura ,anti amarelamento, —
Estrutura: —
Material: Tubo de Aço Redondo, —
T

ratamenio Anti Ferrugem eCorrosão; -Pintura: Epóxi-pó; -Cor: Branco: —
Ponteiras: Externas em Polipropileno Injetado. -Profundidade: 600 nim -Altura Total 52
omm. nbsp;SC 018 «sancozTampoa Material: MDF/ MDP de 1Smm, Revestido em Formica; -Cor“ Amarelo. Azul Real, Branco, Casca de Ovo, Vermelho, Verde Ac
qua; «Cantos Arrcdondados: sim; -Acabamento: Borda de 2mm de espessura ,anti amarclamento; Estruturae Material: Tubo de Aço Redondo, diametro 22,22m
nt(7/8); —
Tratamento Anti Ferrugem eCorrosão -Pintura: Epóvipd; -Cor: Branco; -Ponteiras: Externas em Polipropileno Injetado. —
Dimensõesz- Comprimento: 1
500 mm; - Profundidade: 300 mm; -Altura Total: 300 mm Conjunto Infantil para Refeitório Rei.: SC 017 SC 015

-:_º Código
RelatorioValidação:
gerado noJXlk08783RmxSDlOCgsdIl/I3XiAD9fIillAwrYYXTdKptlNguC5YkBlaZVvitOs10RPK3b
dia 14/09/2021 14:40:50 (IP: 191.z42.1a7.az)

ªígãàcf. rittpjlwwwbancodeprecoscom.brICertiticadoAutenticidada?

token=JXlk08783RmXSDIOCQSdMSXiIIDQMAWrYYXTdKMNQuC5Yl<Bla2VwQs10RPK3b

.

za r51

-

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

25655319/0001-80

MAW COMERCIO DE MOVEIS EEQUIPAMENTOS LTDA

118153000

Descrição: MESAPARAREFEITÓRIO -MesaTampoz-Material: MDF/MDPde 150117,net-esiidbÉi-i Fdrmicau-Cor. Amarelo,AzulReal, si;-(eo,Cascade0496

ermelho, verde Acqua; - Cantos Arredondados: - Acabamento: Borda de 2mm de espessura ,anti amarelamento, -Estrutura: - Iinaterial: Tubo de Aço Hedond —
Tratamento Anti Ferrugem eCorrosão: - Pintura: Epóxi-pó; - Con Branco; -Ponteiras: Externas em Polipropileno Injetado. -Profundidade 600 mm -Altura Total, 5
20mm. nbsp;SC 018 -llartcozTampoz- Material: MDF/ MDP de 15mm. Revestido em Formica, —
Cor: Amarelo, Azul Real, Branco, Casca de Ovo, Vermelho, Verdo A
cqua; - Cantos Arredondados: sim; -Acabamento: Horda de 2mm de espessura .anti amarelamento, Estruturar Material: Tubo de Aço Redondo, diámetro 22.22
mma/B): —
Tratamento Anti Fenugem eCorrosão- Pintura; EpoxFpó; -Cor: Branco; - Ponteiras. Externas em Polipropileno Injetado. - Dimensões- Comprimento:
1500 mm: —Profundidade: 300 mm; -Altura Total: 300 mm.
_

_

_

»

00561572/0001-36

—

—

—

_

_

.

_

—

_

_

.

_

_

_

_

FORM WOOD INDUSTRIA ECOMERCIO DE MOVEIS LTDA

_

.. _ . . _

R$ 1.049,83

Descrição: MESA PARA REFEITÓRIO - MesaTampo: - Material: MDF / MDP de 15mm, Revestido em Formica, -Cor: Amarelo, Azul Peal, Branco, Casca de Ovo. V
ermelho, Verde Acqua: -Cantos Arredondados; Acabamento: Borda de 2mm de espessura ,anti amarelamento, - Estrutura: - Material: Tubo de Aço Redondo,-

Tratamento Anti Fermgem eCorrosão; -Pintura: Epóxi-pd; -Cor: Branco, -Ponteiras: Brternas em Polipropileno Injetado. —
Profundidade: 600 mm -Altura Total: 5
20mm. nbspçsc 018 -Banco:Tar:rtpo:- Material: MDF/ MDP de 15mm, Revestido em Formica; -cor: Amarelo, Azul Real, Branco, Casca de Ovo, Vermelho, Verde A
cqua: -Cantos Arredondados: sim; - Acabamento: Borda de 2mm de espessura ,anti amarelantento; Estrutura:- Material: Tubo de Aço Redondo. diametro 22,22
mmU/B); -Tratamento Anti Ferrugem eCorrosão -Pintura: Epóxi-tro; -Cor: Branco; -Ponteiras Externas em Polipropileno Injetado. -Dimensões -Contprintento;
1500 mmç- Profundidade: 300 mm, - Altura Total: 300 mm,

r...... . _ - . - w - _ ? _ _ . , __ _ _ - . . .. _ _ _ _ _ _ _ _ ? _ _ _ _ _ . . . . . _ a _ r _ . _ _ _ .__ _ _ . - -. .- e

_73.334.47õ/0001—32

CENTRO OESTE —
COMERCIO DE MOVEIS EEQUIPAMENTOS LTDA

.- _

RS 178000

Descriçao: MESA PARA REFEITÓRIO MesaTampo: Material MDF / MDP de 15mm, Revestido em Fórmtca; Cor: Amarelo, Azul Real, Branco, Casca de Ovo, Verm
ellio, Verde Acqua, Cantos Arrednndados; Acabamento: Borda de 2mm de espessura, anti amarelamento, Estmtura" Material: Tubo de Aço Redondo, Tratam/ant

oAnti Ferrugem eCorrosão, Pintura: Epóxi-pó; Cor: Branco; Ponteiras: Externas em Polipropileno Injetado. Profundidade 600 mm Altura Total 520mni, nbspzSc
018 -Banco:Tampo:— Material: MDF/ MDP de l Smm, Revestido em Formica; Cor: Amarelo. Azul Real. Branco. Casca de ovo, Vermelho, verde Acqua; cantos Arre
dondados: sim: Acabamento: Borda de 2mm de espessura ,anti amarelamento; Estrutura - Material Tubo de Aço Redondo. diametro ZZZZminU/B); Tratament

oAnli Ferrugem eCorrosão Pintura: Epóxi-pó; cor: Branco: Ponteiras: Externas em Polipropileno Injetado. Dimensões -Comprimento: 1500 mm; Profundidade: 3
00 mm: Altura Total: 300 mm, BRINQUEMOVEIS

' 08855152/0001-88

VINICIUS DO AMARAL ROLANDIA

R$ 1.800,00

Descriçao: MESA PARA REFEITÓRIO -MesaTampo: -Material: MDF / MDP de 15mm, revestido em Formica: -Cor: Amarelo, Azul Heal, Branco, Casca de Ovo. Ve
rmelho, Verde Acqua; -Cantos Arredondados: -Acabamento: Borda de 2mm de espessura. anti amarelamento, - Estrutura. —
Material: Tubo de Aço Redondo, -Tr
atamento Anti Ferrugem eCorrosão: -Pintura: Epóxi-pó; -Cor: Branco; -Ponteiras: Externas em Polipropileno Injetado. -Profundidade. 500 mm -Altura Total: 52
Omm. nbsp; SC 018 -Banco: Tampo: -Material: MDF/ MDP de Ismm, revestido em Formica, -Cor: Amarelo. Azul Real, Branco, Casca de Ovo, Vermelho. Verde A
cqua: -Cantos Arredondados: sim; -Acabamento: Borda de 2mm de espessura, anti antarelamento: Estrutura: -Material. Tubo de Aço Redondo, diámetro 22,22
mm (7/8); -Tratamento Anti Ferrugem eCorrosão -Pintura: Epóxipó; -Cor: Branco, -Ponteiras: Externas em Polipropileno Injetado. -Dimensões: Comprimento:
1500 mm; - Profundidade. 300 mm; - Altura Total, 300 mm.
w

a

r

.

-

_

_—
. .

É04.303.600/0001-80

.

_

.

.

_

.

_

_

.

_

_

TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA

_

_

RS 1.812,00

Descrição: MESA PARA REFEITÓRIO
m

- . . . - .. . . -

' 18.192.535/0001«77

SCHIàZ COMERCIO ESERVICOS LTDA

R$ 240000

Descrição: MESA PARA REFEITÓRIO -MesaTampo: -Material: MDF / MDP de 1Smm. Revestido em Formica; —
cor. Amarelo. Azul Real, Branco, Casca de 0vo,V
ermelho, Verde Acqua: cantos Arredondados: «Acabamento: Borda de 2mm de espessura ,anti amarelamenio, -Estrutura: -Material: Tubo de Aço Redondo, -T
tatamento Anti Fermgem ecorrosão, -Pintura; Epóxi-pó, -cor: Branco; -Ponteiras. Externas em Polipropileno Injetado. -Profundidade: 000 mm -Altura Total. 52
Omm. nbsp;SC 018 -EancoTampoz- Material, MDF/ MDP de 15mm, Revestido em Formica, -Cor. Amarelo, Azul Real, Branco, Casca de Ovovcrmclho. Verde Ac
qua;- Cantos Arredondados: sim, —
Acabamento. Borda de 2mm de espessura ,anti amarelamento; Estruturaz- Material: Tubo de Aço Redondo, dianteiro 22.22m
m(7/8), -Tratamento Anti Ferrugem eCorrosão -Pintura: Epoxi-pó; -Cor: Branco; -Ponteiras: Externas em Polipropileno Injetado. -Dimensões? Comprimento: 1
500 mm;- Prolundídade: 300 mm;- Altura Total: 300 mm.

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Finais

R$ 1.940,00

Inc l/An. E ª d a INES de 07deJul/10 462021

Órgão: MUNICIPIO DE MARINGA / (l) PREFEITURA DO MUNCIPIO DE MARINGA
Objeto: Aquisição de equipamentos eletrodomesticos. eletroeletrônicos, mobiliário e
veiculo através do Convênio Federal Nº894154/2019 - Estruturação do SUAS

para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social SAS

Data: 07/06/2021 08:30
Modalidade: Pregão
spp; NÃo

ldemmcªçãº, Nºucílaçãamoína
I.ote/Item: 8/1
Ata: L i n k A l a

Adjudicação: 10/06/2021 08:12

Homologação: 10/06/2021 08:12
Fonte: w w v r l i c i t a c o e s e c o m b r
Quantidade: A
UF: PR

qts-nal,; ª Relatório gerado no dia 14/09/2021 14:40:50 (IP: 1S1.242.187.B2)

Codigo Validação: JXlk08783RmxSDlOCgsdM3Xi/ID9fMAwrYYXTdKyxlJVguCSYkBla2Vw<Js10RPK3b

ªªifsgg ';“ httpJ/wimivbartoodeprecoscom.br/CerlmcadoAutenticidade7
tolten=JXIk08783RmxSDlOCgsdM3XtrlD9f1MAwrYYXTdKyxIJVguC5YkBla2VwQs10RPK3b

a

.

-.

24 /51

_

Descrição: CONJUNTO REFEITORIO - Conjunto para refeitório-Especificações minimas:
Conjunto para refeitório contendo 01 mesa e 02 bancos laterais escamoteáveis.

Tampo eassento dos bancos confeccionado em chapa MDF 25 mm revestido

(]

emlaminadomelamlnieodealta pressão(fórmica)TXbrancocorn acabamento

frontal e posterior post forming 1802 bordas laterais em fita PVC 2 mm. face
inferior do tampo e dos bancos com revestimento laminado melaminíco
texturizado de baixa pressão na mesma com da superior. Estrutura da mesa
confeccionada em tubo 50x3D parede 1,20 de espessura recoberto por pintura
eletrostática epóxi a pó na mesma cor dos tampos. Estrutura dos braços
confeccionados em tubo 1,5 parede 1.20 de espessura Hxados na estrutura
lateral da mesa para que os mesmo possam ser escamoteados sob o tampo.
Medidas de mesa 1,80x0,B0x0,75m e bancos 'I,50xD,30x0,50m. Medidas aqui
apresentadas poderão ter variação de até 5%
CNPJ

Razão Social do Fornecedor

l- 06718645/000195

I—
VENCEDOR * _

Valor da Proposta Final

PATRICIA DE MORÁES HINZ

'

_

' -

'

'

.

R$ 1.940,00 ;

»

ª

Descriçãozrod Lin. de Conjunto para refeitório Especificações mlnirnasibonjunto para refeitório contendo 01 mesa e02 bancos laterais escamoteáveis. Tamp
o eassento dos bancos confeccionado em chapa MDF 25 mm revestido em laminado melamlnico de alta pressão (térmica) TX branco corn acabamento lronta

Ie posterior post forming 180“, hordas laterais em fita PVC 2mm, face inferior do tampo edos bancos com revestimento laminado rnelaminico texturizado de
baixa pressão na mesma corn da superior. Estrutura da mesa confeccionada em tubo soxso parede 1,20 de espessura recoberta por pintura eletrostatica epóxi
apó na mesma cor dos tampos. Estrutura dos braços confeccionados em tubo 1.5 parede 1,20 de espessura fixados na estrutura lateral da mesa para que os
mesmo possam ser escamoteados sob otampo. Medidas de mesa l,80xD,B0x0.75m ebancos l,50x0,30x0.50m. Medidas aqui apresentadas poderão ter varia
ção de até SwMARCA PRÓPRIA

I t e m 71 A r m a r i o de c o z i n h a

Preço Estimado: RS ' 303,89 (an)

Quantidade

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R$ t 303,89

Média dos Preços Obtidos: R$ 1303,89

Descrição

Observação

i 1Unidade ' Armario de cozinha, Tipo Cozinha compacta. Quantidade dc porta 6. Quantidade de gavetas 3. Quantida de prateleiras 2. Tipo de d

í

. ohradiças Metalicas, hpo de corrediças Metálicas, Material da estrutura Aço, Material das penas Aço, Material das gavetas Plásti

i

» "co. Puxador Acrílico. Tampo MDP com revestimento laminado. Pes Reguláveis Altura 193 cm Largura 120 cm, Profundidade 52 c

L

'- , in. Peso 50,7_ kg.

-'

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Finais

R$ 1.282,60

Inc IAN. 5ºd3lN65de07deJu/hade202l

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO
Objeto: Registro de preço para futura eeventual aquisição de bens permanente

Data: 20/08/2021 14200
Modalidade: Pregão Eletrônico

(mobiliário) para atender as necessidades da Secretaria Municipal de de Gestão,

dos Recursos Humanos edo Património do Munícipio de Marechal Deodoro..

gRp; g|M

Idemmcacãº: Nºpregãºíáízzºz] , UAsGº82793

Descrição: Armário copa,co7.ínha «Armario copacozinha. material: aço, cor: branca,

Lote/"em, [53

quantidade portas: 6un, características adicionais: 1,2x0,5x1,9m. 3gavetas,
paneleiro com divisões
.

CatMat: 319491 —ARMARIO COPA/COZINHA

A

Am .
'

Adjudicação: 26/08/2021 08236

Homologação: 26/08/2021 10:16
Fonte: vrwvzcontprasgovernamentaisgov
.br

Quantidade: 64
Unidade: Unidade
UF: A L

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

va|or da Plºlªºªfª Fiºªi

40.876.269/0001-50' DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA
_, *VENCEDOR'

_

.

v

_

.

4

v

v

R$ 912,57
: _

_ ,

Descrição: Armário copaxozinha, material?: aco, cor: branca. quantidade portas: 6un, caracteristicas adicionais: 1.2x0.5x1.9m, 3gavetas, paneleiro com divisor:
S

r05.595,934/0001—09 ALVES &SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI

>

— R$313.00 *

qua» ae Relatório gerado no dia 14/09/2021 14:40:50 (IP: 191.242.1B7.82) »
-%%%&".
Código Validação: JXlk08783RmxSDIOCgsdM3XtAD9fMAwrYYXTdKyxUVguC5YkBIa2VwQs10RPK3D

httpzllwtuvabanoodeprecosoom.brl0ertificadautenticidade?
.=*- sagft token=JXlk0B783RmxSDIOCQSdWXtADQfMAWrYYXTdKyxUVgUC5YI<Bla2VwQs1DRPKBb
u

.

—.

25 l51

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

Descricao: .Arman'o copaeozinha,material: aço,cor: branca,quantidadeportas:6un,caracteristicasadicionais: 1,2r0,5x1,9m,3gavetas, paneleíro com diviª

iazaooiiªrz/oooi-r »TECHMOVEIS eEQUIPAMENTOSPARAESCRITORIO eESCOLA emai

A

S

asgaitas”'

Descrição: 'PANELEIRO DUPLO PARA COZINHA EM AÇO, 05 PORTAS Paneleíro duplo de cozinha em aço, com 6 portas. duplo, de cozinha, em aço. com 6poria
s. Dimensões aproximadas (altura x largura xprofundidade): l90x80x30cm. Puxador em plástico de alta resistência com acabamento metalizado. com mínimo
4 prateleiras internas. '

eoãfzse/oooi-ze .NDIV ooencio EQUIPMEOS eSERVICOS LTDA ,' AW—“' ' ' ' ' ' —
A»113300 '
- —

Descrição: Paneleiro duplo de cozinha em aco, com 6portas, duplo, de cozinha, em aço, com 6portas. Dimensões aproximadas (altura .V. largura v. prolundidad
e):190xB0x30cm.Purtador em plastico de alta resistência com acabamento metalizado, com minimo dprateleiras internas,

É295355518/0001-60 ' si DA SILVA INDUSTRIA eCOMERCIO oeMovEis ElRELl '

»

_' —

_R$ 1.500,00 Vl

Descrição: Armário copaeozinha, material: aço, cor: branca, quantidade penas: Gun, caracteristicas adicionais 1,Zx0,5x1,9m, 3gavetas. paneleiro com divisoe
S

[tatiana/copiei "AELO IJIOHALLEM , , “” ._E

, " h“_". ' m Emv” &Hàs 2.000,00"

Descrição: Paneleiro duplo de cozinha em aço, com 6portas, duplo, de cozinha, em aço, com 6portas. Dimensões aproximadas (altura xlargura xprofundidad
e): 190x80x30cm. Puxador em plastico de alta resistência com acabamento metalizado, com mínimo 4prateleiras internas

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Finais

R$ 1.442,62

Im: I M , 5 º d a I r V 6 5 d e 0 7 d e J z / l h o r b 2 0 Z l

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Data: 20/08/2021 14:00

Objeto: Registro de preço para futura eeventual aquisição de bens permanente

Modalidade: Pregão Eletrônico

(mobiliário) para atender as necessidades da Secretaria Municípal de de Gestão,

spp; 5|M

dos Recursos Humanos edo Patrimônio do Municipio de Marechal Deodoro..

Idemmcaçãº, Nºpregãºiátltzoz] , uAsGgswga

Descrição: Armário copa,cozínha «Armário copacozinha, material: aço, cor: bianca,

Lote/"em. “ o

quantidade portas: 6un, caracteristicas adicionais: 1,2x0,5x1,9m, 3gavetas,
paneleiro com divisoes
CatMaI: 319491 -ARMÁRIO COPA/COZINHA

Ata ,
' : 2 6 / 0 8 2021 08 136
j" ªªºªº
i

d d“

A '

Homologação: 26/08/2021 10:07
Fonte: vrwvrcomprasgoveinamentaisgov
.br

Quantidade: 9 3
U n i d a d e : Unidade
UF: A L

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

38.l]0.015/00D1-85 mtos SOUZA couenoio LTDA

' VENCEDOR *

'

»

Valor da Proposta Final

_"

_

_

-

',

,

—_

_

77 ns 640,00 l

.—

'

v .» l

Descrição: 10 ARMÁRIO PARA COZINHA EM AÇO 05 PORTAS Armario para copa/cozinha, em aço, na cor branca, com 03 gavetas e06 portas, peso minimo do

produto: 34 kg. dimensões minimas (l 1axp): l05x192x46. FABRICANTE: ACO EXPRESS MÓVEIS IAARCA: AÇO EXPRESS MÓVEIS MODELO: ARMCOZ UND 93
R$ 640,00 R$ 59.520,00

|2e.e7a.23a/00o1-2e_ _ANDIVÁ COMERCIO oe Eouiektueriros ESERVICOS LTDA

" ' ' as 950.00" Í

Descrição: Armário para copa/cozinha, em aço, na cor branca, com 03 gavetas eos portas, peso mínimo do produto. 34 kg, dimensões ntínintas (l xaxp). 105
x192x45.

|'40,87õ.269/0001-50
.

DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL
. LTDA

'

,

“

R$ 891.00 ã

Descrição: Armário copacozinha, material: aço, cor: branca, quantidade portas: 6un, caracteristicas adicionais: 1,2y,0,5x1,9m, 3gavetas, paneleiro com divisõe
S

729.95S.518.70001-60 sLDA SILVA INDUSTRIA eCOMERCIO DE MOVEIS ÉIRELI '

'

,

r

“ 031.000,00

Descrição; Armário copacozinha, material: aço, cor: branca, quantidade portas: 6un, caracteristicas adicionais 1,2x0,5x1,9m, 3gavetas, paneleiio com divisõe
S

f11571179370001Ási MARCELO MOHALLEM

.

.'

'

v'

RS 1.000,00

Descrição: Arritario para copa/cozinha, em aço, ne cor branca, com 03 gavetas e06 portas, peso minimo do produto: 34 kg, dimensões minimas il xaxp). 105
x192x45.

l 056959341/0001-09 ALVES &SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI

'

' '

.

Relatório
gerado noJXlk08783RmxSDlOCgsdM3Xt4DQWIAWrYYXTdKyXLJVQUCSYKBIaZVW/Os10RPK3b
dia 14/09/2021 14:40:50 (IP: 19124210702)
Código Validação:
—httpz/Mwwbancodeprecos.com,brICertificadoAutentioidada7
'ªfªªstfig f:“ token=.lXIk087B3RmxSDIOCgsdMGXWDQMAWrYYXTdKyzdNQUCSYkBIaZVWOs1ORPKBD

v ,

.

l_ R$ 1.290.003

a

!!

- '.

.

25 rsi

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

Descr
s ição: Armário copacozinha,"material: aço.cor; branca,quantidadeportas:6un,caracteristicasadicionais. 1,2x0.5x1.9in.3gavelas,paneleíro comdiviª
_32300172/0001-77

VTECH MOVEIS EEQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO EESCOLA EIRELI

R$ 1.790,00

Descrição: "ARMARIO PARA COZINHA EM AÇO 05 PORTAS. Armário para copa/cozinha, em aço, na cor branca, com 03 gavetas e06 portas, peso mininio do p
reduto: 3-1 kg, dimensões mínimas (I x a x p):1U5x192x45.'
,

—

, 10205116/0001-10

—

-

—
-.

COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS MOGI MIRIM —
EIRELI

RS 4.080,00

Descrição: Armário para copa/cozinha, em aço, na cor branca, com 03 gavetas e06 portas, peso minimo do produtor 34 kg, dimensões minimas (l xar. p)' 105
xl9u45.

Preço (Outros Entes Públicos) 11 Média das Propostas Finais

R$ 1.186,45

l m l / A n 5ºdJ/N65de07l1eJtl/ho z/e2027

Órgão: MUNICIPIO DE SALINAS DA MARGARIDA / (I) SALINAS DA MARGARIDA
Objeto: Seleção de propostas para aquisição de mobiliários destinados àSecretaria

Data: 09/07/2021 05100
Modalidade: Pregão

Municipal de Assistência Social do Municipio de Salinas da Margarida e

Sgpi sw;

Programas Vinculados, atraves do Sistema de Registro de Preços. conforme

Idenímcacãºz Nºucitaçãºíngsgª

especincações constantes no Edital e Anexos.

Lore/Item: 5/1

Descrição: MOBILIARIO -ARMARIO BRANCO DE AÇO COM SEIS PORTAS ETRES GAVETAS

Am .

PARA COZINHA.

“

Adjudicação: 13/07/2021 15:41
Homologação: 13/07/2021 15:41
Fonte: w w v a l i c i t a c o e s e c o m b r

Quantidade: 1D
UF: B A

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

, 1433905124/0001-81 WB COMERCIO VAREJISTA EATACADISTA LTDA

R$ 839,88

_ + VENCEDOR —

Descrição: ARMÁRIO enÁÍco oe AÇO com seus PORTAS Erries GAVETAS PARA. COZTRRA. vm UNIT as 1.119,34 vm TOTAL R$ 11.199,40 MARCA TE
LASUL

º

TAWEBER - ME

L _ _ _ _ . _ _ _ _ _ . , _ _ <. _
, _
__
_. _
-

R$ 979,89
. _

_

_

.

_

_

_

,

,

,

._ ., _
.

_. _ _ _ _ 4 _ ? , , , _ . . _

.

. _

_

_

,

_

,

Descrição: ARMARIO BRANCO DE AÇO COM SEIS PORTAS ETRES GAVETAS PARA COZINHA. MARCA. TELASUL MOD.: RUBI
'

,

YBYPIAST FABRICACAO DE ARTEFATOS EMOVEIS EIRELI

RS 'I.097_46

Descrição: Item 05- Conforme descritivo do editail Forma UND -Marca TELA SUL -Ouantidade 10 —
Valor unitário R$ 2.099,75 -Valor total do item R$ 2013975
0

,

_

I

7

_

_

_

,

_

_

.

_

_

_

_

ROGERIO FERREIRA CAVALCANTE

_

_

_

_

_

_

,

_

_

,

__ ,_
___
_, _ _
_.._
__ __
í ..._,

R$ 'I .1 19,90

_

Descrição: AQUISIÇÃO rsímoerLiATxioê DESTINADOS ). SECRETARIA MUNICIPAL os ASSISTENCIA SOCIAL oo MUNICÍPIO os SALINASSÁMARGARIDA EPR
OGRAMAS VINCULADOS, ATRAVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO EDITAL EANEXOSDESCRICÃO.
QUANTIDADE. GARANTIA EEXPECIFICAÇÓES CONFORME EDITAL. DATA DE VALIDADE SMSESSENTAI DIAS

;

DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA
Descrição: ARMARIO BRANCO DE AÇO COM SEIS PORTAS TRES GAVETAS PARA COZINHA. ITATIAIA ARNIARIO

P

" —

1

'

—

JARDIM SANTOS COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

“

R$ 1.150,00
í

S

R$ 1.300,00

'

Descrição", AEMPRESA DECLARA que está ciente econcorcria com as condições previstas neste edital eseus anexos eque cumpre plenamente os requisitos d

eIiabílitação definidos na Seção DA IIABILITAÇÃO. que cumpre os requisitos legais para aqualificação como microempresa. estando aptos ausuimir do trata

mento favorecido estabelecido nos arts. 412 a49 da referida Lei Complementar (Art. 11 do Decreto nª 6204/07). ARDAÁRIO BRANCO DE AÇO COM SEIS POR

TAS E TRES GAVETAS PARA COZINHA. UND T0 R$ 1.300,00 R$ 13.000,00 PANDIN

r

1

'

ª

ª

-

—

—

—

*

—

ª

MOVMOBILE INDUSTRIA ECOMERCIO DE MOVEIS LTDA

'

*

T

—

—

R$ 1.312,77

'í

Descrição: MARCA: TEIÃASUI. / MODELO: STAR .
.

_

_

_

;

_

,

_

_

_

*

_

_

_

_

_

PMK COMERCIO &SERVICOS LTDA

_

,

_

_

_

.

_
_ . . ._
_ _. _
.

R$ 1.312,77

Descrição: DECLARAMOS OUE ACEITAMOS EESTAMOS DE PLENO ETOTAL ACORDO COM TODAS AS CONDICOES ESTIPULADAS PELO PRESENTE EDITAI .
MARCA: T E L A S U L '

º“ &&: ª“ _“ Relatorio gerado no dia 14/09/2021 14:40:50 (IP: 191.242.1B7.82)

“ É ; , Código Validação: JXIk087B3RmxSDIOCgsdM3XvAD91IiAAwrYYXTdKyxtJVguC5YkBIa2VwQs10RPK3b
igvgaâhjeg http/Mwm!)ancodeprecoscam.br/CertiIicadoAutenticidade7
g-ªfffzgººf- torcer-=Jx|koe753Rmxsoiocgsamaxwognvmwrwxªraxyxuvgucsvrmrazvwos1oRPi<3b

27 151

—

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

:

Valor da Proposta Final

LGM COMERCIO DE MOVEIS LTDA

RS 1.312,77

Descrição: ARMARIO BRANCO DE AÇO com seus PORTAS E"mes GAVETAS PARA COZINHA. MarcazyTelasul /Modelo: Rubi / Prazo de Sarantra t (um) an ,
o n f o r m e edital.

:

AILTON SOARES DA SILVA PEREIRA EIRELI -ME

R$ 1.312,77

Descrição: marca telasul modelo starestamos de acordo edital eseus anexos 7

V

APRINCESA INDUSTRIA ECOMERCIO DE MOVEIS EIRELI

vv

"

R$ 1.312,77

Descrição: Conforme instrumento convocatório marca: Itatiaia modelo mr311000váIidade da proposta conforme oedital

7

I t e m 8; C a m a Box Solteiro

Preço Estimado: R$ '.t199,(1t1(.1nl

Percentual. -

Preço Estimado Calculado: 1151099113

Média dos Preços Obtidos: R$ 1.099.113

JUSTIFICATIVA (MENOS DE 3PREÇOS): Produto éMUITO ESPECÍFICO para aespecificação do objeto que informei.
can/ame instrução Abrmalrva Nª“ 65 nie/Woe Minde-MZ], [70/1/1/90 6ºçbª, 'E«,epcrcv.ah71mre será adro/nda aderam/nação oepreço est/ww com baseem menos de fresa/egos, desce

quedev/Hanzenrejixsr/Jímdanosauraspelo gestorresponsáveleaprovadopela sinta/idadeoofnpermre '
Quantidade
_

Descrição
,

' 10 Unidades

l

J.

Observação
_

,

_

_

_

_

___,______ ,
,
_ _

_

, _

Cama Box Solteiro (Box + Colchão) Ortopédico Extra Firme 88x18Bx5Bcm.

Preço Site de Dominio Amplo 1

R$ 1.449,00

Inc. lllArt. 5 º da /N 65 de 0 7 de./alho (19202/

Site: Amazon (httpsz/lwwvt-Lamazorrconmbrl)
Produto: Cama Box Solteirão Colchão Molas Ensacadas Viscoelástico Espuma Nasa Ortopédico 033 Com Pillow 9Tx203x62 BF Colchões

Descrição: Anexo2
Data/Hora Inclusão: 14/09/2021 09:07:20
CNPJ: 15.436.940/0001-03
Telefone: 0800-038-0541

Url: https://www.amazon.com.br/Solteir%C3%A3o-EnsacadasvviscoelºlecâeAlstico0rtop%C3%A9dlco—97x2OBxGZ/dp/BOB
KHOXx7v/teI=sr_1_47.__rnLpLBR=%C3%85M%C3%B5%C5%BD%C3%95%C3%91&dchiId=1Kkeyvrordvcama-boxortop
edico+soIteiroSqid=163162l188119r=8-4&ufe=app_do%3Aamzn1los25548f35«0de7»44b3—b28e0f56f3f9õ147

Preço Site de Dominio Amplo 2

R$ 749.00

Inc. [IIA/t. ã ª d a IN 65 de 07 deJu/hadefo?!

Site: Magazine Luiza (httpsJ/iwzvrmagazineIuiza.com.br/)
Produto: Cama Box Solteiro Colchão Espuma 033 Semi Ortopédico Extra Firme Max Marrom 88x188><68crn - Comfort Prime
Descrição:
Data/Hora Inclusão: 14/09/2021 09:08:19
CNPJ: 4 7 9 6 0 9 5 0 / 1 0 8 8 - 3 6
Telefone: 0 8 0 0 773 3838
Url:

Item 9. Armario Aéreo 3 Portas

Preço Estimado: R$ 479.02 (url

Percentual: - Preço Estimado Calculado: R$ 479,02

ªfªª [ . . Relatório gerado no dia 14/09/2021 14:40:50 (IP: 191,242.187.82)
Íkâiàg,
Código Validação: JXIkOBTBBRmxSDIOCgsdMSXMD9fNlAwrYYXTdKyxUVguC5YkBla2VwOs10RPK3b
Wafàaf. httpª/Mww.bancadopreooscom.br/Genma!autenticidade?

; 33,3%"?- 1oken=JXIk08783Rmx$D1OCgsdNI3XVID9fMAwrYYXTdKyxUVguC5YkBIa2VwQs1DRPK3b

Média dos Preços Obtidos: R$ 479,02

28 l51

,

Quantidade

Descrição

Observação

34 Unidades

Armário Aéreo 3Portas, Praticidade edesign reunidos para acomodar alimentos eeletrodomésticos. Cor: Branco. 3portas com p

uxadoresemABScomacabamento metálico, 1prateleira internaTopoInformaçõesdoProduto dimensões:ltltura:55cm,Largura
: 105 cm,Profundidade: 28 cm

. _

-

_

.

_

+

_

-

_

.

,$
_ ,ª,. . ,_ ,

''

,.

_
,,

"

"

_
_ _ _ ._ _ _ ._

'

_

_
__

%

"

, ,,

,

A __
.,
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Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Finais

___

_ x

R$ 419,38

Inc. I / A n . 5 ª da I N E S de 07118111010119202/

Órgão: MUNICIPIO DE CORONEL DOMINGOS SOARES / (1) MUNICIPIO DE CORONEL
º º w N º º s SOARES

Data: 06/05/2021 13:00
Modalidade: Pregão

Objeto: Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para atender as

“eºªssidªdes dª municipalidade
Descrição: ARMARIO —
ARMÁRIO EM AÇO PARA COZINHA (SUSPENSO), medidas minimas

gap; NÃO

Identificação: NºLicitação:867631
Lote/"em. 2”

1200 x550 x300 mm na cor branca; Garantia: minima de 12 meseszTipo de

armário" triplo; Estrutura: aço; Portas com isolamento acústico; Quantidade de

portas: 3: Prateleiras: removiveis; Dobradiças: de pressão. Fechamento suave e
sem ruidos: Fixação: parafuso eporca

Ma ,
,

.

.

“

(ª

_

,,

Adl'ªd'ºªºªº' 07/05/“021 "lm
Homoloºªcãºí 07/05/2021 10.51
Fonte: w i w r J i c i t a c o e s - o c o m b r

'

Quantidade: 15
UF: PR

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

i 73.334.476/0001-32 CENTRO OESTE —
COMERCIO DE MOVEIS EEQUIPAMENTOS LTDA

R$ 52.42

I * VENCEDOR ª

Descrição: ARMARIO EM AÇO PARA COZINHA (SUSPENSO), medidas minimas 1200 x 550 x300 min na cor branca, Garantia. mínima de 12 meses; Tipo de ar
mário: triplo; Estrutura: aço, Portas com isolamento acústico; Quantidade de portas: 3; Prateleiras: removiveis; Dobradiças. de pressão. Fechamento suave ese
m ruidos: Fixação: parafuso e porca, TEU-SUL STARS

—

F. F. N. FORNAZARI - ME

R$ 785,33

Descrição: ARMARIO EM l-ÇO PARA COZINHA (SUSPENSO), medidas minimas 1200 x550 x300 min na cor branca: Garantia: minima de 17. meseszTipo de ai
mário: triplo: Estrutura: aço; Portas com isolamento acústico; Quantidade de portas: 3; Prateleiras: removiveis; Dobradiças de pressão, Fechamento suave e se
m ruídos; Fixação: parafuso e porca. MARCA ITATIAIA. FABRICANTE ITATIAIA.

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Média das Propostas Finais

R$ 497,68

Inc, H M , 5 º d a / N 5 5 d e o í d e J u / h o de 2027

Órgão: MUNICIPIO DE CORONEL DOMINGOS SOARES / ('I) MUNICIPIO DE CORONEL
ººMlNººs SOARES

Data: 06/05/2021 13:00
Modalidade: Pregão

Objeto: Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para atender as

"ººªªªlªªªªª ºª "ªºªªºªºªªªªªª
Descrição: ARMARIO -ARMÁRIO EM AÇO PARA COZINHA (TIPO BALCÃO), medidas

Sap; NÃO

Identificaçãoi NºLicitação:867631
Low/"em, 3”

minimas 1200 x 750 x 450 mm na cor branca: Garantia: minima de 12 meses;

_

_

,

,

, _

Tipo de armário: triplo; Estrutura: aço; Portas com Isolamento acustico:

Quantidade de portas: 3; Quantidade de gavetas: 01; Prateleiras:

removíveisDobradicas: de pressão. Fechamento suave esem ruidos; Base: Com
pes.

,

_ ,

Ata: LinkAta
_

,

Admmºªçªº“ 07/05/2021 1123
Homologação: 07/05/2021 1123
Fonte: wwwlicitacoesecombr
Quantidade: 5
UF: PR

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

73334476/0001-32

CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS EEQUIPAMENTOS LTDA

Valor da Proposta Final
_ _ ,

R$ 99.23

: ' VENCEDOR *

Descrição: ARMARIO EM AÇO PARA COZINHA (TIPO BALCÃO), medidas minimas 1200 x750 x450 mm na cor branca; Garantia: minima de 12 meses: Tipo de

armário: triplo: Estrutura: aço; Portas com isolamento acústico: Quantidade de penas: 3, Quantidade de gavetas 01; Prateleiras: removiveis; Dobradiças: de pies
sâo, Fechamento suave e sem ruidos: Base: Com pes, TELASUL STARS

:

F. F. N. FORNAZARI - ME

R$ 896,13

Descrição: ARMÁRIO em 15h15m COZINHA (TIPO BALCÃO), medidas minimas 1200 x750 x450 mm na cor branca: Garantia: minima de12 meses-, Tipo de

armario: triplo; Estrutura: aço, Portas com isolamento acústico; Quantidade de portas 3; Quantidade de gavetas: 01; Prateleiras: removlveisçoobradiçasª de pies
são. Fechamento suave e sem ruidos; Base: Com pés. MARCA ITATIAIA, FABRICANTE ITATIAIA.

$$$-, ' º Relatório gerado no dia 14/09/2021 14:40:50 (IP: 191.242.1B7.82)

Código Validação: JXJk087B3RmxSDIOCQSdMSXWDSfMAWrYYXTdKyANQUCSYKBIaZVWQS10RPK3I)

unçjgàig token=JXlk087B3RmxSDlOCgsdM3Xt4D9ftI/lAwrYYXTdKyxtNguC5YkBIa2VwQs10RPK3b
httpºjlwwwbancodepreooscom.br/Certincado/xutenticldade?
'gªªâlzg

29 r51

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Media das Propostas Finais

RS 520.00

I n c f/An. 5ªzi-7/N65del77deJI/W1de202I

Orgão: MUNICIPIO DE VIANA/ ('I) PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA

Data: 30/04/2021 08:00

Objeto: REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURASAOUISIÇOES DE MATERIAL

Modalidade: Pregão

PERMANENTE (MOBILIÁRIOS) PARA ATENDIMENTO AOS EQUIPAMENTOS

k

SRP: S|M

PUBLICOS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE VIANA/ES.

|

Idenmicªçãº: NºLicilaçãcxsõõasz

Descrição: ARMARIO DE COPA ECOZINHA -ARMÁRIO DE COZINHA 03 PORTAS EM AÇO —

Lote/"em. 3/1

De parede, com aproximadamente 1200 x300 x550mm, com 03 portas,

M _UDKA

estrutura em aço. prateleiras em dois compartimentos eum sem, puxadores

_ _ _ª'

niqueladºª Cor branca

ia

Adyudtcaçao: 25/05/2021 16:17
Homologação: 25/05/2021 16.17
Fonte: w w w j i c i t a c o e s e x z o m b r

Quantidade: 40
UF: ES

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

. 27.951 .É3B/0001 -96

Valor da Proposta FinaI

J.M.F COMERCIAL EIRELI

-* VENCEDOR * '

_

_

'

-

_

_

'

R$ 520.00 .»

_

Descrição: ARri/IÁRIO DE COZINHA 03 PORTAS EM AÇO -Deparede. com aproximadamente 1200 x300 x550mm, com 03 portas. estrutura em

_

nratcIei-rons-

em dois compartimentos e um sem, puxadores niquelados, cor branco. MARCA/MODELO: ITATIAIA/PREMIUM

' Item 10: Criado mudo com 3 gavetas

Preço 1—stimado:RS51ª),41 (un)
Quantidade

Percentual: -

Prcco I-stimado Calculado: RS 51 51,41

Média dos Preços Obtidos: R$ 519,41

Descrição

: 6Unidades

Observa Cão

Criado mudo com 3gavetas, aItura 71 cm, Iargura 60 cm. profundidade 40 cm. material mdp.

_

Preço (Compras Governamentais) 1: Media das Propostas Finais

_
R$ 456,76

Inc. [An. Sºda/Nõãáªôh/EJU/hodemêl

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE
Objeto: Aquisição de gaveteíros para as unidades escolares administradas pela

Data: 06/03/2021 08:30
Modalidade: Pregão Eletrônico

Secretaria da Educacão e Sede..

sgp; SIM

Descrição: Gaveteiro móvel - Gaveteiro móvel, material: madeira mdp, tipo revestimento:

menlmcªção: Nºpregãºfumzog] ;

laminado melarnínico, quantidade gavetas: Aun, altura: 600 mm. largura: 400

UASGZ453Z3O

mm, profundidade: 44 cm, cor: carvalho malva, caracteristicas adicionais: com

_

rodízios duplo, fechaduraf; puxadores em aço

CatMat: 458668 - GAVETEIRO M VEL, MATERIAL MADEIRA MDP TIPO REVESTIMENTO

LAMINADO MeIAMINIco QUANTIDADE GAvErAs 4UN ALTURA soo MM
LARGURA 400 MM PROFUNDIDADE 44 CM coa CARVALHO MALVA

Lote/"em: IZ
Arf d'

“___ ““Am

' : 0 6 0 8 2021
j" mªºfº
' '

16:09

“ºmºªªºªºªº- ºª/ºª/ªººª "ªªª

CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM RODIZIOS DUPLO. FECHADURA.

Fºmª? “WWW-ººmpfªªgºVªmªmªmªiªººV

PUYADÚRES EM AÇO

bf
Quantidade: 125
Unidade: Unidade
U F : SC

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Prof-105“! Fªnªi

113228073/0001-87 AKON LTDA

_

*

''

R$ 295,00”

|._ 'VENCEDOR_*
,_,_, ',_ _ _:_ _ _ _ _ _ _ v _ _: _ _ _ .' _ . _ . _ _ _ _ _ _ _ _ , , __. ._ .' , . . _ _ . .4, D . . _. - * A, »" .,. . “ _ _
_
_
Descrição: Gaveteiro volante com 4gavetas, confeccionado em MDP. com chaves ecorrediças metalicas. Medidas 49cm largura X49cm profundidade, >< 70c

_

;

maltura (podendo variar as medidas em Acm para mais ou para menos), cor bege, com rodas. Cota 25%

741183385/0001-06
DOMPEL INFORMATICA EEQUIPAMENTOS Pl ESCRITORIO LTDA _
- _ __._t.___.___ª.,__.._._______,-

i__...____

.

R$ 297.00 1

, .__.___._í__- . . , . _ . _ _ _ _ Ã < . , , .

Descrição: Gaveteiro volante com 4gavetas. confeccionado em MDP. com chaves ecorrediças metálicas. Medidas 49cm largura X49cm profundidade, X70c
rn altura (podendo variar as medidas em dem para mais ou para menos), cor bege, com rodas.

11943540/0001-25 FARIAS EFARIAS COMERCIO DE MOVEIS LTDA

-

v

.

__”

R$ 299,90 —

das,,“ Relatório
gerado noJXIk087B3RmxSO10CgsdM3XI/ID9IMAwrYYXTdKyxUVguC5YkBIa2VwQs10RPK3b
dia 14/09/2021 14:40:50 (IP: 1s1.z42.1a7.r32)
Código Validação:

;»

httpzllwwwbanoodeprecos.com.brICertincadoAInenticídade7

token=JXIl<0B783RmxSDIOCgsdMCIXWD9fMAwrYYXTdKyxtJVguC5YkBIa2VwOs10RPK3b

ao l51

CNPJ
_

Razão Social do Fornecedor
_

_

Valor da Proposta Final
_

_

_

_

_

Descrição: Gaveteiro móvel, material: madeira mdp, tipo revestimento: laminado melaniinico, quantidade gavetas: 4un, altura: 600 mm, largura: 400 mm, pro i

ndidade:44cm,cor: carvalhomalva,caracteristicasadicionais:comrodíziosduplo,fechadura,puxadoresemaço
l 08.221.04“7/000i—97 ACHEI INDUSTRIA DE MovEis PARA ESCRITORIO LTDA E' ª

'

.

RS 329,89

Descrição: Gaveteiro volante com dgavetas, conlcccionado em MDP, corn chaves ecorrediças metálicas. Medidas: 49cm largura >: dt-icm profundidade.)“. 70c
rn altura (podendo variar as riiedidas em 4cm para mais ou para menos), cor bege, comroda

l 33.629.425/0001-13 UP MOBILIARID CORPORATIVO EIRELi

'

_

R$ 363.00 I

Descrição: Gaveteiro volante com 4gavetas, confeccionado em MDP, com chaves econediças metálicas. Medidas: 49cm largura X49cm profundidade, X70c
rn altura (podendo variar as medidas em Acm para mais ou para menos), cor bege, com rodas. Cota 25% VALIDADE DA PROPDSTN 6D dias —
conforme Edital. P
RAZO DE ENTREGA: 30 dias -conforme o Edital GARANTIA: conforme edital tiAAFlcA/MODELD: UP/ MOBILE. LOCAL DE ENTREGA: Conforme especincado no E
dital. Declaramos que atendemos todas as condições e especificações do edital.

i 31 .075.213/0001-06 RIO FLEX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA

R$ 386,00 =

_..a_u-_..-_A

Descrição: Gaveteiro móvel, material: madeira mdp, tipo revestimento: laminado melamlnico, quantidade gavetas: 4un, altura: 600 mm, largura; 400 mm, proiu
ndidade: 44 cm, cor: carvalho malva, caracteristicas adicionais: com rodízios duplo, fechadura, puxadores em aço

l 3A.B32.381/0001—97 ESCOLARES INDUSTRIA ECOMERCIO DE MOVEIS LTDA r

.

RS 390.00

Descrição: Gaveteiro volante com 4gavetas, confeccionado em MDP, com chaves ecorrediças metálicas. Medidas: 49cm largura X49cm profundidade, >< 70c
ni altura (podendo variar as medidas ern «em para mais ou para menos), cor bege. com rodas. Cota 25%

l20555819/0001-80 MAW COMERCIO DE MOVEIS EEQUIPAMENTOS LTDA

' R$ 400,00 !

Descrição: Gaveteiro movel, material: madeira mdp, tipo revestimento: laminado melamlnico, quantidade gavetas: 4un, altura: 600 mm, largura: 400 mm, prolu
ndidade: 44 cm, cor: carvalho malva, caracteristicas adicionais: com rodízios duplo, lechadura, puxadores em aço
— - u - - u — - — — <

E06983735/0001-031 LABOR INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI

'

, -

R$ 421.50

Descrição: Gaveteiro volante com 4gavetas, confeccionado em MDP, com chaves ecorrediças metalicas, Medidas: 49cm largura x 49cm proiundidade. x 70c
maltura (podendo variar as medidas em Acm para mais ou para menos), cor bege, com rodas. Marca do Fabricante Modelo: SIGWL Procedência Nacional Mon
[agem e entrega sem custo para o orgão.

06.71 60222/0001-19

CENTER MOVEIS INDUSTRIA-E COMERCIO DE MOVEIS LTDA >

.

_

_

R$ 438,00 »,

Descrição: Gaveteiro volante com 4gavetas, confeccionado ein MDP. com chaves eoorredicas metálicas. Medidas. 49om largura >< 49cni profundidade. >: 70c
maltura (podendo variar as medidas em Acm para mais ou para menos), cor bege, com rodas, Cota 25%

l O3,'149,1l3/00Oi-41 BELNIAKI s. BELNIAKI LTDA

"

as 453.00 ª

Descrição: Gaveteiro volante com li gavetas, conleccionado em MDP, com chaves ecorrediças metálicas, Medidas. 49cm largura >149cm prolundidade, x. 70c
m altura (podendo variar as medidas em dem para mais ou para menos), cor bege. com rodas, Cota 25%

£29.089.É81/000l-40 OMEGA COMERCIO DE MOVEIS EEQUIPAMENTOS EIRELi

,

- RS 472,00 i

Descrição: Gaveteiro volante com 4gavetas, confeccionado em MDP. com chaves ecoriedicas metálicas, Medidas. 49cm largura )( 49cm profundidade, >: 70c
maltura (podendo variar as medidas em dcm para mais ou para menos), cor bege, com rodas. Cota 25% Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias,

i 05374343/0001-71 ESCOMDVEÍS -MOVEIS ESCOLARES LTDA

R$ 481.00. [|

Descrição: 002 125 Gaveteiro volante com 4gavetas, conleccionado em MDP, com chaves ecorrediças metálicas, Medidas: 49cm largura >: 49cm prolundidad
e, >< 70cm altura (podendo variar as medidas em dcm para mais ou para menos), cor bege, com rodas. Cota 25%

|04003503/0001-67 SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELi

'

FIS 505.85

Descrição: Gaveteiro volante com 4gavetas, confeccionado em MDP, com chaves ecorrediças metálicas. Medidas: dºcm largura x49cm profundidade, X70c
maltura (podendo variar as medidas em Acm para mais ou para menos), cor bege, com rodas.

E34991907/000181 TRIFLEX COMERCIO ESERVICOS EM MOBILIARIO EIRELI

R$ 505,90 '

Descrição: Gaveleiro volante com 4gavetas, confeccionado em MDP, com chaves ecorrediças metálicas. Medidas: doem largura >< Aâcm proiundidade >< 49c
ni altura (pode variar as medidas em dom para mais ou para menos). cor bege, corn rodas.

*12.99i.409/0001-04 BALI COMERCIAL LTDA

ª

ª R$ 514.99 "=

Descrição: Gaveteiro volante com 4gavetas, conleccionado em MDP, com chaves ecorrediças metálicas. Medidas: 49cm largura >< 49cm profundidade. >< 70c
maltura (podendo variar as medidas em Acm para mais ou para menos). cor bege, com rodas.

130911169/0001-92

EFLEX INDUSTRIA ECOMERCIO DE MOVEIS EIRELI

''

R$ 51 ELO!)

Descrição: Gaveteiro volante com 4gavetas, conleccionado em MDP, com chaves ecorrediças metálicas. Medidas: 49cm largura x 49cm profundidade. 70c
maltura (podendo variar as medidas em Acm para mais ou para menos), cor bege, com rodas. MARCA: EFLEX MODELO (EAV-VOLANTE 4GAV FABRICACAO: N
ACIONAL

l 21450005/0001-72 WFL COMERCIO ESERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELi

' *

' R$ 519.00 -

Descrição: MSI MOVEIS

etário ª: E Relatorio
gerado noJXlk0B783RmxSDIOCgsdM3XiAD9fMAwrYYXTdKyittNguC5YkBIa2VwOsIORPKSh
dia 14/09/2021 14:40:50 (IP: 191.242.187,82)
Ma»,
Código Validação:
httpdlimmrinoancodeprecos.com.brlcertilicadmuteriticidade?
= sair,-%% ioxen=.ixikoe753RmxsoIocgsumxviosrmwrwxruxmivgucsvkaiazvwosioRPi<3i>
n

—.

»

31 l 51

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

Lªíi3,224.238/0001-50 FRAND INDUSTRIA EIRELI

_

'

R$ 548.00

Descrição: Gaveteiro volante com Agavetas, confeccionado em MDP, com chaves ecorrediças metálicas. Medidas: deem largura x 49cm profundidade, X
m altura (podendo variar as medidas em dem para mais ou para menos). cor bege. com rodas. Cota 25%

L13.579.7H3/0001-51 MARCELO MOHALLEM

.

“"—"ª""'-'—-*""'—"'

R$ 1.000,00

Descrição: Gaveteiro volante com 4gavetas. confeccionado em MDP, com chaves ecorrediças metalicas, Medidas: 49cm largura x 49cm prolundidade, X70c
rn altura (podendo variar as medidas em 4cm para mais ou para menos), cor bege, com rodas. Cota 75%

Preço (Compras Governamentais) 7.3 Média das Propostas Finais

R$ 492,12

Inc Mn“. ã º d a l N õ ã d r f o h b J L l l / v o rÍeZ/IZ/

Orgão: MINISTERIO DA DEFESA

Data: 05/08/2021 09:30

ººitªANºº Dª MARWHA

Modalidade: Pregão Eletrônico

Comando de operaçoes Navais
C

SRP: SW,

d d 1 º D ' t ' t N I

On,,“ _o o

..

.
.
Identrttcaçao:
NºPregao:52021
l UASG: _r81 31 0

's " º av?

Capitania dos Portos do Espirito Santo

,
_ __
_ ,
,
,, _
Objeto: Aquisicao de armários tipo guarda-roupa para os alojamentos emobiliário para

Lote/Item: /16
_

os setores da CPES, tais como: cadeiras, mesas earmários.

Mª" ““k-Mª

Descrição: Gaveteiro móvel -Gaveteiro móvel, material: madeira mdí, tipo revestimento:

Adjudmªçªº: Imag/Zou 14:19

laminado melamlnico baixa pressão, quantidade gavetas". 4un, altura: 650 mm.

Hºmºlºqacão: 12/08/2021 13345

largura: 50 cm, profundidade: 650 mm, cor: madeirado. espessura tampo: 25 mm

Fonte: wwwcomprasgovernamentaisgov

CatMat: 462076 - GAVETEIRO MÓVEL

bf
Quantidade: IO
Unidade: Unidade
UF: ES

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

' 04.443.182/0001-26
I

Valor da Proposta Final

UFFICIO INDUSTRIA ECOMERCIO DE MOVEIS LTDA

.

R$ 438.00

'

[“VENCEDOR " ' _

.

Descrição: GAVETEIRO VOLANTE 04 GAVETAS (DEMAIS ESPECIFICAÇÃO TECNICA CONFORME TERMO DE REFERENCIA DO EDITAL) MARCA - MARTINUCCI
FABRICANTE —MARTINUCCI MODELO - SWPGMOAI PROCEDENCIA - NACIONAL
_

i 351102115/0001-97

DBATISTA
NUNES
_
,

.

_

.

,

.

_

_

R$ 438,35

_._ . _ . u_
_ . — - . _ _.
. _ _ . _ __
____.__, ? . , . í
_,, , :

.

Descrição: CONFORME EDITAL ESEUS ANEXOS GAVEIEIRO VOLANTE 04 GAVETAS. Tampo confeccionada em MDP, de ZSmm de espessura. revestido em Ia
minado melaminico de baixa pressao texturizado em ambas as faces. bordas corn acabamento de Ps 2rnrn de espessura. colada aquente pelo sistema holt m
elt. Caixaria toda confeccionada em MDP, de 18mm de espessura. revestida em laminado melaminico de baixa pressao tenurizado em ambas as faces. bordas
com acabamento de PS Dimm de espessura, colada aquente pelo sisterna holt-melt. Gavetas internas conleccionados em MDP. de 15mm de espessura. reve
stido em arribas as Iaces em laminado melaminico de baixa pressao texturizado com bordas com acabamento de PS 0,7mm de espessura, colada aquente pel
o sistema hoIt-rnelt. 04 Frentes de Gaveta confeccionadas em MDP, de 18mm de espessura, revestida em laminado melaminico de baixa pressao texturizado e
m ambas as Iaces, bordas com acabamento de Psojmm de espessura, colada aquente pelo sistema holt-mett. Sistema de lixarzzao utilizando cavilhas, bucha
splasticas eminilix. Deslizantes de abertura total em todas gavetas. utilizando na sua conlecrzzao chapas dobradas de 1,2mm de espessura no componente qu

eelíxadojunto acaixaria eno componente deslizante usa chapa de 0.9mm. que vai Írxadojunto agaveta. Puxadores em Poliestireno com entre luros de 128m
m, com 2dobras 90" totalizando altura de Zsmm elargura total de Mzmm. Fechadura cont travamento simultaneo das 4gavetas. com 2chaves dobraveis. Ro
dizias de 050mm com chapa de lixarzao na base retomada de mmm de espessura. Medidas: 470x500r12õ5mrn (Ixpxh). Apresentarjunto com aproposta: cer
tilicado de conlorrnidade com artER/ABNT 1396112010 (ou versao atualizada), emitido pela ABNT ou OCP acreditado pelo INMETRO, Cor padrao da unidade.

i 7.8.673.951/0DOI—4'0

TECKMAX COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

R$ 600,00

Descrição: os produtos olertedos atendem na integra o memorial descritivo do editaIG/«VETEIRD VOLANTE 4 GAVETAS

Preço (Compras Governamentais) 3: Média das Propostas Finais

R$ 560,00

Inc lAn.5ªd—1/N65de07de./u/lwde2U27

_

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA/MT
Objeto: Registro de preços para futura eeventual aquisição de material permanente e

Data: 02/07/2021 09:30
Modalidade: Pregão Eletronico

material de consumo, em atendimento á demanda da secretaria Municipal de

ººfªª º '"f'ªªª“““"ª ªmªª"
Descrição: Gaveteiro móvel - Gaveteiro móvel. material: madeira mdf, tipo revestimento:

laminado melamínico. quantidade gavetas: 3un, altura: 74 cm, largura: 53 cm,
profundidade: 53 cm. cor: branco

CatMat: 472793 «GAVEIEIRO MÓVEL

gap; SW,

Identificação: NºPregãoz232o21 /uAso:98s9a9
Lote/"em, l n

Ma: LÍDkAlª

_ _
Adjudicação: 30/07/2021 14:05

Homologação: 16/08/2021 08:31

'u_ sr., —: n Relatório gerado no dia 14/09/2021 14:40:50 (IP: 191.24z.1s7.a2)
Código Validação: JXIk08783RmxSDIOCgsdM3XtAD9fNlAwrYYXTdKyxtNguC5YItBIa2Vvt/Qs1ORPKBb
htIpJ/wmhanoodeprecoscom.br/CertifioadoAutenticidade?

àfgjgçªffª token=JXIk08783RmxSDIOCQSdMSXVIDQYMAWrYYXTdKyadJVQuCSYKBIaZVWQS10RPK3b

4

32 151

.

Fonte: wwwcomprasgovernamentaisgov
.br

Quantidade: l

Unidade: Unidade

1

UF: M T

CNPJ
r

Razão Social do Fornecedor
_

_

I 12350170/0001-21

_

-

_

.

a

—

Valor da Proposta Final

_

_

_

WANDA COMERCIO DE MOVEIS EEQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA

.

.

“_
_
_ _ - ... . . . _

R$ 560.00

|n -ªVENCEDOR
ª
' ' . _. _ _ , _ . _ _ . _ _ _ _ _ . , _ _ _ _ , . . . ..._,_.— . _ , _ , _ _ _ _ _ _ , , . _ , , . . , .,, _. , ._ .. ,,
. . . , , . . , . . ._ . . _ . _ . _ . _ _ . _ _ . _ _ _ , _ . 4 _ , . ____ _

_

Descrição: GAVETEIRO PARA ESCRITORIO COM 03 GAVETAS PARA SUPORTE DE IMPRESSORA -CONFECCIONADA EM MDP —
MEDIDAS MINIMA 70 X50 X45
CM - COR TABACO, COM RODIZIOS - GARANTIA DE 01 ANO

Preço (Compras Governamentais) 4: Média das Propostas Finais

R$ 568,78

lm: lll/r. 5 ª da I N 65:10 07dcJuf/ro 002021

Orgão: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Data: 24/06/2021 10:00

PtrASRCoordenadoria Regional de Saúde Sudeste

Mºdaridade: pwgãº Eiªuõnicº

Objeto: Aquisição de Móveis para Escritório.
Descrição: Gaveteiro móvel - Gaveteiro móvel, material: madeira mdf, tipo madeira:

snp; NÃO
rdenmrcacãº, Nopregãºjzºzaz] “JASGQZSZDB

laminada, tipo revestimento: lâmina de Imbuia. quantidade gavetas: 4un, altura:
670 mm, largura: 450 mm. profundidade: 450 mm. acabamento superficial:

_

Low/"en“ [é
M? “uma

imbuia, material gaveta: madeira mdf, tipo pés: com rodizio, caracteristicas

»

adicionais: gavetas com corrediças metálicas. acabamento superficial base:

-

—

'
.

.,

.

.

Adlumºªºªº” “º/ºô/Zºªl 1434

imbuía

Homologação: 11/08/2021 16:02
Fonte: wwwcomprasgovernamentaisgov
.br

Quantidade: 2 0
Unidade: Unidade
UF: SP

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

_

Fõ.502.74B/0001-22 1SABELLE DE CASTRO LEMOS EIRELI
I * VENCEDOR *

'

'

_

.

- . . -. . -

'

RS 377.00

'

Descrição: Gaveteiro para escritório com 4gavetas -Gaveteiro móvel. material: madeira mdf, tipo revestimentozlarninado melaminico, quantidade gavetas: 4u
nídades. medidas aproximadas: altura: 670 mm, largura: 450 mm, profundidade: 450 mm, material gaveta: madeira mdl, tipo pés: com rodizio, caracteristicas a
dicionais: gavetas com corrediças metálicas. puxadores efechadura. Cor: cinza.

i 004523122/0001-06

MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA

r , , _ _ _ , _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, ,_ ,, ,,, __
,_ _ _

_

,

_

.
_

,

_

_

_

o..
_ R$ 450,00

'
_ __

_
_ . _
, ,_

_

_

_

_

,

E

_

,_ _
.

.
,

_
.

_
, ,

,

,

_

.

,, , _
, _ ,?
, _ , __
.
_, __

Descrição: Gaveteiro para escritório com 4gavetas «Gaveteiro móvel, ntaterial madeira mdf, tipo revestimentoiaminado melamínico, quantidade gavetas: 4u
nidades, medidas aproximadas: altura: 670 mm. largura: 450 mm, profundidade: 450 mm, material gaveta: madeira mdf, tipo pes: com rodízio, características a

'

drcionais: gavetas com corrediças metálicas, puxadores e fechadura. COF. cinza,

13099169/0001392 ÉFLEX INDUSTRIA ECOMERCIO DE MOVEIS EIRELI

'

R$ 460.00

Descrição: Gaveteiro para escritorio com 4gavetas -Gaveteiro móvel, material: madeira mdf, tipo revestimento: laminado melamfnico. quantidade gavetas" 4u
nidades, medidas aproximadas: altura: 670 mm, largura: 450 mm, profundidade: 450 mm, material gaveta: madeira mdl. tipo pés: com rodizio, caracteristicas a
dicianars: gavetas com corrediças metálicas. puxadores efechadura. Cor: cinza. Marca: EFLEX Modelo: GAVNOLANTE 4GAV Fabricação: NACIONAL
_
_

_

_

_

_

105124501/0001-66 ART BASE INDUSTRIA ECOMERCIO DE MOVEIS EPECAS PARA ESCRITORIO EIRELI

+

R$ 500.00

Descrição: Gaveteiro móvel, material: madeira mdf, tipo madeira: laminada, tipo revestimento: lâmina de ímbuia, quantidade gavetas: 4un. altura: 670 mm. Iarg
ura: 450 mm, profundidade: 450 mm, acabamento superficial: imbuia, material gaveta: madeira mdf, tipo pes: com rodizio, caracteristicas adicionais: gavetas c
om corrediças metalicas, acabamento superficial base: imbuia. ESTAMOS DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT.

ir , ,0B.095.4B6/0001—09
SAMUEL VALADAO BARCELLOS
:
'
RS 580.00
: , , , , . . , , , _ . v _ _ _ _ . _ j , , . ,_ ._ ,
_____,_,,?,,.__,_
, _ _ _ , , . , _ ? , , , _ ,, ., . _ . _ . _ _ _ . , ,, ,? . : - . . . . . _ - _ . _ ,
Descrição: Gaveteiro para escritório com 4gavetas -Gaveteiro móvel, material: madeira mdf, tipo revesiimentolaminado melamfnico, quantidade gavetas: 4u
nidades, medidas aproximadas: altura: 670 mm, largura: 450 mm, profundidade: 450 mm. material gaveta: madeira mdl. tipo pés com rodizio, caracteristicas a
dicionais: gavetas com corrediças metalicas, puxadores efechadura. Cor: cinza.
,

í

m

w

—

—

—

—

—

—

—

—

-

—

—

f

—

—

—

—

—

'; 04.063.503/0001-67 SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI '

—

—

—

—

—

—

-

—

«

—

—

-

Descrição: Gaveteiro para escritorio com Agavetas -Gaveteiro móvel, material: madeira mdf, tipo revestimento: laminado melaminico, quantidade gavetas: 4u
nidades, medidas aproximadas: altura: 670 mm, largura: 450mm, profundidade: 450 mm, material gaveta: madeira mdf, tipo pés: com rodizio, caracteristicas ad
icionais: gavetas com corrediças metálicas. puxadores efechadura. Cor: cinza.
—

_

É09634971/000168 SOLUCAO COMERCIO DE MOVEIS EEQUIPAMENTOS LTDA

—

"

—

'

R$ 623,00

«gg-fl Relatório
gerado noJxikoaºrsaamxsoiocgsumaxuosriviriwrvvxraxmrvgucsvkiarazvmsioRPi<3b
dia 14/09/2021 14:40:50 (IP: 191,242.187.B2)
zgàikgàz
Codigo Validação:

httpJ/wwwjziancodepracoscom.br/CenincadoAutenticldade?
fs token=JXIk0B783RmxSDIOCgsdMCtXi/ID9fMAwrYYXTdKyxUVguC5YI<Bla2VwQs10RPK3b

—

RS 599.00 _

33 r51

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

Descrição: GAVETEIRO PARA ESCRITÓRIO COM 4GAVETAS Gaveteiro móvel, material: madeira MDF, tipo revestimento laminado melamlnico. quantidade gav
etas: 4unidades, medidas aproximadas: altura: 670 mm, largura: 1150 mm, profundidade: 450 mm. material gaveta: madeira MDF, tipo pésí com rodizio, caracte

lsticasadicionais:gavetascomcorrediçasmetálicas,puxadoresefechadura.Cor“. cinza.
_08855152/0001-88

VINICIUS DD AMARAL ROLANDIA

R$ 630.00

Descrição: Gaveteiro para escritório com 4gavetas -Gaveteiro móvel, material: madeira mdl. tipo revestimento: laminado melaminrco, quáantidade gavetas: 4u
nidades, medidas aproximadas: altura: 670 mm, largura: 450 mm, profundidade: 450 mm, material gaveta: madeira mdl. tipo pés: cont rodizio, caracteristicas a
dicronars: gavetas com corrediças metálicas. ptrxadores e fechadura. Cor: cinza.
?

.
. - . . . . ... . _

, T7.32B.158/DD01-98

-

. . . . . . , . . . . , r f ,, 7
,

TRM -MOVEIS ESISTEMAS PARA ESCRITORIO LTDA

. ._..

R$ 900,00

Descrição: zGaveteiro móvel, material: madeira mdf, tipo madeira: laminada. tipo revestimento: lâmina de imhuia, quantidade gavetas 4im, altura 570 mm. lar
gtira: 450 mm, profundidade: 450 mm, acabamento superficial: Imbuia. material gaveta. madeira mdl. tipo pes: com rodizio, caracteristicas adicionais gavetas
com corrediças metálicas, acabamento superficial base- imuuia

Item l lzArmárro de escritorio em mdf

Preço Lstimado. HS 896.98 (tra)

Percentual: -

Preço Lstirnado (lalctrlado. R$ 890,98

Média dos Preços Obtidos: R$ 39h98

Quantidade

Descrição

38 Unidades

Armário de escritório em mdfcom duas penas com chave, com 4prateleiras. cor cinza claro para escritório. Altura: 1.60cm xsoc

_

Observação

m ir. 35cm.

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Finais

R$ 855,84

Inc. I A / l . S º d ? l N ã õ d e 07deJrdho de 2 0 2 !

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU
Objeto: Registro de preço visando eventual contratação de empresa qualificada para
aquisição de material permanente. no intuito de atender ademanda das
ªºªªªªªª ªºªªº "Wªºªºªº"

Daia: 24/08/2021 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
sm); S|M
Identificação: NºPregão:152021 /UASG:9B3891

Descrição: Armário escritório - Armário escritório, material: mdp, quantidade portas: 2un.

Lote/nem. M

ntaterial porta: madeira mdp, quantidade prateleiras: 4 un, largura: 80 cm, altura:
_
,_ _
160 cm, caracteristicas adicionais: com fechadura frontal, e puxadores.

profundidade: 500 mm. acabamento superficial: laminado melamlnico, cor:
carvalho malva. material base: aço com sapatas niveladoras, tipo: alto,

A _

.
Ata: unlgAta
_

Adjudmªºªº" 09/09/2021 0958
Hºmolºgacão: 13/09/2021 Iº?“

espessura tampo: 25 mm

Fonte: wwwcomprasgovernamentaisgov

CatMat: 458707 -ARMÁRIO ESCRITÓRIO

Í”
Quantidade: 2 0
Unidade: Unidade
UF: BA

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

19371291/0001-52

MOVMOBILE INDUSTRIA ECOMERCIO DE MOVEIS LTDA

Valor da Proposta Final
R$ 629.90

- * VENCEDOR '

Descrição: Arrnariofiayara escritório alto, modelo corri chave. disponível na cor cinza. Alt0ra 165cm xLargura 82cm xProfundidade 42cm -COR" branco, Fabrica
do em 100% MDF, com chapas de 18mm. de alta qualidade e resistência,

| 02624659/0001-44

BELLINEA INDUSTRIA ECOMERCIO DE MOVEIS LTDA

RS 630,00

Descrição: Armário para escritório alto, modelo com chave. disponivel na cor cinza, Altura 165cm xLargura 87.crn yProfundidade dzcm -COR: branco. Fabrica
do em 100% MDF, com chapas de 18mm. de alta qualidade e resistência.
_,

, , f _ _ , _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,_ - _ , _ _ , _ _ _ _ _ _ _ _ _ . _ _ ___
_ .__ ___

10.I75.272/000I-86

. _ _ , _ _ , , . . _ __ - . _ . . . f

ROGERIO FERREIRA CAVALCANTE

_ _ , __ . . . _ _ . ..

...

, .

R$ 631,90

Descrição: Armario para escritorio alto, modelo com chave. disponivel na cor cinza. Altura 165cm xLargura 82cm >: Profundidade àzcm -COR: branco. Fabrica
do em 100% MDF, com chapas de 18mm. de alta qualidade e resistência.

22332909/000100

AILTON SOARES DA SILVA PEREIRA EIRELI

RS 650,00

Descrição: Armarioescitório, material: mdp, quantidade portas: 2un, material porta: madeira mdp, quantidade prateleiras 4un, largura: 80 cm, altura: 160 cm.

caracteristicas adicionais com fechadura frontal, epuxadores. profundidade: 500 mm, acabamento superficial: laminado melamrnico, cor carvalho malva. mat
erial base: aço com sapatas niveladoras. tipo: alto. espessura tampo: 25 mm

mima/Qu'il Relatorio gerado no dia 14/09/2021 14:40:50 (IP: 191.242.187.B2)

Código Validação: JXllt08783RmxSDIOCgsdM3XiAD9fMAwrYYXTdKyzdJVguC5YkBIa2VmQs10RFK3b
httpz/Iwwwbanoodepreoosoom.brlCertificadoAutenticidade7
ªªf-“gzgife token=JXlk0B783RmXSD!Ocgsdh/BXMD9fMAwrYYXTdKyxtIVguC5Yl<BIa2VwQs1ORPKBb
'
a

.

—.

34 r51

CNPJ
_

Razão social do Fornecedor
_

_

j 04063503/0001-67

Valor da Proposta Final

-

_

W

_

_

f

_

SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

,

R$ 789,90

Descrição: Armario para escritório alto, modelo com chave. disponivel na cor cinza. Altri; 1Bãcm xLargura Bzcm xProfundidade

.”

do em 100% MDF,com chapas de 18mm,de alta qualidadeeresistência.
l 10886210/0001-82

E

MARCMEDICI HOSPITALAR EIRELI

R$ 815,00

Descrição: Armário para escritório alto, modelo com chave. disponível na cor cinza. Altura 165cm xLargura ezcm xProfundidade 42cm -Coítiírãico. Fabricaádo em 100% MDF, com chapas de 18mm, de alta qualidade e resistencia.

: 143990524/0001-81

WB COMERCIO VAREJISTA EATACADISTA LTDA

,

RS 1.200,00

Descrição: Armário escritório, material: mdp, quantidade portas: 27un, material porta: madeira ntdp, quayrilidadeãateleiras: 4un, largura: 80

características adicionais: com fechadura frontal, epuxadores, profundidade: 500 mm, acabamento superficial: laminado melamínico, cor: carvalho malva, mat
erial base: aço com sapatas niveladoras, tipo: alto, espessura tampo: 25 mm

j 13932855/0001-09 JARDIM SANTOS COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

R$ 1.500,00

Descrição: Armario para escritório alto, modelo com chave, disponivel na cor cinzaÍÃtura 165cm xLargura BZÇnVitEDÍVurTdIdade nvcn-i-VCOR: hranccfijFabrica
do em 100% MDF, com chapas de 18mm, de alta qualidade e resistência.

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Finais

R$ 779.50

Ina IAII. 5 ª da IN 65:16 07deJulm d e 2 0 2 /

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO
Objeto: Registro de preco para futura eeventual aquisição de bens permanente

Data", 20/08/2021 14:00
Modalidade: Pregão Eleuônico

(moBiliário) para atender as necessidades da Secretaria Municipal de de Gestão.

spp; grM

dos Recursos Humanos edo Patrimônio do Municipio de Marechal Deodoro.

Identificação: Nopregãºmnºz, luAsGgsngcâ

Descrição: Armário escritório - Armario escritório, material: madeira mdf, quantidade

Low/"em. n

prateleiras: 3 un, iªriaterial prateleiras: madeira mdl. largura: 92 cm, alttrra: 150
.
.. . ., .
,
_
cm. caracteristicas adicionais: divisória no meio e 3 prateleiras em cada lado,

_ _

pmfundidade, 43 Cm

,
AtaíLlDkAlª

AdjUdICaÇãOI 26/08/2021 08:36

CatMat: 468918 -ARMARIO ESCRITÓRIO

"ºmºmºªºªºª ªªºª/ººªª 'ºªº7
Fonte: wwvacomprasgovernamentaisgov
.br

Quantidade: 70
Unidade: Unidade
UF: AL

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

,....

.

Valor da Proposta Final

_

_

_

.

í29955518/0001-60 SLDA SILVA INDUSTRIA ECOMERCIO DE MOVEIS EIRELI
._ ªVENCEDOR "

_

.

_

._ _ _ _ > _ . _ ; __

RS 410.35

'

Descrição: Armario escritório, material: madeira mdf, quantidadeprateleiras. 3un, material prateleiras: madeira mdl. largura: 92 cm, altura. 150 críaracterfstik .
cas adicionais: divisória no meio e 3 prateleiras em cada lado, profundidade: 43 cm

l 05,õ95.934/0001-09

ALVES &SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI

RS 439,00

Descrição: Armario escritório, material, madeira mdf, quantidade prateleiras: 3un, material prateleiras: madeira mdl. largura" 92 cm, altura. 150 cm, caracteristi
cas adicionais: divisória no meio e 3 prateleiras em cada lado, profundidade: 43 cm
_

l 35,785,276/0001-07
L

LUCIANO SERGIO GUIMARAES DE SA BARRETO

,

_í
_ _ . _ , _ _ _ _s
_ _ _ _ _ _ , _ . _ _ _ _ , _ _ . _ _ _ _ _ _ ,__
, _.., _ _ _ _ _ _ _ _ _ , , . ___ _ . . , . . _ . _ . _ . _ _ _ . , ., ,

RS 520,00
. _ _ _ _ _ _ _ _ , , , ,_
_, ,

Descrição: Armário office 2portas médio, altura 1,30 rn, escala de brilho fosco. largura 80 ent, material da estrutura em mdp emolduras em mdf, material do p
uxador aluminio corn suporte em pvc, material principal mdp/mdf, número de portas 2. número de prateleiras 3, peso ntáxímo por prateleira 5kg, profundidade
45 cm, lipo de porta, porta de abrir, tipo de puxador externo, acabamento poliéster de alta resistência, tipo de dobradiça metálica. Cor (a definir). validade da pro
posta 90 dias -prazo de entrega 30 dias «garantia conforme edital

l 02524559/0001-44 BELLINEA INDUSTRIA ECOMERCIO DE MOVEIS LTDA

'

R$ 527.00

Descrição: ARMÁRIO BALCÃO CINZA EM MDP - Armário office 2portas médio, altura 1,30 m, escala de brilho fosco, largura 80 cm, material da estrutura em
mdp omolduras em mdf, material do puxador aluntlnio com suporte em pvc, material principal mdp/mdf, número de portas 2, número de prateleiras 3, peso má
ximo por prateleira 5lrg, profundidade 45 cm, tipo de porta, porta de abrir, tipo de puxador externo, acabamento poliester de alta resistencia, tipo de dobradiça
metálica. Cor (a definir).

l 32300172/0001-77

TECH MOVEIS EEQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO EESCOLA EIRELI

_

_ _ _ _ 4 _ s , _ , _ , . ,, _ _ _ . _ _ _ _ . í , _ _ _. .__ _ _ . _ _ , s , . _ ._ . _ _ _ . _ _.-,Á , . _ _ . . . _ . , _
- . -._ _ . _ . _ _ ? . ,_...
_

R$ 590,00
. , _

,,.

Descrição: ARMARIO BALCÃO CINZA EM MDP Armário office 2portas medio, altura 1,30 m, escale de brilho fosco, largura 80 cm. material da estrutura cm md
pemolduras em mdf, material do puxador aluminio com suporte em pvc, material principal mdp/mdf, número dc portas 2. número de prateleiras 3, peso maxi
mo por prateleira 5kg, profundidade 45 cm, tipo de porta, porta de abrir, tipo de puxador externo, acabamento poliéster de alta resistência, tipo dc dobradiça mr:
tálica. Cor (a deinir).

egg-aç: u Relatório gerado no dia 14/09/2021 14:40:50 (IP: 191,24z.1a7.a2)

Codigo Validação: JXlkoe783RmxSDIOCgsdMClXvlD9fMAwrYYXTdKyxlJVguC5YltBIa2VviQs1ORPKSD

çggziãtªõxªíª. httpJ/imuwbanoodeprecos.com.!)r/Certincadomtentlcidade?

ioitenaixikoarasrzmisoiocgsaMaxuD9rMAwrWxTai<ynJvguc5Ykeiazvwos1orar-Kai;

35 151

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

E13099169/00014327 EFLEX INDUSTRIA EOOMERCIO DE MOVEIS EIRELI: '

_ =' '
_"
.' '
R$598.00 '
Descr
i
ç
ão:
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uxador alumínio com suporte em pvc, material principal mdp/mdf, número de portas 2, nomeio de prateleiras 3, peso máximo por prateleira 5kg. profundida

45 cm, tipo de porta. porta de abrir, tipo de puxador externo, acabamento poliéster de alta resistência, tipo de dobradiça metálica. Coria definir). MARCA: EFLEX
MODELO: ARMMÉDIO FABRICAÇÃO: NACIONAL

SUPRIMENTOS EMANUTENCAO
&3l.586:44I/00D1'40
__ ,,_ ARAGORN
,
. _ EIRELI

" _ '

,

_

.

._
— -_

,

R$ 624,00

Descrição: Armário office 2portas médio, altura 1,30 m, escala de brilho fosco, largura 80 cm. material da estrutura em mdp emolduras em mdf, material do p
mixado! aluminio com suporte em pvc, material principal mdp/mdf, número de portas 2, número de prateleiras 3. peso maximo por prateleira 5kg, profundidade
45 cm. tipo de porta. porta de abrir, tipo de puxador externo, acabamento poliéster de alta resistência. tipo de dobradiça metalica. Cor (a definir). Validade da Pr
oposta 90 dias Garantia 12 meses entrega 30 dias Frete. montagem eimpostos Inclusos. Procedência Nacional.

i40076269/0001-50 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOSAGRESTE MERIDIONAL LTDA v » :

. Í r . . R$ 711,00

Descrição: Armário escritório, material: madeira mdf, quantidade prateteiras: 3un, material prateleiras: madeira mdl. largura: 92 Ol'/l, altura: 150 cm, caracterlsti
cas adicionais: divisória no meio e 3 prateleiras em cada lado, profundidade: 43 cm

L38.l10.015/0001-B5

FLM DE SOUZACOMERCIOLLTDA
.

.

"

"R$ 793,60 ,'

Descrição: 7ARMÁRIO BALCÃO CINZA EM MDP Armário office 2portas médio, altura 1,30 m, escala de brilho fosco, largura R0 cm, material da estrutura em
mdp emolduras em mdf, material do puxador aluminio corri suporte em pvc, material principal mdp/mdf, número de portas 2, número de prateleiras 3, peso má
ximo por prateleira 5kg, profundidade 45 cm, tipo de porta, porta de abrir, tipo de puxador externo, acabamento poliéster de alta resistência, lipo de dobradiça
metálica. Cor (a definir). FABRICANTE: AÇO EXPRESS MOVEIS MARCA ACO EXPRESS MOVEIS MODELO: ARMMDP UND 70 R$ 793,60 R$ 55.552,00

04.063.503/00O1-67- SANTA_
TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS_
EIRELI

'—

.R$999,98

.

Descrição: Armario office Zportas médio, altura 1.30 m. escala de brilho fosco. largura 80 cm, material da estrutura em mdp emolduras em mdf. material do p
uxador aluminio com suporte em pvc, material principal mdp/mdf, número de portas 2. número de prateleiras 3. peso máximo por prateleira 5kg, prolundidade
425 cm. tipo de porta, nona de abrir, tipo de puxador externo, acabamento poliéster de alta resistência, tipo de dobradiça metalica. cor (a delinir).

l 31 .1 517139/0001-12 JORGE LUIZ DE éusMAo BUARQUE EIRELI

'

'

' E _1178100000 3

Descrição: Armário office 2portas médio, altura 1,30 m, escala de brilho fosco, largura 8D cm, material da estrutura em mdp emolduras em mdl. material do p
uxador aluminio com suporte em pvc, material principal mdp/mdl. número de portas 2. número de prateleiras 3, peso máximo por prateleira 5kg. profundidade
45 cm. tipo de porta. porta de abrir, tipo de puxador externo, acabamento poliester de alta resistencia, tipo de dobradiça metalica. Cor (a definir).

i 2Ã.780.976/O001-92
“VICTOR IVO RODRIGUES DE FREITAS EIRELI
w

.

'

v“

'R$ 1.200,00 “

Descrição: ARMARIO BALCÃO CINZA EM MDP -Armário office 2portas médio. altura 1,30 m, escala de brilho fosco, largura BD cm, material da estrutura em m
dp emolduras em mdf, material do puxador alumínio com suporte em pvc, material principal mdp/mdf, número de portas 2, número de prateleiras 3, peso maxi
mo por prateleira 5kg. profundidade 45 cm, tipo de porta, porta de abrir, tipo de puxador externo, acabamento poliéster de alta resistência. tipo de dobradiça me
talica, Cor (a definir),

I36222508/0001-81 BARBOSA &SOUZA COMERCIO EREPRESENTACAO DE MOVEIS LTDA ' ' .

>' 1181250004?

Descrição: ARMARIO OFFICE 2PORTAS MEDIO, ALTURA 1,30 M. ESCALA DE BRILHO FOSCO, LARGURA 80 CM, MATERIAL DA ESTRUTURA EM MDP EMOLDU
RAS EM MDF, MATERIAL DO PUXADOR ALUMÍNIO COM SUPORTE EM PVC, MATERIAL PRINCIPAL MDP/MDF. NÚMERO DE PORTAS 2. NÚMERO DE PRATELEI
RAS 3, PESO IAÁXIMO PDR PRATELEIRA 5KG, PROFUNDIDADE 45 CM, TIPO DE PORTA, PORTA DE ABRIR, TIPO DE PUXADOR EXTERNO, .ACABAMENTO POLIÉ
STER DE ALTA RESISTENCIA TIPO DE DOBRADIÇA METALICA. COR (A DEFINIR).

l 10.37_2.A87/OO01-97 ESCRITORIO EARTE INDUSTRIA ECOMERCIO LTDA

_.

'

,7

. RS 1.250,00

Descrição: ARMÁRIO OFFICE 2PORTAS MEDIO, ALTURA I,3D M, ESCALA DE BRILHO FOSCO, LARGURA 80 CM, MATERIAL DA ESTRUTURA EM MDP EMOLDU
RAS EM MDF. MATERIAL DO PUXADOR ALUMÍNIO COM SUPORTE EM PVC, MATERIAL PRINCIPAL MDP/MDF, NÚMERO DE PORTAS 2. NÚMERO DE PRATELEI
RAS 3, PESO MAXIMO POR PRATELEIRA 5KG. PROFUNDIDADE 45 CM. TIPO DE PORTA. PORTA DE ABRIR. TIPO DE PUXADOR EXTERNO, ACABAMENTO POLIE
STER DE ALTA RESISTENCIA, TIPO DE DOBRADIÇA METALICA. COR (A DEFINIR).

Preço (Compras Governamentais) 3: Média das Propostas Finais
Inc./A:l.5ºdalN65de07ae_/ulnade£'02l

R$ 1.055,60
_

___ _ A

Órgão: MINISTERIO DA EDUCAÇÃO

Data: 20/08/2021 09.00

Empresa Brasileira de Servicos Hospitalares/Sede

Mºdaiidade; Pregão Eletrônico

Hospital Universitário Professor Alberto Antunes

Objeto: Opresente Termo de Referência tem por objeto oRegistro de Preços para o

SRP, SIM

Identificação. N.,Pregâº,432º21 , UASGI] 55126

aquisição/fornecimento de EQUIPAMENTOS EMOBILIÁRIOS DE ESCRITÓRIOS

Lote/Her” [3

visando atender as necessidades do Hospital Universitario Prof. Alberto Antunes-

' _

UFAL/EBSERH por um periodo de 12 (doze) meses. conforme especificações e
demais condições estabelecidas neste Termo de Referência..

_ _ “__

Mª" “"km
Adlªªºªºªºª 25/03/2021 "528
Homologação: 08/09/2021 17:16
Fonte: wwvncomprasgovernamentaisgov
.br

Quantidade: 40

[l' rçªª Relatório gerado nodia 14/09/2021 14:40:50 (IP: 19124118182)

Código Validação: JXIk08783Rmx$DIOCgsdM3XMD9fMAwrYYXTdKyxtNguC5YkBIa2VWQs1DRPKZII)
_
hltpºjlwww.bancodepreoos.com.br/CarliHcadomtenticidade?
-jjâtirf”:, t0ken=JXlk087B3RmxSDlOCgsdMGXvIDQIMAWrYYXTdKyKIJVguCSYkBIaZVWQSI0RPK3b

36 l51

Descrição: Armario escritório - Armario escritorio, material: madeira mdp, quantidade
portas: 2 un, quantidade prateleiras: 3 un, revestimento: laminado melamfnico

baipuxadores
xa pressão,metallargura:80
160cm,caract
erísti48cascm.aditcipioo:naialsto: ,
icossapatascm,nialvtelura:adoras,
profundidade:

Unidade: Unidade
UF; AL

l—

espessura: 25 mm

CatMat: 388273 -ARMARIO ESCRITORIO

CNPJ,

__

29.0B9.881/0001-40

!,

Razão Social do Fornecedor

_

_

Valor da Proposta Final—:

'

OMEGA COMERCIO DE MOVEIS EEQUIPAMENTOS ElFtELI

"

* VENCEDOR '

R$ 536,00 !'

_

r

Descrição: Armário escritório, material: madeira mdp, quantidade portas: 2un, quantidade prateleiras: 3un, revestimento: laminado melamfnico baixa pressão,
largura: 80 cm, altura: 160 crn, características adicionais: puxadores metálicossapatas niveladoras, profundidade: 48 cm, tipo alto, espessura. 25 mm o prazo
de validade da proposta: 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

l 31.157.789/0001-12 JORGE LUIZ DE GUSMAO BUARQUE EIRELI

A

R$ 680,00 '

Descrição: ARMÁRIO ALTO, MEDIDAS: BDOXSOOXT GODMM MODULADOS. COMPOSTO DE LATERAIS, FUNDO. BASE, 04 PRATELEIRAS. PORTAS ETAMPO, CON

FORME ESPECIFICACOES ASEGUIRITAMPO: EM PARTICULAS DE MEDIA DENSIDADE. EM CHAPA ÚNICA COM NO MINIMOZEMM DE ESPESSURA: REVESTIME
NTO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA RESISTENCIA, TEXTURIZADO, COM NO MÍNIMO 0,3MM DEESPESSURA NA PARTE SUPERIOR EINFERIOR DO TAM

PO, NA COR ADEFINIR; POSSUI BORDAS PROTEGIDAS POR FITA DE POLIESTIRENOSEMIRRÍGIDO COM ESPESSURA MINIMA DE CIMM, NA MESMA COR DO TA
MPO, COM BORDAS ARREDONDADAS EM TODO SEUPERÍMETRO COM RAIO MÍNIMO DE Z.5MM, COLADAS AQUENTE POR MEIO DO PROCESSO HOLT MELT;
PORTAS: DUAS PORTAS DE ABRIREM PARTICULAS DE MEDIA DENSIDADE, EM CHAPA ÚNICA COM NO MINIMO DE 18MM DE ESPESSURA: REVESTIMENTO E
M LAMINADOMELAMÍNICO DE ALTA RESISTENCIA, TEXTURIZADO, COM NO MÍNIMO 0,3MM DE ESPESSURA EM AMBAS AS FACES DAS PEÇASNA MESMA C

OR DO TAMPO:POSSUI BORDAS PROTEGIDAS POR FITA DE POLIESTIRENO SEMIRRÍGIDO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1MM,NA MESMA COR DO TAMPO. CO
IADAS AQUENTE PELO PROCESSO HOLT MELT, CADA PORTA POSSUI, NO MÍNIMO, TRES DOBRADIÇAS EMZAMAK. ADONISADO, OUE PERMITA ABERTURA D
ENO MINIMO 270º, FIXADAS POR PARAFUSOS ANODIZADOS. AUTO ATARRAXANTES. DECABEÇA CHATA MEDINDO 2OX4MM. APRESENTA SISTEMA DE PRES

SÃO ACIONADO AO SER FECHADA, POR MEIO DE MOLAS DE ALTARESISTENCIA EM AÇO ZINCADO ELUBRIFICADO, EVITANDO CORROSÃO. EPEÇA EM PLAS
TICO DE ENGENHARIA POLIAMIDA PARATRAVAMEIITO, MANTENDO A PORTA PRESSIONADA PARA DENTRO SEM FOLGAS DEPOIS DE FECHADAzTEli/l EIXO E

MAÇO INOXIDÁVEL EMSUA ARTICULAÇÃO COM BUCHAS DE POLIACETAL EVITANDO 0 ATRITO EELIMINANDO ANECESSIDADE DE LUBRIFICAÇÃOLPOSSIII
IJMPUXADOR EM CADA PORTA. EM ALUMÍNIO EYTRUDADO EAROUEADO COM FORMATO CONVEXO, COM DIÃMETRO MÍNIMO DE IOMM ELARGIIRA DE NO

MINIMO IOOMMFECHADURNCOM MECANISMO EM AÇO CROMADO, MEDINDO CERCA DE 7AX3OX14MM ECILINDROEM AÇO CROMADO COM DIAMETRO D
E l9MM EALTURA DE ZQMMDOTADO DE MOLAS EPINOS EM LATAO OU AÇO, LUBRIFICADOS COMGRAXA NAVAL DE AUTO DESEMPENHO EM TODO MECAN

ISMO INTERNO, REDUZINDO ATRITOS EEVITANDO POSSÍVEIS TRAVAMENTOSCADA FECHADURA TEM UM SEGREDO INDIVIDUAL NAO PERMITINDO OUE A
CHAVE DE OUTRA FECHADURA AABRAPOSSUI LINGUÉTA DEAÇO COM MECANISMO OUE PERMITE OGIRO DE DUAS HASTES EM ALUMINIO NO EIXO VERTI
CAL SENDO UMA NA PARTE SUPERIOR EOUTRANA INFERIOR, FIX/IDO POR MEIO DE PARAFUSOS AUTO ATARRAXANTES DE CABEÇA CHATA MEDINDO 11)!
ÍLSMMLAS CHAVES POSSUEM ACABAMENTO EM POLIURETANO INJETADO, COM SISTEMA DE SEGURANÇA OUE PERMITE A DOBRA SEM OUE AMESMA SEO

UEBRE DENTRODO CILINDRO;PRATELEIRAS:03 PRATELEIRAS REGULAVEIS E01 FIXA PARA TRAVAMENTO, EM PARTICULAS DE MEDIADENSIDADE. CHAPA Ú
NICA COM NO MINIMO IBMM DE ESPESSURAREVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA RESISTENCIAEM SUA SUPERFICIE SUPERIOR EINFERI

OR. NA MESMA COR DO TAMPO; POSSUI BORDAS TRANSVERSAIS PROTEGIDAS POR FITA DEPOLIESTIRENO SEMIRRÍGIDO COM ESPESSURA MÍNIMA DE IM
MNO MESMO PADRÃO DO REVESTIMENTO DO TAMPOJNAS BORDASLONGITUDINAIS DE CONTATO COM OUSUARIO TEM FITA COM ESPESSURA MÍNIMA DE
EMM, ARREDONDAOAS COM RAIO DE 2,5MM NOMINIMO, COLADOS AQUENTE POR MEIO DO PROCESSO HOT MELT;CADA PRATELEIRA CONTEM QUATRO S
UPORTES EM POLIURETANORIGIDO COM SISTEMA DE ENGATE PARA OS PINOS DE REGULAGEM, OTRAVAMENTO DAS PRATELEIRAS REGULAVEIS EFEITO
POR MEIO DEPINOS EM AÇO INOXIDÁVEL FIXOS NAS LATERAIS POR MEIO DE FUROS PARA ENGATEBASEJEM PARTICULAS DE MEDIA DENSIDADE, CHAPAÚ
NICA COM NO MINIMO IBMM DE ESPESSURA", REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA RESISTENCIA EM SUA SUPERFICIESUPERIOR EINFERI

OP., NA MESMA COR DO TAMPO;TEM BORDAS PROTEGIDAS POR FITA DE POLIESTIRENO SEMIRRIGIDO COM ESPESSURAMÍIIIMA DE IMM NO MESMO PADR
ÃO DO REVESTIMENTO DO TAMPO, COLADOS A QUENTE POR MEIO DO PROCESSO HOT MELTPOSSUIRECORTE OUE PROPICIA ACABAMENTO PERFEITO NA

UNIÃO DAS PEÇAS.POSSUI REGULADORES DE NÍVEL EM POLIPROPILENO INJETADQCOM FORMA TELESCOPICA CILÍNDRICA, DIÃMETRO DE 55MM EALTUR
ADE 35MM, EAJUSTE DE NO MÍNIMO ZOMM. POR MEIO DEPARAFUSO DE AÇO ZINCADO COM ROSCA PADRAO 5/l6' ENGATADO APORCA SEXTAVADA S/ló
'. PERMITE AREGULAGEM DE ALTURAPELO LADO INTERNO DO ARMARIOLATERAISEIM PARTICULAS DE MEDIA DENSIDADE, CHAPA ÚNICA COM NO MÍNIM
OTBMM DEESPESSURA. REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO DE ALTA RESISTENCIA EM AMBAS AS FACES DAS PECAS, NA MESMA COR DOTAMPO;

TEM BORDAS PROTEGIDAS POR FITA DE POLIESTIRENO SEMIRRÍGIDO COM ESPESSURA MÍNIMA DE IMM NO MESMO PADRÃO DOREVESTIMENTO DO TAM
PO, COLADAA OUENTE POR MEIO DO PROCESSO HOT MELTPOSSUI RECORTE OUE PROPICIA ACABAMENTOPERFEITO NA MONTAGEM DAS PECASNO SEN
TIDO LONGITUDINAL, DAS LATERAIS, CONTEM DUAS FILEIRAS DE FUROS COM DIAMETRODE 5MM, DISTANCIADOS ENTRE SI 64MM, POSSIBILITANDO OAJU
STE DA PRATELEIRA REGULAVEL ACADA MMWFUNDOEM PARTICULASDE MEDIA DENSIDADE, CHAPA ÚNICA COM NO MÍNIMO IBMM DE ESPESSURA, REV
ESTIMEIWTO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTARESISTENCIA EM AMBAS AS FACES DA PEÇA, NA MESMA COR DO TAMPOJ ÉEMBUTIDO NAS LATERAIS. T
AMPO SUPERIOR EINFERIORCOM PERFEITA JUNÇÃO, SEM FRESTAS EMANTENDO T

u2B,358.265/000l-20_ WM COMERCIO ESERVICOS DE CONSTRUCOES EIRELI

R$ 965,00

Descrição: Armário escritório, material: madeira mdp, quantidade portas: 2un. quantidade prateleiras 3un, revestimento laminado melamtnico baixa pressão,
largura: 80 cm, altura: 160 cm, caracteristicas adicionais: puxadores metalicossapates niveladoras, profundidade: 48 cm, tipo. alto, espessura. 25 nim

l 04.869,71 11000158 FLEXIBASE INDUSTRIA ECOMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO EEXPORTACAO LTDA

.
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RS1.249,00 Í
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.

esssa-' º Relatório gerado no dia 1410102021 14:40:50 (IP: 191.242.187.82)

Código Validação: JXIk087B3RmxSDIOCgsdItA3Xi/ID9fNlAwrYYXTdKyxINguC5YkBla2VvvQs10RPK3b

"guzfgt-S http:/www.bancodepreooscom,brlcertiGcadoAutenticidade?

33,31%“ ioken=Jxikoa7a3RmxsDiocgsdwxwoefrwAwrt/vxrdxyxirvgucsvkeiazvwosianexar:

37 151

_

_

.

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

Descrição: .ARMÁRIO ALT O. medidas: sooxsooxiõoomm modulados, composto de laterais, fundo. base, 04 prateleiras. portas etampo. conforme especilicaçõ
es aseguirttampo: em particulas de média densidade, em chapa única com no minimo 25mm de espessura; revestimento em laminado melamlnico de alta r i
stência. texturizado, com no minimo 0,3rnm de espessura na parte superior einferior do tampo, na cor adefinir: possui bordas protegidas por fitade poliestir.

scmirrigido com espessura ritlninta de 3mm, na mesma cor do tampo, com bordas arredondadas em lodo seu perimetro com raio minimo de 2,5mm, colada
quente por meio do processo holt melt; portas: duas portas de abrir em particulas de média densidade, em chapa única com no mínimo de 18mm de espessura;
revestimento em laminado melamlnico de alta resistência, texturizado, com no mínimo 0.3mm de espessura em ambas as races das peças, na mesma cor dot

ampozpossui bordas protegidas por fita de poliestireno semirrlgido com espessura minima de lmm, na mesma cor do tampo. coladas aquente pelo processo h
oli melt; cada porta possui, no minimo. tres dobradiças em zamak. adonisado, que permita abertura dc no minimo 270º, fixadas por paralusos anodizados, auto
alarraxantes, de cabeça chata medindo 20x4mm: apresenta sistema de pressão acionado ao ser fechada, por meio de molas de alta resistencia em aço zincad
oelubnlicado. evitando corrosão, epeça em plástico de engenharia poliamida para travamento, mantendo aporta pressionada para dentro sem folgas depois
de lecliadaztem eixo em aço inoxidável em sua articulação com buchas de poliacetal, evitando oatrito eeliminando anecessidade de Iubriiicaçãoçpossui um pu
xador em cada porta, em aluminio extriidado earqueado corn formato convexo, com diâmetro minimo de mmm elargura de no minimo Iooriimlechadura co
mmecanismo em aco cromado. medindo cerca de 74x30x14mm ecilindro em aço cromado com diâmetro de19riim ealtura de zzmntdotado de molas epino
sem latão ou aço, lubrmcados com graxa naval de auto desempenho em todo mecanismo interno. reduzindo atritos eevitando possiveis travamentos: cada lec

haduia tem um segredo individual, não permitindo que achave de outra lecliadura aabrapossui Iingueta de aço com mecanismo que permite ogiro de duas ha
stes em alumínio no euro vertical, sendo uma na parte superior eoutrana inferior, fixado por meio de parafusos auto atarraxanles de cabeça chata ntedindo1 lx

3,5mm;as chaves possuem acabamento em poliuretano iniciado, com sistema de segurança que permite adobra sem que amesma se quebre dentrodo cilindi
oprateleíraszoa prateleiras reguláveis e01 lixa para travamento, em particulas de média densidade. chapa única com no minimo 18mm de espessurazrevestint
ento em laminado melaminico de alta resistência em sua superficie superior einferior, na mesma cor do tampo; possui bordas transversais protegidas por lita

de poliestireno semirrtgido com espessura minima de 1mm no mesmo padrão do revestimento do tamponas bordas longitudinais de contato com ousuario te
mlita com espessura minima de («lmm, arredondadas com raio de ZSmm no minimo, colados aquente por meio do processo hot meltcada prateleira contém q
iiatro suportes em poliuretano rigido com sistema de engate para os pinos de regulagem; otravamento das prateleiras reguláveis eleito por meio de pinos em
aço inoxidável lixos nas laterais por meio de luros para engatebasejem particulas de média densidade. chapa única com no minimo 18mm de espessura; reves
timento em laminado melamlnico de alta resistência em sua superficie superior einferior, na mesma cor do tampmtem bordas protegidas por Fita de poliestiren

osemirrlgido com espessura minima de lmm no mesmo padrão do revestimento do tampo, colados aquente por meio do processo hot meltpossui recorte qu

epropicia acabamento perfeito na união das peçaspossui reguladores de nivel em potipropileno injetado, com forma telescópica cilíndrica, diámetro de SSmm

ealtura de 35mm, eajuste de rio minimo 20mm, por melo de parafuso de aço zincado com rosca padrão 5/16' engatarlo aporca sextavado 5/16". permite ereg

ulagem de altura pelo lado interno oo armariolateraiszem particulas de média densidade. chapa única com no minimo 18mm de espessura, revestimento em Ia
minado melamínioo de alta resistencia em ambas as faces das peças. na mesma cor do tampoztem bordas protegidas por lita de poliestireno semirrlgido com

espessura minima de lmm no mesmo padrão do revestimento do tampo, colada aquente por meio do processo hot meltpossui recorte que propicia acabame
nto perfeito na montagem das peçasmo sentido longitudinal, das laterais, contem duas fileiras de luros com diametro de Smm, distanciados entre si 64mm, oo
ssibílitando oajuste da prateleira regulável acada õdmmjundozem particulas de média densidade, chapa única com no miniirio 18mm de espessura. revestinie
nto em laminado melamlnico de alta resistencia em ambas as laces da peça, na mesma cor do tampo; éembutido nas laterais, tampo superior einlerior,

. _ . . -. _ . _ _ . . . . _ . . . _ _ . . _ . _ _ _ _ _ . . . _ . _ _ _ . _
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_31.586.44'l/0001—40 ARAGORN SUPRIMENTOS EMANUTENCAO EIRELI
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R$ 1.748,00

, , , ,

,

Descrição: Armario escritorio, material: madeira mdp, quantidade portas: 7. un. quantidade prateleiras: 3un. revestimento: laminado irielaminico baixa pressão,

largura: 80 cm, altura: 160 cm, caracteristicas adicionaisi puxadores metálicossapates niveladores. profundidade: 118 cm, lipo" alto, espessura: 25 mm Validade

da Proposta 9D dias Garantia 12 meses entrega 20 dias Frete, montagem eimpostos Inclusos. Procedência Nacional.

ltem 12: Armario tipo Arquivo com 4 gavetas

Preço ksliiriado- HS ' '?',l“ tu i)
Quantidade

Percentual - Preço l-stiniado Calculado" H$'l,1'.'1,/1

Média dos Preços obtidos Rsl Di,/'I

Descrição

Observação

_ a _ m _ _ _ _ _ _ — _ _ — _ _ _ _ _ _ . _ . _ _ _ _ _ _ _ . _ _ _ _ . _ . — _ _ _ _ _ * . _ _ _ _ . _ . ._. . _- _
- ._
- _ _

v48 Unidades

Armario tipo Arquivo com 4gavetas para pasta suspensa em mdf, cor cinza claro. Alt. 1335 / Larg, 460 / Prof. 620mm, Carrinhos

'

progressivos cromados. Medidas das Gavetas: Alt. 280 / Larg. 390 / Prol. SBOmm.

Preço (Outros Entes Públicos) “l: Média das Propostas Finais
Inc m n . 5ºcLa/N65del77deJu/Iiode202l

R$ 1.264,90
_

Órgão: MUNICIPIO DE VERA CRUZ / (“l) PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ
Objeto: Registro de preço para futura eeventual aquisição de móveis eeletrodoméstico
para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde,

_ _ _

_____H__ _

_

____

_

Data: 24/08/2021 10:00
Modalidade: Pregão
spp; 3|M

Eat-"&. 1,2 Relatório gerado no dia 14/09/2021 14:40:50 (IP: 191.242.1B7,82)
'y..;'ç,l- '

Códi
go Validação: JXlk08783RmXSDIOCgsdMSXWDQÍMAWIYYXTdKyANQUCSYKBIGZVi/iºsªlORPKSb
httpz/Iirinuwlxanoodepreoosoom.br/Certificadolxutenticidade?

": token=JXlk08783RmXSDlOCgsdMfiXVlDMllnAwrYYXTdKyldNguC5YkBla2VwQs1ORPK3b

36 l51

Descrição: ARMARIO »ARMÁRIO ARQUIVO PARA PASTA SUSPENSA (LxPxA) 470 x570 ><
1362 mmmm -Tempo em madeira MDP de 25 mm de espessura com Fita de

Identificação: l»lºLíci1ação:888134
Lore/nem; 5,1

borda de Pvcécomã rnm de espessurja em toºcigsjos Iadosãom raio de 2,5 mm

Ma: L- .a

'
' M
nas arestas . orpo oarquivo
em ma erra
e25 mm eespessura, com
fita de borda de PVC, Gavetas para pasta suspensa com suporte em aço SAE
1020 de espessura de 1/8 etratamento em pintura epóxi para sustentação das

(

, _
_
Adjudicação:
02/09/2021 WM
_
Hºmºlººªºªº” 02/09/2021 “"M

pastas no sentido transversal, corrediças metálicas com tratamento em pintura

Fºmºí MVW-'iºÍªªººº5'ª-ººm-b'

epóxi. composta por rolamentos em resina de nylon, deslizamento suave.
Puxadores tipo alça. Sistema de travamento simultâneo das gavetas, atraves de

Quantidade: 4
UF; gp,

uma fechadura frontal na primeira gaveta. Chave com capa de polipropileno com
alma de aço, escamoteável dupla face com rotação 180 Graus e duas extrações
de chave, seu cilindro com acabamento niquelado brilhoso.
CNPJ
—

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

-

_

_

r: 30.367.749/0D01-32 TRANSPORTES JULIA ECOMERCIO LTDA

—

—

f

m

_

R$ 729.00

; —veucrzoon '

Descrição: Descrição dos produtos. confoymíre edital -Marca NOBRE MÓVElSyaIidade da proposta, prazos egarantia conforme edital.
-

_

_

_

_

_

+

.

_

_

.

SUANE MOVEIS PARA ESCRITORIO ESERVICOS EIRELI

_

.

R$ 1.288,00

Descrição: ARMÁRIO ARQUIVO PARA PASTA SUSPENSA (LxPxA)470 xS70 x1362 mmmm. MARCA MARTINUCCI, MODELO SW
-

_

:v

LUIS CONFORTO COMERCIO DE MOVEIS ESERVICOS EIRELI

. . . . - . . ..

R$ 1.307,50

Descrição: ARMÁRIO ARQUIVO PARA PASTA SUSPENSA (LxPxA)470 x570 x 1362 mmmm ,MARCA MARTINUCCI, MODELO SW
.

i

JARDIM SANTOS COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

R$ 1.400,00

Descrição: 'ARMÁRID ARQUIVO PARA PASTA SUSPENSMLxPxA) 470 «570 x 1362 mm -Tampo em madeira MDP de 25 mm de espessura com Gta de bor
da de PVC, com 2mm de espessura em todos os lados, com raio de 2,5 mm nas arestas. Corpo do arquivo em madeira MDP de, 25 mm de espessura, com fito
de borda de PVC, Gavetas para pasta suspensa com suporte em aço SAE 1020 de espessura de 1/8 etratamento em pintura epóxi para sustentação das paste
sno sentido transversal, corrediças metálicas com tratamento em pintura epóxi, composta por rolantentos em resina de nylon, deslizamento suave. Puxadores
tipo alça. Sistema de travamento simultâneo das gavetas, atraves de uma fechadura frontal na primeira gaveta, chave com capa de polipropileno com alma de
aço, escamoteável dupla face com rotacão180 Graus eduas extracões de chave, seu cilindro com acabamento niquelado brilhosnf UND Apandin RS 111000
0 R$ 5.600,00

[ “ _ _ ” . ... -.

'

v

_

_

.

.

.

MOVMOBILE INDUSTRIA ECOMERCIO DE MOVEIS LTDA '

,

_

_

.

__
_ — — “ __
..-

R$ 1.600,00

Descrição: ARMÁRIO ARQUIVO PARA PASTA SUSPENSA (UPxA) 470 x570 x1352 mm -Tampo em madeira MDP de 25 mm de espessura com lita de borda de
PVC. com 2 mm de espessura em todos os lodos, corn raio de 2,5 rnm nas arestas. Corpo do arquivo em madeira MDP de 25 mm de espessura, com fita de bor
ria de PVC, Gavetas para pasta suspensa com suporte em aço SAE 1020 de espessura de 1/8 e tratamento em pintura epóxi para sustentação das pastas no s
entido transversal, corrediças metálicas com tratamento em pintura epóxi, composta por rolamentos em resina de nylon, deslizamento suave, Puxadores tipo a
lça, Sistema de travamento simultâneo das gavetas, através de uma fechadura frontal na primeira gaveta. Chave com capa de polipropileno corn alma de aço.
escamoteável dupla face com rotação 180 Graus eduas extrações de chave, seu cilindro com acabamento niquelado brilhosox MARCA ISMA /o-4 PLUS

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Media das Propostas Finais

R$ 1.228,68

Inc IIA/l, 5ºtt7 W G S de 0 7 da J u l h o d e m ) ?

Órgão: MUNICIPIO DE ITAPERUCU l (l) LICITACOES
Objeto: Aquisição de móveis para atender todos os Departamentos da Secretaría
Municipal de Governo e Administração

Descrição: ARMARIO - Armario para arquivo de pastas suspensas em MDF, cor

brancoTampo em particulas de média densidade, em chapa única com no

mínimo Zsmm de espessura: Revestimento em laminado melamfnico de alta

resistência, texturizado, com no minimo 0,3mm de espessura na parte superior e

inferior dc tampo, na cor adefinir: Possui bordas protegidas por lita de

poliestireno semirrlgido com espessura rnlnima de Bmm, na mesma cor do
tampo. com bordas arredondadas em todo seu perimetro com raio minimo de
2,5mm, coladas a quente por meio do processo HOLT MELTçPortasznuas portas

de abrir em particulas de média densidade. em chapa única corn no minimo de
18mm de espessura; Revestimento em laminado melamfníco de alta resistência,

Data: 07/06/2021 08:15
Modalidade: Pregão
spp; NÃO

Identificação: NºLicitação:873922

Lote/“em, 9/1

Mal LMA“

_ A _'

_

Adjud'ºªºªº' “(o'/mm 0825
Hºmºiººªfíªºí 1570772021 03325
Fonte: vzwwlicitacoesecombr
Quantidade; 2

UF, PR

texturizado, com no minímo 0.3mm de espessura em ambas as faces das peças,
na mesma cor do tampo; Possui bordas protegidas por fita de poliestireno

semirrfgido com espessura minima de lmm, na mesma cor do tampo, coladas a
quente pelo processo HOLT MELT; Cada porta possui, no minimo,

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

'

Valor da Proposta Final

I . _ _ _ _ ; ._ _ __ _ . . - . É _ . _ _ _ _ . _ . - . . _ . , _ _ . _ _ _ . . . _ . _ _ . _ . _ _ . É _ _ í _ _
%__ .__. _
( . _ . _...... _ .

' 20.13Z.150/000l -66

NORMELIA LOTFERMANN

I * vsuceooa »

R$ 990.00

,

anger; º Relatorio gerado no dia 14/09/2021 14:40:50 (IP: 191.242.187.B2)

Código Validação: JXllt08783RmxSDIOCgsdM3Xv1D9MAwrYYXTdKyxUVguC5YkBIa2VwQs1ORPKJD
httpzllwwwjzanoodeprecos.com.brlcertílicadoAutentlcidade7

gigas??? token=JXll<08783RmxSDIoCgsdmXvlDQfMAWrYYXTdKyadNguCSYRBIaZVVIoQs1ORPKBb

39 r51

_

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

Descrição:descrViçãoconfMAXIMA
ormeediATACADISTA
talproduto marEIRELI
ca REIFL,,EX ,» _
_

.

_

Í«

Descrição: MARC/Ki M. MOBILE

i º—

É/Í

í

- W, ! —,

-

_.

_, ,

R$ 99 .00 Í

'

EFLEX INDUSTRIA ECOMERCIO DE MOVEIS EIRELI

'

'

'

RS1.107,50 l

Descrição: Seguindo quantidades, descriçoes, projetos, normas prazos egarantias conforme edital, marca efabricação propria!

I'

' º “ CORESUL MOVEIS EEQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA

_

' R$ 1.109,00 i

Descrição: Armário para arquivo de pastas suspensas em MDF, cor branco Tampo em particulas de média densidade, em chapa única com no minimo 25ntm
de espessura; Revestimento em laminado melamlnico de alta resistência, texturizado, com no minimo 0,3mm de espessura na pane superior einterior do tamp
o, na cor adefinir; Possui bordas protegidas por lita de poliestireno semirrlgido com espessura minima de Smm, na mesma cor do tantpo, com bordas arredond
adas em todo seu perimetro com raio minimo de 2,5mm, coladas aquente por meio do processo HOLT MELT:Ponas:Duas portas de abrir em particulas de medi
adensidade, em chapa única com no minimo de 18mm de espessura; Revestimento em laminado melaminico de alta resistencia, texturizado, com no minimo 0
,3mm de espessura em ambas as faces das peças, na mesma cor do tampo; Possui hordas protegidas por fita de poliestireno sentirrigido com espessura mini
ma de lmm, na mesma cor do tampo, coladas aquente pelo processo HOLT MELT: Cada porta possui, no minimo,

" '—

'

PATRICIA DE MORAES HINZ

' R$ 1.325,00 »“

Descrição: 02 UN, Armário para arquivo de pastas suspensas em MDF,cor brancoTampo em particulas de media densidade, em chapa única com no mlninto 2
Smm de espessura; Revestimento em laminado melamlnico de alta resistencia, texturizado, com no minimo 0.3mm de espessura na parte superior einferior do
tampo, na cor adefinir; Possui bordas protegidas por fita de poliestireno semirrlgido com espessura minima de Hmm, na mesmo cor do tampo, com bordas arr
edondadas em todo seu perimetro com raio minimo de 2,5mm, coladas equente por meio do processo HOLT MELT: PortaszDuas portas de abrir em particulas d
emedia densidade, em chapa única com no minimo de 18mm de espessura; Revestimento em laminado melamlnico de alta resistencia, texturizado, com no mi
nimo 0,3mm de espessura em ambas as faces das peças, na mesma cor do tampo; Possui bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígioo com espessur
aminima de lmm, na mesma cor do tampo, coladas aquente pelo processo HOLT MELT: Cada porta possui, no minimo, quatro dobradiças em ZANlAKFecnad
uraFechadura com mecanismo em aço cromado, medindo cerca de 74x30x14mm ecilindro em aço cromado com diâmetro de 19mm ealtura de zzmmzBase e
LateraísEm particulas de media densidade, chapa única com no minimo 18mm de espessura: Revestimento em laminado melamfnico de alta resistência em su
asuperficie superior einferior, na mesma cor do tampo; Tem bordas protegidas por fita de poliestireno semirrigido com espessura minima de lmm no mesmo

padrao do revestimento do tampo, colados aquente por meio do processo HOT MELT,Fundo:Funi:io em particulas de média densidade, chapa única com no min
imo 18mm de espessura, Revestimento em laminado melamlnico de alta resistência em ambas as faces da peça, na mesma cor do tampo: Eembutido nas Iat
erais, tampo superior einferior, com perfeita junção, sem frestas emantendo travamento eestabilidade do corpo do móvel. Sapatas niveladoras em polipropile
no injetado, com formato telescópico cilindrico, com diametro de 55mm ealtura de 35mm, possibilitando ajuste de no minimo Zomm, por meio de parafuso de
aço zincado erosca padrão 5/16, engatado em urna porca sextavada 5/15, lixada aum suporte de poliuretano injetado: Contém trés furos para fixação, por mei
ode parafusos autoatarraxantes, zincadosDintensões AproximadasAltura 132,5 cmLargura 52,2 cmProfundidade 44,5 cmFABRICAÇÃO/MARCA: PROPRIAMO
DELO PROPRIO

lº

MAW COMERCIO DE MOVEIS EEQUIPAMENTOS LTDA

R$ 1.330,00

Descriçao: Armario para arquivo de pastas suspensas em MDFcor brancoTampo em particulas de média densidade, em chapa única cornrro minimo 25mm de
espessura; Revestimento em Iaminadomelamlnico de alta resistência. texturizado, com nomfnímo O.3mmde espessura na parte superior einferior do tampo, na
cor adefinir, Possui bordas protegidas por fita de poliestirenosemirrfgido com espessura minima de amm, na mesma cor dotampo, com bordas arredondadas e
mtodo seu perimetro comraio minimo de 2,5mm, coladas aquente por meio do processol-IOLT MELTPortaszDuas portas de abrir em particulas de média densi
dade, emchapa única com no minimo de 18mm de espessurazftevestintento em laminado mclaminico de alta resisténciatexrurizado, com no minimo 0,3mm de
espessura em ambas asfaces das peças, na mesma cor do tampo; Possui bordasprotegidas por fita de poliestireno semirrlgido com espessuraminirna de lmm
,na mesma cor do tampo, coladas aquente peloprocesso HOLT MELT, Cada porta possui, no minímo, qualrodobradiças em ZAMAKFechadura com mecanism
oem aço cromado, medindo cercado 74x30x14ntm ecilindro em aço cromado com diámetro dei Qmnt ealtura de 22mm;Base eLatcraisEm particulas de medi
adensidade, chapa única com no mlnimolamm de espessura: Revestimento em laminado melamfnico dealta resistência em sua superficie superior einferior.
na mesmacor do tampo; Tem bordas protegidas por fita de políestirenosemirrlgido com espessura minima de lmm no mesmo padrão dorevestimento do lamp
o, colados aquente por meio do processoHoT MELT:Fundp:Fundo em particulas de média densidade, chapa única com nominímo 18mm de espessura. Revesti
mento em laminadomelemlnico de alta resistência em ambas es faces da peçana mesma cor do tampo; Eembutido nas laterais, tamposuperior einferior, co

mperfeita junção, sem frestas emantendotravamento eestabilidade do corpo do móveLSapatas niveladdras em polipropileno injetado, com Iormatotelescopic

ocilindrico. com diametro de 55mm ealtura de asmmpossioilitando ajuste de no minimo 20mm, por meio de paraiusode aço zincado erosca padrão 5116, eng

atado em uma porcasexlavada 5/15, Fixada aum suporte de poliuretano inietadozcontém três furos para fixação, por meio de parafusosautoatarraxantes, zinca
dos.

i ,, ' "

APAZINATO MARINGA

'

.

"

.

RS 1.330,00 ,
d i s c .

Descrição: ARMARIO PARA ARQUIVO DE PASTAS SUSPENSAS EM MDF, COR BRANCO TAMPO EM PARTÍCULAS DE MEDIA DENSIDADE, EM CHAPA ÚNICA CO

MNO MINIMO ZSMM DE ESPESSURA; REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA RESISTENCIA. TEXTURIZADO, COM NO MÍNIMO O,3MM DE ESP
ESSURA NA PARTE SUPERIOR EINFERIOR DO TAMPO, NA COR ADEFINIR: POSSUI BORDAS PROTEGIDAS POR FITA DE POLIESTIRENO SEIAIRRÍGIDO COM E
SPESSURA MÍNIMA OE 3MM. NA MESMA COR DO TAMPO, COM BORDAS ARREDONOADAS EM TODO SEU PERÍMETRO COM RAIO MÍNIMO DE 2.5MM. COLAD

AS AQUENTE POR MEIO DO PROCESSO HOLT MELT: PORTAS: DUAS PORTAS DE ABRIR EM PARTÍCULAS DE MEDIA DENSIDADE, EM CHAPA ÚNICA COM NO
MÍNIMO DE 18MM DF. ESPESSURA; REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMIIIICO DE ALTA RESISTENCIA, TEXTURIZADO, COM NO MINIMO O,3MM DE ESPES
SURA EM AMBAS AS FACES DAS PECAS, NA MESMA COR DO TAMPO; POSSUI BORDAS PROTEGIDAS POR FITA DE POLIESTIRENO SEMIRRÍGIDO COM ESPES
SURA MINIMA DE IMM, NA MESMA COR DO TAMPO, COLADAS AQUENTE PELO PROCESSO HOLT MELT; CADA PORTA POSSUI. NO MINIMO. QUATRO DOBRA
DICAS EM ZAMAK, FECHADURA: FECHADURA COM MECANISMO EM ACO CROMADO, MEDINDO CERCA DE 74>f3OX1AIMM ECILINDRO EM ACO CROMADO CO

MDIÃMHRO DE IGI/IM EALTURA DE 22MM; BASE ELATERAIS EM PARTÍCULAS DE MÉDIA DENSIDADE, CHAPA ÚNICA com NO MÍNIMO 18MM DE ESPESSU
RA: REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO DE ALTA RESISTENCIA EM SUA SUPERFÍCIE SUPERIOR EINFERIOR, NA. MESMA COR DO TAMPO: TEM SOR
DAS PROTEGIDAS POR FITA. DE POLIESTIRENO SEMIRRIGIDO COM ESPESSURA MÍNIMA DE IMM NO MESMO PADRAO DO REVESTIMENTO DO TAMPO. COLA
DOS AQUENTE POR MEIO DO PROCESSO HOT MELT, FUNDO: FUNDO EM PARTÍCULAS DE MEDIA DENSIDADE, CHAPA ÚNICA COM NO MÍNIMO ISMM DE ES

PESSURA, REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA RESISTENCIA EM AMBAS AS FACES DA PECA, NA MESMA COR DO TAlvlPO; EEMBUTIDO N
AS LATERAIS, TAMPO SUPERIOR EINFERIOR, COM PERFEITA JUIICAO, SEM FRESTAS EMANTENDO TRAVAMENTO EESTABILIDADE DO CORPO DO MÓVEL
SAPATAS NIVELADORAS EM POLIPROPILENO INJETADO, COM FORMATO TELESCOPICO CILINDRICO, COM DIÃMETRO DE SSMM EALTURA DE 35MM, POSSI
EILITANDO AJUSTE DE NO MÍNIMO 20MM, POR MEIO DE PARAFUSO DE ACO ZINCADO EROSCA PADRÃO 5/1617, EIIGATADO EM UMA PORCA SEXTAVADA 5/
167, FIXADA AUM SUPORTE DE POLIURETANO INJETADO: CONTEM TRES FUROS PARA FIXAÇÃO, POR MEIO DE PARAFUSOS AUTOATARRAXANTES, ZINCAD
OS. DIMENSOES APROXIMADAS ALTURA 132,5 CM LARGURA 52,2 CM PROFUNDIDADE 44,5 CM. -KETHER MÓVEIS / SOBMEDIDA

| ª

VINICIUS oo AMARAL ROLANDIA- ME

-”

»

ª

*-

1231330112“.

ªªâ/Rª nã“ Relatório gerado nodia 14/09/2021 14:40:50 (IP: 19124218732)

Código Validação: JXII<08783RmxSDIOCgsdM3XvlD9fMAwrYYXTdKyxtJVguC5YkBIa2VwQs1DRPKBD
hltpj/trvww.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutanlicIdade?

#33? (oken=JXIk08783RmxSDIOCgsdNGXtAD9fMAwrYYXTdKyx1JVguC5YI<BIa2VwQs10RPK3b
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CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

Descrição: Arntario para arquivo de pastas suspensas em MDF, cor brancoTampo em particulas de média densidade. em chapa única com no mínimo Zsmm
eespessura, Revestimento em laminado melaminico de alta resistência, texturizado, com no mínimo 0.3mm de espessura na parte superior einferior do tam
,na cor adefinir; Possui bordas protegidas por lita de poliestireno sentirrlgido com espessura minima de Srnm, na mesma cor do tampo, com bordas arredon a
das em todo seu perimetro com raio minimo de 2,5mm, coladas aquente por meio do processo HOLT MELT: Portas: Duas portas de abrir em particulas de m di
adensidade, em chapa única com no mínimo de 18mm dt.- espessura; Revestimento em laminado melamlnico de alta resistencia, texturizado, com no mínimo o
,3mrn de espessura em ambas as faces das peças, na mesma cor do tampo; Possui bordas protegidas por lita do poliestireno serriirrlgido com espessura mini
ma de lmm. na mesma cor do tampo. coladas aquente pelo processo HOLT MELT: Cada porta possui. no mínimo, quatro dobradiças em ZAMAKJªechadura: Fe
chadura com mecanismo em aço cromado, medindo cerca de 74x30xl4mm ecilindro em aço cromado com diametro delgmm oaltura de 22mm;8ase eLater
ais: Em partículas de média densidade. chapa única com no mínimo 18mm de espessura; Revestimento em laminado melanilnico de alta resistência em sua su
perlície superior einferior, na mesma cor do tampo; Tem bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura minima de lmm no mesmo padr
ão do revestimento do tampo, colados aquente por mero do processo HOT MELT: Fundo: Fundo em particulas de média densidade, chapa única com no niínim

o18mm de espessura, Revestimento em laminado melamlnico de alta resistência em ambas as faces da peça. na mesma cor do tampo; Eembutido rias latcra
is, tampo superior einferior, com perfeita Junção. sem frestas emantendo travamento eestabilidade do corpo do movel. Sapatas nivelada-ras em polipropileno i
njetado, com formato telescópico cilindrico, com diâmetro de 55mm ealtura de 35mm. possibilitando ajuste de no mínimo Zomm, por meio de parafuso de aço
zincado erosca padrão 5/ lõ, engatado em uma porca sextavada 5/16. fixada aum suporte de poliuretano injetado; Contém tres furos para fixação, por rrieío de
parafusos airtoatarraxarites, zincadosnimensoes AproximadasAltura 132,5 cmLargura 52,2 cmProlundidade 44,5 cmMARCA/FABRICANTE: PRIMAX MODE
LO: PMX-390531

—— :“

FARIAS EFARIAS COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP

R$ 1.333,00

Descrição: Armario para arquivo de pastas suspensas em MDI-"cor brancoTampo em particulas de media densidade, em chapa única comno minimo 25mm de
espessura; Revestimento em laminadomelamíníco de alta resistencia. texturizado, com no mínimo 0,3mmde espessura na parte superior einterior do tampo. n
acor adefinir; Possui bordas protegidas por tita de pollestirenosemirrlgido com espessura minima de 3mm, na mesma cor dotampo, com bordas arredondadas
em todo seu perimetro cornraio minimo de 2.5mm, coladas aquente por meio do processoHoLT IAELT;Portas:Duas portas de abrir em partículas de média dens
idade, emchapa única com no mlnimo de 18mm de espessurazRevestimento em laminado melamlnico de alta resistenciatexturizado, com no minimo o.3mm d
eespessura em ambas aslaces das peças, na mesma cor do tampo; Possui bordasprotegidas por fita de poliestireno semirrlgido corn espessuramtnima de lm
m, na mesma cor do tampo. coladas aquente peloprocesso HOLT MELT; cada porta possuí. no minimo, ouatrodobradiças em ZAMAKFechadura com mecanis
mo em aço cromado, medindo cercade 74x3D>f14mm ecilindro em aço cromado com diametro de19mrn ealtura de zzmmzBase eLateraisEm particulas de me
dia densidade, chapa única com no mlnimol Hmm de espessura: Revestimento em Iaminado melamínico dealta resistência em sua superficie superior einleríor
,na mesmacor do tampo; Tem bordas protegidas por fita de poliestirenosemirngido com espessura minima de lmm rio mesmo padrão dorevestimento do tam
po, colados aquente por meio do pmcessol-IOT MELT;Fundo:Fundo em particulas de media densidade, chapa única com nonilninto 18mm de espessura, neves
timento em Iaminadonielamlnico de alta resistencia em ambas as laces da pecam mesma cor do tampo; Eembutido nas laterais, tamposuperior einterior, co

mperfeita junção, sem frestas emantendoiravamento eestabilidade do corpo do moveLSapatas niveladoras em polipropileno injetado, com lormatotelescópir:

ocilíndrico, com diametro de 55rnm ealtura de Ssmnwossíbilitando ajuste de no minimo zomm. por meio de paralusode aco zincado erosca padrão 5/16. eng

atado em uma porcasextavada 5/16. fixada aum suporte de poliuretano injetadozcontem trés luros para fixação. por meio de paralusosautoatarraxantes. zinca
dosDimensões lsproximadastiltura 132,5 cmLargura 52.2 err-Profundidade 44,5 cm

»;

GEFLIEX INDUSTRIA eCOMERCIO oe MOVEIS LTDA ME

,

,

'

' R$133.00

Descrieão: MARCA: GEFLEXMODELO: AOADESCRIÇÃO: CONFORME EDITALPRAZO DE ENTREGA: CONFORME EDITALPRAZO DE PAGAMENTO: CONFORME E
DITAL

i. '

RIOSUL ELETROMOVEIS LTDA ME ,

.

_

'

, R$ 1.333,00

Descrição: Arntario para arquivo

Preco (Outros Entes Públicos) 3: Media das Propostas Finais

R$ 871,55

Inc (Mn. 5º da IN 65 de 07414? Julho de 2027

Orgão: MUNICIPIO DE MUNIZ FERREIRA / (1) COMISSAO DE LICITACOES
Objeto: Seleção de propostas para contratação de empresa para ofornecimento futuro e
eventual de móveis para atender as diversas secretarias do Munícipio e

programas da Secretaria Municipal de Trabalho Esporte eAção Social. na

modalidade Pregã-o Eletrônico para Registro de Preços. conforme especificações
constantes d o Edital e seus. Anexos

A
Descrição: ARMARIO -ARMÁRIO ESCRITÓRIO (ARQUIVO) ARMÁRIO ARQUIVO com 4

GAVETAS PASTA SUSPENSA cou DIMENSOES APROXIMADAS: soo MM x
1.600 MM >< soo MM (AXLXP), POSSUINDO QUATRO GAVETAS EPUXADORES,
COM FIXAÇÃO ACIMA DAS GAVETAS. TAMPO COM MDP DE NO MÍNIMO DE 22
MM REVESTIDOS COM BAIXA PRESSAO. BASES, LATERAIS E PORTAS DAS

GAVETAS COM MDP COM 0 MÍNIMO 10 MM COM AMESMA COR DO MOVEL,

__

Dalai 19/03/2021 08:30
Modalidade: Pregão
spp; g|M

Idcntmcªção, Nºucitaçãºzeõºsog

Lote/Item. 3”_

Ata: unIsAla
_ _ _

“ªlºªºªºªº- ºº/ºª/ªºº] 125º
“ºmºlºgªcªºt 20/05/2021 12:50
Fonte: wwwJicitacocs-econtbr
Quantidade; 17

UF: BA

SEM PARAFUSOS APARENTE NAS LATERAIS EFUNDO. TODAS AS BORDAS

DEVEM SER REVESTIDAS DE PVC DA MESMA COR DO MOVEL, AFIXAÇÃO DAS
PEÇAS EM MDP ENTRE SI OU NA ESTRUTURA ATRAVES DE PARAFUSOS COM
BUCHAS METÁLICAS EMBUTIDAS. MONTAGEM DO CORPO ATRAVÉS DE
DISPOSITIVOS DE FIXAÇÃO METÁLICO COM SISTEMA EXCENTRICO. UM
PUXADOR POR GAVETA, INTEIRAMENTE METÁLICO CROMADO OU NIOUELADO.

FECHADURA COM CHAVES DUPLAS ESCAMOTEÁVEIS. BASE OO MOVEL EM
AÇO EREGUUXDOR DE PISO, NA COR PRETA,

ram-== Relatorio gerado no dia 14/09/2021 14:40:50 (IP: 191.z42.1a7.a2)

.
Código Validação: JXIk087B3RmxSDIOCQSdNISXtADQfMAWTYYXTdKyANgUCSYKBIaZVWQSIORPKJD
nnp-J/wwwpancodeprecosoom.br/ceriincadoAutentrcidade?
““fax,-gf? ioken=.ixikoa7s3Rmxsoiocgsdmxwosnmwrwxnrxyxuvgucsvkeiazvwosioniºxsb
o

.

—.

41 l51

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

18.650.027l0001-95

BEATRIZ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

—VENCEDOR *

Valor da Proposta Final

V

RS 702.9

'

.

Descrição: ARMÁRIO ESCRITORIO (ARQUIVO)ARMARIO ARQUIVOCOM 4GAVETASPASTA SUSPENSACOM DIMENSOESAPROXIMADAS500MMXTGDOLI
.

a

MX500 MM (AXLXP), POSSUINDO QUATRO GAVETAS EPUXADORES, COM FIXAÇÃO ACIMA DAS GAVETAS. TAMPO COM MDP DE NO MINIMO DE 22 MM REV
ESTIDOS COM BAIXA PRESSÃO. BASES, LATERAIS EPORTAS DAS GAVETAS COM MDP COM OMÍNIMO 10 MM COM AMESMA COR DO MOVEL, SEM PARAFU
SOS APARENTE NAS LATERAIS EFUNDO. TODAS AS BORDAS DEVEM SER REVESTIDAS DE PVC DA MESMA COR DO MOVEL. AFIXAÇÃO DAS PEÇAS EM MDP
ENTRE SI OU NA ESTRUTURA ATRAVÉS DE PARAFUSOS COM BUCHAS METÁLICAS EMBUTIDAS, MONTAGEM DO CORPO ATRAVES DE DISPOSITIVOS DE FIX
AÇÃO METÁLICO COM SISTEMA EXCENTRICO. UM PUXADOR POR GAVETA, INTEIRAMENTE METÁLICO CROMADO OU NIOUELADO. FECHADURA COM CHAV
ES DUPLAS ESCAMOTEAVEIS. BASE DO MOVEL EM AÇO I;" REGULADOR DE PISO, NACOR PRETA - Marca/Modelo Martinucci/guardiana goal/arm altovalidadc
da proposta 60 dds, prazos egarantia conforme edital. _ _

i

v

__

EFLEX INDUSTRIA ECOMERCIO DE MOVEIS EIRELI

V > RS 787,65 _

Descrição: 'I ARMARIO ESCRITORIO (ARQUIVO) ARMÁRIO ARQUIVO COM AGAVETAS PASTA SUSPENSA COM DIMENSOES APROXIMADAS. 500 MM X1.600 '
MM )( 500 MM (AXLXP), POSSUINDO QUATRO GAVETAS EPUXADORES, COM FIXAÇÃO ACIMA DAS GAVETAS TAMPO COM MDP DE NO MINIMO DE 22 MM R
EVESTIDOS COM BAIXA PRESSÃO. BASES, LATERAIS EPORTAS DAS GAVETAS COM MDP COM OMINIMO 10 MM COM AMESMA COR DO MOVEL, SEM PARA
FUSOS APARENTE NAS LATERAIS EFUNDO. TODAS AS BORDAS DEVEM SER REVESTIDAS DE PVC DA. MESMA COR DO MOVEL AFIXACAO DAS PEÇAS EM M
DP ENTRE SI OU NA ESTRUTURA ATRAVES DE PARAFUSOS COM BUCHAS METÁLICAS EMBUTIDAS. MONTAGEM DO CORPO ATRAVES DE DISPOSITIVOS DE
FIXAÇÃO METÁLICO COM SISTEMA EXCENTRICO, UM PUXADOR POR GAVETA, INTEIRAMENTE METÁLICO CROMADO OU NIOUELADO, FECHADURA COM CH
AVES DUPLAS ESCAMOTEÁVEIS, BASE DO MOVEL EM AÇO EREGULADOR DE PISO, NA COR PRETA. 17 ARMARIOSeguindo quantidades. descricoes. projetos.
normas. prazos e garantias conforme edital!

E'

' YBYPLAST FABRICACAO DE ARTEFATOS EMOVEIS EIRELI

R$ 866,67

Descrição: Item 03 -ARMARIO ESCRITORIO (ARQUIVO) ARMARIO ARQUIVO COM 4GAVETAS PASTA SUSPENSA COM DIMENSOES APROXIMADAS 500 MM X
1.600 MM X500 MM (AXLXP). POSSUINDO QUATRO GAVETAS EPUXADORES, COM FIXAÇÃO ACIMA DAS GAVETAS. TAMPO COM MDP DE NO MINIMO DE 22
MM REVESTIDOS COM BAIXA PRESSÃO. BASES, LATERAIS EPORTAS DAS GAVETAS COM MDP COM OMINIMO 10 MM COM AMESMA COR DO MOVEL, SEM
PARAFUSOS APARENTE NAS LATERAIS EFUNDO. TODAS AS BORDAS DEVEM SER REVESTIDAS DE PVC DA MESMA COR DO MOVEL. AFIXAÇÃO DAS PEÇAS
EM MDP ENTRE SI OU NA ESTRUTURA ATRAVES DE PARAFUSOS COM BUCHAS METÁLICAS EMBUTIDAS. MONTAGEM DO CORPO ATRAVES DE DISPOSITIVO
SDE FIXAÇÃO METÁLICO COM SISTEMA EXCENT RICO. UM PUXAOOR POR GAVETA, INTEIRAMENTE METÁLICO CROMADO OU NIOUELADO. FECHADURA CO
MCHAVES DUPLAS ESCAMOTEÁVEIS. BASE DO MÓVEL EM AÇO EREGULADOR DE PISO. NA COR PRETA. -Marca Própria - Quantidade 17 -VaIor unitário RS 9
10,00 - Valor total do item R$ 1547000

' '

H.G.C. TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI- EPP

.

'

ns 557.55 I

Descrição: Armário escritório (arquivo) armário arquivo com 4gavetas pasta sirspensa com dimensões aproximadas: 500 nim >; 1,600 rnm >: 500 mm (axtxp),
possuindo quatro gavetas epuxadores, com fixação acima das gavetas, Tampo com MDP de no minímo de 22 mm revestidos cont baixa pressão. Bases. Iatera
is eportas das gavetas com MDP com ominímo 10 rnm com amesma cor do móvel. sem paralusos aparente nas laterais efundo. Todas as bordas devem ser
revestidas de pvc da mesma cor do movel. Afixacao das pecas emMDP entre sí ou na estrutura atraves de parafusos com buchas metalicas embutidas Monta
gem do corpo através de dispositivos de fixação metalico com sistema excêntrico. Um puxador por gaveta, inteiramente metalico cromado ou niquelado, Fecha
dura com chaves duplas escamoteáveis. Base do móvel em acc eregulador de piso. na cor preta. Marca/Fabricante Martinucci SW

& I

WB COMERCIO VAREJISTA EATACADISTA LTDA

V

“

R$ 880.00 E
. . . a . . .

Descrição: LOTE 3RMARIO ESCRITORIO (ARQUIVO) ARMARIO ARQUIVO COM 4GAVETAS PASTA SUSPENSA COM DIMENSOES APROXIMADAS 500 MM X1.

600 MM )( 500 MM (AXLXP), POSSUINDO QUATRO GAVETAS EPUXADORES, COM FIXAÇÃO ACIMA DAS GAVETAS. TAMPO COM MDP DE NO MINIMO DE 27. M
MREVESTIDOS COM BAIXA PRESSÃO. BASES. LATERAIS EPORTAS DAS GAVETAS COM MDP COM OMINIMO 10 MM COM AMESMA COR DO MOVEL, SEM P
ARAFUSOS APARENTE NAS LATERAIS EFUNDO. TODAS AS BORDAS DEVEM SER REVESTIDAS DE PVC DA MESMA COR DO MOVEL. AFIXACAO DAS PECAS E
MMDP ENTRE Sl OU NA ESTRUTURA ATRAVÉS DE PARAFUSOS COM BUCHAS METÁLICAS EMBUTIDAS, MONTAGEM DO CORPO ATRAVES DE DISPOSITIVOS
DE FIXAÇÃO METÁLICO COM SISTEMA EXCENTRICO. UM PUXADOR POR GAVETA, INTEIRAMENTE METÁLICO CROMADO OU NIOUELADO. FECHADURA COM
CHAVES DUPLAS ESCAMOTEAVEIS. BASE DO MOVEL EM ACO EREGULADOR DE PISO. NA COR PRETA. ( PANDIM)

'

ATEND TUDO COMERCIO ESERVICOS LTDA ME

R$ 910,00 I

Descrição: ARMÁRIO ESCRITÓRIO (ARQUIVO) ARMARIO ARQUIVO COM 4GAVETAS PASTA SUSPENSA COM DIMENSOES APROXIMADAS 500 MM XT 500 M
MX500 MM (AXLXP), POSSUINDO QUATRO GAVETAS EPUXADORES. COM FIXAÇÃO ACIMA DAS GAVETAS, TAMPO COM MDP DE NO MINIMO DE 27. MM REV
ESTIDOS COM BAIXA PRESSÃO. BASES, LATERAIS EPORTAS DAS GAVETAS COM MDP COM OMINIMO 10 MM COM AMESMA COR DO MOVEL. SEM PARAFU
SOS APARENTE NAS LATERAIS EFUNDO, TODAS AS BORDAS DEVEM SER REVESTIDAS DE PVC DA MESMA COR DO MÓVEL A FIXACAO DAS PECAS EM MDP
ENTRE SI OU NA ESTRUTURA ATRAVES DE PARAFUSOS COM BUCHAS METÁLICAS EMBUTIDAS. MONTAGEM DO CORPO ATRAVES DE DISPOSITIVOS DE FIX

AÇÃO METÁLICO COM SISTEMA EXCENTRICO. UM PUXADOR POR GAVETA, INTEIRAMENTE METÁLICO CROMADO OU NIOUELADO. FECHADURA COM CHAV
ES DUPLAS ESCAMOTEAVEIS, BASE DO MOVEL EM AÇO EREGULADOR DE PISO, NA COR PRETA, MARCA MARTINUCCI DECLARAMOS OUE ESTAMOS EM CO
NFORMIDADE C O M O EDITAL.

E ,A

RODRIGUES COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

RS 910.00 &

Descrição: Aempresa declara que: esta“ ciente econcorda com as condições previstas neste edital eseus anexos eque cumpre plenamente os requisitos de h
ahilitacão deIinidos na Seção DA HABILITAÇÃO. Que cumpre os requisitos legais para aqualificação como microempresa, empresa de pequeno porte ou equipa
rado, estando aptos ausufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a49 da referida Lei Complementar (Art. 11 do Decreto nª 6,7041107),

.

MAXWELL DE NOVAIS SANTOS ME

7RS 010,00 ,

Descrição: 03— ARMÁRIO ESCRITÓRIO (ARQUIVO) ARIJIARIO ARQUIVO COM 4GAVETAS PASTA SUSPENSA COM DIMENSOES APROXIMADAS: 500 MM X1.60
OMM X500 MM (AXLXP), POSSUINDO QUATRO GAVETAS EPUXADORES, COM FIXAÇÃO ACIMA DAS GAVETAS, TAMPO COM MDP DE NO MINIMO DE 7.2 MM

REVESTIDOS COM BAIXA PRESSÃO. BASES, LATERAIS EPORTAS DAS GAVETAS COM MDP COM OIWINIIAO 10 MM COM AMESMA COR DD MOVEL. SEM PAR
AFUSOS APARENTE NAS LATERAIS EFUNDO. TODAS AS BORDAS DEVEM SER REVESTIDAS DE PVC DA MESMA COR DO MOVEL. AFIXAÇÃO DAS PECAS EM
MDP ENTRE SI OU NA ESTRUTURA, ATRAVÉS DE PARAFUSOS COM BUCHAS METÁLICAS EMBUTIDAS. MONTAGEM DO CORPO ATRAVES DE DISPOSITIVOS D
EFIXAÇÃO METÁLICO COM SISTEMA EXCENTRICO. UM PUXADOR POR GAVET A, INTEIRAMENTE METÁLICO CROMADO OU NIOUELADO. FECHADURA COM C
HAVES DUPLAS ESCAMOTEÁVEIS. BASE DO MOVEL EM AÇO EREGULADOR DE PISO, NA COR PRETA, Marca/IJIDdeIotJamc Ilex OIBmov

I

LADISLAU CORDEIRO NETO 03280202493

V

'

.

.

_

.

.

_

.

.

.

.

.

_

. R$ 910,00 I
_

_

.

-

.

.

_

.

.

Eggvg-ª-ã º Relatório gerado nodia 14/09/2021 14:40:50 (IP: 19124218732)

Codigo Validação: JXIk08783RrnxSDIOCgsdM3XMD9IMAwrYYXTdKyxUVguC5YkBIaZVWQSIORPKBb

"_.gªfàúi_ nttpzl/www.banoodeprecoscom.brlCenincadoAutenticidade?

token=JXIk08783RmxSDIOCgsdM3XiADQIMAwrYYXTdKMNgUCSYKBIaZVWQsIORPKBD
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.
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CNPJ

Razão Social do Fornecedor

valor da Proposta Final

Descriçao: RMÁRIO ESCRITORIO (ARQUIVO) ARMARIO ARQUIVO COM dGAVETAS PASTA SUSPENSA COM DIMENSÓES APRDXIMADASI 500 MM X[600 MIM
)( 500 MM (AXDZP), POSSUINDO QUATRO GAVETAS EPUXADDRES, COM FIXAÇÃO ACIMA DAS GAVETAS. TAMPO COM MDP DE NO MÍNIMO DE 22 MM REV"
TIDOS COM BAIXA PRESSÃO. BASES. LATERAIS EPORTAS DAS GAVETAS COM MDP COM 0 MÍNIMO IO MM COM AMESMA COR DO MÓVEL. SEM PARAFU
SAPARENTE NAS LATERAIS EFUNDO. TODAS AS BORDAS DEVEM SER REVESTIDAS DE PVC DA MESMA COP. DO MOVEL. A FIXAÇÃO DAS PECAS EM MDP 1
TRE SI OU NA ESTRUTURA ATRAVÉS DE PARAFUSOS CON BUCHAS METÁLICAS EMBUTIDAS. MONTAGEM DO CORPO ATRAVES DE DISPOSITIVOS DE FIXA
ÃO METÁLICO COM SISTEMA EXCENTRICO. UM PUXADOR POR GAVETA INTEIRAMENTE METÁLICO CROMADO OU NIOUELADO. FECHADURA COM CHAVES
DUPLAS ESCAMOTEÁVEIS. BASE DO MÓVEL EM AÇO EREGULADOR DE PISO, NA COR PRETA

.

i.-

VENTURA COMERCIAL DE ARTIGOS EVARIEDADES EIRELI

,

'

'

R$ 970.59

Descrição: de acordo o edital

i t e m 13: Armário crendeza Altura

Preço Lstiinado. RS 614,3” (un)
Quantidade

Percentual. -

Preço Estimado Calculado. R$ c14,31

Média dos Preços Ohtidos: R$ 014,31

Descrição

Observação

I 2 Unidades

Armario crendeza Altura (cm): 72 Largura (cm): 135 Profundidade (cm): 45, Conteúdo da Embalagem: 3 prateleiras, sendo duas int

I

ern_as e" -1 externa, Portas: 02 Portas c/ Tranca, material twDRportas de bater.

.

Preço (Compras Governamentais) I: Media das Propostas Finais

R$ 643, l 2

Inc. I M , P á :I N 65 de 0 7 d e J u l h o 11521727

Orgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Data: 20/08/2021 14:00

Objeto: Registro de preco para futura eeventual aquisição de bens permanente

Modalidade: Pregão Eletrônico

(mobiliário) para atender as necessidades da Secretaria lvtunicipal de de Gestão,

spp; 5|M

dos Recursos Humanos edo Patrimônio do Município de Marechal Deodoro..

Identificação: NDPrGQãOíAAZOZI , UASGQBZNQ

Descrição: Armário escritório —
Armário escritório, material: madeira mdI, quantidade
portas: 2un, tipo portas: de giro, revestimento: laminado melamlinico, 4

[lote/Item: l5
na ,

comprimento: 90 cm. altura: 76 cm. caracteristicas adicionais: tipo baixo,

pmfundidadei 50 em

Adjudicação: 26/08/2021 08:36

CatMat: 257361 -ARMARIO ESCRITÓRIO

“ºmºªªºªºªºª ªª/ºª/ººº] Iºªºª
Fonte: wwwcomprasgovernamentais.gov
.

.br

|

Quantidade: 194
Unidade: Unidade
UF: A L

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

ã
23955518/0001-60, SLDA SILVA
INDUSTRIA ECOMERCIO DE MOVEIS EIRELI'
| ' VENCEDOR '
_

'

.

RS 300.35

Descrição: Armario escritório, material: madeira mdf. quantidade portas: un, tipo portas: de giro, revestimento: laminado melamlnioo, comprimento: 90 cm. al
tura: T6 cm. características adicionais: tipo baixo, profundidade: 50 cm
,

.

—

' 0-(473960/0001-20
. _ , _ . . _ . z . . _ . __
.. _

_

_

_

.

_

ASSUNPCAO TEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
_

_

_

_

_

_

_

.

i

_

_
_

_
_ __ . ._ _

_

_

_

_

_

_

_
c

'
_
.

,_ . à __ J

.

_

_

í

.

ê'-—v<

R$ 319,00

. . . - . .-. . . “ ._ . .

,

.

.. ,

Descrição: Armário baixo. sem divisão vertical. medindo aproximadamente 0,75 mx0,80 mx0,45 m, em mdf revestido em melamtnico bp, texturizado nos doi
slados da mesma cor. Portas com dobradiças de aço permitindo giro de até 270" com visualização externa. Fundo de no mínimo Bmrn de espessura. Laterais
embutidas no tampo superior einferior, sendo esses de 25 mm de espessura, Pé niveiador de piso embutido na base enão na lateral. Fechadura que prenda no
tampo. com garantia de 12 meses. Cor (a definir).

i 0833923142/0001-73

AMPLIAR COMERCIO DE MOVEIS EPRODUTOS PARA ESCRITORIO LTDA

g n v - r -

_

R$ 364,80

Descrição: Armário escritório, material: madeira mdf, quantidade portas: 2un, tipo portas: de giro, revestimento: laminado melamfnico, comprimento: 90 cm, ai
tura: 76 cm: caracteristicas adicionais: tipo baixo, profundidade: 50 cm
r—.—,-—

—

*, 32300172/000147
___,.____
_

_

,

—

í

—

—

—

—

—

—

-

—

TECH MOVEIS EEQUlPAMENTOS'PARA ESCRITORIO EESCOLA EIRELI

_
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , _ _ _ _ _ _
_ __
_ _

_

_

_

_

—

.

—

-

—

—

—

— « -

RS 390.00 '

_
.. . _
, , _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ * _ _ _ _ _ _ . _ _ _ . _ _ _ _ _ _

Descrição: ARMARIO BAIXO EM MDF 02 PORTAS Armário baixo. sem divisão vertical. medindo aproximadamente 0.15 mv0.80 m—.- o,45 m. em mdi revestido
em melamlnico bp, texturizado nos dois lados da mesma cor. Portas com dobradiças de aço permitindo giro de até 270" com visualização externa. Fundo de n
ominimo 8mm de espessura. Laterais embutidas no tampo superior einterior, sendo esses de 25 mm de espessura. Pe nivelador de piso embutido na base en
ão na lateral. Fechadura que prenda no tampo: com garantia de 12 meses. Cor (a definir).

í- 35.785.27ô/D001-07

LUCIANO SERGIO GUIMARAES DE SA BARRETO

..

R$ 435,00

Eçvgiª Relatório gerado nodia 14/09/2021 14:40:50 (IP: 191.242.1B7.82)

pág:" ., Código Validação: JXIk08783RmXSD]OCgsdMíiXl/lDQTMAWrYYXTdKyKINgUCSYKBIaZVVi/Qs1DRPK3b

.º':l,ã$g'E =httrx/Mnwhancodeprecosoom.brlcertiíicadoAutentícidada7

35-33"; token=JXIk0B7B3RmxSDIOCgsdM3XWD91MAwrYYXTdKyxUVguC5YkBIa2VwQs1ORPKBb
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—o

CNPJ

'

.,.'

'

'I,_<

Razão Social do Fornecedor
_

Valor da Proposta Final
_

_

_

_

Descrição: Armário baixo, sem divisão vertical, medindo aproximadamente 0,75 mx0,80 mx0,45 m, em mdf revestido em melainfnico bp, texturizado nos doi
slados da mesma cor. Portas com dobradiças de aço permitindo giro de até 270" com visualização externa. Fundo de no minimo 8mm de espessura. Latcrai
embutidas no tampo superior einferior, sendo esses de 25 nirn de espessura. Pe nivelador de piso embutido na base enão na lateral, Fechadura que prenda ,
tampo. com garantia de 12 meses. Cor (a definir). validade da proposta 9D dias ; prazo de entrega 30 dias -garantia conforme edital
, , m». . ,-. .

W—<I_. “ _ ,

I026241359/000144 BELLINEA INDUSTRIA ECOMERCIO DE MOVEIS LTDA

v

RS 470,00 |

Descrição: ARMÁRIO BAIXO EM MDF 02 PORTAS -Armario baixo. sem divisão vertical, medindo aproximadamente 0,75 mx0,80 mx0,45 rir. em mdf revestido
em melamlnico bp, texturizado nos dois lados da mesmo cor. Portas corn dobradiças de aço permitindo giro de até 270" com visualização externa. Fundo de n

ominimo 8nim de espessura, Laterais embutidas notarnpo superior einferior, sendo esses de 25 mm de espessura. Pé niveladoi de piso embutido na base en
ão na lateral. Fechadura que prenda no tampo, Com garantia de 12 meses. Cor fa dciinirf"

!38110015/0001-85 FLM DE SOUZA COMERCIO LTDA ,

,

v

'

. RS 472.40 '

Descrição: 5ARMÁRIO BAIXO EM MDF 02 PORTAS Armario baixo, sem divisão vertical, medindo aproximadamente 0,75 mx0,80 mx0,45 m, em mdf revestid
oem melamlnico bp, texturizado nos dois lados da mesma cor. Portas com dobradiças de aço permitindo giro de até 270" com visualização externa. Fundo de
no minimo Emm de espessura. Laterais embutidas no tampo superior einferior, sendo esses de 25 mm de espessura, Pe nivelador de piso embutido na base e

não na lateral. Fechadura que prenda no tampo, Corn garantia de 12 meses. Cor (a definir). FABRICANTE: AÇO EXPRESS MÓVEIS MARCA: AÇO EXPRESS MOVE
IS MoDELOz ARMBAIXO UND 194 R$ 755,20 R$ 146.508,80

E011063503/0001-67 SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

"

—

_

' R$ 544,90 .

Descrição: ARMÁRIO BAIXO EM MDF 02 PORTAS Armario baixo, sem divisão vertical, medindo aproximadamente 0.75 mx0,80 mx0,45 m. em mdf revestido

em melamlnico bp, texturizado nos dois lados da mesma cor. Portas com dobradiças de aço permitindo giro tie até 270" com visualizaçao externa Fundo de n
omínimo amm de espessura. Laterais embutidas no tampo superior einferior, sendo esses de 25 mm de espessura. Pé nivelador de piso embutido na base en
ão na lateral. Fechadura que prenda no tampo. com garantia de 12 meses. Coria definir),

l 11295284/0001-07 INDUSTRIA ECOMERCIO MOVEIS KUU EIRELI

RS 550,00 í

Descrição: ARMARIO BAIXO EM MDF 02 PORTAS Armário baixo. sem divisão vertical, medindo aproximadamente 0.75 rn >: 0.80 mx0,45 rn, em mdf revestido
em melamlnico bp, texturizado nos dois lados da mesma cor. Portas com dobradiças de aço permitindo giro de até 270“ com visualização externa Fundo de n
ominimo 8mm de espessura. Laterais embutidas no tampo superior einferior, sendo esses de 25 mm de espessura. Pe nivelador de piso embutido na base en
ao na lateral. Fechadura que prenda no tampo, Corn garantia de 12 meses. Cor (a definir). Oprazo de validade e de 90 (noventa) dias.

'31.586.441/00O1-40 ARAGORN SUPRIMENTOS EMANUTENCAO EIRELI

''

'

.

r R$ 552.00 ;

Descrição: Armário baixo, sem divisao vertical, medindo aproximadamente 0,75 mx0,80 m>. 0.45 rn, em mdf revestido em melaminico bp, texturizado nos doi

slados da mesma cor. Portas com dobradiças de aço permitindo giro de ate 270" com visualização externa. Fundo de no minimo Bmm de espessura. Laterais

embutidas no tampo superior einferior, sendo esses de 25 mm de espessura. Pe nivelador de piso embutido na base enão na lateral. Fechadura que prenda rio
tampo. com garantia de 12 meses. CO1(Z1 definir). Validade da Proposta 90 dias Garantia 12 meses entrega 30 dias Frete, montagem eimpostos Inclusos. Proc
edência Nacional.

i T3.099,109/0001-92 EFLEX INDUSTRIA ECOMERCIO DEMDVEIS EIRELI

R$ 645,00 I

Descrição: Armário baixo, sem divisão vertical, medindo aproximadamente 0,75 ni x0,80 mx0,45 m, em mdf revestido em ntelaritinico bp, texturizado nos doi
slados da mesma cor. Portas com dobradiças de aço permitindo giro de ate 270" com visualizaçao externa. Fundo de no minimo 8mm de espessura. Laterais
embutidas no tampo superior einferior, sendo esses de 25 mm de espessura. Pé nivelador de piso embutido na base enão na lateral. Fechadura que prenda no

tampo. Com garantia de 12 meses. Cor (a definir). MARCA: EFLEX MODELO: ARM-BAIXO FABRICAÇÃO. NACIONAL

ã36222508/0001-81 BARBOSA &SOUZA COMERCIO EREPRESENTACAO DE MOVEIS LTDA

R$ 649.00 Vr

Descrição: ARMÁRIO BAIXO. SEM DIVISAO VERTICAL MEDINDO APROXIMADAMENTE 0,75 MX0,80 MX0,45 M, EM MDF REVESTIDO EM MELAMIIIICO BP, T

EXTURIZADO NOS DOIS LADOS DA MESMA COR, PORTAS COM DDBRADICAS DE AÇO PERMITINDO GIRO DE ATE 270" COM VISUALIZAÇÃO EXTERNA. FUND
ODE NO MÍNIMO 8MM DE ESPESSURA. LATERAIS EMBUTIDAS NO TAMPO SUPERIOR EINFERIOR, SENDO ESSES DE 25 MM DE ESPESSURA PE NIVELADOR

DE PISO EMBUTIDO NAE/ISE ENÃO NA LATERAL. FECHADURA QUE PRENDA NO TAMPO. COM GARANTIA DE 12 MESES. COR (A DEFINIR

i 103723487/0001-07 ESCRITORIO EARTE INDUSTRIA ECOMERCIO LTDA -

RS 650.00 à

Descrição: ARMARIO BAIXO. SEM DIVISÃO VERTICAL MEDINDO APROXIMADAMENTE 0,75 MX0,80 MX0,45 M. EM MDF REVESTIDO EM MELAMINICO BP, T

EXTURIZADO NOS DOIS LADOS DA MESMA COR. PORTAS COM DOBRADICAS DE ACO PERMITINDO GIRO DE ATE 270" COM VISUALIZAÇÃO EXTERNA. FUND
ODE NO MÍNIMO EMM DE ESPESSURA. LATERAIS EMBUTIDAS NO TAMPO SUPERIOR EINFERIOR. SENDO ESSES DE 25 MM DE ESPESSURA. PE NIVELADDR
DE PISO EMBUTIDO NA BASE ENÃO NA LATERAL, FECHADURA OUE PRENDA NO TAMPO. COM GARANTIA DE 12 MESES. COR (A DEFINIR

05695934/0001-09

ALVES &SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI

"'

_

"

——”?

R$ 670,00 r

Descrição: Armario escritório, material: madeira mdf, quantidade portas: 2un, tipo portas: de giro, revestimento: laminado melaminico, comprimento: 90 cm, al
tura: 76 cm, características adicionais: tipo baixo, profundidade: SO cm

i».40.876.269/0001-50

DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIDNAL LTDA

.

R$ 711,00 _.'

Descrição: Armário escritório, material" madeira mdf, quantidade portas: 2un, tipo portas: de giro, revestimento" laminado melaminico, comprimento: 90 cm, al
tura: 76 cm, caracteristicas adicionais: tipo baixo, profundidade. 50 cm

*04860711/0001-58 FLEXIBASE INDUSTRIA ECOMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO EEXPORTACAO LTDA

R$ 719,00 l

Descrição: ARMÁRIO BAIXO EM MDF 02 PORTAS Armário baixo sem divisão vertical, medindo aproximadamente 0,75 mx0.80 rn x0.45 m, em mdf revestido e
mntelamfnico bp, texturizado nos dois lados da mesma cor. Portas oom dobradiças de aço permitindo giro de até 270" com irisualizaçâo externa. Fundo de no
minimo 8mm de espessura. Laterais embutidas no tampo superior einferior, sendo esses de 25 mm de espessura. Pé nivelador de piso embutido na base ená
o na lateral. Fechadura que prenda no tampo. Com garantia de 12 meses, Cor (a definir).

.

_ VICTOR.IVO RODRIGUES
. .DE FREITAS
. EIRELI—

24.780.976/0001-92

.

.

_

.

-

.

. R$ 920,00
. .' .

Eiªnçgº Relatório gerado no dia 14/09/2021 14:40:50 (IP: 191.242.1B7,82)

Códi
go Validação: JXIlt08783RmxSDIOcgsdM3XvlD9fIir1AwrYYXTdKyANguC5YI<BIa2VvlOs1ORPKBb
httpzl/wvmbanoodaprecoscom.brICertificadoAutenti-zidade?

f? token=JXlkO8783RmxsDIOCgsdM3Xv1D9fMAwrYYXTdKyxUVguC5YkBIa2VwQs1ORPK3b
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CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final
“

_

.

Descrição: ARMÁRIO BAIXO EM MDF 02 PORTAS« Armário haixo, sem divisão vertical. medindo aproximadamente 0,75 nt x0,80 mx0,45 m. em mdf reveslid
em melamlníco bp. texturizado nos dois lados da mesma cor. Portas com dobradiças de aco permitindo giro de ate' 270" com visualização externa. Fundo d .

ominimo Bmm de espessura. Laterais embutidas no tampo superioreinferior, sendo esses de 25 mm de espessura. Pé nivelador de pisoembutido na basek
ão na lateral. Fechadura que prenda no tampo, com garantia de 12 meses. cor (a definir).

[31.157.789/0001>-12 JORGE LUIZ DE GUSMAO BUARQUE EIRELI

.

v 113100000

Descrição: Amwário bairro, sem divisão vertical, medindo aproximadamente 0,75 rn x0.80 mx0,45 m, em mdf revestido em rnelammico bp, texturizado nos doi
slados da mesma cor. Portas com dobradiças de aço permitindo giro de até 270" com visualização externa. Fundo de no minimo 8mm de espessura. Laterais
embutidas no tampo superior einlerior, sendo esses de 25 mm de espessura. Pé nivelador de (riso embutido na base enão na lateral. Fechadura que prenda no
tampo. Com garantia de 12 meses. Cor (a definir).
r

-

t 89.278.519/_00D1«40 MARCENARIA SULAR LTDA

_

.

R$ 1101100

Descrição: Item 5Armario baixo. sem divisão vertical, medindo aproximadamente 0,75 mx0,80m xOASm Em mdl revestido em melaminrco hp, texturizado nos
dois lados da mesma cor. Portas com dobradiças de aco permitindo giro de até 270" com visualização externa. Fundo de no minimo Bmm de espessura. Later
ais embutidas no tampo superior einferior. sendo esses de 25 mm de espessura. Pé nivelador de piso embutido na base enão na lateral. Fechadura que prenda
no tampo. com garantia de 12 meses. Cor (a definir).
,

' 02.604.235/00D1-62

LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA

'

R$ 1.300.130

L_____»_,._____________._______________._í_______________

Descrição: Armario baixo, sem divisão vertical, medindo aproximadamente 0,75 mx0,80 my0,45 m, em mdf revestido em melamlnico bp. texturizado nos doi
s lados da mesma cor. Portas oom dobradiças de aço permitindo giro de até 270" com visualização enema. Fundo de no minimo àmm de espessura. Laterais
embutidas no tampo superior einferior, sendo esses de 25 mm de espessura. Pé nivelador de piso embutido na base enão na lateral. Fechadura que prenda no
tampo. Com garantia de 12 meses. Cor (a definir).

Preço Site de Dominio Amplo 1

R$ 573.80

I n c [IIA/:, 5 º d a IrV65de 0711911111!» (102027

Site: Magazine Luiza (hnpszl/twhvmagazineluizacombrl)
Produto: Armário credenza 2 portas pandin pe40 - nogueira
Descrição:
D a t a / H o r a Inclusão: 14/09/2021 10:22:13
CNPJ: 4 7 9 6 0 9 5 0 / 1 0 5 8 - 3 6
Telefone: 0 8 0 0 773 3838
Url:

Preço Sito de Dominio Amplo 2

RS 626.00

Inc. lim/:. ã º d a I N 6568 0 7 d e J w h o 0412027

Site: Amazon (httpsz/lwvrwamazoncombrl)
_
Produto: Armario Baixo para Escritório 2 Portas Credenza PEAO Pandin Moveis Walnut
Descrição:
Data/Hora Inclusão: 14/09/2021 14:38:43
CNPJ: 154363340/0001-03
Telefone: 0800-038-0541
Url:

item 14: Roupeiro de aço 16 portas

Preço Estimado, RS “966,55 (un)
Quantidade

Percentual: - Preço Estimado Calculado: RS 1960,55

Descrição

Média dos Preços obtidos" R$ 1.960,55
0559018056

,_ 1unidade
. .Roupeiro de aço 16 porras,
altura 1975mm, largura 1225mm, profundidade 400 mm
_ _ _ - _ _ _ e z _ _ . . . . _ . _ a
_ .í ._. . _ . . . _ . _ _ _ . . _ . - _ _ . . _ _ _ . _ _ - _ _ _ — - — a - — — - - — - — —- v_
——
-—J
-—»—————Pre Ço Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Finais

R$ 158179

esq-== Relatório gerado no dia 14/09/2021 14:40:50 (IP: 1912424315»

- qiçafçbíís, Códi
go Validação: JXlk08783Rmx$DlOCQSdNBXtADQYMAMYYXTGKyxkNguCãYkBlí-JZWWJS10RPK3b
trttpJ/vrwvmbancodepreooaoom.or/Cerlilicadolxutenticidade?
loken=JXIk08733RmxSDIOCQsdMSXWD9lMAwrYYXTdKyxUVguC5YkBIa21/w0s10RPK3b

45 l51

mc. (Art. 5 º da IN ó ã d e D7deJu/hode2l72I

FUNDOsiçãodemovei
MUNICIPALsDEdivSAÚDE
ObjÓrgão:eto: Aqui
ersos, aDEserJOIemNutVIiLliLEzados nas Unidades da Secretaria

ModalidDatade:a: 20/07/2021
Pregão Eletrô09100
nico

Municipal da Saúde de Joinville e nasãrnidades do-Hospital Municipal São dose.

%í/

spp; SW,

Descrição: Armario aço - Armário aço, acabamento superficial: fosfatizado, cor: cinza,
quantidade portas: 16 un, altura: 1,90 m, largura: 1.20 m, profundidade: 0,40 m,
caracteristicas adicionais: tipo roupeiro

ldemjficaçãº: Nopwgãºgmgzgzi i
UASQ45QQZ7
Lote/uem: ” 4

CatMat: 421307 -ARMÁRIO AÇO

Ma: «
Adjudicação: 16/08/2021 08:40
Homologação: 16/08/2021 17:07
Fonte: wwvncomprasgovernamentaisgov
.br

Quantidade: 8 0
Unidade: Unidade
U F : SC

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

. _ . . _ . .f _ú
_ . . _ _ _ _ _ _ . .
. _

81.340.960/0001»00

_

.

Valor da Proposta Final

.

.

.

_

_

_

.

_

.

_

_

.

_

,

,, - .

CELI PRODUTOS DE ACO LTDA

. ,

,

..

_

R$ 1.215,00

* VENCEDOR '
_

_.._...._.._
_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

, ,_
, . _ _ _.- _

,

_. _ , , . . _
,

Descrição: 23224 —
Armário guarda-volumes 16 ponasFabricado em chapa de aço 26, com lõportas, sendo 4por coluna. Pinturaeletrostãtica apo, na cor cinza

.Portas na corazul escuro com respiro. com lechamentodas portas através de lechaduras individuais(em cada porta) que permita autilização decadeados. Ai
echadura deverá possuircarenagem ou sistema de pirão que impede ocontato do cadeado com apintura doarmãrio. com pés corn sapatas plástica ouprotetor
es plasticos. Dimensões: com, nomlnimo, 1800 mm e, no máximo, 2000 mmde altura, corn, no minimo, 1200 mm e, nomáximo, 1400 mm de largura ecom, no
minímo, 400 mm e, no máximo, 450 mm deprofundidade.
. . - . -—

a

_

.

_

.

_

i 15310347/0001-54

_

_

_

.

_

_

_

.

_

_

f

í

_
, -. .___. .. _
_ _
. _ — _ . _ . í . . . . _ _ — _- _
. í_ _—
-_
» _
- . ._ _
. ..

DSE. INDUSTRIA ECOMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA

l i . - L A D. _
O
_ _ _ , _.

.

.
_.

a

...

...

_7_

.

v

.

_

_

» .

R$ 1.299,99
a

,

_

.

_
_
. _
_ . - . . _ _ . . . â . _ T _ ,_ ,

..

.

_ _ . _ , ,, ,

_ _

Descrição: 23224 -Armario guarda-volumes 16 portasFabricado em chapa de aço 26, com lõportas, sendo 4por coluna. Pinturaeletrostalica apo, na cor cinza
. Portas na corazul escuro com respiro. Com fechamentodas portas atraves de fechaduras individuais(em cada porta) que permita autilização decadeados. Al
echadura devera" possuircarenagem ou sistema de pilão que impede ooontato do cadeado com apintura doarmario. com pés com sapatas plastica ouprotetor

es plásticos. Dimensões: com, nomlnimo. 1800 mm e, no máximo, 2000 mmde altura. com. no minimo, 1200 mm e, nomáximo, 1400 mm de largura ecom, no
mínimo, 400 mm e, no maximo. 450 mm deprolundidade.
_

_

' 19758320/0001-33

.

_

.

ZTLB COMERCIO ESERVICOS EIRELI

_

R$ 1.300,00

Descrição: 23224 -Armário guarda-volumes 16 portas Fabricado em chapa de aço 26, com 16 portas. sendo 4por coluna. Pintura eletrostática apó, na corcín

za. Portas na cor azul escuro com respiro, com fechamento das portas através de fechaduras individuais (em cada porta) que permita autilização dr.- cadeados

.Afechadura deverá possuir carenagem ou sistema de pilão que impede ocontato do cadeado com apintura do armário. Com pés com sapatas plastica ou pr
otetores plasticos, Dimensões: com, no mínimo. 1800 mm e, no maximo, 2000 mm do altura, com, no minimo, 1200 mm e, no maximo, 1400 mm dr: largura ec
om, no mínimo, 400 mm e, no máximo. 450 min de profundidade. Prazo de validade da presente proposta 60 (sessenta) dias, acontar da data de sua apresenta
ção.

,

: 82476144/0001-83

_

_

.

ALER COMERCIO DE MOVEIS LTDA

.

.

R$ 1.455,80

Descrição: Armario guarda-volumes 16 portas Fabricado em chapa de aco 26, com lõportas, sendo 4por coluna. Pintura eletrostática apó. na cor cinza, Porta
sna cor azul escuro com respiro. Com Iechamenlo das portas através de fechaduras individuais(em cada porta) que permita autilizaçâo de cadeados. Alecha
dure devera possuir carenagem ou sistema de pitão que impede ocontato do cadeado com apintura do armário. Com pés com sapatas plastica ou protetores

plásticos. Dimensões: corn, no minimo, 1800 mm e, no máximo, 2000 mm de altura, com, no minimo, 1200 mm e, No máximo, 1400 mm de largura ecom, no
minimo. 400 mm e, no maximo, 450 mm de profundidade
_

305351737/0001-78

. —..a» — " ,

FERNANDO DE AVIZ

R$ 1.470,50

Descrição: CONFORME ANEXO
_

: 07819734/0001-46 PLANERR COMERCIO DE FERRAMENTAS EMANUTENCAO EIRELI

_

_

RS 2.031,25

Descrição: Armario aço, acabamento superlicialzToslatizado, cor: cinza, quantidade portas: 16 un, altura: 1,90 m, largura" 1.20 m, profundidade: 0,40 m, caracle
rlsticas adicionais: tipo roupeiro
, _ _ _ . -_

. . . . . f f . _ . . , _ _ _“ _ «
.

04.563.25õ/0001-68

É

?

-

.
_-_
__ _ .- _ - - — - . . — — _ - — . . — _ — — . — - - - . —
-—
- — — — — — - — - -—-- -

SUPRIMOVEIS MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA

--

RS 3.000,00

Descrição: 237,24 -Armário guarda-volumes 16 portasFabricado em chapa de aço 7.6, com lõportas, sendo 4por coluna. Pinturaeletrostatica apo, na cor cinza
,Portas na coiazul escuro com respiro. com lechamentodas portas através de fechaduras individuais(em cada porta) que permita autilização decadeados. Al
echadura deverá possuircarenagem ou sistema de pitão que impede ocontato do cadeado com apintura doarmário, com pés com sapatas plàstica ouprotetor
es plásticos, Dimensões: corn, nomlnimo, 1800 mm e, no máximo, 7.000 mmde altura, com, no minimo, 1200 mm e, nomáximo, 1400 mm de largura ecom, no
minimo, 400 mm e, no máximo, 450 mm deprofundidade.

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Finais
Inc lArl 5ªdalN65deD7deJtHhode2027

R$ 1.627,31
__

___” '

_____H____. _» ________4 '___V

Órgão: Prefeitura Municipal de São Domingos do Prata

__

v

Dalai 20/07/2021 08:30

“l.ª-"&, “ º Relatório gerado no dia 14/09/2021 14:40:50 (IP: 1912423732)

'

Código
Validação: JXIk087B3Rmx$Dl0CgsdMBXMDSÍMAWrYYXTdKyAJVQUCSYKBIaZVVª/Qs10RPK3b
httpJIv/wwhancodeprecos.com.brlcerliticadoAutenticidade7
f? loken=JXIk08783RmxSDl0CgsdM3XvlD9lMAwrYYXTdKyxlNguC5YKBIe2VwQs10RPK3b
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f???Ãgvíràn-zé-i-iàvrªâtDis? 1.º?»
: '

If; —»

.

v

',-v_5v__5.

__-'__,:_,_*-__':_«v5,_-v-;-' __

ioga,-.; -_-,;:sg-._-,-.,,.-,_-,__.v,___ tá

_ ._

Objeto: Registro de Preços para eventual efuturofornecimvento de equipamentos

, v

“,a-,.

_

eletrônicos, eletrodomesticos) imóveis, lielíedouros ecorrelatos.

. . ;- s - - - . , » . - . - . , . , , — — .

3.3 _

—,

..»

-,

Modalidade: Pregão Eletronico

.

spp; sim

__

_

_

Descriçao, Armário
para roupa»
Armario roupeiro de,aço, cor' cinza,- '“i_6 'Portas, Chapa 26 m mentmcacao- Nopmgªº-znom ,UASG_9e52-|9
“', ."
. ..

_.

_-_F_ªilao p/cadeado individual,

_

CatMat: ZOAMB-ARIi/IARIO PARA ROUPA _____v_v_«v _ _

LKM"

_ _-_

____ _v

, _?

Í“

'

_ __

_

Lote/"em, IB

_ _ _

_ __ v

.

'

Ma, ““Ata

' ' »

Adjudicação: 30/07/2021 05:19
Homologação: 06/08/2021 13:21 .

v

,.
4

Fonte: WWWJIOMDTBSQOVEÍUBITIERIBISQDV .:

_'.,='1

.br“

j'

i

Quantidade: 6

A
.

.“

,,,

.Í

:

'

___ç_-,v._,_,_,!, __ “Titã, ,_v.,_,?uí_,_vgli.,_______

ii

'»

CNPJ

'

UF: MG

,

.

:

"Í

.

.

-

,

v Razão Social do Fornecedor

traiu.-i «- .pagpaiggrtªun-f-m _ .. foz-:. errar.-it r,-1.__--_.ã-ª7g,',_t_v_;u;_- f:;
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Descrição: Afmárjo roupeiro de aço,—cor cinza, 16 Portas, Chapa 26 m-Pitão pi cadeado individual,

'

Valor da Proposta Final
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Descrição: Armário roupeiro de aço. cor cinza, 16 Portas, Chapa 26 rn - Pirão pl cadeado individual.
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Descrição: Armário roupeiro de aço, cor cinza, 16 Portas, Chapa 26 m- Pilão p/ cadeado individual.
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Descrição: [gçrrlávrid roupeiro dve açofcoi cinzafJç Portas, _Cl_rapa_26_n3 »Pilão pl cadeado individual
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Descrição: Ilimario «roupeiro de aço, cor cinza, 16 Portas, Chapa 26 .
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Descrição: Armario roupeiro de aço, cor cinza, 16 Portas, Chapa 26 rn -Pilão pl cadeado individual Validade da Proposta 60 dias Garantia 12 meses entrega 10
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dias Frete, montagem eimpostos Inclusos. Procedência Nacional.
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Descrição: Armário roupeiro de aço. cor cinza, 16 Portas, Chapa 26 m—
Pirão p/ cadeado individual,
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Descrição: Aimário roupeirode aço,_cor cinza, 16 Portas, Chapa 26 m—
Pilão p/ cadeado individual,
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Descrição:fimarioªroupeiio de' ãço.“ cor cinza”, 16 Portas, Chapa 26 m-Pilão pácadeado individual.
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Descrição:
Agmárioroupeiro
dé aço,.- cor cinza,
Chapa 26 m-Pilão p/ cadeado individual.
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Descrição,: Afrmayrio roupeiro de aço, cor cinza, 16 Portas, Chapa 26 rn -Pilão p/ cadeado individual.
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Descrição:Amtári
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lundidade 420 mm Bitola 8525 Obs.: Catalogo em anexo.

h-

,1;,
“

=.

Descrição: Armário Roupeiro de Aço N' de portas 16 Altura gabinete 1320 mm Altura pe" nivelador 00 mm Largura gabinete 1225 mm Portas 272 ir. 420 mm Pio
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Descrição;Éiivrfiàriououpeiio deaç_o,corv cinza, 16Portas. Chapa 26rn -Pirãop/cadeadoindividual
.,_- ,. ,. _, 'e,

.?3'1' ,

.e, !. . -.». . .v-,-,z;_sxaª_ __ ".l:__,_€ti1. %)— Jiaªfrllltâíivplªflõirãªªâê-l _--—91_i;gt»g fdp) sªgzªlfàl-rêf 4.31»,

Rala-tório géfàáifiiíidiá 1410575021 14:40:50 (r ÉÉ 1'91.24z'.1a7.sz)

iªsªLª-zíêª
, .
gt... 2-, coa: 9“ováiiúãªÇª oêªuxiitoanisizâfxsoio ' “samãxwosrmitwiwxrox

'

9uC5YlcBla2VvtQs10RPK3b

grgªgg“ “iiwaiwWIiíãhêodéBFl-ízâêêíxãíoí/çãriincadbiiúteirirciaáçie? =*** ==: — ' —
i-tszífj"
iókiíri=JxiréuensaizmxsoiocgsaMaxutjÃMA-ízrvvxrdxyxuvgucsvkeiazvmsianexar»
pre-,", ,—,— 'ºaj«ígªiª“ .:.»,
,--r.
w- .“ ' * =: .:.; r. _:- . w;. ,,,. “uu'-vj »“, .
.r

p

nuno,-.-_-_.Ipu -.;t-,=.;«1Ht--.«««.-rLgv-ivxim-_ >“ :-í_'_»., ,,:1.
—
fg,- pr,-rey
v-ec-É-tfª-f—- «warm-F'n?
U;" **"

-' __ “" * “', '

Descrição: Aimario ioupeiro de aço. cor cinza, 16 Portas, Chapa 26 rn -Pilão p/ cadeado individual.
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CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

Descrição: Armário roupeiro deaço,corcinza, 16Portas.Chapa26m—
Pirãop/cadeadoindividual.

q

Preco (Compras Governamentais) 3: Media das Propostas Finais

R$ 1.697,12

Inc. rAn, 5 ª ds nvsádeohfeJu/nodezuzr

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAHV/PR
objeto: constituía presente objeto ao Registro de precos para Aquisição de material

Data: 01/07/2021 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico

permanente do tipo mobiliário para a manutenção das atividades dos diversos

Departamentos do munícipio de Anahy«PR, cumprindo requisitos constantes no

sRp; SW,

'demmcaÇãº: Nºpfegãºªzzoz] , uAsGzgsswª

A n e x o l..

Lote/Item: / 1 2

Descrição: Armário aço -Armário aco, acabamento superficial: Iosfatizado, cor: cinza,

quantidade portas: 16 un, altura: 1,90 rn, largura: 1,20 m, profundidade: 0,40 m,

caracteristicas adicionais: tipo roupeiro
Gamal, 471307 _ARMÃRIO ACO

_ _

m? ,
'

Adlºdlºªºâº“ 02/07/2021 093º
Iiomologacão: 02/07/2021 09:36
Fonte: wwwncontprasgovernarnentaisgov
.br

Quantidade. 3
Unidade. unidade
UF: P R

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

. 10.636.548/OO01-86

Valor da Proposta Final

GAMMA INFORMATICA EMOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA

' VENCEDOR *

R$ 1.490,00

v

Descrição: CONFORME DESCRIÇÃO NO EDITAL

, " V?

'

; 34,832.3B1/0001-97' ESCOLARES INDUSTRIA ECOMERCIO DE MOVEIS LTDA ,
R$ 1.658,99
Descrição: ROUPEIRO DE AÇO CHAPA 25 GUARDA VOLUME C/ I6 PORTAS PEQUENAS C/ PITÃO PARA CADEADO MED. ALT. 2000 XLARG. 1230 )( PROF. 400
M M N A COR CINZA CRISTAL

| 25325301/0001-15

PAPIROS -MOVEIS EELETRO -EIRELI

R$ 1.659,00

Descrição: ROUPEIRO DE AÇO CHAPA 25 GUARDA VOLUME C/ Iô PORTAS PEQUENAS C/ PITÃO PARA CADEADO MED. ALT. 2000 XLARG. 1230 .V. PROF, 400
M M N A COR CINZA CRISTAL

f oêloaoÍgss/oooi-Ar ceeDA COSTA -MOVEIS EELETRO

RS 1.559,00

Descrição: ROUPEIRO DE AÇO CHAPA 25 GUARDA VOLUME C/ 16 PORTAS PEQUENAS C/ PITÃO PARA CADEADO MED. ALT. 2000 XLARG, 1230 )( PROF. 400
M M NA COR CINZA CRISTAL

26,655.819/0001-80

MAW COMERCIO DE MOVEIS EEQUIPAMENTOS LTDA

R$ 1.700,00

DescriçãVoDROUPEIRCI DE AÇO CHAPA 25 GUARDA VOLUME c/ 16 PORTAS PEQUENAS c/ PITÃO PARA CADEADO MED. ALT. zooo xums. 1230 ÉÍPRDF. 400 '
M M N A COR CINZA CRISTAL

00.893.381/0001-8S CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBO

R$ 1.700,00

Descrição: Armario aco, acabamento superiiciã: Iostatizado, cor: cinza, quantidade portas: 16 un, altura: 1,90 m, largura 1.20 m, profundidade. 0,40 m, caracte
rtstices adicionais: tipo roupeiro

L36.953.803/00O1—08 VIOLA MIX MOVEIS —
EIRELI

R$ 1.700,00

Descrição: ROUPEIRO DE AÇO CHAPA 26 GUARDA VOLUME C/ 16 PORTAS PEQUENAS Cl PITÃO PARA CADEADO MED. ALT. 2000 XLARG. 1230 XPRDF. 400
M M N A COR C I N Z A CRISTAL

13.579.783/0001-5I

MARCELO MOHALLEM

' R$ 2.000,00

Descrição: ROUPEIRO DE AÇO CHAPA 26 GUARDA VOl.UME C/ 16 PORTAS PEQUENAS c/ PITÃO PARA CADEADO MED. ALT. 2000 >< LARG. 1230 xPROF. 400
M M N A COR CINZA CRISTAL

Preco (Compras Governamentais) 4: Média das Propostas Finais
mc mir. 5ºda/iv 65:16 07deJulhade2t777

R$ 1.884,17

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _______ _ _ _ _ _ _____v_______ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE 00 NORTE
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RN

Data: 29/06/2021 09:00
Mºdaudade; Pyggãº gmuõnico

Objeto: Aquisição de equipamentos eInateriai permanente para ocampus de Caicó/RN.,

omg-:" Relatorio gerado no dia 14/09/2021 14:40:50 (IP: 191.24z.1a7.s2)

%%%&;'s. ' Códi
go Validação: JXIk08783RmxSDIOCgsdWXMDQIMAWrYYXTdKwdJVguCSYKBIaZVWQS10RPK3b
nttpz/Mwwjzancodeprecoscom.orlcertiticadoAutenticidade?
token=JXIk08783RmXSDIOCgsdM3Xv1D9fMAwrYYXTdKyANguC5YkBIa2VwOs1ORPKSb

48 l51

Descrição: Armario aço -Armario aco, acabamento superãcial: fosfatizado, cor: cinza,
quantidade portas 16 un, altura: 1,90 m, largura: 1,20 m. profundidade: 0.40 m.

SRP: NÃO
Identificação; Nºpyegãdggzoz] / UAsG;g25543

caracteristicas adicionais: tipo roupeiro

Lote/“em: ns

O

Ata: tinta./Ata
Adjudicação: 06/07/2021 18:03

'

Homologação: 12/07/2021 10:39
'

Fonte: wwwcomprasgovernamentaisgov
.br

Quantidade: 2
Unidade: Unidade
UF: R N

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

' 38.110.015/0D01-B5

Valor da Proposta Final

FLM DE SOUZA COMERCIO LTDA

R$ 1.144,50

* VENCEDOR '

Descrição: 23 Armário aco, tipo roupeiro. Especificações minimas: acabamento superficial fosfatizado ou superior, com 16 portas efecho para cadeados. corc
inza. Dimensões aproximadas: Altura 1,90m x Largura l,20m x Prof 0,40m, Garantia minima de 12 meses contra defeitos de fabricação apartir da entrega. FAB
RICANTE: AÇO EXPRESS MOVEIS MARCA: AÇO EXPRESS MOVEIS MODELO. ARMAÇ UND ZR$ 1.584,00 R$ 3.165,00

. 70307939/0001-89

ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO

R$ 1.550,00

Descrição: Armário aço, acabamento superficial: fosfatizado, cor. cinza. quantidade portas: 15 un, altura: 1,90 m, largura: 1,20 m. profundidade. 0.40 nt. caractc
risticas adicionais: tipo roupeiro

_111104395/0001-17

REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA

RS1.739,37

Descrição: Armario aco, tipo roupeiro. Especificações minimas: acabamento superficial fosfatizado ou superior, com 16 portas efecho para cadeados, cor cinz
a. Dimensões aproximadas: Altura 1,9f1m x Largura 1,20m xProf OAOm. Garantia minima de 12 meses contra defeitos de fabricação apartir da eittrega
04063503/0001-67

SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

R$ 1.887,00

Descrição: Armario aco, tipo roupeiro. Especificações mínimas: acabamento stiperficial fosfatizado ou superior, com 16 portas efecho para cadeados, cor cinz
a. Dimensões aproximadas: Altura 1,90m xLargura 1.2Dm xProf omni, Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação a partir da entrega.
- 39.831 .04T/0001-32

ACM COMERCIO EINSTALACAO EIREU

RS 3.100,00

Descrição: Armário aco, acabamento superficial: tosfatizado, cor. cinza, quantidade portas: “Iô un, altura. 1,90 m, largura: 1,20 m, profundidade“, 0,40 rn, caracte
rísticas adicionais: tipo roupeiro

.é
Preço (Compras Governamentais) 5: Média das Propostas Finais

R$ 2.942,33

Inn rA/r. S º d a I N 65116 07deJi/lho d e 2 0 2 I

Órgão: SECRETAIA-GERAL DE GOVERNO - SGG

Data: 14/05/2021 09:01

Secretaria da Educacão do Estado do Tocantins

Mddatidªdei pregão Qetfõnico

Objeto: Registro de Preços, visando a aquisição de mesas, cadeiras, conjunto aluno,

<

ggp: sn,/,

conj
unto professonvconjunlo refeitório, arquivos, armariosr, estantes. gaveteiros. Idemmcacãº,
Nºpregâºn 2021 ,UASQQZW“
prateleiras elongarinas. para compor eatualizar os mobi iários das Unidades
Low/nem: zl"
Escolares da Rede Estadual de Ensino, visando atender as Escolas Regulares e

.

Escolas de Tempo Integral que serão inauguradas, conforme as especificações
técnicas descritas no Termo de Referência. Anexo II..

[“a' ““Ala
Adiudicªcãº: 13/03/2021 03332

Descrição: ARMÁRIO ESTANTE -Armário de Aço Roupeiro com 16 Portas: Armario de aco Hºmº1º9ªºãº? 13/05/2021 12351
roupeiro, com 16 compartimentos individuais dispostos em 4colunas e4portas
em cada coluna com portas pivotantes independentes ede eixo vertical. Produto
elaborado em chapa de aco laminado a frio SAE 1010/1020.
C a t M a t : 20591 - ARMARIO TIPO ESTANTE

Fonte: wwwcomprasgovernamentaisgov
.br
Quantidade; 935
u n i d a d e ; unidade
UF: T O

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

54.826.367/0004-30

MAOMOVEIS INDUSTRIA ECOMERCIO DE MOVEIS LTDA.

Valor da Proposta Final

R$ 2.112,00

'VENCEDOR '

|.

.

adiar-aa., «“ª Relatório gerado no dia 14/09/2021 14:40:50 (IP: 191.242.187.82)

fígfêiªãuj Código Validação: JXIKOBTBSRmxSDIOOgsdMSXtADBfMAWrYYXTdKyNNguCSYKBIaZVMDs1ORPKSb
'

httpJ/wwwbancodeprecosoom.brICertit1cadoAutenticIdade?

token=JXlk08783RmxSDIOCQSdNOXMDQIMAWrYYXTdKyxIJVQuCSYKBIa2VwQsIORPKBD

49 r51

»

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Provºªlª Flnªl

Descrição: .Armario de Aço Roupeiro com 16 Portast Armário de aço roupeiro, com 15 compartimentos individuais dispostos em 4colunas e4portas em cada
coluna com portas pivotantes independentes ede eixo vertical. Produto elaborado em chapa de aço laminado afrio SAE 1010/1020, corpo, divisórias, portas, o
rateleíras ereforço das portas em chapa 3220175 mm), Base em chapa de aço 3:18 (125 rnm). Duas dobradiças internas por porta, não visíveis na parte exteri
or do movel em chapa de aço laminado afrio fã14(1,€i mm), com pino para travamento em aço carbono zincado branco, com õdmrn de comprimento ecorpo c
m4,75mm de diametro. sistema de tranca dotado de fechadura de tanrbor cilindrico enrbutida com no rrrinimo 4pinos ecom chaves em duplicata ou preparaç

ão para uso de cadeado (que não acompanha ontovel). Travamento com sistema de Iingueta. Bordas acessiveis aos usuários devem ser arredondadas elivres
de rebarbas. não devendo apresentar pontos cortantes. Os cantos das dobras deverão conter recortes para alívio, evitando cantos cortantes epontiagudos, br:
mcomo não deverão possuir rebarbas metalicas. Prateleiras fixas não visíveis na parte externa, com dobras duplas nos bordos da frente efundo. sendo a l' do
bra com no minimo 20mm ea2' dobra com no minimo 10mrn. As dobras laterais simples devem ser no minimo com Zornm, Portas com dobras duplas em tod

ooperimetro, 1ª dobra com minimo Zomm e2“ dobra com minimo tãmm, Base com dobras duplas, l ' dobra com no minimo zontrn e2“ dobra com minimo 1
5mm, Os reforços das portas devem ser soldados as mesmas através de solda ponto espaçados uniformemente. Fixar portas por meio de dobradiças embutid
as esoldadas com no minimo 75 mrn de altura total, com duas unidades por porta, dobradas em prensa formando um cilindro para encerre do pino, Rebater a

1800 adobra interna das portas, no lado de fixação das dobradiças. Na parte superior do chapeu devera conter alogomarca do fabricante estampada em alto r
elevo. 0 acabamento das dobras nos cantos do tampo do armario deve ser com fechamento sem autilização de solda externa em que aunião das chapas fica

nas laterais com cortes feitos em 45” (arremate). Sistema de aeração anti-pd em todas as portas tipo veneziana, com cinco aberturas, na posição horizontal ec
om angulo de abertura externo, confeccionado por meio de repuxo ecizalhamento, com no minimo 75mm de largura elomm de altura. Pés confeccionados em
aço carbono chapa #14 (1,90mnt) de espessura, estampado edobrado, com desenho de conicidade negativa edobrado em 'L' com 100ntm de comprimento e
aba de õtlmm na parte superior. Para controle do desnfvel do piso possui 4(quatro) sapatas niveladoras em nylon injetado, para contato na superficie do piso e
acabamento em chapa de aço estampado cromado ou zincado. Amontagem do roupeiro dever ser por meio de encaixes etravamento por meio de rebites de al
umfrtio, sem autilização de soldas. Tratamento antiferruginoso das superficies com resistência ãcorrosão em superficies com tecnologia nanocerãnrica corn
conversor quimico de zirconio com adição de tensoativo desengraxante erevestimento, livre de componentes orgânicos voláteis emetais pesados tóxicos. Pint
ura em tinta em pó hlbrida, epóxi-poliéster. eletrostática. com caracteristicas antibacterianas, polimerizada em estufa, com espessura minima de 40 microns e

aderência ito/yo com tempo de cura de 10 a30 minutos etemperatura entre tam: a22013. Cor cinza - RAL 7040. Injetados na oo' cinza compativel, Dimenso
es. Altura: 1950mm (+/-10mm); Largura: l250mm (+/10mm), Profundidade: 400mm (+i«t0mm) Declaramos que nos valores propostos estarão inclusos todos
os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais equaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do n
bjeto Validade proposta éde 60 (sessenta) dias. Declaramos aceitar, todas as condições estabelecidas no edital eem seus anexos.
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Descrição: Armário de Aço Roupeiro com 15 Portas: Armario de aco roupeiro, com 16 compartimentos individuais dispostos em 4colunas e4portas em cada
coluna corn portas pivotantes independentes ede eixo vertical. Produto elaborado em chapa de aço laminado afrio SAE 1010/1020. Corpo, divisórias, portas, p
rateleiras ereforço das portas em chapa #22 (0,75 mm). Base em chapa de aço #18 (1,25 mm). Duas dobradiças internas por porta, não visfveis na parte exteii
or do movel em chapa de aço laminado a frio #14 (1,9 mm), com pino para travamento em aço carbono zincado branco, com õámm de comprimento ecorpo co
rn 4,75mm de diámetro. Sistema de tranca dotado de fechadura de tambor cilíndrico embutida com no minimo 4 pinos ecom chaves ent duplicata ou preparaç

ão para uso de cadeado (que não acompanha omovel). Travamento com sistema de lingueta. Bordas acessiveis aos usuarios devem ser arredondadas elivres
de rebarbas, não devendo apresentar pontos cortantes, Os cantos das dobras deverão conter recortes para altvio, evitando cantos cortantes epontiagudos, be
rn como não deverão possuir rebarbas ntetálicas. Prateleiras fixas náo visíveis na parte externa, com dobras duplas nos bordos da frente e fundo, sendo a 1" do
bra com no minimo 20mm e a 2' dobra corn no minimo tontm, As dobras laterais simples devem ser no minimo com 20mn1. Portas com dobras duplas em tod

oopertnietro, l ' dobra com minimo 20mm e2ª dobra com minimo ISmm. Base com dobras duplas, l ' dobra com no minimo 20mm e2' dobra com ntfninto 1
5rnm. Os reforços das portas devem ser soldados "as mesmas através de solda ponto espaçados uniformemente. Fixar portas por meio de dobradiças embutid
as esoldadas corn no minimo 75 mm de altura total, com duas unidades por porta, dobradas em prensa formando um cilindro para encaixe do pino. Rebatcr a
1800 adobra interna das portas, no lado de fixação das dobradiças. Na parte superior do chapéu devera conter alogomarca do fabricante estampada em alto r
elevo. Oacabamento das dobras nos cantos do tarfipo do armário deve ser com fechamento sem autilização de solda externa em que a união das chapas fica
nas laterais com cortes feitos em 45ª (arremate). Sistema de aeração anti-pó em todas as portas tipo veneziana, com cinco aberturas, na posição horizontal ec

om ângulo de abertura externo, confeccionado por meio de repuxo ecizalhamento, com rio minimo 75mm de largura elomm de altura. Pes confeccionados em
aço carbono chapa #1 4(t .90mm) de espessura, estampado edobrado, com desenho de conicidade negativa edobrado em 'L' com l00mn1 de comprimento e
aba de õomrn na parte superior. Para controle do desnfvel do piso possui 4(quatro) sapatas niveladoras em nylon injetado, para contato na superficie do piso e
acabamento em chapa de aço estampado cromado ou zincado. Amontagem do roupeiro dever ser por meio de encaixes etravamento por mero de rebites de al
uminio, sem autilização de soldas. Tratamento anti-ferruginoso das superfícies com resistência acorrosão em superficies com tecnologia nanocerântica com
conversor quimico de zircõnio com adição de tensoativo desengraxante erevestimento, livre de componentes orgânicos voláteis emetais pesados tóxicos. Pint
uia em tinta em pó hfbrida, epóxi-poliéster, eletrostática, com caracteristicas antibacteriartas, polimerizada em estufa, com espessura minima de 40 microns e
aderência xO/yo com tempo de cura de 10 a30 minutos etemperatura entre 1B0'C a220'C. Cor cinza —RAL 7040. Injetados na cor cinza compativel. Dinrensõ
es: Altura: 1950mm (rl-mmm): Largura: l250mm (+/t0mm); Profundidade: 400mm (+!-Iommi Documentação Tecnica, Olicitante fornecedor deverá apresent
ar aseguinte documentação técnica em nome do fabricante do prodirto no prazo de cinco dias uteis: -Certificação do Processo de Preparação ePintura em SU
perfícies metalicas acompanhado dos seguintes ensaios: »Resistencia aCorrosão por exposição aNévoa Salina por 340 horas de exposição -ABNT NBR 8094.
1983 -Resistencia aCorrosão por exposição atmosfera úmida saturada por 340 horas de exposição -ABNT NBR 80959015 «Resistencia aCorrosão por exposi
ção ao Dióxido de enxofre por 10 ciclos -ABNT NBR 80963983 -Ensaio para determinação de massa de fosfatização ADeterminação da verificação da espessu
ra da camada -Determinação da flexibilidade por mandril cônico -Determinação da verificação da aderência da camada -Determinação do brilho da superficie -

Determinação da dureza ao lápis -Resistencia de Revestimentos Orgânicos para efeitos de deformação rapida (impacto). obs. Serão aceitos relatorios de ensa
io executados dentro de um periodo de 12 (doze) meses anteriores adata da solicitação para apresentação da documentação tecnica.
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Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

Descri
ção AÍÍTEÉEÍÍO (le Aco Roupeiro com 76 Portas: Aimái lG de êÇ0i<3l1pSll'G,CGn'i lh compartimentos individuais rlispostos em 4colunas e4portas esticada a
coluna «“rom portas pix/utentes independentes ede eixo xrertical. Produto elaborado em chapa de aço laminado afíIO SAE lol OH DZD. Corpo devisória s, po: ta: ,
rateleiras e reforço das portas em chapa #22 (0.75 mm) Base em chapa de aço #18 0,25 rrrn) Duas dobradiças internas por porta não xiisitreis na parte ez“. 'l
or Lio iiriovel em chapa de aço laminado a ino #14 0,9 mm). com pino para travamento em aço carbono zincado branco, com ôdmm de izoirrpiirrienlo omico iti
ni Aiãmm oe diametro. Srstama de tranca ootaoo de fechadura de tambor crlíndrªico embutida coin no rniniirio apinos ecom chaves ein duplicata ou precaver;

ão para uso de cadeado (que não acompanha oUIÓVE". Travamento com sisãcma de Iirigucta. Bordas acessíveês aos usuários devem ser arredondadas elivres
de rebarbas, nar: devendo apresentar gioiitiàs cortantes. Os cantos das tlohras deverao conter recortes para Gill/io, evitando cantos cortantes epontiagudos be
rri como não deverão possuir rebarbas metalicas. Prateleiras fixas não visíveis na irarte externa com dobras duolas nos bordos da "- ente elundo, sando a lª do
bra com no minimo Zlilnªirn a a 2ª cobra izom nr; minimo lúmin. ins dobras laterais simples dnvern ser no ntfnimo corri Zomm. Portas corn dobras duplas em too

ooperimetro, 1ª dobra com ininirrio Zornm e2ª dobra com mínimo lãirªini. Base cont dobras duplas 1ª dobra com no rriíriimn ZDmm c2ª dolar.) com IIIÍVHVTVD l
Emm Os retornos das portas devir-im ser soldados às mesmas atraves de solda ponto espaçados uriiioimerrtente Fixar mortas por meio de dobradiças einoutirl
e soldadas com rio iriíninwo 75 min rir: altura total, com duas unidades por porto, diybrailas ierri. prensa ªorrneriillu uin cilindro para fincasye do pino. Retrata; a

ISSO adobre interna das iron-as, no lado de trxaçâo das dobradiças. Na parte superior do chapéu deverá conter alogomarca

fabricante estamparia em alto r

ele,-vo. Oacabamento das dobras nos CEHZGS do tampo do armano deve ser com fechamento sem a utalizaçào de sralila externa ern qu“. a união das alvaro-as fica
nas laterais com cortes feitos em 45ª (arremate). Sistema de aeração anti pó em todas as portas tipo veneziana. conf ciizco aberturas, na posição horizontal ec

om angulo ile abertura externo, rzonferªciorzixoo por meio de repuxo ecizalhanrento, com nr. ininiinn 75mm de largura e mmm oe altura. ºrªs tzoriíeccronados em
aço ztarbcirio chapa #14 (“Iâflinm”) cie espessura, estariripadcv enohrado, com daserlti) de conicrflade negativa erlistrradr; em "L" coin mGnim de tjôlllpflfllªlth) :>
aba de Gflnªim na parte superior. Para controle di: desnivel do piso possui A(qaiatro) sapatas nívelarjoras em nylon inletarío, para ttnritatr; na superficie do piso e
acabamento em rhapa ele aço estampado cromado ou zincado. Annontagenw do roupeiro dever ser por meio de encaixes etravamento por riteici dr- rebiies de al
iiminio, sem autilização de scrloas Tratamento antríerrirginosn das superfícies com resistência acorrosão em SHPFFÍICÍES com tecnologia nanocerànrica com
conversor quintino de zarconzo com amigão de tensoativo deserrçiraxante erevestimento, livre de componentes orgânicos voláteis emetais pesados tóxicos Pini.
m'a em tinta em nó híbrida, epó»:i—iinliés:ei' eletrostática, com características anribacterianas, pnIinrie-rizarla em estufa, com espessura minima de 40 microns e
aderência xwyn corri tampo de cura de lO a?O minuto-_: etemperatura entre IRON”, a220 C. Corcinza —RAL 7040 lnietados ria cor cinza compatível Dimensõ
es" Altura: lQSKJmm HÍ-ÍÚITIFH); Largura. l25l1mri1(+,/tommyProâmdióadezálovnvªn (iwªlíimm). Documentação Tecnica: Olicitante lorneoeclnr devera apresent
ar asegizinte dncunwentação tecnica em nome do rabricante rio produto no prazo de cinco dias úteis. —
Certificaçfaci do Priacessin de Preparação ePintura em su
particles metálicas acompanhado dos seguintes ensaios, —
Resistencia aCorrosão por exposição àNÉUOG Salina cor 340 horas de aspas-ção —
ABNT NBr-i 81794.
WBS —
Resistencia atíorrosão por exposição atmosfera urnicla saturada por 340 horas de expiasicão —
ABNT MBR 809520 l 5- Resistencia Corrosão por exposi

an Dióxido cie enxofre por lí: ciclos —
ABNT lxêBP 80963983 -Ensaio para determinação da massa de fostatização -Determinação da xierificação da esoessu
ra da camada -Deterivirwação da flexibilidade por irandril cônico —
Determinação da verrfioaçác da aderência da camada —
Determinanão do brilho fla sunerlrrir: —
Determinação da dureza ao lápis —
Fiesrsteircia de Revestimentos Orgânicos para efeitos ae delormaçêo rapida (impacto). Obs.: Serão aceitos relatorios de ensa
io executados dentro de um periodo de 12 (doze) «veses anteriores adata da solicitação para apresentaçao da cloc-Limentação técnica

Qgrazi: Relatório gerado no dia 14/09/2021 14:40:50 (IP: 19124218732)
.i—
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Este kem: Mesa Plástica Quadrada Desmuntável Mor Branco R$ 250,49

Mimo Style Espátula Prática Para (enfeitar. Raspar, Cortar, Organizar, DívidirMassas, Com Régua Medídora de IS c... R$ 19,84
Ralador de inox. Prata, Mimo Styie R$ 11,75
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Relatório de Cotaçãot LOTE IV- CADEIRAS DIVERSAS

Pesquisa realizada entre 14/09/2021 10:56:34 e14/09/2021 14113:58
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Relator") qeradn no dia ld/OQ/ZOZI 14:17:50 (IP: 19! 242.IR7.B2)

Em conformrdade com alnstruçao Normauva Nº 65 de 07 de Julho de 2021,
.

_

I

.

Método Matemánco Aplicado: Média Aritmética dos preços obtxdos -Preço calculado com base na média aritmética de todos os preços
selec1onados pelo usuário para aquele determinado uem.
contar.-e kustrvção Normativa N' 65419 Olde unauezazn mil/upo 3ª. 'A pesquisa deprews sevámaaºnalrzada em art/mmm que salvará" INC IªMJram rraremárrm apl/cada pela a
cel.-ruan do valor PSY/MEW '
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;, Item 1: Cadeira de pvc
I

1> PREÇOS /

v PROPOST S

:

i

"

,

QUANTIDADE

A

PREÇO

ET

SIMA

PERCENTUAL

Do

PRF o

FSmfADo
'

'

TOTAL

.

CALCULADO

'4_......._..._.._..._.._..
;
3/27
70
R$ 68,10 (un)
RS 68,1 o
Rs 4.767,00
_....__....._.____,__.____._______._..__ _ _ . . . . . _ _ . . , . _ _ _ _ . . _ , _ __ _ _ - __ ___
, A . . . _ . . - . . . . _ _ . . , . - . . .. _ . . . 1 . . . . . . . . _ _ _ _ . _ _ . . _ _ _ . . .

.
_ __;

_ . . _ .. ._
. ....
_ .. _
. -. -. -__

: hem 2Cadeira fixa tipo secretária, sem braços
ç

|_

| , PRO
PREcoS/
STAS
ª

Pº

4

3/ 12

QUANTIDADE
74

PREÇO
T
DO

PREÇO

PERCENTUAL

Es IMA

R$ 202,13 (un)

TOTAL

R$ 20113

R$ 14.957,62

CALCULADO

«

L . . . . . _ _ , _ - , . . . _.,._._,._ _. ___

ESTIMADO

;
.
_

_ . . . , _ _ _ . . _ _ . _ . _ . _ _ _ _ _ - . . -_ , . . . “___ .,- . .

,......._..,....._.._.._ m..., - . . . .—_.....___.._.._..._._..__._._.....__......_...___.._..._.__ _ _ . . ..... ...

_; Item 3: Cadeira para escritorio tipo executiva

ã
L' Pazcos
/
»
ROPOSTA
, >P

QUANTIDADE

s

_

'

PREÇO

PERCENTUAL

ESTIMADO

Esmlino

CALCUMOO

TOTAL

'.*

|

|c.......__....º3 /24
—. .
R$ 575,38
R$ 59 ...264.14
_ ._.... ......- . . .103_ _ . . .R$ .575,38
. (un)
. _ . _ . ._...._....._.._._.___í__..........__..
_
...- - - !
.......v...v....,_ _

.

_

Ftem 4: Longarina 3lugares
;

PRECOS 1

â'
l

PROPOSTAS
' 3/33 _ .

[

,.

QUANTIDADE

27

.

PREÇO

ESTIMADO
RS 509,28 (un)

.

.

_
PERCEN1UAL

—

_

PREÇO
ESTIMADO

CALCULADO
R$ 509,28

.... _
_ _ . . . ». í

TOTAL

1

R$ 13.750,56

í

L....__..L.........._._._ _ª_..._,_.__.._._.__..___.___..____.__.._.-________.._.___.__. , _ . . . _ _ ___... " . . . , .:

Valor Global:

.,

R$ 92.739,32 1
4

Detalhamento dos Itens

=- : ;. m Relatorio gerado no dia 14/09/2021 14:17:59 (IP: 191.242.187.B2)

É "., , Código Validação: JXIk087B3RmxSDlOCgsdwxvlDQWIAWrYYXTdKyxtJVhKCuNhINYpYNFDKS1Iíllz

'_3"_£'1'?;7:£_ mpi/www.bancodaprecos.combrlcenincadoAutentlcídade?

.é"

( 1oken=JXIk087B3RmxSDlOCgsdM3X1AD9fMAwrWXTdKyxUVhKCuNhIN7pYNFcKs1Iillz

1112

.

Item 1: Cadeira de pvc

Preço Estimado: RS 58,'0(u'1)

Quantidade

Descrição

_

_

l'

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R$ 68,10

A

Média dos Preços Obtidos: RS 68,10

>

Observação

! T0 Unidades

Cadeira de pvc sem braço, resistente Cor branca. Dimensões (Compr. >< Larg. XAlt.): 510x430x900 mm. Peso: 2.15 Kg. Material: P

;

olipropileno+Aditivos.

v '

,

-

&

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Finais
lnc/4r15ªdalNâ5dtª07deJul/1ort3202l

R$ 54,86

'

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES/MG

Data: 20/07/2021 09:00

Objeto: Registrar preços para Iutura eeventual contratação de empresas para aquisição

Modalidade: Pregão Eletrônico

de mobiliário para atender às Resoluções da Secretaria Municipal de Saúde de

ºªªººªªººMº"

SRP; 3|M

Identilicação: NºPregão:512021 / UASG:984305

Descrição: Cadeira refeitório -Cadeira refeitorio, material: plástico, estrutura: plástica,

Low/"em, M

comprimento: 42 cm, largura: 42 cm, altura: 75 cm, cor: branca, caracteristicas
adicionais: lixa, com braços
CatMat: 2521 ez -CADEIRA REFEITÓRIO

Ala: , “a
' : 2 0 07/2021 13:47
j" wªºªº
l'

Ad' d'

Homologação: 23/07/2021 09:50
Fonte: wwwcomprasgovernamentatsgov
br

Quantidade: 50
Unidade: Unidade
UF:

CNPJ

MG

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

10542335/0001595 CANAA DE CARMO DISTRIBUIDORA LTDA
* VENCEDOR * _

,

'

R$ 37.18
_

Descrição: Descrição: Cadeira refeitorio, material: plástico. estrutura: plástica, comprimento: 42 cm, largura. 42 cm. altura: 75 cm, cor: branca, caracteristicas a
dicionais: lixa, com braços

32415661/0001-74 THALYTA PAES DE OLIVEIRA LTDA

_

'

. RS 41,80

Descrição: Cadeira de Plástico com Braço Especificação: Cadeira refeitório, material, plástico, estrutura: plastica, comprimento, 42 cm. largura: 42 cm. altura: 7
5cm, peso real suportado 140 Kg, cor: branca, características adicionais: fixa, com braços. Garantia: 12 meses.

L27.933.19õ/0001-23 MJ MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA

.

'

R$ 49,30

Descrição: Cadeira de Plástico com Braço Especiiicação: Cadeira refeitório, material, plástico, estrutura: plástica, comprimento. 42 cm, largura: 42 cm, altura- 7
5cm, peso real suportado 140 Kg, cor: branca, caracteristicas adicionais: íixa. com braçosGarantia: 12 meses.

j 09.630.087/000i-55 OLITHIER COMERCIO DE MATERIAIS EMERCADORIAS EIRELI

'

RS 59.88

Descrição: cadeira refeitório, material: plástico, estrutura: plástica. comprimento: 42cm. largura: 42crn, altura: 75cm, peso real suportado 140kg, cor; branca. ca
recterlslícas adicionais: lixa, com braços. Garantia 12 meses.

I., 30.0õ0.599I0001—I0 ' CSREI DO PLASTICO EIRELI

RS 59,90

Descrição: Cadeira de Plástico com Braço Especificação: Cadeira relertório, material: plástico. estrutura plástica, contorimento. 42 cm, largura: 42 cm, altura: 7
5cm, peso real suportado 140 Kg, cor: branca. caracteristicas adicionais: fixa, com braços, Garantia: 12 meses.

04053603/0001-67 'SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

—

R$ 67.94

Descrição: Cadeira de Plastico com Braço Especificação: Cadeira reteitorio, material: plástico. estrutura. plástica, comprimento: 42 cm, largura“ 42 cm. altura: 7
5cm, peso real suportado 140 Kg, cor: branca. caracteristicas adicionais: lixa, com braços. Garantia: 12 meses.

[-23.4'I8.5'l8/0001-7i BARDAM NEGOCIOS LTDA

v

R$ 68.00

Descrição: Cadeira de plástico. Cadeira refeitório, materia!“ plástico, estrutura: plástica. comprimento 42 cm, largura: 42 cm, altura: 75 cm, peso real suportado
140 Kg, cor. branca, características adicionais" fixa, com braços.

Preço (Compras Governamentais) 2: Media das Propostas Finais
Inc. mn, 5ªrla/N65da07deJu!/1ode2£721'

R$ 68,89
_

_ _ _ _ _ _ _ _ _ í _ _ _ _ _ _ í _ _ _ _ ___
_ ___

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS/MA

Data: 23/06/2021 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: S I M

' É)»; ' 5ª Relatório gerado nodia14/D9/2021 14:17:59 (IP: 19124218732)

'.. ", Código Validação: JXIk08783RmxSDIOCgsdMSXWDQÍMAWTYYXTdKyxUVhKCnNhIN7pYNFcKs1liIIz

»httpz/Ammmbancodepreoos.com.br/Certi
ticadoAutenticidade?
*token=JXIk08783RmxSDIOCgsdWxvl
DQÍMAWrYYXTdKyJMVhKCUNhINToYNFCKS1Ii
lz

2/ 12

Objeto: Registro de preços para eventual efutura aquisição de equipamentos

Identificação: NºPregão:B2021 / UASG:980925

permanentes para atender às necessidades de todas as Unidades da Prefeitura

Lote/nem; /25

MurjcipaldeSãoRíaimurtdodas Mangabeífs/Mlxijcrzgiftfurngie quantidades,
n I o

e

s

I 1 a

n

e

e

Ma: - £a

,.

. ' co es epec <: çoes consla es no ermo
er ncia
Descriçao: Cadeira - Cadeira, material: plastico, cor: branca, caracteristicas adicionais:
.

.

Homologaçao: 09/08/2021 10:28

ernpilhavél, tipo: com braço

Cama“ 302124 _CADEIRA

dg

Adjudicação:
05/08/2021 09:40
,

»

Fonte. vgwvncomprasgovernamentaisgov
.

f

Quantidade: 150

_

Unidade: Unidade

_

CNPJ

UF: MA

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

I 02.671,581/0001-19 AG. MAIA
! * VENCEDOR ª
l- -

-

R$ 40,83

'

'

—

. _ - , __ __

_

-

. - _ _ .. _ _ - ,
_ _ _ _ . _ _ ª _ . , .. _
. _ _.
_ _ _ . _ . _ _ _ ..
. % _ _ _ í _ E, ._
. , m..

...

.

Descrição: Cadeira, material: plástico, cor. branca, caracteristicas adicionais: empilhavel, tipo: com braço

89316592/0001-37 NEW LIFE COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI Descrição: Cadeira, matenal: plástico, cor: branca, características adícioriaiszernpithavél, tipo: com braço

R$ 58,00
", '

,

I 14222120/0001-74 EDANTAS BRANDAO -EIRELI

R$ 59.00

Descrição: CADEIRA -CADEIRA, MATERIAL PLASTICO, con BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EMPILHAVEL, TIPO com BRAÇO
_

i 09630087/0001-55

—

_

_

OLITHIER COMERCIO DE MATERIAIS EMERCADORIAS EIRELI

RS 61,83

Descrição: cadeira, material: plástico, con branca, caracteristicas adicionais: empilhavel, tipo: com braço.

r_ 38.269.675/0001-03

DISTRIBUIDORAALPHA COMERCIAL EIRELI

R$ 61,84

Descrição: Cadeira -cadeira, material plástico, Cor branca, caracteristicas Adicionais empiltiavél, tipo com Braço

L401376269/0001-50 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA

Descrição: Cadeira, material: plástico, oor:1>ranca, caracteristicas adicionais: empilhavél, tipo: com braço

V

í-30,381.07B/O001-64 FJRCOMERCIO EIRELI

R$ 63,72

Descrição: Cadeira -cadeira, material plástico, Cor branca, caracteristicas Adicionais empilhavél, tipo com Braço
04063503/0001-67

_

_

_

_

SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI
.

.

_

_

_

_

.

_

.

_

_

V

»
_

_

_

_

_

-

R$ 62,90

R$ 68,88
_

_

_

_

_

_
_... . 2
_ .. , _
- _ __
_ . ._
.

Descrição: cadeira -cadeira, material plastico, cor branca, caracteristicas adicionais empithavel, tipo com braço,

' 20.483.193/0OO1-96

BRASIDAS EIRELI

L _ _ _ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . , . _ _ . __ _ 2

R$ 69,23
2

2

_ _ _ _ . . _
2
_ í _ . . _ _ _ _ .2
. _ . . _ _ _ í _ _-2
,. __ , .._, -.

Descrição: CADEIRA -CADEIRA, MATERIAL PLÁSTICO, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EMPILHAVEL, TIPO COM BRAÇO

[ 08612410/0001-03

I. DE S. CARDOSO PAPEIARIA

RS 85,00

Descrição: CADEIRA -CADEIRA, MATERIAL PLÁSTICO, con BRANCA. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS El-JIPILHAVEL, Tii>o com BRACO

E12294602/0001-88 JLEMOS DE CARVALHO

R$ 95,50

Descrição: EST ANTE EM AC:.O CI 6 PRATELEIRAS

113.579.783/0OO1-5'l MARCELO MOHALLEM

,

R$ 100.00 ,

Descrição: CADEIRA vCADEIRA. MATERIAL PLASTICO, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EMPILHAVÉL, TIPO COM BRACO

Preço (Compras Governamentais) 3: Media das Propostas Finais

R$ 80,55

Inc. lAri. Sºda / N 65 de D7deJu/ho de2027

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS/MA
Objeto: Registro de preços para eventual efutura aquisição de equipamentos
permanentes para atender às necessidades de todas as unidades da Prefeitura

Municipal de São Raimundo das Mangabeiras/MA. conforme quantidades,

condiçoes eespecificações constantes no Termo de Referencia"

Descrição: cadeira —
Cadeira, material: plástico, cor: branca, caracteristicas adicionais:
empilhavel, tipo sem braço

'

.' »: º Relatório gerado no dia 14/09/2021 14:17:59 (IP: 191.242.187.82)
Código Validação: JXI1108783RmxSDI0OgsdM3Xv1DSIMAMYYXTdKyxUVhKCUNIiIN7pYNFcKs1Iiflz
R-g ' httpr/www.taancodeprecoscom.br/cetimcadoAutenticiuadev

. : “ : token=JXlk0B7B3RmxSDl0CgsdM3XVID9tMAwrYYXTdKyxtJVhKCuNhfN7pYNFcKs1fil z

__

Data: 23/06/2021 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
spp; sui/,

Identificação, Nomegãqazoz] “Msageºgzs

Lote/Ile“ [57

Ma: L, ta

_ _ _
Adiudicaçao: 05/08/2021 09:40

3/ 12

_

CatMat: 287945 - CADEIRA , MATERIAL PLÁSTICO. COR BRANCA. CARACTERÍSTICAS

[

Homologação: 09/08/2021 10:57

ADICIONAIS EMPILHAVÉI-v TIPOSEM BRACO

Fonte: vrwwcomprasgovernamentaisgov
.br

Quantidade: 150
Unidade: Unidade
UF: M A

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

' 02.671.581/0001-19

Valor da Proposta Final

A.G. MAIA

R$ 39,00

-_ * VENCEDOR *

_

Descrição: Cadeira, maieiialrprlyástico, cor. branca, características adicionais: ertipilhavél, tipo: sem braco

77

.

“

777777777, "

. _ . . . _ _ . . . _ _ _ _ _.
_ . _ .

i 38.259.675/00D1-D3

_ _

DISTRIBUIDORA ALPHA COMERCIAL EIRELI

Descrição: Cadeira -cadeira. material plástico, Cor branca, tgracteristicas Adicionais empilhavéritioo sem Braco
_

_

40370269/0003-50

_

"

_

"W

_

.

_

,

_

_

,

. ' V,

_ _ _ _ . _ _ , _ _ , . _ _ _ _ . _ _ _
.

FJ RCOMERCIO EIRELI

R$ 63,72

Descrição: Cadeira -cadeira, material plastico. Cor branca, caracteristicas Adicionais erynpilhavéltipo sem Braço
_

_

_

' 20,483.193/0001-96

_

_

_

,

_

.

.

.

BRASIDAS EIRELI

_

W
_

_

,

_

. _ - . . ._
.

“

R$ 68,22

Descrição: CADEIRA -CADEIRA, MATERIAL PLÁSTICOA COR BRANCA. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EMPILHAVELTIPD SEM BRAÇO
.-—————-_—_-_.-_..-_-.—

, 04.063.503/000I-67

_

_

_

—

»

SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

R$ 69.65

Descrição: Cadeira -cadeira, material plástico, cor branca, caracteristicas adicionais empiIhovéIJino sem braco.

13.579.783/0001-51

MARCELO MOHALLEM

RS 100.00

Descrição: CADEIRA -CADEIRA, MATERIAL PLÁSTICO, COR BRANCA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS EMPILHAVELTIPO SEM BRACO
..________.. _

í 24565503/0001-44

_ _ . . . _
, ___.

ARTINOX COZINHAS INDUSTRIAIS LTDA

RS 180.00

Descrição: CADEIRA -CADEIRA, MATERIAL PLÁSTICO, COR BRANCA. CARACTERISTICAS ADICIONAIS EMFILHAVÉLJIPD SEM BRAÇO

Item 2: Cadeira fixa iipo secretaria, sem braços

Preço Estimado: R$ 202.“ 3(Jil)
Quantidade

Percentual: -

.

R$ 62,00

Descrição: Cadeira, material: plastico, cor. branca. caracteristicas adicionais. empithavéi, tido: sem braço
Í 30.3É1.078/0001-64

_
_

v.""

_

DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA

_ _ _ . . _ . . . ._
. _

_

R$ 61,84

Preço Estimado Calculado: HS 20113

Média dos Preços Obtidosz R$ 202,13

Descrição

Observação

_

_

': 74 Unidades

Cadeira fixa tipo secretária, sem braços. Cadeira Gxa 4PS, estrutura de ferro com pintura epoxi, com espuma forrado em tecido c

i

ourvim, iia cor preta.

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Finais

_

R$ 164,48

Im: M n , 5 ª d a / N 6 5 d e 0 7 d e J u l / i a d e 2 0 2 7

Orgão: MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
CIA DE DESENV. 00 V. DO SAO FRANCISCO-Ii/LCLARO

Objeto: Constituição de Sistema de Registro de Preços -SRP para fornecimento,

transporte. carga edescarga de máquinas eequipamentos para estruturação da
cadeia produtiva da confecção destinados ao atendimento de diversos
, _
,
_
_ ,
_
municipios e comunidades rurais, no ambito da área de atuacao da 1ª

Superintendência Regional da CODEVASF no estado de Minas Gerais, que
integrarão aAta de Registro de Preços erespectivos Termos de Contrato..
Descrição: Cadeira -Cadeira Secretária base Iixa -sem braco. Encosto feito em
compensado 12 mm, revestido em madeira, espuma ecorano. Altura 93 cm.

largura 48 cm. profundidade 41 cm. Cor preta.
CatMat: 151069 - CADEIRA

Data: 24/06/2021 10:00
Mºdandadez Pyegãº E|gçrônicg

sgp; 3|M

Idenmícaçãº; Nªpreºãozzzºz, NASGÍIQSODS
_
'
Lote/Item. /14
_

Mª" ““KA

Adluªºªfiªºf 04/03/2921 10320
“ºmºwºªºãºi 23/03/7921 Iºfºº
Fonte: wwvacomprasgovernameniaisgov

.br
Quantidade: 699
Unidade: Unidade
UF: M G

. "_-£ Relatório gerado no dia 14/09/2021 14:17:59 (IP: 19124218732)

Iii-*o; 1_; Código Validação: JXIk0B733RmxSDIOCgsdM3XwD9fMAwrYYXTdKyxUVhKCuNhIN7pYNFcKs1IiIIz
httpJ/wiuw.banoodeprecoscom.br/Cammoautenticidade?
'
token=JXIkU8783RmxSDIOCgsdM3XvtD9fMAwrYYXTdKyNVhKCuNhIN7pYNFcKs1Iíllz

4I12

CNPJ

RazãoSocial do Fornecedor

E

. _
m

valorda Propost
zfêa
R$ 2.B6

-

,

| 23044715/0002-22 DEITO MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA
ª * VENCEDOR ª

_

.

Descrição: Cadeira Secretaria base lixa -sem braco. EncostoTeiTo e

m
12 min, revestido em madeira, espuma ecorano. Alturaª cm. largura 48 c

m, profundidade 41 cm. Cor preta, 4pes. estrutura em tubo “3/4", pintado em epóxi na cor preta. Marca Stilollex Mod. STJ-I70P
.

, 10.563.563/0001-41

_

—

.

IMAGINARE BRASIL EQUIPAMENTOS ECOMPONENTES EIRELI

R$ 125.50

Descrição: Cadeira secretaria base lixa -sem braço. Encosto feito em compensado 12 rnm, revestido em madeira, espuma r: corano, Altura 93 cin, largura 48 i:
m, profundidade 41 cm. Cor preta
. _ q _ — . . . __
,

13.099.169/000I-92

EFLEX INDUSTRIA ECOMERCIO DE MOVEIS EIRELI

'

R$ 140,00

Descrição: Cadeira Secretária base fixa -sem braço. Encosto feitfoem compensado 12 mm, revestido em madeira, espuma eooranoríkltiira 93 cm, largura 48 c
m, proiundidade 41 cm. Cor preta. Marca: EFLEX Modelo: CAD-FIXA Fabricação: IIACIONAL
,_..__.._._._...... . _ f r . _ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_. _ _ . _ . , _ _ . , _ . . _ _ . _

_ . T _ _ _ _ _ _

J041163503/0001-67 SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI
R$ 149,47
Descrição: Cadeira Secretaria base fixa Asem braço, Encosto feito em compensado 12 mm. revestido em madeira. espuma ecorano. Altura 93 cm, largura 48 c
m, profundidade A1 cm. Cor preta. Marca/Fabricante FKGrupo —- Secretaria

L12.991.409/000l—04 BALI COMERCIAL LTDA

RS 174,99

Descrição: Cadeira Secretaria base fixa sem braço. Encosto teito em compensado 12 mm. revestido em madeira, espuma ecorano. Altura Qã cm, largura 48 c
m, profundidade 41 cm. Cor preta,

,, -.___..___..____.._,.__, .

; 13579783/0001-51

.

_

MARCELO MOHALLEM

.

_

_

-

_

_

_

_

_

,_
. . _ _ _,,. _ A __
_.__. ;
.

R$ 175,00

Descrição: cadeira Secretaria base lixa «sem braço. Encosto ieiio em compensado 12 mm, revestido em madeira. espuma eoorano. Altura 93 em, largura 4a c
m, prolundidade 41 cm. Cor preta.
—

—

, 04927672/0001-06

—

—

—

í

—

—

—

—

SC&MCOMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO EINFORMATICA LTDA

_ _ _ . . _
. _ e _ + _ , , . _

_

_ - , _ _ _ _ _ _ _ .,_ ,. . _ _ _

_

_

_
__

—

_

—

7
“

_ _ ._

—
_

,
_

_

_

—

—
—-

—

R$ 261,51

o

_

_ ,n
_

, .,

Descricao: Cadeira Secretária base fixa «sem braco. Encosto feito em compensado 12 mm. revestido em madeira, espuma ecorano. Altura 93 cm, largura 48 c
m, profundidade 41 cm. Cor preta

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Finais

RS 162,50

Inc, I M . 5ªdaIN65deD7deJufhode202l

Órgão: MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Data: 24/06/2021 10:00

CIA DE DESENV. DO V. DO SAO FRANCISCO-MCLARO

Mºdaiidade; pregão gegrônigº

Objeto: Constituição de Sistema de Registro de Preços - SRP para fornecimento.

snp; S|M

transporte, carga edescarga de máquinas eequipamentos para estruturaéão da Identificação: Nºpregãºízoz] IUASG] 95005
cadeia produtiva da confecção destinados ao atendimento de diversos
_ _
,
_
_ _
_
_
municipios e comunidades rurais. no ambito da area de atuacao da 1'

Lote/Item: IIS
_

Superintendência Regional da CODEVASF no estado de Minas Gerais, que

Mª“ Lmkªºª

integrarão aAta de Registro de Preços erespectivos Termos de Contrato..
Descrição: Cadeira -Cadeira Secretária base Gxa —
sem braço. Encosto feito em

Adil-ldlºªºãºí 04/03/2021 10320
Hºmºlºgªºãºí 23/03/2021 Iºíºi

compensado 12 mm, revestido em nwadeira, espuma ecorano. Altura 93 cm,
largura 48 cm, profundidade 41 crn, Cor preta.

Fonte: wwwcomprasgovernamentaisgov
.br

CatMat: 151069 —
CADEIRA

Quantidade: 1
Unidade: Unidade
UF: M G

CNPJ
_

*

Razão Social do Fornecedor
_

.

_

: 13090169/0001-92

,

_

.

r

_

_

Valor da Proposta Final
_

_

_

.

.

_

“

EFLEX INDUSTRIA ECOMERCIO DE MOVEIS EIRELI

_

_

_

—

_

_

_

_

_

R$ 162.00

' ' VENCEDOR *

'

Descrição: Cadeira Éecretaria base fixa -senirbraço. Encosto feito em compensado 12 mm, revestido em madeira, espuma ecorano. Altura 93 cm. largura 48 c
m, profundidade 41 cm. Cor preta. Marca: EFLEX Modelo: CAD-FIXA Fabricação: NACIONAL

JI 10.563.553/0001-41 IMAGINARE BRASIL EQUIPAMENTOS ECOMPONENTES EIRELI

RS 163,00

Descrição: CarTeira Secretária base fixa »sem braço. Encosto feito em compensado 12 mm, revestido em madeira, espuma ecorario, Altura 93 cm, largura 48 r:
m, profundidade 41 cm. Cai preta

Preço (Compras Governamentais) 3: Média das Propostas Finais

RS 279.40

mi: IAR. 5ºl1a/fV65de 0769.1111!» 1192027

9 _.* .»: º Relatorio gerado no dia 14/09/2021 14:17:59 (IP: 191.242,1B7.B2)

"f", Códi
go Validação: JXII<08783RmXSDl0CgsdM3XVlD9fMAwrYYXTdKyXIJVhKCuNhIN7pYNFcKs1IíIIz
httpz/Iwwwbancodeprecoscom.br/CertiiicadoAutenticidada?
token=JXIk08783RmxSDIOCgsdM3Xv1D9f1iAAwrYYXTdKyxINhKCuNhIN7pYNFcKs1Iil z

5/ 12

r

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA BONITA

Data: 14/05/2021 08:30

objeto: Aquisição de móveis, ar condicionado, computadores, notebook. impressoras e Modalidade: Pregão Eletrônico
periféricos..

£O

ggp; NÃO

Descrição: Cadeira - Cadeira tipo secretária rixa/palito. Assento encosto madeira

memifícaçãº: Nopregãºzzzzozªl ,UA3Gt9862º5

compensada. Espuma injetada. Corvim viena. Base rixa. Cor: counrim azul royal /

base cinza claro.

Lote/"em. jz

'

Ma: Li

C a l M a l : 151069 - CADEIRA

,

_

a

_

Adyudrcaçao: 17/05/2021 08:02
Homologação: 17/05/2021 08:03

Fonte: www.comprasgovernamentaisgov
'

.br

Quantidade: 8
Unidade: Unidade
UF: SP

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

l' 7.6.334.347/0001-'64 CPS MOBILIARIO EQUIPAMENTOS EIRELI

'

R$109,25

f» -“VENCEDOIV
''
» ª
- '
'_ .. _. _. .e, '._ _ _
._._.___
...i.__.._.._.______-_.._._..._._._-_._
_ __. .- . _ _ . _ _ . _ . _ _ _ _ _ _ . . _ _ . . _ _ . ; _ _ . _ _ _ _ _ . - ? _ e
Descrição: cadeira tipo secretaria fixa/palito, assento encosto madeira compensada, espuma injetada. corvim viena, base lixa. cor: courvim azul royal/base ci
n z a claro.

23950533/0001-30

TUKÁBY MOVEIS -EIRELI

_

t . _ _ . , _ _ . . , , _ _ _ _ _ _ _ . . , , _ _ _ . - _ .a _ e_ e _
_ ._
_ t__ ,_

R$ 180.00
_

_

_

,_ . __

_
_

_

_

_

í

_

_

_

_ __
_ . e_
_,,_
. _ ._
, __. . _ . _ _ .

Descrição: Cadeira tipo secretaria lixa/palito, assento encosto madeira compensada. espuma inietada. oorvim viena, base lixa. cor. courvim azul royal/base ei
nza claro.

L1k2,991.409/0091-04 BALI CDMERCIALITDA

v

R$ 548,96 :

Descrição: Cadeira tipo secretàrialixa/palito, assento encosto madeira compensada, espuma injetada, con-im viena, base lixa, cor: Ctlulvínl azul royal/base ci
n z a claro.

item 3: Cadeira para escritorio tipo executiva

Preço Lstímado: R$ 515,38 (un)
Quantidade

'

Percentual: — Preço Lstimarlo Calculado: RS 513.38

Média dos Preços Obtidos: RS 515.38

Descrição

Observação

103 Unidades _Cadeira para escritorio tipo executiva, giratoria eestofada com braços regulaveis, estrutura metalica de seção tubular, contem e
_ ' _' ' ncosto com regulagem horizontal evertical eassento com regulagem de altura. peso supostadorl: laokg. na cor preta '
_
Preço (Compras Governamentais) l: Média das Propostas Finais

R$ 630,32

Inc. lAn, sªda ÍN65de07de Ju/hade202I

_

Órgão: PREFMUNDE DOM MACEDO COSTA
Objeto: Seleção de propostas para aquisição parcelada de materiais permanentes para

Data: 01/09/2021 08:30
Modalidade: Pregão Eletrônico

atender as necessidades das secretarias municipais, através do Sistema de

sma- SM

ªªººªº ª ª PºººªDescrição: Cadeira escritório - Cadeira escritório, material estrutura: tubo metálico,

Identificação. NºPregão:212021 / uAsozgsasos
Lote/"em. [23

material revestimento assento eencosto: courino, material encosto: madeira e

M? .

espuma injetada, material assento: madeira eespuma injetada, tipo base:

'

. &]

_ _ _'

giratória com 5rodízios, tipo encosto: alto, apoio braço: com braços, cor: azul,

A

Ad]"d'ºªºªº' 13/09/2021 wªº

tipo sistema regulagem vertical: agás, caracteristicas adicionais: tipo secretaria, HºmºiºgªCªºí 13/09/2021 1051
cor estrutura. azul

Fonte: wwvrcomprasgovernamentais.gov

CalMal: 391696 —
CADEIRA ESCRITÓRIO

1“
Quantidade: 5
Unidade. Unidade
U F : BA

CNPJ

'

Razão Social do Fornecedor

[ 13371291/0001-52 MOVMOBILE INDUSTRIA ECOMERCIO DE MOVEIS LTDA

valor da ProPºSfª F1flª|

_

_v 9- “ : : = Relatório gerado no dia 14/09/2021 14:17:59 (IP: 191.z42.1a7,az)
l ; "«_; Código Validação: JXlk087B3RmxSDl0CgsdM3Xr/lD9fMAwrYYXTdKyxUVhKCuNhlN7pYNFcKs1lillz
"jª-“çyg httpzllwww.bancodepreooscom.br/Certi1icadoAutenticidade7

loken=.|XIkIJB783RmxSDIOCgsdMíiXVIDWMAwrYYXTdKyxUVhKCuNhlN7pYNFcKs1IíIIz

_

v

RS 380.00

6l12

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

Descrição: CADEIRA ESCRITORIO, MATERIAL ESTRUTURA: TUBO METÁLICO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO EENCOSTO: COURINO, MATERIAL Et
STO: MADEIRA EESPUMA INJETADA, MATERIAL ASSENTO: MADEIRA EESPUMA INJETADA, TIPO BASE: GIRATÓRIA COM 5RODÍZIOS. TIPO ENCOSTO, A
.APOIO BRAÇO: COM BRAÇOS, COR: AZUL TIPO SISTEMA REGULAGEM VERTICAL: AGAS. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS“ TIPO SECRETARIA, COR ESTR T
A: A Z U L

L13332885/0001-09

JARDIM SANTOS COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

[fvewceooa- _

'

_

_

R$ 350,00

_ '

»

Descrição: CADEIRA, TIPO SECRETARIA, GIRATÓRIA, COR ADEFINIR, REVESTIDA EM COURO ECOLOGICO, COSTURA DUPLA. ASSENTO EM COMPENSADO M
ULTILAMINADO 10 MM (IVIÍBIIMOI: ESPUMA EKPANDlDA/LAMINAOA 40MM (MÍNIMO) DE ESPESSURA/DENSIDADE 26KG/M3 (MÍNIMO). ENCOSTO: ESTRUTUR
AEM POLIPROPILENO INJETADO: ESPUMA EXPANDIDA/LAMINADA 35MM (MINIMO) DE ESPESSURA/DENSIDADE 23KG/M3 (MÍNIMO). BASE GIRATÓRIA DES
MONTÁVEL COM ARANHA DE 5HASTES (ADMITE-SE 4OU 6) APOIADAS SOBRE RODÍZIOS DE NYLON COM ESFERAS DE AÇO QUE FACILITEM OGIRO; COLUN
ACENTRAL DESMONTÁVEL FIXADA POR ENCAIXE CONICO, COM ROLAMENTO AXIAL DE GIRO, ESFERAS EARRUELAS DE AÇO TEMPERADO DE ALTA RESIST

ENCIA. SISTEMA DE REGULAGEM DA ALTURA DA CADEIRA AUTOMATICA, SEM ALAVANCA. COMPOSIÇOES DE ALTUE MOLA AMORTECEDORA OU COLUNA C
OM MOLA GAS PARA REGULAGEM DE ALTURA EAMORTECIMENTO DE IMPACTOS, ACIONADA POR ALAVANCA: MECANISMO FLANGE DE APOIO DA CADEIRA.
COM SISTEMA DE REIAX COM TRAVA: COMPONENTES METÁLICOS COM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE EM FOSFATO DE ZINCO; BRAÇOS EM POLIURETAN
O INJETADO COM ALMA DE AÇO.

i 09046339/0001-01

CADEIRA -COMERCIO DE MOVEIS LTDA

'

'

_ _

R$ 400,00

Descrição: Cadeira escritório, material estrutura: tubo metálico, material revestimento assento eencosto: courino, material encosto: madeira eespuma injetad
a, material assento: madeira eespuma injetada, tipo base: giratória com 5rodízios, tipo encosto: alto, apoio braço: com bracos, cor: azul, tipo sistema regulage
rn vertical: agás, caracteristicas adicionais: tipo secretaria, cor estrutura: azul

04063503/0001-67 SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI
'
_
RS 710.93 '
_
_
_.
Descrição: Cadeira, tipo secretária, giratória, cora definir, revestida em couro ecologico, costura dupla, assento em compensado multilaminado lo mm (mínim
o): espuma expandida/laminada 40mm (minimo) de espessura/ densidade Zõkg/ma (minimo). Encosto: estrutura em polipropileno injetado: espuma expandida
_ : _ . . ._ _ _ _ _ _ . . _ _ — . _ _ _ _ _ _ .

llaminada 35mm (minimo) de espessura/densidade 23kg/m3 (mínimo). Base giratória desmontável com aranha de Shastes (admite-se 4ou 6) apoiadas sobre
rodlzios de nylon com esferas de aco que facilitem ogiro, coluna central desmontável lixada por encaixe cônico, com rolamento axial de giro, esferas earruelas
de aço temperado de alta resistência, sistema de regulagem da altura da cadeira automatica, sem alavanca, composições de altue mola amortecedora ou colu
na com mola gás para regulagem de altura eamortecimento de impactos, acionada por alavanca; mecanismo flange de apoio da cadeira com sistema de ralar,
com trava: componentes metálicos com tratamento de superlíoie em loslato de zinco; braços em poliuretano injetado com alma de aço,

.40376-269/0001-50 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA

_

.

. R$ 711,00

Descrição: Cadeira escritório, material estrutura: tubo metálico, rriaterial revestimento assento eencosto: courino, material encostei ntadeira eespuma injetad
a, ntaterial assento: madeira eespuma injetada, tipo base: giratória com 5rodízios, tipo encosto alto, apoio braço: com braços, cor. azul, tipo sistema regulage
rn vertical: agás, caracteristicas adicionais: tipo secretaria, cor estrutura: azul

zzsazsoa/ooot-ào AILTON SOARES DA SILVA PEREIRA erneu

"

ns mzoooo ª

Descrição: Cadeira escritorio, material estmtura: tubo metálico, material revestimento assento eencosto: courino, ntaterial encosto: madeira eespuma injetad
a, material assento: madeira eespuma injetada, tipo base: giratória com 5rodlzios, lipo encosto; alto, apoio braco: com braços, cor. azul, tipo sistema regulage
mvertical: agas. caracteristicas adicionais: tipo secretaria, cor estrutura: azul

Preço (Compras Governamentais) ?.: Media das Propostas Finais

R$ 439,72

Inc,/Ali.ãºdalNóãdelWde-Jrdhadeívãl

_«_

__ _ _ _ _ _ ”

____A

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO
Data: 15/07/2021 09:00
Objeto: Registro De Preços Para Aquisição De Móveis EEletrodomésticos Para Atender A Modalidade: Pregão Eletrônico
Demandas Das Diversas Secretárias Deste Municipio, Conforme Termo De

ªºlªªmªª-

gRp; sn,/,

Identiiicação: NºPregão:702021 /UASGÍ932179

Descrição: Conjunto tático-operacional -CADEIRA GIRATÓRIA TIPO SECRETARIA

GIRATÓRIA EXECUTIVA COM APOIO PARA BRAÇOS, COM ESPUMA INJETADA.
REVESTIDA EM TECIDO NA COR CINZA MESCLA, BASE MECANICA COM

PINTURA EPOXICHAPA1B_

CatMat: 150626 -CONJUNTO TÁTICO-OPERACIONAL

Lam/"Em, [29

Ata ,

A _ _'

la

AdjUdICBÇõO. 26/07/2021 l0.l0

"ºmªªººªºªºº ºº/ºº/ººº] ººªªª
Fonte: wwwcomprasgovernamentaisgov
.br

Quantidade: 20
Unidade: Unidade
U F : PB

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

210062777/000-1-50 M. K. DE AZEVEDO ARAUJO OUTRA DANTAS

l w-venceoonr ,

,

.

'

—'

.

, ' _______

VRS 340,00

_ _“

E»; : » : Relatório gerado nodIa14lO9/2021 14:17:59 (IP: 191.242.187.B2)

".:-' Código Validação: JXIk08783RmxSDIOCQSdMSXVID9fMAwrYYXTdKyKUVhKCuNhIN7pYNFcKs1IiIIz
tittpzlltmmmbancodepraoos.com.brlcertilicadoAutenticidade7

-token=JXIk08783RmxSOIOCgsdM3Xv1D9IMAwrYYXTdKyxUVhKCuNhINTpYNFGKsIIil z

7I12

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta FinaI

Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA TIPO SECRÚARIA GIRATÓRIA EXECUTIVA COM APOIO PARA BRAÇOS, COM ESPUMA INJETADA, REVESTIDA EM TECIDO N

ACOR CINZAMESCLA, BASE MECANICACOM PINTURAEPOXI CHAPA IB.
i ªI1,004.395/0001-'I7

REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA

R$ 349.00 .

Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA TIPO SECRETARIA GIRATÓRIA EXECUTIVA COM APOIO PARA BRAÇOS, COM ESPUMA INJETADA, REVESTIDA EM TECIDO N
A COR CINZA MESCLA BASE MECANICA COM PINTURA EPOXI CHAPA 18.

I 40.876.2õ9I000IvSD

DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA

_

R$ 354,23 —

Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA TIPO SECRETARIA GIRATÓRIA EXECUTIVA COM APOIO PARA BRAÇOS, COM ESPUMA INJETADA, REVESTIDA EM TECIDO N
A COR CINZA MESCLA. BASE MECANICA COM PINTURA. EPOXI CHAPA IS.

L03.D36.083/000'I—67 FERRUDD COMERCIAL LTDA

R$ 416.00

Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA TIPO SECRETARIA GIRATÓRIA EXECUTIVA COM APOIO PARA BRAÇOS, COM ESPUMA INJETADA. REVESTIDA EM TECIDO N
A COR CINZA MESCLA. BASE MECANICA COM PINTURA EPOX! CHAPA IS.

I 0141.3301 50/0001-51 v ESPEDITO VIEIRA DE SOUSA.DANTAS EIRELI

R$ 441,00

Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA TIPO SECRETARIA GIRATÓRIA EXECUTIVA COM APOIO PARA BRAÇOS, COM ESPUMA INJETADA, REVESTIDA EM TECIDO N
A COR CINZA MESCLA. BASE MECANICA COM PINTURA EPOXI CHAPA IS.

- 36121508/0001-81

BARBOSA & SOUZA COMERCIO EREPRESENTACAO DE MOVEIS LTDA

R$ 449.99

Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA TIPO SECRETARIA GIRATÓRIA EXECUTIVA COM APOIO PARA BRAÇOS. COM ESPUMA INJETADA. REVESTIDA EM TECIDO N
A COR CINZA MESCLA. BASE MECANICA COM PINTURA EPOXI CHAPA 18.

,

f 10372/187/0001-97
L

.

_

_

—

ESCRITORIO EARTE INDUSTRIA ECOMERCIO LTDA
_

_

.

—
»

.

R$ 450,00
—

. .

Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA TIPO SECRETARIA GIRATÓRIA EXECUTIVA COM APOIO PARA BRAÇOS, COM ESPUMA INJETADA, REVESTIDA EM TECIDO N
,A COR CINZA MESCLA, BASE MECANICA COM PINTURA EPOX! CHAPA 18.

L38,I10.0I5/ODDI-85 FLM DE SOUZA COMERCIO LTDA

R$ 457,00

Descrição: 29 CADEIRA GIRATÓRIA TIPO SECRETARIA GIRATÓRIA EXECUTIVA COM APOIO PARA BRAÇOS, COM ESPUMA INJETADA. REVESTIDA EM TECIDO
NA COR CINZA MESCLA, BASE MECANICA COM PINTURA EPOXI CHAPA 18. FABRICANTE: ACO EXPRESS MOVEIS MARCA: AÇO EXPRESS MOVEIS MODELO: C
DGRT UND 20 R$ 731,20 R$14.õ24,00

] 18,379.670/000T-26

JANDERSON COSTA LEAO LIMA

R$ 490,00

Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA TIPO SECRETARIA GIRATÓRIA EXECUTIVA COM APOIO PARA BRAÇOS, COM ESPUMA INJETADA, REVESTIDA EM TECIDO N
A COR CINZA MESCLA. BASE MECANICA COM PINTURA EPOX! CHAPA 18.

L35.7BS.276/000'I v07 LUCIANO SERGIO GUIMARAES DE SA BARRETO

'

RS 650.00

Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA TIPO SECRETARIA GIRATÓRIA EXECUTIVA COM APOIO PARA BRAÇOS, COM ESPUMA INJETADA, REVESTIDA EM TECIDO N
ACOR CINZA MESCLA. BASE MECANICA COM PINTURA EPOXI CHAPA IS. VALIDADE DA PROPOSTA 50 DIAS - PRAZO DE ENTREGA 20 DIAS - GARANTIA CON
FRORME EDITAL

Preço (Compras Governamentais) 3: Média das Propostas Finais
IncIArI.5ªda/N65de07de.lu/hade202l

R$ 656,08
H V

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCUI
Objeto: Registro de preços para eventual efutura aquisição de moveis eequipamentos
hospitalares eodontológicos para o aparelhamento das UBS (UNIDADES

BASICAS DE SAÚDE). eassim atender as necessidades da Secretaria Municipal

de Saúde do Município de Uruçuí/Pl, conforme as quantidades. especincaçães e

COOOICOQS descritas no Anexo I - Termo de Referencm.

,_
4
, ,
,
_ ,
,
_
Descriçao: Cadeira escritório - Cadeira escritório, material estrutura: tubo metálico,

material revestimento assento eencosto: courino, material encosto: madeira e
espuma injetada, material assento: madeira eespuma injetada, tipo base:
giratória com 5rodízios, tipo encosto: alto. apoio braço: com braços, cor: azul.
tipo sistema regulagem verticai- agás, características adicionais: tipo secretaria,
cor estrutura: azul

CatMat: 391696 - CADEIRA ESCRITÓRIO

_ ________

_ V

_

_

Data: 31/05/2021 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
sap; 5|M

Identmcação: Nºpmgãºnozoz] /UAsG,g81223

Lele/nem ,“
A

Atat LtnkAta
_ < _

_

Adjud'ºªºªº' 14/06/2021 1613
Hºmºiºgªºªºi “5/05/2027 "“:”
Fontet wwwnomprasgovernamentaisgov
br
Quantidade; 30

unidade; Conjunto
U F : PI

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

| 04063503/000157 SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI
ªcvªNºªººªº
"“_ » : »: ª

Vªiºf ªª PfºDº-Slª Fiªªi

___: __

_: ,

R$ 342,00
_ _,

Relatório gerado nodia14l09I2021 14:17:59 (IP: 191.242.187.B2)

“ “_ * Código Validação: JXIk0B783RmxSDIOCgsdM3XvID9fMAwrYYXTdKwMVhKCnNhIN7pYNFcKs1líIIz
httpmvwwbancodepreoos,com.!)rlcertiticadoAutenticidade?
."aê-«ªãgg. token=JXIk087B3RmxSDIOOgsdI/BXWD9tMAwrYYXTdKyxUVhKCuNhIN7pYNFeKs1Iillz

el12

;*

-r
.

.—

'

'

«_

_
-

CNPJ

:

—

_
'

l

v

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

Descrição: Cadeira escritorio, material estrutura tubo metalico, material revestimento assento eencosto courino, material encosto madeira eespuma injetada,
material assento madeira eespuma injetada, tipo base giratória com 5rodízios, tipo encosto alto. apoio braço com braços, cor azul. tipo sistema regulagem

ticalagas,caracteristicasadicionais tiposecretaria,corestrutura azul,

É

_

,

I 24.I75.423/000'I-O0 EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

1-1

RS 442,00 j

Descrição: Cadeira escritório. material estrutura: tubo ntetalico, material revestimento assento eencosto: courino, material encosto: madeira eespuma interact
a, material assento: madeira eespuma injetada, tipo base: giratória com 5rodízios. tipo encosto: alto, apoio braço: com braços, cor: azul, tipo sistema regulage

mvertical: agas, caracteristicas adicionais: tipo secretaria, cor estrutura: azul PRAZO DE VALIDADE -5ANOS .REGISTRO -ISENTO

izoiziait/oooi-ts wTEDESCO REFRIGERACAO EIRELI

'

RS 400.00

Descrição: Cadeira escritorio, material estnitura: tubo metálico, material revestimento assento eencosto: courino, material encosto: madeira eespuma injetad
a, material assento: madeira eespuma injetada, tipo base: giratória com 5rodlzios, tipo encosto: alto, apoio braço: com braços, cor: azul, tipo sistema requlage
mvertical: agás, caracteristicas adicionais: tipo secretaria, cor estrutura: azul

l 26.1 13505/0001-56 ANA FLAVIA ANDRADE SERGIO EIRELI

l

R$ 544,68 i

Descrição: Cadeira escritorio, material estrutura: tubo metálico, material revestimento assento eencosto: courino, material encosto: madeira eespuma injetad

a, material assento: madeira eespuma injetada. tipo base: giratória com 5rodízios, tipo encosto: alto, apoio braço: com oraços, cor: azul, tipo sistema regulage
mvertical: agás, caracteristicas adicionais: tipo secretaria, cor estrutura: azul ,Material Permanente isento de registro em órgão competente.
32501869/0001-06

FABIANO BARBOSA DE MIRANDA 79745300306

R$ 780,00 ,

Descrição: cadeira escritório, material estrutura: tubo metálico, material revestimento assento eencosto: courino, material encosto: madeira eespuma injetarl
a, material assento: madeira eespuma injetada, tipo base: giratória com 5rodízios, tipo encosto: alto, apoio braço: com bracos, cor azul, tipo sistema regulage
mvertical: agás, caracteristicas adicionais: tipo secretaria, cor estrutura: azul

i20130301/0001-11 MEGA EMPREENDIMENTOS LTDA

.

RS 790.00 l

Descrição: Cadeira escritório. material estrutura: tubo metálico. material revestimento assento eencosto: courino, material encosto: madeira eespuma injetad
a, material assento: madeira eespuma injetada. tipo base: giratória com 5rodízios, tipo encosto, alto, 80000 braço: com braços, cor. azul, tipo sistema regulage
mvertical: agás. caracteristicas adicionais: tipo secretaria, cor estrutura: azul

17,828.“ 3/0001-61A BRASIL MEDICAMENTOS LTDA.

'

R$ 8.00

Descrição: Cadeira escritório, material estrutura: tubo metálico, material revestimento assento eencosto: courino, material encosto: madeira eespuma injetar!

a, material assento: madeira eespuma injetada, tipo base: giratória com 5rodízios, tipo encosto: alto, apoio braço: com bracos, cor azul, tipo sistema regulage
nn vertical: a gas, caracteristicas adicionais: tipo secretaria, cor estrutura: azul

l3.579.783/0001-5l

MARCELO MOHALLEM

- '

'

_ as 1.000,00

Descrição: cadeira escritório, material estrutura: tubo metálico, material revestimento assento eencosto: courino, material encosto. madeira eespuma injetad
a, material assento: ntadeira eespuma injetada, tipo base: giratória com 5rodlzios, tipo encosto: alto, apoio braco: cont braços, cor: azul, tipo sistema regulage
mvertical: agas, características adicionais: tipo secretaria, cor estrutura: azul

Item 4: Longarina 3 lugares

Preço Fstímado: R$ 504178 (an)
Quantidade

Percentual: -

Preco Fstimado Calculado: R$ 500,28

Média dos Preços Obtidos: RS 509,78

Descrição

Observação

&27 unidades Longarinalíi lugares Assento eEncosto Secretária Corino Preto, Ponteira Plástica, Barra Dupla da Estrutura, Pintura Eletrostática.
Preço (Compras Governamentais) l: Media das Propostas Finais

'i
R$ 454,51

Inc, [.A/r. 5ªda/N65det77deJulhode202I

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES/MG
Objeto: Registrar preços para futura eeventual contratação de empresas para aquisição
de mobiliário para atender às Resoluções da Secretaria Municipal de Saúde de
ºªiªººªªªªªlº" '

Descrição: Cadeira sobre Iongarina - Cadeira sobre longarina, material assento eencosto:

polipropileno, cori cinza, quantidade assentos: 3un, caracteristicas adicionais:

sem braço, comprimento Iongarina: aproximadamente 1,65 cm. largura Iongarina:

aproximadamente 63 cm. material estrutura: tubo aço, acabamento superficial
Iongarina: pintura eletrostática em epóxi-po, cor Iongarina: prata
CatMat: 354039 -CADEIRA sosae LONGARINA
'

Data: 20/07/2021 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
sap; su»,
Identifica 9 ão: NºPre 9 ão:5l2021 / uxisczszmos

LON:/nem. [õ

Am ,

_ A _'

la

7

Adlumºªçªº“ 2º,07/2021 l “

Hºmºlºgªºãºí Bfºf/ªºzl 09150
Fºmºí Wwvªººmºfªªººvªfªªmºªiªlº-ººv
.br

,

Quantidade: IO
u n i d a d e : Unidade

dia 14109/2021 14:17:59 (IP: 1s1.24z.1a7.s2)
vq «_ :; f o Relatório
Código Valgerado
idação:noJXIk08783RmxSDIOCgSdMSXVID9i
MAwrYYXTdKyxLIVhKCuNhIN7pYNFcKs1Iil z

.

http:/lmm.bancodaprecoseom,brICertiúcadoAutenticIdade?
token=JXIkOB783RmxSDlOCgsdMBXWDQIIIAAWrYYXTdKyxUVhKCuNtiIN7pYNFcKs1lil z

er 12

_

.

ur: MG
CNPJ

4

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

] 'I0.S42.335/0001-95 . CANAA DE_CARMO DISTRIBUIDORA LTDA
1_ * VENCEDOR *

v

.

'-

'

.

.

.

..

R$ 309,50
v

Descrição: Descrição: Cadeira sobre longarína. material assento eencostoiypolipropileno, cor: cinza, quantidade assentos 3un, caracteristicas adicionais: sem
braco. comprimento longarina: aproximadamente 1,65 cm, largura Iongarina: aproximadamente 63 cm, material estruturat tubo aco, acabamento supemcial Ion
garina: pintura eletrostatica em epóxi-pó, cor Iongarina: prata

lL
. 04.0_í>3.503/000I
-67
S
.
_

,

SANTA
TEREZINHA
COMERCIO
DE
MOVEIS
EIRELI
'
.
.
. _
_
_
.
.
_
.
_

.

_

,

.

, , , .. _

_.

R$ 378,00
Ú
_

I

—

—

Descrição: Longarina 3Lugares Especificação: cadeira Iongarina executiva: com 03 lugares, assento eencosto em polipropileno, estrutura em tubo de aco, pin
tura eletrostatica epóxi eacabamento em polipropileno, base desmontável fixa, estrutura em ferro, cor preta. Peso minimo 9D kg. Garantia: 12 meses.
,

gz7.933.196/ooor-2a

MJ MOVEIS PARA escnrfoaro LTDA

_

v

'

ns 395,00 “

Descrição: Cadeira de Plastico com Braço Especificação: Cadeira refeitório, material: plástico. estrutura: plástica, comprimento: 42 cm, largura. 42 cm, altura: T
5cm, peso real suportado 'I 40 Kg, cor. branca, caracteristicas adicionais: lixa, com hraçosGarantia. 12 meses,

30348125/0001-63

MARA ELIZA VERTELO SANTOS

'

.

R$ 400,00

Descrição: Cadeira sobre Iongarina, material assento eencosto: polipropileno, corzrcinza, quantidade assentos. 3un, caracteristicas adicionais: sem braço. com
primento Iongarina: aproximadamente 1,55 cm, largura longarina: aproximadamente 63 cm, ntaterial estrutura: tubo aço, acabamento superficial Iongarina: prnt
ura eletrostática em epóxi-po, cor longarinas prata

à38,1 08516/0001427 LEFTEC COMERCIO ESERVICOS LTDA

v

R$ 494,00

Descrição: Especificação: Cadeira Iongarina executiva: com 03 lugares, assento eencosto em polipropileno. estrutura em tubo de aco, pintura eletrostatica epó
xi eacabamento em polipropileno, base desmontável lixa, estrutura em ferro, cor preta, Peso minimo 90 kg. Garantia. 12 meses

32.41 5561/0001-74

THALYTA PAES DE OLIVEIRA LTDA

FIS 599,10

Descrição: Longarina 3Lugares Especilicacão: cadeira longarina executiva: com 03 lugares, assento eencosto em polipropileno, estrutura em tubo de aço, pin
tura eletrostática epoxi eacabamento em polipropileno, base desmontável lixa, estrutura em ferro, cor preta. Peso minimo 90 kg. Garantia: 12 meses.
_

[—23.4I8.6l8/000l“-7I BARDAM NEGOCIOS LTDA

R$ 606,00 _

Descrição: Longarina 3lugares. Cadeira Iongarina executiva: com 03 lugares, assento eencosto em polipropileno, estrutura em tubo de aço, pintura eletrostátiv '
ca epóxi eacabamento em polipropileno, base desmontável lixa, estrutura em ferro, cor preta. Peso minimo 90 kg.

Preco (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Finais

R$ 557,77

Inc. M n , 5 º da I N 6 5 d ? Ohio./alho de2t727

Órgão: MINISTERIO DA EDUCAÇÃO

Data: 14/06/2021 09:00

UªiVªfªídªdº Fªdªªl de VÍÇºSª

Modalidade: Pregão Eletrônico

Objeto: Aquisição de Móveis para escritório.

spp; sp,/,

Descrição: Conjunto cadeiras espera - CONJUNTO CADEIRAS ESPERA, TIPO LONGARINA

SEM BRAÇOS, 03 LUGARES, ASSENTO EENCOSTO EM MATERIAL PLÁSTICO

POLIPROPILENO, COR PRETA CAPACIDADE DE SUSTENTAÇÃO: 120 kg por

acentoMedidas aproximados: Bzcmxl 50crnx56 cm (AxLxP)Base em tubos de

aço - com pintura na cor preta.Garantia minima de 1ano
CatMat: 150328 -CONJUNTO CADEIRAS ESPERA

Identificação; Nºhegãoglõzoz] / UAsG;154u51

Lote/"em, " o

Alí ,

. _ _'

a

Adjudmªçªº" 23/06/2021 1354
“ºmªººªºªºª ºªª/ºª/ªºªª “ “ ª
Fonte: wwwcomprasgovernamentaisgov
.br

Quantidade: 6 0

Unidade: Conjunto
UF: M G

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

I37.059.533/000'I-59 AMÉITAL INDUSTRIA ECOMERCIO DE MOVEIS LTDA .
r.*, vencemos *

,.

R$ 275.00

'

Descrição: CONJUNTO OADEIRAS ESPERA, TIPO LONGARIIIA, SEM BRAÇOS, 03 LUGARES, ASSENTO EENCOSTO EM MATERIAL PLÁSTICO POLIPROPILENO,
COR PRETA CAPACIDADE DE SUSTENTAÇÃO: 120 kg por acento Medidas aproximados: 82crnx1 Socmxsõ cm (AxLxP) Base em tubos de aço —com pintura na
cor preta. Garantia minima d e l ano

i 04.063.503I000i—67 SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

_

R$ 348.00

Descrição: Conjunto cadeãs espera, tipo longarina, sem bracos, 03 lugares, assento eencosto Em material plastico polipropileno, cor preta capacidade de su

stentacão: 120 kg por acento Medidas. aproximados: B2cmx150cmx55 crn (AxLxP) Base em tubos dc aco - com pintura na cor preta. Garanea minima del ano
—

"

: 18.493,830/0001-63 METAX INDUSTRIA ECOMERCIO LTDA .

—

'

*

: '

-

V? R$ 459.00

gag: - a Relatório gerado no dia 14/09/2021 14:17:59 (rp: 191.z42.1s7.az)

=

.

Código Validação: JXIk08783RmxSDlOCQsdMSXWDQIMAWrYYXTdKyxUVhKCuNhIN7pYNFcKs1líllz

=httpJMr/wnbanoodeprewsoom.br/CerliGcadoAutenticidada7

_(oken=JXIkO8783RmXSDIOCgsdMJXWD9íMAwrYYXTdKyxlJVhKCuNhIN7pYNFcKs1Ill z
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