
PREÇO UNIT. TOTAL PREÇO UNIT. TOTAL PREÇO UNIT. TOTAL PREÇO UNIT. TOTAL Preço Médio Preço Global Desvio Padrão
Coef. de 
Variação

Nº de Preços 
Utilizados

Mesa de centro tampo misto, medindo 1150x750x400 mm (LxPxA).
Podendo ter variação de 5 cm para mais ou para menos, nas cores argila ou wengue, a ser definida
quando da solicitação do fornecimento. Tampo e pés painéis confeccionado em MDP com no
mínimo 25 mm de espessura, com reguladores de piso. Tampo extra em vidro com no
mínimo 6 mm de espessura,medindo 1150x750mm (LxP), podendo ser incolor ou
fumê. Pés com sistema de regulagem de altura que possibilite o nivelamento com o
piso. Os painéis e tampos deverão possuir, em toda a extensão de suas superfícies,
espessura correspondente à prevista na descrição, não se admitindo apenas o
adensamento de seus contornos e acabamentos. Indicar na proposta marca e modeloe
apresentar prospecto do fabricante do mobiliário ou desenho técnico. O mobiliário
poderá possuir design de cada fabricante, obedecendo ao termo descritivo mínimo
deste item, sendo que os móveis deverão ser de primeira linha, confeccionados
conforme os padrões de ergonomia - M2-006

PREÇO UNIT. TOTAL PREÇO UNIT. TOTAL PREÇO UNIT. TOTAL PREÇO UNIT. TOTAL Preço Médio Preço Global Desvio Padrão
Coef. de 
Variação

Nº de Preços 
Utilizados

Gaveteiro volante com três gavetas, sendo duas gavetas médias e uma gaveta para pasta
suspensa.

Nas cores argila ou wengue, a ser definida quando da solicitação do fornecimento. medindo no
mínimo: 410x447x690 mm (LxPxA), podendo ter variação de 5 cm para mais ou para menos.
Estrutura do móvel confeccionada em MDP de no mínimo 18 mm de espessura, com acabamento
lateral em fita de borda de PVC com 0,45mm de espessura em todo o contorno da peça, com
resistência ao impacto. Puxador em perfil post-forming ou tipo alça em ABS, fechadura com chave
escamoteável com travamento simultâneo das gavetas. Tampo em MDP de no mínimo 25 mm de
espessura. Acabamento lateral em fita de borda de PVC com 1 mm de espessura em todo o
contorno da peça, com resistência ao impacto.Possui 4 rodízios em nylon de duplo giro, auto
lubrificantes com eixo e haste de aço. O móvel deverá possuir, em toda a extensão de suas
superfícies, espessura correspondente à prevista na descrição, não se admitindo apenas o
adensamento dos seus contornos e acabamentos. Indicar na proposta marca e modelo e apresentar
prospecto do fabricante do mobiliário ou desenho técnico. O mobiliário poderá possuir design de
cada fabricante, obedecendo ao termo descritivo mínimo deste item, sendo que os móveis deverão
ser de primeira linha, confeccionados conforme os padrões de ergonomia.

PREÇO UNIT. TOTAL PREÇO UNIT. TOTAL PREÇO UNIT. TOTAL PREÇO UNIT. TOTAL Preço Médio Preço Global Desvio Padrão
Coef. de 
Variação

Nº de Preços 
Utilizados

Armário alto tipo estante medindo 800x500x1600 mm (LxPxA).

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QUANT

MAX MOVEIS
LUIS CONFORTO COMERCIO DE 

MOVEIS E SERVICOS EIRELI
SUANE MOVEIS PARA ESCRITORIO 

E SERVICOS EIRELI
Indicadores Estatísticos

CNPJ: 26.454.663/0001-70 CNPJ: 16.422.504/0001-30 CNPJ: 18.609.782/0001-26 Indicadores de valores utilizados

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QUANT

MAX MOVEIS JOAO L MARANGON TECMAQ LTDA Indicadores Estatísticos

CNPJ: 26.454.663/0001-70 CNPJ: 26.273.355/0001-48 CNPJ: 04.108.775/0001-36 Indicadores de valores utilizados

R$ 1.185,00 R$ 11.850,00 R$ 1.285,00 R$ 12.850,00 R$ 1.405,75

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QUANT CNPJ: 31.974.770/0001-69 CNPJ: 26.454.663/0001-70 CNPJ: 04.108.775/0001-36 Indicadores de valores utilizadosCNPJ: 84.328.228/0001-03

10

10

UND

UND

R$ 321,65 17% 4

R$ 1.650,00 R$ 16.500,00 R$ 14.057,50 R$ 210,10 14% 4

R$ 17.500,00 R$ 1.674,00 R$ 16.740,00 R$ 1.827,90 R$ 18.279,00R$ 1.587,60 R$ 15.876,00 R$ 1.750,0020

21

TECMAQ LTDA

CNPJ: 04.108.775/0001-36

TOK TOK INDUSTRIA E COMERCIO 
DE MOVEIS LTDA

CNPJ: 84.328.228/0001-03

R$ 2.300,00 R$ 23.000,00

R$ 1.503,00 R$ 15.030,00



Podendo ter variação de 5 cm para mais ou para menos, nas cores argila ou wengue, a ser definida
quando da solicitação do fornecimento.. Corpo, laterais, base, prateleira, portas de MDP com
espessura no mínimo 18 mm com fita de borda de PVC com 0,45 mm de espessura em todo o
contorno da peça, com resistência ao impacto e fundo em chapa de MDP com espessura de no
mínimo 15 mm, revestidos em ambas as faces com laminado melamínio. Tampo superior em MDP
com no mínimo 25 mm de espessura, revestido com laminado melamínio. com fita de borda de PVC
com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça, com resistência ao impacto. Base do móvel
com sistema de regulagem de altura que possibilite o posicionamento do móvel a altura mínima de
25 mm do solo. Duas prateleiras em chapa de MDP, com espessura mínima de 18 mm, com altura
regulável por meio de pinos de aço em furação, com espaçamento de no mínimo 60 mm na face
interna dos painéis laterais, com capacidade para, no mínimo 20 Kg por plano de carga. Duas
portas em MDP com espessura mínima de 18 mm. Puxadores de ABS em alumínio curvilíneo ou
similar, com capacidade de resistência ao esforço de puxar. Fechadura frontal tipo cilindro, com
rotação de 360º, lingueta sem rotação, própria para armário de madeira. Rodapé em tubo de aço de
25x25mm com parede de 1,5mm, pintado pelo sistema de pintura eletrostatica á pó, com regulagem
de altura. O móvel deverá possuir, em toda a extensão de suas superfícies, espessura correspondente
à prevista na descrição, não se admitindo apenas o adensamento dos seus contornos e acabamentos.
Indicar na proposta marca e modelo e apresentar prospecto do fabricante do mobiliário ou desenho
técnico. O mobiliário poderá possuir design de cada fabricante, obedecendo ao termo descritivo
mínimo deste item, sendo que os móveis deverão ser de primeira linha.

PREÇO UNIT. TOTAL PREÇO UNIT. TOTAL PREÇO UNIT. TOTAL PREÇO UNIT. TOTAL Preço Médio Preço Global Desvio Padrão
Coef. de 
Variação

Nº de Preços 
Utilizados

Armário alto com duas portas de vidro medindo 900x447x1650 mm (LxPxA) - Podendo ter
variação de 5 cm para mais ou para menos, nas cores argila ou wengue, a ser definida
quando da solicitação do fornecimento. Corpo, laterais, base, prateleira, portas de
MDP com espessura mínima de 18 mm e fundo em chapa de MDP com espessura
mínima de 15 mm, com fita de borda de PVC com 0,45 mm de espessura em todo o
contorno da peça, com resistência ao impacto, revestidos em ambas as faces com
laminado melamínio. Tampo superior em MDP com no mínimo 25 mm de espessura,
revestido com laminado melamínio, com fita de borda de PVC com 2 mm de
espessura em todo o contorno da peça, com resistência ao impacto, Fundo do armário
com espessura mínima de 15 mm. Rodapé em tubo de aço de 25x25mm com parede
de 1,5mm, pintado pelo sistema de pintura eletrostatica á pó, com regulagem de
altura, que possibilite o posicionamentodo móvel a altura mínima de 25 mm do solo.
Três prateleiras em chapa de MDP, com espessura mínima de 18 mm, revestida em
ambas as faces com laminado melamínio, com altura regulável, por meio de pinos de
aço em furação, com espaçamento de, no mínimo, 60 mm, ou sistema 32 mm ou
similar, na face interna dos painéis laterais, com capacidade para, no mínimo, 20 Kg
por plano de carga. 

Duas portas de vidro com no mínimo 6 mm de espessura, podendo ser incolor ou fumê. Puxadores
em ABS reto, tipo alça ou similar, com capacidade de resistência ao esforço de puxar. O móvel
deverá possuir, em toda a extensão de suas superfícies, espessura correspondente à prevista na
descrição, não se admitindo apenas o adensamento dos seus contornos e acabamentos. Indicar na
proposta marca e modelo e apresentar prospecto do fabricante do mobiliário ou desenho técnico. O
mobiliário poderá possuir design de cada fabricante, obedecendo ao termo descritivo mínimo deste
item, sendo que os móveis deverão ser de primeira linha, confeccionados conforme os padrões de
ergonomia - M2-007

PREÇO UNIT. TOTAL PREÇO UNIT. TOTAL PREÇO UNIT. TOTAL PREÇO UNIT. TOTAL Preço Médio Preço Global Desvio Padrão
Coef. de 
Variação

Nº de Preços 
Utilizados

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QUANT

MAX MOVEIS
SANTA TEREZINHA COMERCIO DE 

MOVEIS EIRELI
TECMAQ LTDA Indicadores Estatísticos

CNPJ: 26.454.663/0001-70

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QUANT

MAX MOVEIS
SANTA TEREZINHA COMERCIO DE 

MOVEIS EIRELI
TECMAQ LTDA Indicadores Estatísticos

CNPJ: 26.454.663/0001-70 CNPJ: 04.063.503/0001-67 CNPJ: 04.108.775/0001-36 Indicadores de valores utilizados

10 R$ 345,38 13%

CNPJ: 04.063.503/0001-67 CNPJ: 04.108.775/0001-36 Indicadores de valores utilizados

UND

10 R$ 2.700,00 R$ 27.000,00 R$ 3.000,00 R$ 30.000,00 R$ 2.640,00 R$ 26.400,00 R$ 2.885,00 R$ 28.850,00 R$ 262,49 9% 4

R$ 20.000,00 R$ 2.494,00 R$ 24.940,00 R$ 2.477,50 R$ 24.775,00R$ 2.600,00 R$ 26.000,00 R$ 2.000,00 422

UND23

TOK TOK INDUSTRIA E COMERCIO 
DE MOVEIS LTDA

CNPJ: 84.328.228/0001-03

TOK TOK INDUSTRIA E COMERCIO 
DE MOVEIS LTDA

CNPJ: 84.328.228/0001-03

R$ 28.160,00

R$ 3.200,00 R$ 32.000,00

R$ 2.816,00



Armário credenza com duas portas, nicho central e tampo de vidro, medindo 1850x447x695
mm (LxPxA) - Podendo ter variação de 5 cm para mais ou para menos, nas cores
argila ou wengue, a ser definida quando da solicitação do fornecimento. Corpo,
laterais, base, prateleira, portas de MDP com espessura mínima de 18 mm e fundo
em chapa de MDP com espessura mínima de 15 mm, com acabamento lateral em
fita de borda de PVC com 0,45mm de espessura em todo o contorno da peça, com
resistência ao impacto. Tampo superior em MDP com no mínimo 25 mm de
espessura, revestido com laminado melamínio. com acabamento lateral em fita de
borda de PVC com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça, com resistência
ao impacto. O nicho recebe ainda um tampo extra confeccionadoem vidro temperado
com no mínimo de 6 mm de espessura,

podendo ser incolor ou fumê, rodapé em tubo de aço de 25x25mm com parede de 1,5mm, pintado
pelo sistema de pintura eletrostatica á pó, com regulagem de altura, que possibilite o
posicionamento do móvel a altura mínima de 25 mm do solo. Duas portas, em MDP, com espessura
mínima de 18 mm, revestidas ambas as faces com laminado. Puxadores de ABS em alumínio
curvilíneo ou similar, com capacidade de resistência ao esforço de puxar. Fechadura frontal tipo
cilindro, com rotação de 360º, lingueta sem rotação, própria para armário de madeira. O móvel
deverá possuir, em toda a extensão de suas superfícies, espessura correspondente à prevista na
descrição, não se admitindo apenas o adensamento dos seus contornos e acabamentos. Indicar na
proposta marca e modelo e apresentar prospecto do fabricante do mobiliário ou desenho técnico. O
mobiliário poderá possuir design de cada fabricante, obedecendo ao termo descritivo mínimo deste
item, sendo que os móveis deverão ser de primeira linha, confeccionados conforme os padrões de
ergonomia - M2-008

PREÇO UNIT. TOTAL PREÇO UNIT. TOTAL PREÇO UNIT. TOTAL PREÇO UNIT. TOTAL Preço Médio Preço Global Desvio Padrão
Coef. de 
Variação

Nº de Preços 
Utilizados

Nicho lateral para armário com acabamento, medindo 453x428x1650 mm (LxPxA)

Podendo ter variação de 5 cm para mais ou para menos, nas cores argila ou wengue, a ser definida
quando da solicitação do fornecimento. Corpo, laterais, base, prateleira em chapa de MDP com
espessura mínima de 18 mm e fundo em chapa de MDP com espessura mínima de 15 mm, com fita
de borda de PVC com 0,45 mm de espessura em todo o contorno da peça, com resistência ao
impacto, revestidos em ambas as faces com laminado melamínio. com fita de borda de PVC com 2
mm de espessura em todo o contorno da peça, com resistência ao impacto, . rodapé em tubo de aço
de 25x25mm com parede de 1,5mm, pintado pelo sistema de pintura eletrostatica á pó, com
regulagem de altura, que possibilite o posicionamento do móvel a altura mínima de 25 mm do solo.
Tampo superior em MDP com no mínimo 25 mm de espessura, revestido com laminado melamínio.
Possui uma prateleira centralizada na vertical. O móvel deverá possuir, em toda a extensão de suas
superfícies, espessura correspondente à prevista na descrição, não se admitindo apenas o
adensamento dos seus contornos e acabamentos. Indicar na proposta marca e modelo e apresentar
prospecto do fabricante do mobiliário ou desenho técnico. O mobiliário poderá possuir design de
cada fabricante, obedecendo ao termo descritivo mínimo deste item, sendo que os móveis deverão
ser de primeira linha, confeccionados conforme os padrões de ergonomia - M2-009

PREÇO UNIT. TOTAL PREÇO UNIT. TOTAL PREÇO UNIT. TOTAL PREÇO UNIT. TOTAL Preço Médio Preço Global Desvio Padrão
Coef. de 
Variação

Nº de Preços 
Utilizados

CNPJ: 26.454.663/0001-70 CNPJ: 04.108.775/0001-36 Indicadores de valores utilizados

10

15

R$ 340,34 10% 4

R$ 1.394,00 R$ 20.910,00 R$ 1.450,00 R$ 21.750,00 R$ 1.394,00

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QUANT

S V NOGUEIRA EIRELI MAX MOVEIS TECMAQ LTDA Indicadores Estatísticos

CNPJ: 02.799.522/0001-20 CNPJ: 26.454.663/0001-70

R$ 81,56 5% 4

R$ 30.000,00 R$ 3.500,00 R$ 35.000,00 R$ 3.383,33 R$ 33.833,30R$ 3.650,00 R$ 36.500,00 R$ 3.000,00

S V NOGUEIRA EIRELI MAX MOVEIS

CNPJ: 04.108.775/0001-36 Indicadores de valores utilizados

R$ 20.910,00 R$ 1.451,25 R$ 21.768,75

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QUANT

TECMAQ LTDA Indicadores Estatísticos

CNPJ: 02.799.522/0001-20

UND

UND

24

25

TOK TOK INDUSTRIA E COMERCIO 
DE MOVEIS LTDA

CNPJ: 84.328.228/0001-03

TOK TOK INDUSTRIA E COMERCIO 
DE MOVEIS LTDA

R$ 1.567,00 R$ 23.505,00

R$ 3.330,00 R$ 33.300,00

CNPJ: 84.328.228/0001-03



Nicho aéreo para formação de prateleiras medindo 850x290x905 mm (LxPxA) -
Podendo ter variação de 5 cm para mais ou para menos, nas cores argila ou wengue,
a ser definida quando da solicitação do fornecimento.Corpo, laterais, base, prateleira
em chapa de MDP com espessura mínima de 18 mm e fundo em chapa de MDP com
espessura mínima de 15 mm com fita de borda de PVC com 0,45 mm de espessura
em todo o contorno da peça, com resistência ao impacto, revestidos em ambas as
faces com laminado melamínio. com fita de borda de PVC com 2 mm de espessura
em todo o contorno da peça, com resistência ao impacto, rodapé em tubo de aço de
25x25mm com parede de 1,5mm, pintado pelo sistema de pintura eletrostatica á pó,
com regulagem de altura, que possibilite o posicionamentodo móvel a altura mínima
de 25 mm do solo. Tampo superior em MDP com no mínimo 25 mm de espessura,
revestido com laminado melamínio.

Possui uma prateleira centralizada na vertical. O móvel deverá possuir, em toda a
extensão de suas superfícies, espessura correspondente à prevista na descrição, não se
admitindo apenas o adensamento dos seus contornos e acabamentos. Indicar na
proposta marca e modelo e apresentar prospecto do fabricante do mobiliário ou
desenho técnico. O mobiliário poderá possuir design de cada fabricante, obedecendo
ao termo descritivo mínimo deste item, sendo que os móveis deverão ser de primeira
linha, confeccionados conforme os padrões de ergonomia - M2-010

PREÇO UNIT. TOTAL PREÇO UNIT. TOTAL PREÇO UNIT. TOTAL PREÇO UNIT. TOTAL Preço Médio Preço Global Desvio Padrão
Coef. de 
Variação

Nº de Preços 
Utilizados

Mesa reta medindo 1500x850x750 mm (LxPxA).
Podendo ter variação de 5 cm para mais ou para menos, na cor wengue. Tampo com no mínimo 40
mm de espessura em MDP dupla face. com acabamento total em Fita de borda de PVC com 1 mm
de espessura Travessa frontal (saia) possuindo altura de no mínimo 450 mm e, no mínimo, 18mm de
espessura com acabamento total em Fita de borda de PVC com 1 mm de espessura . Mesa
estruturada com dois pés painéis do mesmo material do tampo, com no mínimo 40 mm de
espessura. Fixação entre os pés de mesas e o tampo é feita com buchas de aço, insertadas na madeira
com rosca M6 para maior fixação e acabamento. Pés com sistema de regulagem de altura que
possibilite o nivelamento com o piso. Tampo e pé painel com encabeçamento lateral reto, borda em
poliestireno de alto impacto com no mínimo 2 mm de espessura e passa cabo na cor e tonalidade do
laminado. Os painéis e tampos deverão possuir, em toda a extensão de suas superfícies, espessura
correspondente à prevista na descrição, não se admitindo apenas o adensamento dos seus contornos
e acabamentos. Indicar na proposta marca e modelo e apresentar prospecto do fabricante do
mobiliário ou desenho técnico. O mobiliário poderá possuir design de cada fabricante, obedecendo
ao termo descritivo mínimo deste item, sendo que os móveis deverão ser de primeira linha,
confeccionados conforme os padrões de ergonomia – M3-001

PREÇO UNIT. TOTAL PREÇO UNIT. TOTAL PREÇO UNIT. TOTAL PREÇO UNIT. TOTAL Preço Médio Preço Global Desvio Padrão
Coef. de 
Variação

Nº de Preços 
Utilizados

Mesa reta medindo 1700x850x750 mm (LxPxA).

40 R$ 1.120,00 R$ 89,06 8% 4R$ 38.320,00

VALOR TOTAL R$ 267.742,00

R$ 6.000,00 R$ 2.244,00 R$ 4.488,00 R$ 2.611,00 R$ 5.222,00 R$ 2.569,25 R$ 5.138,50

R$ 258.840,00

R$ 44.800,00 R$ 1.026,00 R$ 41.040,00 R$ 1.005,00 R$ 40.200,00R$ 958,00

GRUPO 03 - GABINETE DE DESEMBARGADOR

27 UND 2 R$ 3.000,00

ITEM

26 UND

Indicadores Estatísticos

CNPJ: 04.063.503/0001-67 CNPJ: 00.300.400/0001-12

R$ 323,91 12% 4

CNPJ: 26.273.355/0001-48 Indicadores de valores utilizados

R$ 260.750,00 R$ 267.525,05

ESPECIFICAÇÃO UND QUANT

SANTA TEREZINHA COMERCIO 
DE MOVEIS EIRELI

MILAN MOVEIS INDUSTRIA E 
COMERCIO LTDA

JOAO L MARANGON

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QUANT

MAX MOVEIS S V NOGUEIRA EIRELI TECMAQ LTDA Indicadores Estatísticos

CNPJ: 26.454.663/0001-70 CNPJ: 02.799.522/0001-20 CNPJ: 04.108.775/0001-36 Indicadores de valores utilizados

R$ 916,00 R$ 36.640,00

R$ 282.235,00

R$ 2.422,00 R$ 4.844,00

CNPJ: 84.328.228/0001-03

TOK TOK INDUSTRIA E COMERCIO 
DE MOVEIS LTDA

CNPJ: 84.328.228/0001-03

TOK TOK INDUSTRIA E COMERCIO 
DE MOVEIS LTDA


