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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, com 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 -M3-002
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R$ 4.160,00








R$ 8.320,00








R$ 4.330,00








R$ 8.660,00








R$ 4.028,00








R$ 8.056,00








R$ 2.714,00








R$ 5.428,00








R$ 3.808,00








R$ 7.616,00








R$ 739,74








19%
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ITEM





ESPECIFICAÇÃO





UND





QUANT

MAX MOVEIS

TECMAQ LTDA
TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
TOK TOK INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Indicadores Estatísticos





CNPJ: 26.454.663/0001-70

CNPJ: 04.108.775/0001-36

CNPJ: 21.306.287/0001-52

CNPJ: 84.328.228/0001-03

Indicadores de valores utilizados





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
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Porta CPU baixo medindo 220x490x400 mm (LxPxA).

Podendo ter variação de 5 cm para mais ou para menos, na cor wengue, confeccionado em MDP de no mínimo 25 mm de espessura. Acabamento lateral em fita de borda de PVC com 2 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 -M3-003
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R$ 400,00






R$ 4.000,00






R$ 346,00






R$ 3.460,00






R$ 300,00






R$ 3.000,00






R$ 316,00






R$ 3.160,00






R$ 340,50






R$ 3.405,00






R$ 44,01






12%
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ITEM




ESPECIFICAÇÃO




UND




QUANT

MAX MOVEIS
DADAMI-COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS ELETRO- ELETRONICO LTDA

TECMAQ LTDA
TOK TOK INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Indicadores Estatísticos





CNPJ: 26.454.663/0001-70

CNPJ: 07.986.747/0001-00

CNPJ: 04.108.775/0001-36

CNPJ: 84.328.228/0001-03

Indicadores de valores utilizados





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
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Mesa executiva medindo 1805x850x750 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, 18 mm 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, no mínimo 2 mm de espessura, na cor e tonalidade do laminado.


A mesa possui um gaveteiro lateral para atender as funções de armazenamento de material e sustentação da mesa executiva ou similar. Medidas mínimas: profundidade de 862 mm, e altura 620 mm. Possui 03 gavetas frontais, sendo duas médias e uma para pastas suspensas. Puxador em alumínio, fechadura com chave escamoteável na primeira gaveta. 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, obedecendoao termo descritivo mínimo deste item, sendo que os móveis deverão ser de primeira linha, confeccionados conforme os padrões de ergonomia -M3-004














UND














2














R$ 4.200,00














R$ 8.400,00














R$ 3.100,00














R$ 6.200,00














R$ 4.027,00














R$ 8.054,00














R$ 3.426,00














R$ 6.852,00














R$ 3.688,25














R$ 7.376,50














R$ 513,63














13%
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ITEM




ESPECIFICAÇÃO




UND




QUANT
SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI
ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA
MODILAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
TOK TOK INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Indicadores Estatísticos





CNPJ: 04.063.503/0001-67

CNPJ: 08.221.047/0001-97

CNPJ: 76.291.251/0001-34

CNPJ: 84.328.228/0001-03

Indicadores de valores utilizados





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
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Mesa auxiliar medindo 905x850x750 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. Tampos e pé painel com encabeçamento lateral reto, borda em poliestireno de alto impacto, no mínimo 2 mm de espessura, na cor e tonalidade do laminado. A mesa possui um suporte para CPU medindo no mínimo 220x490x120 mm (LxPxA), confeccionado em MDP de no mínimo 25 mm, com 4 rodízios em nylon de duplo giro, auto lubrificantes com eixo e haste de aço. Os painéis e tampos deverão possuir, em toda a extensão de suas superfícies, espessura correspondente à prevista na descrição, não se admitindoapenas o adensamentodos seus contornos e acabamentos. Indicar na proposta marca e modelo e apresentar prospecto do fabricante do mobiliário ou desenhotécnico. O mobiliário poderá possuir design de cada fabricante, obedecendoao termo descritivo mínimo deste item, sendo que os móveis deverão ser de primeira linha, confeccionados conforme os padrões de ergonomia M-  3-005
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R$ 2.000,00












R$ 4.000,00












R$ 1.362,00












R$ 2.724,00












R$ 1.362,00












R$ 2.724,00












R$ 1.534,00












R$ 3.068,00












R$ 1.564,50












R$ 3.129,00












R$ 301,44












19%
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ITEM




ESPECIFICAÇÃO




UND




QUANT
SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

MAX MOVEIS

TECMAQ LTDA
TOK TOK INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Indicadores Estatísticos





CNPJ: 04.063.503/0001-67

CNPJ: 26.454.663/0001-70

CNPJ: 04.108.775/0001-36

CNPJ: 84.328.228/0001-03

Indicadores de valores utilizados





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
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Mesa de reunião retangular medindo 1800x1200x750 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 fixada no centro da mesa entre os painéis laterais. Mesa estruturada com dois pés painéis do mesmo material do tampo, com no mínimo 40 mm de espessura, com caixa de tomadas no tampo com 03 tomadas eletricas e 02 RJ45, localizadas entre os pés painéis. 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, no mínimo 2 mm de espessura, na cor e tonalidade do laminado. A caixa metálica tipo MOPA ou similar é composta por 3 tomadas elétricas e recortes para aplicação de 03 plugues de RJ. 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- 006
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R$ 3.000,00












R$ 15.000,00












R$ 5.560,00












R$ 27.800,00












R$ 5.466,00












R$ 27.330,00












R$ 4.752,00












R$ 23.760,00












R$ 4.694,50












R$ 23.472,50












R$ 1.185,88












25%
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ITEM





ESPECIFICAÇÃO





UND





QUANT
SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

MAX MOVEIS

TECMAQ LTDA
TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Indicadores Estatísticos





CNPJ: 04.063.503/0001-67

CNPJ: 26.454.663/0001-70

CNPJ: 04.108.775/0001-36

CNPJ: 21.306.287/0001-52

Indicadores de valores utilizados





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
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Mesa de reunião retangular medindo 2700x1200x750 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 fixada no centro da mesa entre os painéis laterais. Mesa estruturada com dois pés painéis do mesmo material do tampo, com no mínimo 40 mm de espessura, com caixa de tomadas no tampo com 03 tomadas eletricas e 02 RJ45, localizadas entre os pés painéis. 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, no mínimo 2 mm de espessura, na cor e tonalidade do laminado. A caixa metálica tipo MOPA ou similar é composta por 3 tomadas elétricas e recortes para aplicação de 03 plugues de RJ. 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 - M3-007
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R$ 5.000,00












R$ 15.000,00












R$ 5.500,00












R$ 16.500,00












R$ 5.466,00












R$ 16.398,00












R$ 5.000,00












R$ 15.000,00












R$ 5.241,50












R$ 15.724,50












R$ 279,21












5%
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ITEM





ESPECIFICAÇÃO





UND





QUANT
TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

MAX MOVEIS

TECMAQ LTDA


Indicadores Estatísticos





CNPJ: 21.306.287/0001-52

CNPJ: 26.454.663/0001-70

CNPJ: 04.108.775/0001-36


Indicadores de valores utilizados





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
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Mesa de trabalho conjugada, Composta por:
‐ Uma mesa reta medindo 1700x850x750 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, 18 mm 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, 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, na cor e tonalidade do laminado.

- Uma mesa auxiliar medindo no mínimo 905x850x750 mm (LxPxA), podendo ter variação de 5 centímetros para mais ou para menos, nas cores argila ou wengue, a ser definida quando da solicitação do fornecimento, composta por 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, 18 mm 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.

- A mesa possui um suporte para CPU medindo no mínimo 220x490x120 mm (LxPxA), confeccionado em MDP de no mínimo 40 mm, com 4 rodízios em nylon de duplo giro, auto lubrificantes com eixo e haste de aço.
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R$ 5.000,00
























R$ 15.000,00
























R$ 4.350,00
























R$ 13.050,00
























R$ 4.228,00
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R$ 415,00
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- Uma conexão angular medindo no mínimo 850x850 mm, confeccionada em MDP de 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. .O conjunto poderá ter composição única em ‘’L’’ ou similar. Os painéi 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. Todas as extremidades do móvel devem apresentar encabeçamento lateral reto, borda em poliestireno de alto impacto, com no mínimo 2 mm de espessura, na cor e tonalidade do laminado. 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 -M3-009



















ITEM




ESPECIFICAÇÃO




UND




QUANT
TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
MAX MOVEIS
TECMAQ LTDA
TOK TOK INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
Indicadores Estatísticos





CNPJ: 21.306.287/0001-52

CNPJ: 26.454.663/0001-70

CNPJ: 04.108.775/0001-36

CNPJ: 84.328.228/0001-03

Indicadores de valores utilizados





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
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Mesa de trabalho conjugada composta por:
- Uma 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, 18 mm 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, 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, na cor e tonalidade do laminado. 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, na cor e tonalidade do laminado.

‐ Uma mesa auxiliar medindo no mínimo 905x850x750 mm(LxPxA, )podendo ter variação de 5 centímetros para mais ou para menos, nas cores argila ou wengue, a ser definida quando da solicitação do fornecimento, composta por 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, 18 mm 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.

- A mesa possui um suporte para CPU medindo no mínimo 220x490x120 mm (LxPxA), confeccionadoem MDP de no mínimo 40 mm, com 4 rodízios em nylon de duplo giro, auto lubrificantes com eixo e haste de aço. Uma conexão angular medindo no mínimo 850x850 mm, confeccionadaem MDP de 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. 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. Todas as extremidades do móvel devem apresentar encabeçamentolateral reto, borda em poliestirenode alto impacto, com, no mínimo, 2 mm de espessura, na cor e tonalidade do laminado. Indicar na proposta marca e modelo e apresentar prospecto do fabricante do mobiliário ou desenho técnico. O mobiliário poderá possuir design de cada fabricante, obedecendoao termo descritivo mínimo deste item, sendo que os móveis deverão ser de primeira linha, confeccionados conforme os padrões de ergonomia -M3-010
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R$ 6.691,00
























R$ 13.382,00
























R$ 5.079,75
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R$ 1.123,98
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SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA


MAX MOVEIS

TOK TOK INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA


Indicadores Estatísticos
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