ITEM

ESPECIFICAÇÃO

UND

QUANT

CNPJ: 04.063.503/0001-67

CNPJ: 21.306.287/0001-52

CNPJ: 26.454.663/0001-70

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

R$ 5.000,00

R$ 10.000,00

R$ 5.000,00

R$ 10.000,00

R$ 4.450,00

R$ 8.900,00

R$ 6.987,00

R$ 13.974,00

R$ 5.359,25

R$ 10.718,50

R$ 1.115,71

20%

4

Mesa de trabalho conjugadacomposta 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. 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.
- A mesa possui um suporte para CPU medindo no mínimo 220x490x25 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.
- Uma conexão angular medindo 850x850 mm, confeccionada em MDP de no
mínimo 40 mm de espessura.
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- Uma mesa executiva gaveteiro pedestal medindo 1805x850x750 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, composta por Tampo com no CONJ.
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. 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.

2

- A mesa possui um gaveteiro lateral para sustentação da mesa executiva. Medidas
mínimas: profundidade de 850 mm e altura 620 mm. Possui 03 gavetas frontais,
sendo duas médias e uma para pastas suspensas. Puxador em alumínio, fechadura
com chave escamoteávelna 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. 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. Todas as extremidades do móvel
devem apresentar encabeçamento lateral reto, borda em poliestireno de alto impacto,
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 -M3-011

ITEM

ESPECIFICAÇÃO

UND

QUANT

SANTA TEREZINHA COMERCIO
DE MOVEIS EIRELI

MAX MOVEIS

TECMAQ LTDA

Indicadores Estatísticos

CNPJ: 04.063.503/0001-67

CNPJ: 26.454.663/0001-70

CNPJ: 04.108.775/0001-36

Indicadores de valores utilizados

PREÇO UNIT.

Conexão angular medindo 850x850 mm.

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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ITEM

38

Podendo ter variação de 5 cm para mais ou para menos, na cor wengue.
Confeccionada em MDP de no mínimo 40 mm de espessura. 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
Todas as extremidades do móvel devem apresentar encabeçamentolateral reto, borda
UND
em poliestireno de alto impacto, com, no mínimo 2 mm de espessura, na cor e
tonalidade do laminado. Fixação entre as mesas e o tampo é feita com buchas de aço,
insertadas na madeira com rosca M6 para maior fixação e acabamento. Indicar na
proposta marca 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, confeccionado conforme os padrões de ergonomia M3-012
-

ESPECIFICAÇÃO

UND

Armário alto com 02 portas medindo 850x490x1650 mm (LxPxA) - Podendo ter
variação de 5 cm para mais ou para menos, na cor wengue. Corpo, laterais, base,
prateleiras e portas de MDP com espessura no mínimo 18 mm e fundo em chapa de
MDP com espessura de no mínimo 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, revestidos em ambas as faces com laminado melamínio. Tampo superior em
MDP com no mínimo 40 mm de espessura, revestido com laminado melamínio.
Acabamento lateral em fita de borda de PVC com 2 mm de espessura em todo o
contorno da peça, com resistência ao impacto, riscos, 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, 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 UND
mínimo 40 Kg por plano de carga.

6

QUANT

2

R$ 448,00

R$ 2.688,00

R$ 750,00

R$ 4.500,00

R$ 715,00

R$ 4.290,00

R$ 637,66

R$ 3.825,96

R$ 165,19

25%

MAX MOVEIS

TECMAQ LTDA

S V NOGUEIRA EIRELI R$ 4.326,50

TOK TOK INDUSTRIA E COMERCIO
DE MOVEIS LTDA

Indicadores Estatísticos

CNPJ: 26.454.663/0001-70

CNPJ: 04.108.775/0001-36

CNPJ: 02.799.522/0001-20

CNPJ: 84.328.228/0001-03

Indicadores de valores utilizados

3

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

R$ 4.100,00

R$ 8.200,00

R$ 3.967,00

R$ 7.934,00

R$ 4.326,50

R$ 8.653,00

R$ 3.085,00

R$ 6.170,00

R$ 3.869,62

R$ 7.739,24

R$ 543,73

14%

4

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. 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 -M3-013

ITEM

ESPECIFICAÇÃO

UND

QUANT

SANTA TEREZINHA COMERCIO
DE MOVEIS EIRELI

S V NOGUEIRA EIRELI R$ 4.326,50

MAX MOVEIS

TECMAQ LTDA

Indicadores Estatísticos

CNPJ: 04.063.503/0001-67

CNPJ: 02.799.522/0001-20

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

Armário baixo com 02 portas tipo balcão medindo 850x490x740 mm (LxPxA) Podendo ter variação de 5 cm para mais ou para menos, na cor wengue. Corpo,
laterais, base, prateleiras e portas de MDP com espessura de no mínimo 18 mm e
fundo em chapa de MDP com espessura de no mínimo 15 mm, revestidos em ambas
as faces com laminado melamínio. 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 40 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, riscos, 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.
UND

39

2

R$ 2.000,00

R$ 4.000,00

R$ 1.526,00

R$ 3.052,00

R$ 2.300,00

R$ 4.600,00

R$ 2.290,00

R$ 4.580,00

R$ 2.029,00

R$ 4.058,00

R$ 363,05

17%

4

Uma prateleira 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 40 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. 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 - M3-014

ITEM

ESPECIFICAÇÃO

UND

QUANT

SANTA TEREZINHA COMERCIO
DE MOVEIS EIRELI

TECNO2000 INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA

S V NOGUEIRA EIRELI R$ 4.326,50

Indicadores Estatísticos

CNPJ: 04.063.503/0001-67

CNPJ: 21.306.287/0001-52

CNPJ: 02.799.522/0001-20

Indicadores de valores utilizados

PREÇO UNIT.

TOTAL

PREÇO UNIT.

TOTAL

PREÇO UNIT.

TOTAL

R$ 3.000,00

R$ 18.000,00

R$ 5.000,00

R$ 30.000,00

R$ 4.256,00

R$ 25.536,00

PREÇO UNIT.

TOTAL

Preço Médio

Preço Global

Desvio Padrão

Coef. de
Variação

Nº de Preços
Utilizados

R$ 4.085,33

R$ 24.511,98

R$ 1.010,86

24%

3

Armário credenza baixo com 2 portas e nicho central medindo 1850x490x700
mm (LxPxA).
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ITEM

Podendo ter variação de 5 cm para mais ou para menos, na cor wengue. Corpo,
laterais, base, prateleiras e portas de MDP com espessura de no mínimo 18 mm e
fundo em chapa de MDP com espessura de no mínimo 15 mm . O móvel possui nicho
central com uma divisória central na vertical, e duas prateleiras, ambos
confeccionados em MDP de no mínimo 18 mm. Tampo superior em MDP com no
mínimo 40 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. Base
do móvel com sistema de regulagem de altura que possibilite o posicionamento do
móvel a altura mínima de 25 mm do solo. Duas portas em MDP com espessura UND
mínima de 18 mm, revestidas em 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 -M3-015

ESPECIFICAÇÃO

UND

6

QUANT

MAX MOVEIS

TECMAQ LTDA

DADAMI-COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICO LTDA

TOK TOK INDUSTRIA E COMERCIO
DE MOVEIS LTDA

Indicadores Estatísticos

CNPJ: 26.454.663/0001-70

CNPJ: 04.108.775/0001-36

CNPJ: 07.986.747/0001-00

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

41

Armário alto com 04 portas e estante lateral medindo 2730x490x1650
mm (LxPxA) - Podendo ter variação de 5 cm para mais ou para menos, na cor
wengue, composto por dois armários altos com duas portas e 2 nichos abertos tipo
torre, sendo um direito e outro esquerdo, conjugados. Corpo, laterais, base,
prateleiras e portas de MDP com espessura de no mínimo 18 mm e fundo em chapa
de MDP com espessura de no mínimo 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 40 mm de
espessura com acabamento total em Fita de borda de PVC com 1 mm de espessura.
rodapé em tubo de aço de 25x25mm com parede de 1,5mm, pintado pelo sistema de
pintura eletrostatica á pó, com regulagem de altura. Base do móvel com sistema de
regulagem de altura que possibilite o posicionamentodo móvel a altura mínima de 25
mm do solo. Cada armário possui três prateleiras em chapa de MDP, com espessura
mínima de 18 mm, com altura regulável por meio de pinos de aço em furação, com
vão de, no mínimo, 60 mm na face interna dos painéis laterais do móvel, com
capacidade para, no mínimo, 40 Kg por plano de carga. Cada armário com duas
portas de giro, 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 CONJ.
para armário de madeira.

6

R$ 7.600,00

R$ 45.600,00

R$ 7.560,00

R$ 45.360,00

R$ 5.680,00

R$ 34.080,00

R$ 6.352,00

R$ 38.112,00

R$ 6.798,00

R$ 40.788,00

R$ 943,87

13%

4

02 nichos laterais tipo torre aberta, sendo um direito e um esquerdo, com a mesma
profundidade e altura dos armários e largura medindo no mínimo 447 mm (L), corpo,
laterais, base e prateleira de MDP com espessura mínima de 18 mm e fundo em
chapa de MDP com espessura mínima de 15 mm. Tampo superior em MDP com no
mínimo 40 mm de espessura. Base do móvel com sistema de regulagem de altura que
possibilite o posicionamentodo móvel a altura mínima de 25 mm do solo. O conjunto
de armários deverá possuir fechamento para conjugar os módulos de armário alto e
nichos de acordo com cada fabricante ou similar, confeccionado em MDP. 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 - M3-016

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

R$ 2.000,00

R$ 12.000,00

R$ 2.200,00

R$ 13.200,00

R$ 2.083,00

R$ 12.498,00

R$ 1.622,00

R$ 9.732,00

R$ 1.976,25

R$ 11.857,50

R$ 250,01

12%

4

Nicho tipo torre aberta medindo 447x447x1650 mm(LxPxA).
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Podendo ter variação de 5 cm para mais ou para menos, na cor wengue. Corpo,
laterais, base, prateleiras e portas de MDP com espessura de no mínimo 18 mm e
fundo em chapa de MDP com espessura de no mínimo 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 40
mm de espessura. Possui acabamento total em Fita de borda de PVC com 1 mm de
espessura. rodapé em tubo de aço de 25x25mm com parede de 1,5mm, pintado pelo
sistema de pintura eletrostatica á pó, com regulagem de altura Rodapé em MDP de
no mínimo 18 mm de espessura com no mínimo 50 mm de altura. Base do móvel com UND
sistema de regulagem de altura que possibilite o posicionamento do móvel a altura
mínima de 25 mm do solo. 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 -M3-017

6

