




ITEM





ESPECIFICAÇÃO





UND





QUANT

MAX MOVEIS

TECMAQ LTDA
DADAMI-COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO- ELETRONICO 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
















43
Armário médio com 02 portas, medindo 850x490x1100 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, 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 acabamento lateral em fita de borda de PVC com 1 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.
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, 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 sua 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 -M3-018
















UND
















6
















R$ 2.250,00
















R$ 13.500,00
















R$ 2.106,00
















R$ 12.636,00
















R$ 2.220,00
















R$ 13.320,00
















R$ 2.050,00
















R$ 12.300,00
















R$ 2.156,50
















R$ 12.939,00
















R$ 94,28
















4%
















4
VALOR TOTAL
R$ 199.708,00
R$ 218.364,00
R$ 203.801,00
R$ 160.362,00
R$ 206.037,68



GRUPO 04 - ÁREA DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO E PEQUENAS BIBLIOTECAS




ITEM




ESPECIFICAÇÃO




UND




QUANT

MAX MOVEIS

TECMAQ LTDA
LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA
TOK TOK INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Indicadores Estatísticos




CNPJ: 26.454.663/0001-70
CNPJ: 04.108.775/0001-36
CNPJ: 02.604.236/0001-62
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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Balcão tipo aparador medindo 1500x400x1000 mm (LxPxA).

Podendo ter variação de 5 cm para mais ou para menos, na cor argila. Corpo, tampo, base e laterais confeccionados em madeira MDF com no mínimo 40 mm de espessura. Todas as peças deverão apresentar bordas retas e seladas com fita de PVC de no mínimo 2 mm de espessura. Base do móvel com sistema de regulagem de altura que possibilite o posicionamento do móvel a altura mínima de 25 mm do solo. O móvel recebe um tampo de vidro temperado medindo 1500x400 mm (LxP), com no mínimo 6 mm de espessura, podendo ser incolor ou fumê. 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 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 – M4-001










UND










10










R$ 4.250,00










R$ 42.500,00










R$ 4.100,00










R$ 41.000,00










R$ 6.000,00










R$ 60.000,00










R$ 3.300,00










R$ 33.000,00










R$ 4.412,50










R$ 44.125,00










R$ 1.137,52










25%
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LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA
MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

D. D. DE ALENCAR EIRELI R


Indicadores Estatísticos
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ITEM

ESPECIFICAÇÃO

UND

QUANT

CNPJ: 02.604.236/0001-62

CNPJ: 00.300.400/0001-12

CNPJ: 63.595.482/0001-90


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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Estante/armário 25 mm.

Estante confeccionada em MDF com no mínimo 25 mm de espessura, revestida com laminado melamínio em ambas as faces na cor argila, cuja medidas de largura e profundidade serão definidas quando da solicitação de fornecimento. 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 encabeçamento lateral das bordas reto em poliestireno de alto impacto com no mínimo 2 mm de espessura. 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 - M4-002








M²








100








R$ 1.562,50








R$ 156.250,00








R$ 1.736,00








R$ 173.600,00








R$ 1.300,00








R$ 130.000,00









R$ 0,00








R$ 1.532,83








R$ 153.283,00








R$ 219,51








14%
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ITEM



ESPECIFICAÇÃO



UND



QUANT
LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA
MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
D. D. DE ALENCAR EIRELI R

Indicadores Estatísticos




CNPJ: 02.604.236/0001-62
CNPJ: 00.300.400/0001-12
CNPJ: 63.595.482/0001-90

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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Balcão/bancada 25 mm.


Balcão composto por divisória, lateral, tampo, pé painel, todos confeccionados em MDF com no mínimo 25 mm de espessura, revestido com laminado melamínio em ambas as faces na cor argila, cuja medidas de largura e profundidade serão definidas quando da solicitação de fornecimento. 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 encabeçamento lateral das bordas reto em poliestireno de alto impacto com no mínimo 2 mm de espessura. 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 -M4-003









M²









100









R$ 1.475,00









R$ 147.500,00









R$ 1.596,00









R$ 159.600,00









R$ 1.300,00









R$ 130.000,00










R$ 0,00









R$ 1.457,00









R$ 145.700,00









R$ 148,82









10%
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ITEM



ESPECIFICAÇÃO



UND



QUANT
LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA
MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

D. D. DE ALENCAR EIRELI R


Indicadores Estatísticos




CNPJ: 02.604.236/0001-62
CNPJ: 00.300.400/0001-12
CNPJ: 63.595.482/0001-90

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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Estante/armário 18 mm.

Estante confeccionada em MDF com no mínimo 18 mm de espessura, revestida com laminado melamínio em ambas as faces na cor argila, cujas medidas de largura e profundidade serão definidas quando da solicitação de fornecimento. 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 encabeçamento lateral das bordas reto em poliestireno de alto impacto com no mínimo 2 mm de espessura. 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 - M4-004









M²









100









R$ 1.475,00









R$ 147.500,00









R$ 1.463,00









R$ 146.300,00









R$ 1.000,00









R$ 100.000,00










R$ 0,00









R$ 1.312,66









R$ 131.266,00









R$ 270,84









20%









3



ITEM



ESPECIFICAÇÃO



UND



QUANT
LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA
MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

D. D. DE ALENCAR EIRELI R


Indicadores Estatísticos




CNPJ: 02.604.236/0001-62
CNPJ: 00.300.400/0001-12
CNPJ: 63.595.482/0001-90

Indicadores de valores utilizados
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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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Balcão/bancada 18 mm.


Balcão composto por divisória, lateral, tampo, pé painel, todos confeccionados em MDF com no mínimo 18 mm de espessura, revestido com laminado melamínio em ambas as faces na cor argila, cujas medidas de largura e profundidade serão definidas quando da solicitação de fornecimento. 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 encabeçamento lateral reto em poliestireno de alto impacto com no mínimo 2 mm de espessura. 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 -M4-005









M²









80









R$ 1.437,50









R$ 115.000,00









R$ 1.225,00









R$ 98.000,00









R$ 1.000,00









R$ 80.000,00










R$ 0,00









R$ 1.220,83









R$ 97.666,40









R$ 218,78









17%









3
VALOR TOTAL
R$ 608.750,00
R$ 618.500,00
R$ 500.000,00
R$ 33.000,00
R$ 572.040,40



GRUPO 05 - ÁREAS ADMINISTRATIVAS - SECRETARIAS - ASSESSORIAS




ITEM




ESPECIFICAÇÃO




UND




QUANT

DANIEL NOBRE B DE AZEVEDO
BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

MAX MOVEIS

TECMAQ LTDA

Indicadores Estatísticos





CNPJ: 31.137.100/0001-98

CNPJ: 29.209.847/0001-62

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










49
Cadeira Presidente.

Giratória, com braços em alumínio ou outro metal com acabamento cromado e revestimentoalmofadado, apoio de braço recoberto com o mesmo material do assento e encosto. Assento e encosto interligados por lâmina de alumínio ou outro metal com acabamento cromado, com, no mínimo, 100 mm de largura. Estrutura do assento e encosto em compensado com, no mínimo, 14 mm de espessura, estofada em espuma injetada de, no mínimo, 70 mm de espessura para o assento, com densidade mínima de 50 kg/m³, e no mínimo 60 mm para o encosto, com densidade mínima de 50 kg/m³. O encosto deverá possuir apoio para cabeça. Revestimento na cor preta 100% couríssimo. Todos os acabamentos deverão ser confeccionados com costuras duplas decorativas horizontais e verticais. Mecanismo com movimento sincronizado, com relax a gás e aranha arqueada com, no mínimo, 700 mm de diâmetro, em alumínio ou outro metal com acabamento cromado. Dimensõesmínimas: largura/altura do encosto
- 480x600 mm; largura do assento – 470 mm; profundidade do assento – 480 mm
– C1-001










UND










60










R$ 3.000,00










R$ 180.000,00










R$ 4.000,00










R$ 240.000,00










R$ 4.360,00










R$ 261.600,00










R$ 4.280,00










R$ 256.800,00










R$ 3.910,00










R$ 234.600,00










R$ 625,99










16%










4



ITEM



ESPECIFICAÇÃO



UND



QUANT

BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS EIRELI
MAX MOVEIS
TECMAQ LTDA
Indicadores Estatísticos





CNPJ: 29.209.847/0001-62
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








50
Cadeira Interlocutor Diretor.

Fixa, com braços em alumínio ou outro metal com acabamento cromado e revestimentoalmofadado recoberto com o mesmo material do assento e encosto. Base tipo “S” em alumínio ou outro metal com acabamento cromado, com balanço. Assento e encosto interligados por lâmina de alumínio ou outro metal com acabamento cromado, com, no mínimo, 100 mm de largura. Estrutura do assento e encosto em compensado de no mínimo 14 mm de espessura, estofada em espuma injetada com no mínimo 60 mm de espessura, com densidade mínima de 50 kg/m³. Revestimento na cor preta 100% couríssimo. Todos os acabamentos deverão ser confeccionados com costuras duplas decorativas horizontais e verticais. Dimensões mínimas: largura/altura do encosto – 470x500 mm; largura do assento - 470 mm; profundidade do assento - 490 mm -C1-002








UND








20









R$ 0,00








R$ 3.000,00








R$ 60.000,00








R$ 3.450,00








R$ 69.000,00








R$ 3.308,00








R$ 66.160,00








R$ 3.252,66








R$ 65.053,20








R$ 230,05








7%
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