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Tribunal de Justiça do Estado do Acre

Gerência de Contratação
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Processo: 0007216-42.2022.8.01.0000

Objeto: Formação de registro de preços visando à aquisição, montagem e instalação de mobiliários, conforme as especificações e os quantitativos descritos no item 1.1 deste Termo de Referência para atender as necessidades do Poder Judiciário do Estado do Acre.







MAPA DE PREÇOS









GRUPO 01 - ÁREAS ADMINISTRATIVAS - SECRETARIAS E ASSESSORIAS






TEC MAQ LTDA
S.R.C DANTAS
MAX MOVEIS
CAPELLI & CAPELLILTDA
ITEM
ESPECIFICAÇÃO
UND
QUANT
CNPJ: 04.108.775/0001-36
CNPJ: 32.909.416/0001-13
CNPJ: 26.454.663/0001-70
CNPJ: 94.521.341/0001-56




PREÇO UNIT.
TOTAL
PREÇO UNIT.
TOTAL
PREÇO UNIT.
TOTAL
PREÇO UNIT.
TOTAL

Cadeira Interlocutor Diretor. Fixa, com braços em alumínio ou outro metal com acabamento cromado e











revestimento almofadado 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










1
compensado de no mínimo 14 mm de espessura, estofada em espuma injetada com no mínimo 60 mm de
UND
60
R$ 1.570,00
R$ 94.200,00
R$ 1.491,00
R$ 89.460,00
R$ 1.563,00
R$ 93.780,00
R$ 1.623,00
R$ 97.380,00

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











VALOR TOTAL DO GRUPO 01


R$ 94.200,00
R$ 89.460,00
R$ 93.780,00
R$ 97.380,00
 









Indicadores Estatísticos




Indicadores de valores utilizados



Preço Médio
Preço Global
Desvio Padrão
Coef. de
Nº de Preços




Variação
Utilizados







R$ 1.561,75
R$ 93.705,00
R$ 54,24
3%
4

R$ 93.705,00





GRUPO 02 - ÁREAS ADMINISTRATIVAS - SECRETARIAS - ASSESSORIAS





TEC MAQ LTDA
S.R.C DANTAS
MAX MOVEIS

ITEM
ESPECIFICAÇÃO
UND
QUANT
CNPJ: 04.108.775/0001-36
CNPJ: 32.909.416/0001-13
CNPJ: 26.454.663/0001-70













PREÇO UNIT.
TOTAL
PREÇO UNIT.
TOTAL
PREÇO UNIT.
TOTAL











Mesa ergonômica em “L”, medindo 1400x1400x600x740mm (LxPxA). Podendo ter variação de 5 cm para mais









ou para menos. Tampo em MDP com espessura mínima de 25 mm. Acabamento lateral em fita de borda de PVC









com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça, com resistência ao impacto, , 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









metálicos em aço, na mesma cor do tampo, base superior e inferior, composta por chapas, com no mínimo 2,5









milímetros de espessura. coluna vertical em aço com no minimo 1,2mm de espessura com medidas minimas de









670x170x40mm, com passagem para fiação na estrutura, com sistema de regulagem de altura que possibilite o









nivelamento com o piso. Painel frontal inferior em MDP com espessura mínima de 18 mm com acabamento









lateral em
fita de borda de PVC com 0,45mm de espessura em todo o contorno da peça, com resistência ao


R$ 1.657,00

R$ 1.548,00

R$ 1.559,00


2

UND
72

R$ 119.304,00

R$ 111.456,00

R$ 112.248,00

impacto. Possui duas gavetas suspensas, medindo 350x400x280 mm (LxPxA), corpo e tampo em MDP com no









mínimo 15 mm de espessura, deslizamento por meio de corrediças metálicas telescópicas ou similar. Fechadura









frontal com travamento simultâneo de todas as gavetas. Puxador em perfil post-forming ou tipo alça em ABS,









com capacidade de resistência ao esforço de puxar. 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 - M1-005













TEC MAQ LTDA
S.R.C DANTAS
MAX MOVEIS

ITEM
ESPECIFICAÇÃO
UND
QUANT
CNPJ: 04.108.775/0001-36
CNPJ: 32.909.416/0001-13
CNPJ: 26.454.663/0001-70









 

MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ: 86.729.324/0002-61

PREÇO UNIT.	TOTAL







R$ 1.544,00	R$ 111.168,00







MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ: 86.729.324/0002-61
 



Indicadores Estatísticos




Indicadores de valores utilizados



Preço Médio
Preço Global
Desvio Padrão
Coef. de
Nº de Preços




Variação
Utilizados













R$ 1.577,00	R$ 113.544,00	R$ 53,71	3%	4







Indicadores Estatísticos

Indicadores de valores utilizados

Coef. de	Nº de Preços
PREÇO UNIT.	TOTAL	PREÇO UNIT.	TOTAL	PREÇO UNIT.	TOTAL	PREÇO UNIT.	TOTAL
 
Preço Médio
Preço Global
Desvio Padrão
Variação
Utilizados







Mesa ergonômica de reunião medindo aproximadamente 2700x1000x740 mm (LxPxA). Podendo ter variação de

5 cm para mais ou para menos. Tampo em MDP com espessura mínima de 25 mm. Acabamento lateral em fita de

borda de PVC com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça, com resistência ao impacto, , 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 metálicos laterais com espessura mínima de 25 mm, em chapa de aço na mesma cor do tampo,

base superior e inferior, composta por chapas, com no mínimo 2,5 milímetros de espessura. coluna vertical em aço

com no minimo 1,2mm de espessura com medidas minimas de 670x170x40mm, com passagem para fiação na

estrutura, com sistema de regulagem de altura que possibilite o nivelamento com o piso. Painel Central em MDP
3
com espessura mínima de 18 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. A mesa deverá ser dotada de calha metálica horizontal

em aço, auto-portante, com furação para duas tomadas elétricas e duas RJ45. 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


ITEM	ESPECIFICAÇÃO


Mesa redonda com diâmetro 1200x740 mm.

Mesa redonda com diâmetro 1200x740 mm. Podendo ter variação de 5 cm para mais ou para menos. Tampo em MDP com espessura de no mínimo 25 mm, 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, fixação entre os

pés e o tampo é feita com buchas de aço. Pés metálicos em aço na mesma cor do tampo. Estrutura metálica composta por chapas, tubos e/ou perfis com no mínimo 1 milímetro 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. 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 - M1-033
 






UND
2
R$ 2.745,00
R$ 5.490,00
R$ 2.585,00
R$ 5.170,00
R$ 2.690,00
R$ 5.380,00
R$ 2.197,00
R$ 4.394,00
file_2.png









TEC MAQ LTDA
S.R.C DANTAS
MAX MOVEIS
MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO





DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA










UNDQUANT
CNPJ: 04.108.775/0001-36
CNPJ: 32.909.416/0001-13
CNPJ: 26.454.663/0001-70
CNPJ: 86.729.324/0002-61








PREÇO UNIT.
TOTAL
PREÇO UNIT.
TOTAL
PREÇO UNIT.
TOTAL
PREÇO UNIT.
TOTAL





UND
7
R$ 990,00
R$ 6.930,00
R$ 915,00
R$ 6.405,00
R$ 959,00
R$ 6.713,00
R$ 690,00
R$ 4.830,00
 






R$ 2.554,25
R$ 5.108,50
R$ 247,24
9%
4


Indicadores Estatísticos




Indicadores de valores utilizados



Preço Médio
Preço Global
Desvio Padrão
Coef. de
Nº de Preços




Variação
Utilizados







R$ 888,50
R$ 6.219,50
R$ 135,86
15%
4


VALOR TOTAL DO GRUPO 02
R$ 131.724,00
R$ 123.031,00
R$ 124.341,00
R$ 120.392,00
 
R$ 124.872,00



ITEM






5
 


ESPECIFICAÇÃO

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
 
GRUPO 03 - GABINETE DE DESEMBARGADOR

TEC MAQ LTDA	S.R.C DANTAS	MAX MOVEIS	BELMOVEIS LTDA

UND	QUANT	CNPJ: 04.108.775/0001-36	CNPJ: 32.909.416/0001-13	CNPJ: 26.454.663/0001-70	CNPJ: 45.692.169/0001-98

PREÇO UNIT.	TOTAL	PREÇO UNIT.	TOTAL	PREÇO UNIT.	TOTAL	PREÇO UNIT.	TOTAL





UND
5
R$ 1.248,00
R$ 6.240,00
R$ 1.154,00
R$ 5.770,00
R$ 1.210,00
R$ 6.050,00
R$ 1.300,00
R$ 6.500,00
 



Indicadores Estatísticos




Indicadores de valores utilizados



Preço Médio
Preço Global
Desvio Padrão
Coef. de
Nº de Preços




Variação
Utilizados







R$ 1.228,00
R$ 6.140,00
R$ 61,60
5%
4






TEC MAQ LTDA
S.R.C DANTAS
MAX MOVEIS
MED LIFE INDUSTRIA E COMERCIO

Indicadores Estatísticos









DE MOVEIS EIRELI





















ITEM
ESPECIFICAÇÃO
UND   QUANT
CNPJ: 04.108.775/0001-36
CNPJ: 32.909.416/0001-13
CNPJ: 26.454.663/0001-70
CNPJ: 23.191.397/0001-41

Indicadores de valores utilizados






PREÇO UNIT.
TOTAL
PREÇO UNIT.
TOTAL
PREÇO UNIT.
TOTAL
PREÇO UNIT.
TOTAL
Preço Médio
Preço Global
Desvio Padrão
Coef. de
Nº de Preços















Variação
Utilizados


















file_3.png


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, 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,














6
insertadas na madeira com rosca M6 para maior fixação e acabamento.Pés com sistema de regulagem de altura   UND
5
R$ 1.374,00
R$ 6.870,00
R$ 1.269,00
R$ 6.345,00
R$ 1.330,00
R$ 6.650,00
R$ 2.000,00
R$ 10.000,00
R$ 1.493,25
R$ 7.466,25
R$ 340,57
22%
4

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



ITEM





7
 


ESPECIFICAÇÃO


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
 



TEC MAQ LTDA
S.R.C DANTAS
MAX MOVEIS



Indicadores Estatísticos



UND
QUANT
CNPJ: 04.108.775/0001-36
CNPJ: 32.909.416/0001-13
CNPJ: 26.454.663/0001-70



Indicadores de valores utilizados





















PREÇO UNIT.
TOTAL
PREÇO UNIT.
TOTAL
PREÇO UNIT.
TOTAL
PREÇO UNIT.
TOTAL
Preço Médio
Preço Global
Desvio Padrão
Coef. de
Nº de Preços














Variação
Utilizados

















UND
15
R$ 136,00
R$ 2.040,00
R$ 125,00
R$ 1.875,00
R$ 131,00
R$ 1.965,00


R$ 130,66
R$ 1.959,90
R$ 5,51
4%
3





TEC MAQ LTDA
S.R.C DANTAS
MAX MOVEIS



Indicadores Estatísticos



ITEM
ESPECIFICAÇÃO
UND   QUANT
CNPJ: 04.108.775/0001-36
CNPJ: 32.909.416/0001-13
CNPJ: 26.454.663/0001-70



Indicadores de valores utilizados






PREÇO UNIT.
TOTAL
PREÇO UNIT.
TOTAL
PREÇO UNIT.
TOTAL
PREÇO UNIT.
TOTAL
Preço Médio
Preço Global
Desvio Padrão
Coef. de
Nº de Preços















Variação
Utilizados




































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.

8	UND	5	R$ 3.266,00	R$ 16.330,00	R$ 3.018,00	R$ 15.090,00	R$ 3.163,00	R$ 15.815,00	R$ 3.149,00	R$ 15.745,00	R$ 124,59	3%	3

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, obedecendo ao termo descritivo mínimo deste

item, sendo que os móveis deverão ser de primeira linha, confeccionados conforme os padrões de ergonomia - M3

004.





TEC MAQ LTDA
S.R.C DANTAS
MAX MOVEIS
ATMA MOVEIS EIRELI

Indicadores Estatísticos



ITEM
ESPECIFICAÇÃO
UND   QUANT
CNPJ: 04.108.775/0001-36
CNPJ: 32.909.416/0001-13
CNPJ: 26.454.663/0001-70
CNPJ: 24.568.847/0001-35

Indicadores de valores utilizados






PREÇO UNIT.
TOTAL
PREÇO UNIT.
TOTAL
PREÇO UNIT.
TOTAL
PREÇO UNIT.
TOTAL
Preço Médio
Preço Global
Desvio Padrão
Coef. de
Nº de Preços















Variação
Utilizados


















file_4.png


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

R$ 916,00

R$ 846,00

R$ 887,00



R$ 937,25
R$ 4.686,25
R$ 112,24
11%
4

9
que possibilite o nivelamento com o piso. Tampos e pé painel com encabeçamento lateral reto, borda em   UND
5

R$ 4.580,00

R$ 4.230,00

R$ 4.435,00
R$ 1.100,00
R$ 5.500,00






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

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 - M3-005


ITEM






10
 

ESPECIFICAÇÃO


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
 


TEC MAQ LTDA
S.R.C DANTAS
MAX MOVEIS
VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE

Indicadores Estatísticos







ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI



















UND   QUANT
CNPJ: 04.108.775/0001-36
CNPJ: 32.909.416/0001-13
CNPJ: 26.454.663/0001-70
CNPJ: 35.458.953/0001-82

Indicadores de valores utilizados




PREÇO UNIT.
TOTAL
PREÇO UNIT.
TOTAL
PREÇO UNIT.
TOTAL
PREÇO UNIT.
TOTAL
Preço Médio
Preço Global
Desvio Padrão
Coef. de
Nº de Preços













Variação
Utilizados





















UND
5
R$ 1.496,00
R$ 7.480,00
R$ 1.382,00
R$ 6.910,00
R$ 1.449,00
R$ 7.245,00
R$ 2.000,00
R$ 10.000,00
R$ 1.581,75
R$ 7.908,75
R$ 282,73
17%
4


ITEM







11
 

ESPECIFICAÇÃO


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
 


TEC MAQ LTDA
S.R.C DANTAS
MAX MOVEIS
LIBRAMOVEIS COMERCIO E

Indicadores Estatísticos







SERVICOS LTDA



















UND   QUANT
CNPJ: 04.108.775/0001-36
CNPJ: 32.909.416/0001-13
CNPJ: 26.454.663/0001-70
CNPJ: 04.331.090/0001-54

Indicadores de valores utilizados




PREÇO UNIT.
TOTAL
PREÇO UNIT.
TOTAL
PREÇO UNIT.
TOTAL
PREÇO UNIT.
TOTAL
Preço Médio
Preço Global
Desvio Padrão
Coef. de
Nº de Preços













Variação
Utilizados





















UND
5
R$ 2.404,00
R$ 12.020,00
R$ 2.221,00
R$ 11.105,00
R$ 2.328,00
R$ 11.640,00
R$ 2.607,94
R$ 13.039,70
R$ 2.390,23
R$ 11.951,15
R$ 163,40
6%
4




TEC MAQ LTDA
S.R.C DANTAS
MAX MOVEIS
MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO

Indicadores Estatísticos









DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA





















ITEM
ESPECIFICAÇÃO
UND   QUANT
CNPJ: 04.108.775/0001-36
CNPJ: 32.909.416/0001-13
CNPJ: 26.454.663/0001-70
CNPJ: 86.729.324/0002-61

Indicadores de valores utilizados






PREÇO UNIT.
TOTAL
PREÇO UNIT.
TOTAL
PREÇO UNIT.
TOTAL
PREÇO UNIT.
TOTAL
Preço Médio
Preço Global
Desvio Padrão
Coef. de
Nº de Preços















Variação
Utilizados


















file_5.png

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
12	estruturada com dois pés painéis do mesmo material do tampo, com no mínimo 40 mm de espessura.	UND	5	R$ 3.194,00	R$ 15.970,00	R$ 2.952,00	R$ 14.760,00	R$ 3.094,00	R$ 15.470,00	R$ 3.906,00	R$ 19.530,00	R$ 3.286,50	R$ 16.432,50	R$ 424,77	12%	4

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.

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 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 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




TEC MAQ LTDA
S.R.C DANTAS
MAX MOVEIS
MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO

Indicadores Estatísticos









DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA





















ITEM
ESPECIFICAÇÃO
UND   QUANT
CNPJ: 04.108.775/0001-36
CNPJ: 32.909.416/0001-13
CNPJ: 26.454.663/0001-70
CNPJ: 86.729.324/0002-61

Indicadores de valores utilizados






PREÇO UNIT.
TOTAL
PREÇO UNIT.
TOTAL
PREÇO UNIT.
TOTAL
PREÇO UNIT.
TOTAL
Preço Médio
Preço Global
Desvio Padrão
Coef. de
Nº de Preços















Variação
Utilizados



















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
13	borda de PVC com 1 mm de espessura. Travessa frontal (saia) possuindo altura de no mínimo 450 mm e, no	UND	5	R$ 2.154,00	R$ 10.770,00	R$ 1.990,00	R$ 9.950,00	R$ 2.086,00	R$ 10.430,00	R$ 2.580,00	R$ 12.900,00	R$ 2.202,50	R$ 11.012,50	R$ 260,50	11%	4

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. 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. 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 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 - M3-010




TEC MAQ LTDA
S.R.C DANTAS
MAX MOVEIS
MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO

Indicadores Estatísticos









DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA





















ITEM
ESPECIFICAÇÃO
UND   QUANT
CNPJ: 04.108.775/0001-36
CNPJ: 32.909.416/0001-13
CNPJ: 26.454.663/0001-70
CNPJ: 86.729.324/0002-61

Indicadores de valores utilizados






PREÇO UNIT.
TOTAL
PREÇO UNIT.
TOTAL
PREÇO UNIT.
TOTAL
PREÇO UNIT.
TOTAL
Preço Médio
Preço Global
Desvio Padrão
Coef. de
Nº de Preços















Variação
Utilizados


















file_6.png

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. 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.

Uma mesa executiva gaveteiro pedestal medindo 1805x850x750 mm (LxPxA), podendo ter variação de 5
14	cm para mais ou para menos, nas cores argila ou wengue, a ser definida quando da solicitação do fornecimento,	CONJ.	5	R$ 5.211,00	R$ 26.055,00	R$ 4.816,00	R$ 24.080,00	R$ 5.047,00	R$ 25.235,00	R$ 3.906,00	R$ 19.530,00	R$ 4.745,00	R$ 23.725,00	R$ 582,33	12%	4

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, 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.

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 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. 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, obedecendo ao termo descritivo mínimo deste item, sendo que os móveis deverão ser de primeira linha, confeccionados conforme os padrões de ergonomia - M3-011


ITEM	ESPECIFICAÇÃO


Conexão angular medindo 850x850 mm.

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 encabeçamento lateral reto, borda 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
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UND
QUANT
CNPJ: 04.108.775/0001-36
CNPJ: 32.909.416/0001-13
CNPJ: 26.454.663/0001-70



Indicadores de valores utilizados

















PREÇO UNIT.
TOTAL
PREÇO UNIT.
TOTAL
PREÇO UNIT.
TOTAL
PREÇO UNIT.
TOTAL
Preço Médio
Preço Global
Desvio Padrão
Coef. de
Nº de Preços
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Utilizados

















UND
6
R$ 438,00
R$ 2.628,00
R$ 404,00
R$ 2.424,00
R$ 424,00
R$ 2.544,00


R$ 422,00
R$ 2.532,00
R$ 17,09
4%
3





TEC MAQ LTDA
S.R.C DANTAS
MAX MOVEIS



Indicadores Estatísticos



ITEM
ESPECIFICAÇÃO
UND   QUANT
CNPJ: 04.108.775/0001-36
CNPJ: 32.909.416/0001-13
CNPJ: 26.454.663/0001-70



Indicadores de valores utilizados
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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

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 posicionamento do móvel a altura
16
mínima de 25 mm do solo. Três prateleiras em chapa de MDP, com espessura mínima de 18 mm, com altura
UND
5
R$ 1.872,00
R$ 9.360,00
R$ 1.730,00
R$ 8.650,00
R$ 1.814,00
R$ 9.070,00
R$ 1.805,33
R$ 9.026,65
R$ 71,40
3%
3
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
file_7.png




TEC MAQ LTDA
S.R.C DANTAS
MAX MOVEIS
MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO

Indicadores Estatísticos









DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA





















ITEM
ESPECIFICAÇÃO
UND   QUANT
CNPJ: 04.108.775/0001-36
CNPJ: 32.909.416/0001-13
CNPJ: 26.454.663/0001-70
CNPJ: 86.729.324/0002-61

Indicadores de valores utilizados


















PREÇO UNIT.
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TOTAL
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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.

17	UND	5	R$ 724,00	R$ 3.620,00	R$ 669,00	R$ 3.345,00	R$ 702,00	R$ 3.510,00	R$ 773,19	R$ 3.865,95	R$ 717,04	R$ 3.585,20	R$ 43,72	6%	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


Armário credenza baixo com 2 portas e nicho central medindo 1850x490x700 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 . 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 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
 


TEC MAQ LTDA
S.R.C DANTAS
MAX MOVEIS



Indicadores Estatísticos



UND   QUANT
CNPJ: 04.108.775/0001-36
CNPJ: 32.909.416/0001-13
CNPJ: 26.454.663/0001-70



Indicadores de valores utilizados















PREÇO UNIT.
TOTAL
PREÇO UNIT.
TOTAL
PREÇO UNIT.
TOTAL
PREÇO UNIT.
TOTAL
Preço Médio
Preço Global
Desvio Padrão
Coef. de
Nº de Preços













Variação
Utilizados






















UND
6
R$ 2.723,00
R$ 16.338,00
R$ 2.516,00
R$ 15.096,00
R$ 2.637,00
R$ 15.822,00
R$ 2.625,33
R$ 15.751,98
R$ 103,99
3%
3





TEC MAQ LTDA
S.R.C DANTAS
MAX MOVEIS



Indicadores Estatísticos



ITEM
ESPECIFICAÇÃO
UND   QUANT
CNPJ: 04.108.775/0001-36
CNPJ: 32.909.416/0001-13
CNPJ: 26.454.663/0001-70



Indicadores de valores utilizados























PREÇO UNIT.
TOTAL
PREÇO UNIT.
TOTAL
PREÇO UNIT.
TOTAL
PREÇO UNIT.
TOTAL
Preço Médio
Preço Global
Desvio Padrão
Coef. de
Nº de Preços















Variação
Utilizados


















file_8.png


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 posicionamento do 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 para
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armário de madeira.
CONJ.
6
R$ 5.414,00
R$ 32.484,00
R$ 5.003,00
R$ 30.018,00
R$ 5.244,00
R$ 31.464,00
R$ 5.220,33
R$ 31.321,98
R$ 206,52
3%
3

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

posicionamento do 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

Nicho tipo torre aberta medindo 447x447x1650 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
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 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
 


TEC MAQ LTDA
S.R.C DANTAS
MAX MOVEIS



Indicadores Estatísticos



UND   QUANT
CNPJ: 04.108.775/0001-36
CNPJ: 32.909.416/0001-13
CNPJ: 26.454.663/0001-70



Indicadores de valores utilizados




PREÇO UNIT.
TOTAL
PREÇO UNIT.
TOTAL
PREÇO UNIT.
TOTAL
PREÇO UNIT.
TOTAL
Preço Médio
Preço Global
Desvio Padrão
Coef. de
Nº de Preços













Variação
Utilizados




















UND
6
R$ 586,00
R$ 3.516,00
R$ 541,00
R$ 3.246,00
R$ 567,00
R$ 3.402,00
R$ 0,00
R$ 564,66
R$ 3.387,96
R$ 22,59
4%
3






TEC MAQ LTDA
S.R.C DANTAS
MAX MOVEIS



Indicadores Estatísticos



ITEM
ESPECIFICAÇÃO

UND
QUANT
CNPJ: 04.108.775/0001-36
CNPJ: 32.909.416/0001-13
CNPJ: 26.454.663/0001-70



Indicadores de valores utilizados








PREÇO UNIT.
TOTAL
PREÇO UNIT.
TOTAL
PREÇO UNIT.
TOTAL
PREÇO UNIT.
TOTAL
Preço Médio
Preço Global
Desvio Padrão
Coef. de
Nº de Preços

















Variação
Utilizados





















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.
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Duas prateleiras em chapa de MDP, com espessura mínima de 18 mm, com altura regulável por meio de pinos de
UND
6
R$ 1.619,00
R$ 9.714,00
R$ 1.496,00
R$ 8.976,00
R$ 1.568,00
R$ 9.408,00


R$ 1.561,00
R$ 9.366,00
R$ 61,80
3%
3

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 - M3-018

VALOR TOTAL DO GRUPO 03	R$ 186.015,00	R$ 171.870,00	R$ 180.155,00	R$ 100.865,65	R$ 181.999,07


ITEM	ESPECIFICAÇÃO

Poltrona Presidente Giratória.

Com braços em alumínio ou outro metal com acabamento cromado e revestimento almofadado recoberto com o mesmo material do assento e encosto. Assento e encosto interligados em concha única, com base em alumínio. Estrutura do assento e encosto em compensado com, no mínimo, 14 mm de espessura, estofada em espuma injetada de, no mínimo, 80 mm de espessura para o assento, com densidade mínima de 45 kg/m³, e no mínimo 70

mm para o encosto, com densidade mínima de 28 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. Dimensões mínimas: largura/altura do encosto - 550x670 mm; largura do assento – 550 mm; profundidade do assento – 480 mm - C2-001
 GRUPO 04 - GABINETES DE JUIZ E DESEMBARGADOR
file_9.png





TEC MAQ LTDA
S.R.C DANTAS
MAX MOVEIS
NEO BRS COMERCIO DE

Indicadores Estatísticos








ELETRODOMESTICOS LTDA




















UND
QUANT
CNPJ: 04.108.775/0001-36
CNPJ: 32.909.416/0001-13
CNPJ: 26.454.663/0001-70
CNPJ: 07.041.480/0001-88

Indicadores de valores utilizados





















PREÇO UNIT.
TOTAL
PREÇO UNIT.
TOTAL
PREÇO UNIT.
TOTAL
PREÇO UNIT.
TOTAL
Preço Médio
Preço Global
Desvio Padrão
Coef. de
Nº de Preços














Variação
Utilizados

















UND
15
R$ 3.122,00
R$ 46.830,00
R$ 2.885,00
R$ 43.275,00
R$ 3.024,00
R$ 45.360,00
R$ 2.514,13
R$ 37.711,95
R$ 2.886,28
R$ 43.294,20
R$ 266,48
9%
4



ITEM	ESPECIFICAÇÃO

Poltrona Diretora Fixa.

Com braços em alumínio ou outro metal com acabamento cromado, base tipo “S” em alumínio ou outro metal com acabamento cromado, com balanço. Assento e encosto interligados em concha única, com base de compensado de no mínimo 14 mm de espessura, estofada em espuma injetada com no mínimo 80 mm de espessura para o assento, com densidade mínima de 45 kg/m³, e no mínimo 70 mm para o encosto, com

densidade mínima de 28 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. Dimensões mínimas: largura/altura do encosto – 550x600 mm; largura do assento - 550 mm; profundidade do assento - 450 mm - C2-002
 



TEC MAQ LTDA
S.R.C DANTAS
MAX MOVEIS
MOVESC COMERCIO DE MOVEIS

Indicadores Estatísticos









LTDA





















UND
QUANT
CNPJ: 04.108.775/0001-36
CNPJ: 32.909.416/0001-13
CNPJ: 26.454.663/0001-70
CNPJ: 28.278.483/0001-00

Indicadores de valores utilizados





PREÇO UNIT.
TOTAL
PREÇO UNIT.
TOTAL
PREÇO UNIT.
TOTAL
PREÇO UNIT.
TOTAL
Preço Médio
Preço Global
Desvio Padrão
Coef. de
Nº de Preços














Variação
Utilizados

















UND
15
R$ 2.416,00
R$ 36.240,00
R$ 2.232,00
R$ 33.480,00
R$ 2.340,00
R$ 35.100,00
R$ 2.050,00
R$ 30.750,00
R$ 2.259,50
R$ 33.892,50
R$ 158,77
7%
4




ITEM	ESPECIFICAÇÃO


Poltrona Presidente Giratória com regulagem de altura do solo.

Base com aranha arqueada de alumínio com, no mínimo, 700 mm de diâmetro. Encosto em tela elástica de alta resistência na cor preta, preferencialmente em nylon 6, com apoio de cabeça. Apoio lombar em material plástico de alta resistência na cor preta. Assento em tela elástica de alta resistência na cor preta, em nylon 6 ou

material similar que apresente os mesmos padrões de qualidade e acabamento. Braços com altura regulável, com estrutura em forma de “T”, revestidos em poliuretano na cor preta. Mecanismo com inclinação e relax, com pistão a gás. Dimensões mínimas: largura/altura do encosto: 500x600 mm; largura do assento: 500 mm; profundidade do assento: 480 mm - C2-003.
 



TEC MAQ LTDA
S.R.C DANTAS
MAX MOVEIS
LMB COMERCIALLTDA

Indicadores Estatísticos



UND
QUANT
CNPJ: 04.108.775/0001-36
CNPJ: 32.909.416/0001-13
CNPJ: 26.454.663/0001-70
CNPJ: 38.393.893/0001-55

Indicadores de valores utilizados





PREÇO UNIT.
TOTAL
PREÇO UNIT.
TOTAL
PREÇO UNIT.
TOTAL
PREÇO UNIT.
TOTAL
Preço Médio
Preço Global
Desvio Padrão
Coef. de
Nº de Preços














Variação
Utilizados

















UND
20
R$ 4.968,00
R$ 99.360,00
R$ 4.591,00
R$ 91.820,00
R$ 4.812,00
R$ 96.240,00
R$ 2.981,00
R$ 59.620,00
R$ 4.338,00
R$ 86.760,00
R$ 917,79
21%
4






TEC MAQ LTDA
S.R.C DANTAS
MAX MOVEIS



Indicadores Estatísticos



ITEM
ESPECIFICAÇÃO
UND
QUANT
CNPJ: 04.108.775/0001-36
CNPJ: 32.909.416/0001-13
CNPJ: 26.454.663/0001-70



Indicadores de valores utilizados







PREÇO UNIT.
TOTAL
PREÇO UNIT.
TOTAL
PREÇO UNIT.
TOTAL
PREÇO UNIT.
TOTAL
Preço Médio
Preço Global
Desvio Padrão
Coef. de
Nº de Preços
















Variação
Utilizados




















Poltrona Interlocutor Diretor Fixa, base tipo “S”.

















Em alumínio ou outro metal com acabamento cromado, com balanço. Encosto em tela elástica de alta resistência
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na cor preta, preferencialmente em nylon 6, com apoio de cabeça. Apoio lombar em material plástico de alta
UND
15
R$ 1.718,00
R$ 25.770,00
R$ 1.587,00
R$ 23.805,00
R$ 1.664,00
R$ 24.960,00


R$ 1.656,33
R$ 24.844,95
R$ 65,84
3%
3

resistência na cor preta. Assento em tela elástica de alta resistência na cor preta, preferencialmente em nylon 6.

Braços fixos ou reguláveis, com revestimento em poliuretano na cor preta ou cromado. Dimensões mínimas:

largura/altura do encosto – 480x540 mm; largura do assento: 480 mm; profundidade do assento: 480 mm. – C2-

004.

VALOR TOTAL DO GRUPO 04	R$ 208.200,00	R$ 192.380,00	R$ 201.660,00	R$ 128.081,95	R$ 188.791,65
file_10.png

GRUPO 05 - ÁREA DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO


ITEM	ESPECIFICAÇÃO


Longarina 02 lugares sem braços.

Estrutura em perfis metálicos com no mínimo 1 mm de espessura. Estrutura do encosto e assento em material

plástico com aditivo anti-UV, com furos para ventilação, na cor Preta. Dimensões mínimas: largura/altura do encosto – 460x260 mm; largura do assento - 460 mm; profundidade do assento - 400 mm. –C3-003


ITEM	ESPECIFICAÇÃO
 



TEC MAQ LTDA
S.R.C DANTAS
MAX MOVEIS
LEOCINHO MARQUES DE OLIVEIRA






53455070159











UND
QUANT
CNPJ: 04.108.775/0001-36
CNPJ: 32.909.416/0001-13
CNPJ: 26.454.663/0001-70
CNPJ: 24.542.856/0001-57



PREÇO UNIT.
TOTAL
PREÇO UNIT.
TOTAL
PREÇO UNIT.
TOTAL
PREÇO UNIT.
TOTAL

UND
50
R$ 726,00
R$ 36.300,00
R$ 671,00
R$ 33.550,00
R$ 704,00
R$ 35.200,00
R$ 910,00
R$ 45.500,00



TEC MAQ LTDA
S.R.C DANTAS
MAX MOVEIS
X MEDICAL & CLEAN LTDA

UND
QUANT
CNPJ: 04.108.775/0001-36
CNPJ: 32.909.416/0001-13
CNPJ: 26.454.663/0001-70
CNPJ: 13.737.194/0001-54



PREÇO UNIT.
TOTAL
PREÇO UNIT.
TOTAL
PREÇO UNIT.
TOTAL
PREÇO UNIT.
TOTAL

 


Indicadores Estatísticos




Indicadores de valores utilizados



Preço Médio
Preço Global
Desvio Padrão
Coef. de
Nº de Preços




Variação
Utilizados







R$ 752,75
R$ 37.637,50
R$ 107,24
14%
4


Indicadores Estatísticos




Indicadores de valores utilizados



Preço Médio
Preço Global
Desvio Padrão
Coef. de
Nº de Preços




Variação
Utilizados









Longarina 03 lugares sem braços.
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Estrutura em perfis metálicos com no mínimo 1 mm de espessura. Estrutura do encosto e assento em material
UND
50
R$ 977,00
R$ 48.850,00
R$ 903,00
R$ 45.150,00
R$ 947,00
R$ 47.350,00
R$ 1.239,80
R$ 61.990,00


plástico com aditivo anti-UV, com furos para ventilação, na cor Preta. Dimensões mínimas: largura/altura do












encosto – 460x260 mm; largura do assento - 460 mm; profundidade do assento - 400 mm. –C3-004

















HAND SHOP SUPRIMENTOS
MAPMED DISTRIBUIDORA DE
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA
ORTOFOR ORTOPEDIA FORTALEZA







MEDICOS E TERAPEUTICOS LTDA
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

LTDA

LTDA

ITEM


ESPECIFICAÇÃO
UND
QUANT
CNPJ: 00.267.908/0001-66
CNPJ: 33.375.370/0001-62
CNPJ: 09.485.574/0001-71
CNPJ: 07.291.198/0001-59







PREÇO UNIT.
TOTAL
PREÇO UNIT.
TOTAL
PREÇO UNIT.
TOTAL
PREÇO UNIT.
TOTAL


Cadeira de Rodas.













Adulto confeccionada em alumínio com capacidade de carga de até 120kg. Estrutura em aço dobrável em duplo X
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tubular; Pintura
Epoxi; Assento  e  encosto
em  nylon  almofadado; Freios  Bilaterais; Rodas  Traseiras  24’’
UND
15
R$ 2.579,65
R$ 38.694,75
R$ 3.219,00
R$ 48.285,00
R$ 3.987,00
R$ 59.805,00
R$ 4.199,00
R$ 62.985,00


raiadas; Rodas
Dianteiras  6’’rolamentadas
verticalmente; Garfos  dianteiro  em  nylon; Apoio  de  braços



























emborrachados escamoteáveis; Apoio de pés rebatíveis lateralmente; Protetor lateral de roupa; Pneus maciços;













VALOR TOTAL DO GRUPO 05


R$ 123.844,75
R$ 126.985,00
R$ 142.355,00
R$ 170.475,00




VALOR TOTAL GERAL


R$ 743.983,75
R$ 703.726,00
R$ 742.291,00
R$ 617.194,60

 

R$ 1.016,70
R$ 50.835,00
R$ 151,81
14%
4


Indicadores Estatísticos




Indicadores de valores utilizados



Preço Médio
Preço Global
Desvio Padrão
Coef. de
Nº de Preços




Variação
Utilizados







R$ 3.496,16
R$ 52.442,40
R$ 742,01
21%
4



R$ 140.914,90


R$ 730.282,62

A confecção de Mapa de Preços obedeceu ao regramento do Manual de Contratações MAP-DILOG-001 que dispõem sobre os procedimentos administrativos básicos para a realização de pesquisa de preços para aquisição de bens e contratação de serviços em geral, que tem como fundamento a IN 73/2020, cujas fontes de pesquisa poderão ser:

I - Painel de Preços, disponível no endereço eletrônico gov.br/paineldeprecos, desde que as cotações refiram-se a aquisições ou contratações firmadas no período de até 1 (um) ano anterior à data de divulgação do instrumento convocatório;

II - aquisições e contratações similares de outros entes públicos, firmadas no período de até 1 (um) ano anterior à data de divulgação do instrumento convocatório;

- dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que atualizados no momento da pesquisa e compreendidos no intervalo de até 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do instrumento convocatório, contendo a data e hora de acesso; ou IV - pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, desde que os orçamentos considerados estejam compreendidos no intervalo de até 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do instrumento convocatório.
Os preços cotados são submetidos ao processo de inferência estatística, conforme metodologia abaixo: O processo é dividido em 3 etapas:

Identificação dos valores extremos (Box Plot);

Verificação da qualidade dos dados que estão entre os extremos (Coeficiente de Variação);

Estimar o grau de confiança para o valor de referência.

A qualidade da pesquisa é definida para cada item pesquisado, a partir do coeficiente de variação de até 25% para a validação do preço de referência;

A planilha de elaboração do Mapa de Preços, marca de verde as células com coeficiente de variação de até 25%, amarelo os de 26% a 30% e vermelho para os a partir de 31%.

