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PREGÃO ELETRÔNICO

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Fundação Universidade Federal de São João Del-Rei - UFSJ

 
Pregão Eletrônico   Nº 00023/2016(SRP) 

 
RESULTADO POR FORNECEDOR

04.070.373/0001-90 - PLANET PRINT BLACK & COLOR LTDA - EPP
Item Descrição Unidade de Fornecimento Quantidade Valor Unitário Valor Global

45 QUADRO GIZ UNIDADE 76 R$ 690,0000 R$ 52.440,0000
Marca: Souza
Fabricante: Souza
Modelo / Versão: QVQ400120MLX
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: QUADRO TIPO LOUSA VERDE QUADRICULADO. Dimensões: A=1200mm, L=4000mm.
Quadro verde para giz escolar, com superfície de escrita em laminado especial, com quadrículas de 50x50mm. Características:
estrutura em madeira aglomerada, revestida por laminado melamínico fosco texturizado na cor verde. Deverá possuir moldura em
madeira maciça, e canaleta por toda a extensão do quadro, com largura mínima de 80mm, no mesmo material da moldura. Deverá
vir acompanhado de buchas e parafusos para fixação em local indicado pela Instituição, além de tampas no mesmo padrão da
moldura, para cobrir a cabeça do parafuso. Garantia mínima de 12 meses.

Total do Fornecedor: R$ 52.440,0000
05.359.424/0001-60 - EXPRESSA NOVECENTOS LTDA - EPP
Item Descrição Unidade de Fornecimento Quantidade Valor Unitário Valor Global

12 CADEIRA ESCRITÓRIO UNIDADE 531 R$ 68,6900 R$ 36.474,3900
Marca: VIA 900
Fabricante: VIA 900
Modelo / Versão: CADEIRA SECRETARIA FIXA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira fixa sem braço revestida em tecido com assento e encosto confeccionado com
madeira compensada, prensada em formato anatômico ou material de igual durabilidade com 15 mm de espessura, estofado com
espuma de poliuretano injetado com espessura mínima de 40 mm e densidade de no mínimo 50kg/m , com contra assento e encosto
protegido por capa de polipropileno injetado com bordas arredondadas. O acabamento das bordas laterais deverá ser feito em fita de
PVC do tipo macho e fêmea com 18 mm de espessura. Medidas aproximadas do assento: 450mm de largura x 420mm de
profundidade. Medidas aproximadas do encosto: 430mm de largura na região lombar x 390mm de altura. Base fixa em aço carbono
tubular com 04 pés e chapas de ligação entre eles, equipada com sapatas em nylon, deslizadoras. Toda estrutura recebe tratamento
de desengraxe, decapagem e fosfatização antiferrugem pintada com tinta epóxi-pó. Estrutura tubular cromada ou preta. Garantia
mínima de 12 meses.

20 ARMÁRIO AÇO UNIDADE 10 R$ 246,5000 R$ 2.465,0000
Marca: S.A MOVEIS DE ACO
Fabricante: S.A MOVEIS DE ACO
Modelo / Versão: R08PP
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Roupeiro em aço com 08 portas pequenas. Portas com pitão (dispositivo para
cadeado), 02 (duas) dobradiças, 02 (duas) venezianas para ventilação, pés em chapa #18, dobras das laterais longitudinais de
25mm de espessura. Confeccionada em chapa de aço laminada a frio 26 (0,45mm). Tratado pelo processo anticorrosívo por
fosfatização, processo de pintura em esmalte sintético, secagem em estufa de alta temperatura (150) graus, na cor cinza claro.
Dimensões externas aproximadas: 1950 x 630 x 420mm. Dimensões internas aproximadas 430 x 250 x 400mm. Garantia mínima de
12 meses

57 ARMÁRIO AÇO UNIDADE 33 R$ 428,0000 R$ 14.124,0000
Marca: S.A MOVEIS DE ACO
Fabricante: S.A MOVEIS DE ACO
Modelo / Versão: PA90
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário de aço 2 portas com reforço interno em cada uma e com 4 prateleiras sendo
01 fixa para travamento das portas e 03 reguláveis a cada 50 mm por sistema de cremalheira. Portas com fechadura cilíndrica do
tipo Yale com duas chaves duplicadas e puxadores fixados na porta no sentido vertical com acabamento PVC. Confeccionado em aço
chapa 22 e tratado pelo processo anti-corrosivo à base de fosfato de zinco e pintura eletrostática a pó com camada de 30 a 40
mícrons com secagem em estufa a 240 ºC. Pintura lisa na cor cinza claro. Com 04 pés fixos. Montado e instalado. Dimensões
externas aproximadas: 198 x 40 x 90 cm (AXPXL). Garantia mínima de 12 meses.

Total do Fornecedor: R$ 53.063,3900
07.279.179/0001-07 - A.J & CORGOZINHO EIRELI - ME
Item Descrição Unidade de Fornecimento Quantidade Valor Unitário Valor Global

6 BALCÃO ATENDIMENTO UNIDADE 10 R$ 1.120,0000 R$ 11.200,0000
Marca: NAGAZAKI
Fabricante: NAGAZAKI
Modelo / Versão: NK 23
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balcão de recepção reto com dimensões aproximadas de 1600 x 800 x 730/1100 mm.
Sobre-tampo e painéis laterais fabricado em tamburato 40 mm de espessura, revestimento em ambas as faces com laminado
melamínico de baixa pressão (BP). Encabeçamento nos topos com fita borda PVC de 2,5mm de espessura. Tampo em fibra de
madeira aglomerada de média densidade (MDP) com 25mm de espessura. Acabamento, em ambas as faces, com laminado
melamínico de baixa pressão (BP). Encabeçamento nos topos com fita borda PVC de 2,5mm de espessura. Corpo: Composto por
painéis laterais, frontais e travessas fabricado em fibra de madeira aglomerada de média densidade (MDP) com 18mm de espessura.
Acabamento em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP). Encabeçamento nos topos com fita borda PVC de
2,0mm de espessura. Fixação das peças através de parafusos com buchas metálicas e dispositivo Minifix.

7 BANQUETA UNIDADE 40 R$ 44,9000 R$ 1.796,0000
Marca: FLEXTAR
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Fabricante: FLEXTAR
Modelo / Versão: ESPECIAL II
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Banquetas para uso em Laboratórios, confeccionado em estrutura tubular com pintura
epoxi, com reforços laterais entre as pernas, 4 pés com apoio, acento redondo inteiriço sem encosto, estofado com espuma de 30
mm em courvin preto, altura 43 a 45 cm. Garantia mínima de 12 meses.

9 BANQUETA UNIDADE 66 R$ 47,7000 R$ 3.148,2000
Marca: FLEXTAR
Fabricante: FLEXTAR
Modelo / Versão: ESPECIAL LINE II
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Banquetas para uso em Laboratórios, confeccionado em estrutura tubular com pintura
epoxi, com reforços laterais entre as pernas, 4 pés com apoio, acento redondo inteiriço sem encosto, estofado com espuma de 30
mm em courvin preto, altura 66 a 70 cm. Garantia mínima de 12 meses. ESTAMOS EM CONFORMIDADES COM O EDIRTAL E SEUS
ANEXOS

18 CLAVICULÁRIO UNIDADE 10 R$ 207,0000 R$ 2.070,0000
Marca: MULTIFORT
Fabricante: MULTIFORT
Modelo / Versão: MULTI/100
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Claviculário/Quadro para chaves em chapa de aço com pintura epóxi na cor cinza, as
chaves são ordenadas através de suporte e chaveiro (já incluso) em poliestireno na cor amarela. Capacidade: 100 Chaves.
Dimensões aproximadas: 40 X 9 X 59 cm (AXLXC).

30 MESA ESCRITÓRIO UNIDADE 25 R$ 148,0000 R$ 3.700,0000
Marca: NAGAZAKI
Fabricante: NAGAZAKI
Modelo / Versão: NK 25/8
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa para computador com as seguintes medidas: 0,80m (C) x 0,60m (P) x 0,74m (A).
Tampo em MDP de 25 mm de espessura. Face superior revestida em laminado melamínico texturizado, na cor nogueira, bordas
longitudinais, anterior e posterior arredondadas a 180º, bordas laterais revestidas com fita de poliestireno, na mesma cor. Com dois
orifícios circulares removíveis para passagem de fiação, localizados após o painel frontal e próximo às bordas laterais, sendo um de
cada lado, com acabamento em polipropileno injetado na cor preta. Painel frontal fixo com, 0,35m de altura, confeccionado em
aglomerado de madeira com, no mínimo, 18 mm de espessura, revestido em laminado melamínico texturizado, na mesma cor do
tampo, fixado à estrutura através de buchas metálicas. ESTAMOS EM CONFORMIDADES COM O ESITAL E SEUS ANEXOS

Total do Fornecedor: R$ 21.914,2000
08.084.695/0001-49 - ELLEN MOALLEM & CIA LTDA - ME
Item Descrição Unidade de Fornecimento Quantidade Valor Unitário Valor Global

19 COLCHÃO UNIDADE 12 R$ 402,0000 R$ 4.824,0000
Marca: ortobom
Fabricante: ortobom
Modelo / Versão: conforme a edital
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Colchão viúva em material 100% espuma extra firme, revestimento em tecido em
algodão e viscose, proteção tecido anti-ácaro, anti-mofo e antialérgico, altura 17 cm, comprimento 188 cm, largura 128 cm,
densidade 33 selada pelo INER. O produto deverá atender à NBR 13578 e NBR 13579. Garantia mínima de 12 meses.

Total do Fornecedor: R$ 4.824,0000
08.144.355/0001-66 - VITEC TECNOLOGIA EM PRODUTOS AUDIOVISUAIS LTDA - EPP
Item Descrição Unidade de Fornecimento Quantidade Valor Unitário Valor Global

49 SUPORTE FIXAÇÃO PROJETOR UNIDADE 60 R$ 73,3000 R$ 4.398,0000
Marca: TES
Fabricante: TES
Modelo / Versão: GIRUS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Suporte universal de teto para projetores, articulável. Articulações que permitam o
ajuste do produto em relação à área de projeção. Rotação para esquerda e direita (360 graus) e inclinação para cima e para baixo
(15 graus). Produzido em aço carbono com acabamento em pintura eletrostática branca. Garantia de 12 meses.

50 TELA PROJEÇÃO UNIDADE 58 R$ 249,9900 R$ 14.499,4200
Marca: TES
Fabricante: TES
Modelo / Versão: TRM-100V
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tela retrátil para projetor multimídia no formato 4:3 98", medindo aproximadamente
200 X 150 cm. Mecanismo automático de enrolamento com parada multiponto com fixação no teto/parede. Caixa externa 100%
alumínio com pintura eletrostática de alta resistência na cor preta. Tela com tecido matte-white lavável e resistente a umidade.
Garantia de 12 meses.

Total do Fornecedor: R$ 18.897,4200
09.077.347/0001-07 - METALURGICA PRISMA LTDA - ME
Item Descrição Unidade de Fornecimento Quantidade Valor Unitário Valor Global

3 ARMÁRIO AÇO UNIDADE 97 R$ 428,0000 R$ 41.516,0000
Marca: PRISMA
Fabricante: METALÚRGICA PRISMA LTDA
Modelo / Versão: PAR102.22
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário de aço 2 portas com reforço interno em cada uma e com 4 prateleiras sendo
01 fixa para travamento das portas e 03 reguláveis a cada 50 mm por sistema de cremalheira. Portas com fechadura cilíndrica do
tipo Yale com duas chaves duplicadas e puxadores fixados na porta no sentido vertical com acabamento PVC. Confeccionado em aço
chapa 22 e tratado pelo processo anti-corrosivo à base de fosfato de zinco e pintura eletrostática a pó com camada de 30 a 40
mícrons com secagem em estufa a 240 ºC. Pintura lisa na cor cinza claro. Com 04 pés fixos. Montado e instalado. Dimensões
externas aproximadas: 198 x 40 x 90 cm (AXPXL). Garantia mínima de 12 meses.

Total do Fornecedor: R$ 41.516,0000
09.368.381/0001-30 - LOGGERAIS, INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA -
Item Descrição Unidade de Fornecimento Quantidade Valor Unitário Valor Global

59 CADEIRA ESCRITÓRIO UNIDADE 177 R$ 68,6900 R$ 12.158,1300
Marca: LOG
Fabricante: LOG
Modelo / Versão: ESP.NAC
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira fixa sem braço revestida em tecido com assento e encosto confeccionado com
madeira compensada, prensada em formato anatômico ou material de igual durabilidade com 15 mm de espessura, estofado com
espuma de poliuretano injetado com espessura mínima de 40 mm e densidade de no mínimo 50kg/m³, com contra assento e encosto
protegido por capa de polipropileno injetado com bordas arredondadas. O acabamento das bordas laterais deverá ser feito em fita de
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PVC do tipo macho e fêmea com 18 mm de espessura. Medidas aproximadas do assento: 450mm de largura x 420mm de
profundidade. Medidas aproximadas do encosto: 430mm de largura na região lombar x 390mm de altura. Base fixa em aço carbono
tubular com 04 pés e chapas de ligação entre eles, equipada com sapatas em nylon, deslizadoras. Toda estrutura recebe tratamento
de desengraxe, decapagem e fosfatização antiferrugem pintada com tinta epóxi-pó. Estrutura tubular cromada ou preta. Garantia
mínima de 12 meses.

Total do Fornecedor: R$ 12.158,1300
09.450.715/0001-10 - DILCREIA MARTINS FAGUNDES DO NASCIMENTO - ME
Item Descrição Unidade de Fornecimento Quantidade Valor Unitário Valor Global

14 CAFETEIRA ELÉTRICA UNIDADE 6 R$ 163,7400 R$ 982,4400
Marca: Britânia
Fabricante: Britânia
Modelo / Versão: CP38
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cafeteira elétrica em plástico preto com acabamento em inox com as seguintes
especificações mínimas: potência 700W, capacidade para 38 xícaras, reservatório de água de 1200 ml, função anti-gotejos, indicador
do nível de água. Porta filtro removível e lavável. Voltagem 110V. Britânia CP38 ou de melhor qualidade. Garantia mínima de 12
meses. COD M-165

25 GRAVADOR SOM UNIDADE 2 R$ 316,6900 R$ 633,3800
Marca: SONY
Fabricante: SONY
Modelo / Versão: ipx240
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gravador de voz digital com as seguintes especificações mínimas: display LCD com
retroiluminação, memória interna de 4 GB. Ativação por voz. Gravações e reprodução em MP3. Memória integrada com um tempo
máximo de gravação de 1043 horas no modo LP (MP3 - 8 kbps). Número máxima de ficheiros 495. Porta USB para PC. Entrada de
microfone estéreo. Entrada fone de ouvido. Corte de ruído inteligente. Alto-falante integrado. 2 baterias AAA. Garantia mínima de 12
meses. Sony ICD-PX240

27 LIQUIDIFICADOR UNIDADE 1 R$ 159,9900 R$ 159,9900
Marca: ARNO
Fabricante: ARNO
Modelo / Versão: Arno modelo LN72
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Liquidificador com as seguintes especificações mínimas: potência de 600w, nº de
velocidades 03, capacidade total do copo de 2 litros. Função pulsar e tampa removível. Voltagem 110V. Arno modelo LN72 ou de
melhor qualidade. Garantia mínima de 12 meses. COD M-180

52 TELEVISOR UNIDADE 1 R$ 5.190,0000 R$ 5.190,0000
Marca: LG
Fabricante: LG
Modelo / Versão: LG 60LF5850
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TV 60” com as seguintes especificações mínimas: Tela LED , tecnologia clear motion
rate, smart tv, funções auto volume, busca automática de canais, desligamento automático, digital clean view, legenda, On/Off
Timer, PIP, Sleep, Varios idiomas, alta definição, full HD, resolução 1920 x 1080 pixel, áudio com potência de saída 20 W.
Conectividade: 2 entradas HDMI, conexões Ethernet, USB. Bivolt. Garantia mínima de 12 meses. COD M-4500

Total do Fornecedor: R$ 6.965,8100
10.713.114/0001-32 - SANTAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME
Item Descrição Unidade de Fornecimento Quantidade Valor Unitário Valor Global

11 CADEIRA ESCRITÓRIO UNIDADE 22 R$ 475,0000 R$ 10.450,0000
Marca: Shopping do Escritor
Fabricante: Frisokar
Modelo / Versão: Presidente
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira giratória tipo presidente com espaldar alto em tecido e com braço.
Profundidade mínima do assento: 550 mm. Largura mínima do assento: 550 mm. Largura mínima do encosto: 500 mm. Altura
mínima do encosto: 800 mm (borda superior ao piso). Assento e encosto revestidos com tecido sintético poliéster na cor azul ou
preto. Encosto de espaldar alto e carenagem traseira, injetados em polipropileno na cor preta. Reforço metálico estrutural para o
encosto, estampada em chapa de aço SAE 1020 com 2,65 mm de espessura, e estrutura de união do encosto com assento com
regulagem de altura por catraca, em lâmina de aço SAE 1020 1/4 x 3", e ambos com acabamento em pintura epóxi na cor preta.
Espuma de poliuretano flexível de, no mínimo, 50mm de espessura, com densidade D50, injetada diretamente sobre concha interna
de polipropileno e apoio lombar fixo, porém com pressão ajustável. Espuma Anatômica. Revestimento em tecido sintético. Assento
injetado em polipropileno na cor preta, com espuma de poliuretano injetada flexível de, no mínimo, 45mm de espessura, com
densidade D50, colada sobre concha interna de polipropileno injetado, com borda frontal ligeiramente curvada. Revestimento em
tecido sintético. Braços em chapa de aço ou tubo em aço, regulável em, pelo menos, 3 posicões, com apóia - braços em poliuretano
integral com alma interna de aço. Mecanismo de reclinação através de sistema sincronizado na relação 2:1, ou relax, composto de
placa superior em chapa de aço SAE 1020 com 4mm de espessura, para fixação do assento, e corpo em alumínio injetado, com
pintura eletrostástica na cor preta. Sistema de reclinação com eixo horizontal e travamento do conjunto estofado em cinco posições e
sistema de liberação do mecanismo tipo antipânico. Regulagem de pressão da mola do sistema de reclinação com manipulo de
empunhadura, injetada em polipropileno, e alavancas de acionamento do mecanismo e sistema pneumático independentes, em ação,
com manipulo injetado em polipropileno, com pistão pressurizado CLASSI 4. Base de apoio ao piso: Base giratória injetada em
Poliamida 6.6 com carga de fibra de vidro na cor preta, ou liga em alumínio, com cinco hastes equidistantes, reforçadas com aletas
estruturais para aumentar a resistência a cargas estáticas aplicadas. Encaixe do pistão de regulagem de altura da cadeira através do
sistema de cone Morse. Rodízios de duplo giro, corpo e rodas com, no mínimo, 60 mm, 100% em Nylon 6.6. Eixo central em aço SAE
1020 conformado a frio e apoiado em pista de esfera de rolamento de aço carbono, fixados a base através de anel de pressão
conformado em aço. Capacidade da estrutura 150kg. Laudo Ergonômico devendo constar que a espuma apresenta as seguintes
características físicas e mecânicas: - Tensão de Ruptura: entre 168 e 170 kPa - Tensão de Alongamento: entre 80 e 82% -
Resistência ao Rasgo: entre 690 e 700 n/m - Densidade: entre 50 e 55 kg/m3 - Resiliência: entre 60 e 65% - Deformação
Permanente à Compressão a 90%: entre 10 e 15% - Força de Indentação a 40%: entre 260 e 270 N - Fadiga Dinâmica Pe: entre 2,5
e 3,0% - Fadiga Dinâmica 40% Pfi: entre 10 e 15% - Resistência à Compressão: entre 8 e 10 kPa - Fator Conforto: mínimo de
3,0Isenta de Clorofluorcarbonos. - Atendimento a NR 17

Total do Fornecedor: R$ 10.450,0000
11.094.173/0001-32 - OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP
Item Descrição Unidade de Fornecimento Quantidade Valor Unitário Valor Global

51 TELEFONE SEM FIO UNIDADE 160 R$ 97,7400 R$ 15.638,4000
Marca: Elgin
Fabricante: Elgin
Modelo / Versão: Tsf7001
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Marca Elgin Modelo Tsf 7001 Telefone sem fio com visor de no mínimo 1,4”. Agenda
telefônica para 50 números. Freqüência de 1.9 Ghz. Identificador de chamada. Memória do identificador de chamadas: 20. Registro
de chamadas efetuadas, perdidas e recebidas. Campainha com ajuste de volume. Bateria recarregável Ni-MH (AAA x 2). Aparelho
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com as seguintes funções: localizador de fone, relógio, flash, bloqueio de teclas, mudo. Idiomas do LCD: mínimo português, inglês e
espanhol. Cor preto. 110 V ou bivolt. Garantia mínima de 12 meses. Panasonic KX-TGB110LBB ou de melhor qualidade. Todas as
despesas com tributos, fretes e tarifas estão incluídos na proposta; Procedência Nacional Prazo de Entrega 30(Trinta) dias Validade
da Proposta 60(Sessenta) dias Garantia 12(doze) meses

53 VENTILADOR UNIDADE 10 R$ 119,4900 R$ 1.194,9000
Marca: Ventisol
Fabricante: Ventisol
Modelo / Versão: Mesa50
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Marca Ventisol Modelo Mesa50 Ventilador de mesa 50 cm com 03 velocidades, na cor
preta. Inclinação ajustável. Com 03 hélices de mínimo de 440 mm. Potência mínima de 180W. Classificação energética: A. Voltagem
Bivolt. Garantia mínima de 12 meses. Ventisol ou de melhor qualidade Todas as despesas com tributos, fretes e tarifas estão
incluídos na proposta; Procedência Nacional Prazo de Entrega 30(Trinta) dias Validade da Proposta 60(Sessenta) dias Garantia
12(doze) meses

54 VENTILADOR UNIDADE 163 R$ 150,0400 R$ 24.456,5200
Marca: Ventisol
Fabricante: Ventisol
Modelo / Versão: Vop60Cm
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Marca Ventisol Modelo Vop60Cm Ventilador de parede com potência mínima de 170 w,
rotação de 1400 RPM, diâmetro da hélice de 60 cm, grade removível, área de ventilação de 40 m², 03 hélices, trava de segurança,
ajuste de velocidade. Bivolt. Ventidelta premium ou de melhor qualidade. Garantia mínima de 12 meses Todas as despesas com
tributos, fretes e tarifas estão incluídos na proposta; Procedência Nacional Prazo de Entrega 30(Trinta) dias Validade da Proposta
60(Sessenta) dias Garantia 12(doze) meses

55 VENTILADOR UNIDADE 28 R$ 99,8200 R$ 2.794,9600
Marca: Ventisol
Fabricante: Ventisol
Modelo / Versão: Teto Comercial
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Marca Ventisol Modelo teto Comercial Ventilador de teto em aço tratado com pintura
eletrostática; 03 pás. Voltagem: 127 volts. Chave liga/desliga com reversão (ventilação e exaustão). Potência mínima de 1/6cv. RPM:
420. Diâmetro aproximado de 1100mm. Área de Ventilação: 20 m². Garantia mínima de 12 meses Todas as despesas com tributos,
fretes e tarifas estão incluídos na proposta; Procedência Nacional Prazo de Entrega 30(Trinta) dias Validade da Proposta 60(Sessenta)
dias Garantia 12(doze) meses

Total do Fornecedor: R$ 44.084,7800
12.991.409/0001-04 - BALI COMERCIAL E CONSTRUCAO LTDA - ME
Item Descrição Unidade de Fornecimento Quantidade Valor Unitário Valor Global

22 ARMÁRIO AÇO UNIDADE 64 R$ 167,0000 R$ 10.688,0000
Marca: Lunasa
Fabricante: Lunasa
Modelo / Versão: Lunasa
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estante de aço com prateleiras reguláveis e removíveis através de graduação com furos
oblongos e/ou quadrados, distanciados a cada 2,5 cm aproximadamente. 6 (seis) prateleiras sendo a primeira a aproximadamente 15
cm do piso. Prateleiras confeccionadas em chapa dobrada, com anteparos laterais, sem utilização de parafusos, encaixe nas colunas
verticais através de encaixe próprio. Sistema de nivelamento na base para assegurar estabilidade mesmo em pisos ligeiramente
desnivelados. Acabamento com pintura a pó através de processo eletrostático com esmalte sintético. Sem arestas cortantes ou
rebarbas. Medidas aproximadas de 1,98m X 92cm X 30cm (AXLXP). Cor cinza com reforço em X nas laterais e na parte de trás.
Confeccionada em chapa 22. Montado e instalado. Garantia mínima de 12 meses.

31 MESA ESCRITÓRIO UNIDADE 100 R$ 220,9400 R$ 22.094,0000
Marca: Bali Móveis
Fabricante: Bali Móveis
Modelo / Versão: Bali Móveis
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa para professor em MDF 25 mmcom medidas aproximadas de 1000 x 600 x 740
mm (L x P x A). Cor a ser definida. Sem gaveteiro. Tampo em MDF de 25 mm com 2 orifícios com 50 mm de diâmetro para acesso da
fiação, com acabamento em plástico injetado de alta resistência, com tampa removível. Base constituída de torres confeccionadas
com chapa metálica (aço nº 18) estampada e dobrada em formato semielíptico medindo, no mínimo, 200 mm de largura, com
tampas frontais e traseiras removíveis. Parte inferior da base em chapa metálica nº 14 soldada em perfil estrutural executado em
chapa nº 18, medindo, no mínimo, 520 x 65 mm. Com sapatas antiderrapantes de polietileno de alta densidade que sirvam como
niveladores para eventuais desníveis de piso. Passagem de cabos com opções de subida através das bases, que deverão ter tampas
removíveis para acesso e manutenção e aberturas inferior e superior para passagem de fiação. Painel estrutural (entre as torres) em
MDF de 18 mm com dimensões mínima de 320 mm de altura. Montado e instalado. Garantia mínima de 12 meses.

33 MESA COPA/COZINHA SERVIÇO 15 R$ 648,7700 R$ 9.731,5500
Marca: Bali Móveis
Fabricante: Bali Móveis
Modelo / Versão: Bali Móveis
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa para refeitório com tampos em MDF, espessura de 30 mm, com revestimento
melamínico nas 2 faces. Madeira resinada com tratamento anti chamas e anti pragas. Acabamento com bordas e cantos
arredondados e em fita de PVC fixada com sistema de cola Hotmelt de alta resistência e durabilidade. Estrutura montada para bancos
giratórios individuais com encosto, formada por tubos de aço carbono de seção retangular 50 x 50 mm x 1,20 mm de espessura,
bancos produzidos com tubos de aço carbono 30 x 30 mm x 1,20 mm de espessura, pintura epóxi pó texturizada por processo
eletrostático. Dimensões aproximadas: 0,80 X 1,20 X 0,78 cm. Garantia mínima de 12 meses.

Total do Fornecedor: R$ 42.513,5500
14.186.699/0001-30 - DESTAK DESIGN SOLUCOES EM MOVEIS LTDA - ME
Item Descrição Unidade de Fornecimento Quantidade Valor Unitário Valor Global

1 ARMÁRIO ESCRITÓRIO UNIDADE 42 R$ 486,0000 R$ 20.412,0000
Marca: Destak Design
Fabricante: Destak Design
Modelo / Versão: AA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário alto fechado com laterais, base inferior e 05 prateleiras em MDP com
espessura de 25 mm revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Borda frontal, das portas e
prateleiras em fita de PVC de 3 mm de espessura e bordas transversais em fita de PVC de 1,5 mm de espessura coladas a quente
pelo sistema tipo holt-melt. 02 portas e fundo em MDP com espessura de 18 mm revestido em laminado melamínico de baixa pressão
texturizado em ambas as faces. Regulagens para prateleiras através de encaixes na face inferior da prateleira. Fechadura com
travamento simultâneo superior e inferior. Puxadores metálicos redondo com forma côncava. Pés com com sapatas reguladoras de
nível encaixada e fixada na base através de parafuso permitindo a regulagem da mesma tanto na parte interna como externa do
armário. Dimensões aproximadas: 800 mm (largura) x 480 mm (profundidade) x 1600 mm (altura). Cor nogueira. Montado e
instalado. Garantia mínima de 12 meses.
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2 ARMÁRIO ESCRITÓRIO UNIDADE 1 R$ 273,9700 R$ 273,9700
Marca: Destak Design
Fabricante: Destak Design
Modelo / Versão: AB
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário baixo fechado com laterais, base inferior e 01 prateleiras em MDP com
espessura de 25 mm revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Borda frontal, das portas e
prateleiras em fita de PVC de 3 mm de espessura e bordas transversais em fita de PVC de 1,5 mm de espessura coladas a quente
pelo sistema tipo holt-melt em todo seu perímetro. 02 portas, base inferior e fundo em MDP com espessura de 18 mm revestido em
laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Regulagens para prateleiras através de encaixes na face
inferior da prateleira. Fechadura com travamento simultâneo superior e inferior. Puxadores metálicos redondo com forma côncava.
Pés com com sapatas reguladoras de nível encaixada e fixada na base através de parafuso permitindo a regulagem da mesma tanto
na parte interna como externa do armário. Dimensões aproximadas: 800 mm (largura) x 600 mm (profundidade) x 740 mm (altura).
Cor nogueira. Montado e instalado. Garantia mínima de 12 meses.

24 GAVETEIRO MÓVEL UNIDADE 79 R$ 269,9900 R$ 21.329,2100
Marca: Destak Design
Fabricante: Destak Design
Modelo / Versão: GV
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário tipo gaveteiro volante com 04 gavetas confeccionado em MDP com espessura
de 25 mm revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Borda frontal e posterior em fita de
PVC de 3 mm de espessura e bordas transversais em fita de PVC de 1,5 mm de espessura coladas a quente pelo sistema tipo holt-
melt em todo seu perímetro. Gavetas confeccionadas em madeira MDP com espessura mínima de 15 mm revestida em laminado
melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Frente das gavetas em madeira MDP com espessura de 18 mm
revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Deslizamento suave sobre corrediças em aço,
roldanas em nylon e eixos em aço. Fechadura com travamento simultâneo das 04 gavetas. Puxadores metálicos redondo com forma
côncava. 4 rodízios duplos de poliuterano. Dimensões aproximadas: 400 mm (largura) x 600 mm (profundidade) x 740 mm (altura).
Cor nogueira. Montado e instalado. Garantia mínima de 12 meses.

32 MESA ESCRITÓRIO UNIDADE 54 R$ 239,0000 R$ 12.906,0000
Marca: Destak Design
Fabricante: Destak Design
Modelo / Versão: MR
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de reunião redonda com tampo sobreposto à estrutura confeccionado em MDP
com espessura de 25 mm revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Borda em fita de PVC
de 3 mm de espessura colada a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro. Fixada à estrutura da mesa através de
parafusos de aço e buchas metálicas. Estrutura de sustentação da superfície através de estrutura de aço em forma de “X”. Coluna
vertical em tubo de aço em chapa #16 (1,50 mm de espessura mínima). 04 travamentos superiores em tubo de aço com seção
retangular 20x40 mm em chapa #18 (1,20 mm de espessura mínima). 04 travamentos inferiores em chapa de aço em chapa de aço
#14 (1,90 mm de espessura mínima), com extremidades arredondadas na mesma chapa. Sapatas nivelador de plástico com parafuso
de aço. Cor nogueira. Dimensões aproximadas: 1200 mm (diâmetro) x 740 mm (altura). Montado e instalado. Garantia mínima de 12
meses.

34 MESA ESCRITÓRIO UNIDADE 79 R$ 222,8900 R$ 17.608,3100
Marca: Destak Design
Fabricante: Destak Design
Modelo / Versão: ML
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa reta retangular com tampo sobreposto à estrutura confeccionado em MDP com
espessura de 25 mm revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Borda frontal e superior
em fita de PVC de 3 mm de espessura e bordas transversais em fita de PVC de 1,5 mm de espessura coladas a quente pelo sistema
holt-melt em todo seu perímetro. Painel frontal em MDP com espessura de 18 mm revestida em laminado melamínico de baixa
pressão texturizado em ambas as faces e com bordas em fita de PVC de 1 mm de espessura colada a quente pelo sistema holt-melt.
Fixada às estruturas laterais da mesa através de parafusos de aço e buchas metálicas. 01 calha estrutural horizontal para passagem
de fiação sob o tampo. 02 estruturas laterais em aço em forma de "L" em chapa dobrada de aço #18 (1,20 mm de espessura
mínima) com fechamento lateral externo e interno removíveis para passagem de fiação, formando 02 colunas paralelas em forma de
pórtico distanciadas entre si em 120 mm. Medidas aproximadas: 1200 mm (largura) X 700 mm (profundidade) X 740 mm (altura).
Cor nogueira. Montado e instalado. Garantia mínima de 12 meses.

35 MESA ESCRITÓRIO UNIDADE 18 R$ 283,8900 R$ 5.110,0200
Marca: Destak Design
Fabricante: Destak Design
Modelo / Versão: ML
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa reta retangular com tampo sobreposto à estrutura confeccionado em MDP com
espessura de 25 mm revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Borda frontal e superior
em fita de PVC de 3 mm de espessura e bordas transversais em fita de PVC de 1,5 mm de espessura coladas a quente pelo sistema
holt-melt em todo seu perímetro. Painel frontal em MDP com espessura de 18 mm revestida em laminado melamínico de baixa
pressão texturizado em ambas as faces e com bordas em fita de PVC de 1 mm de espessura colada a quente pelo sistema holt-melt.
Fixada às estruturas laterais da mesa através de parafusos de aço e buchas metálicas. 01 calha estrutural horizontal para passagem
de fiação sob o tampo. 02 estruturas laterais em aço em forma de "L" em chapa dobrada de aço #18 (1,20 mm de espessura
mínima) com fechamento lateral externo e interno removíveis para passagem de fiação, formando 02 colunas paralelas em forma de
pórtico distanciadas entre si em 120 mm. Medidas aproximadas: 1400 mm (largura) X 700 mm (profundidade) X 740 mm (altura).
Cor nogueira. Montado e instalado. Garantia mínima de 12 meses.

36 MESA ESCRITÓRIO UNIDADE 4 R$ 796,0000 R$ 3.184,0000
Marca: Destak Design
Fabricante: Destak Design
Modelo / Versão: MREL
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de reunião com medidas de 3000 x 1200 (mínimo) x 740 mm. Tampo de formato
elíptico confeccionado em MDP com espessura de 25 mm, revestido em ambas as faces com filme termoprensado de melaminico com
espessura de 0,2 mm, texturizado. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado em fita de poliestireno com 2,5
mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas com raio ergonômico de 2,5 mm. A fixação
tampo /estrutura deverá ser feita através de parafusos. Painéis frontais (duplo paralelos), estrutural e de privacidade, confeccionado
com 18 mm de espessura, com mesmo revestimneto do tampo. O bordo que acompanha todo o contorno dos painéis é encabeçado
em fita de poliestireno com 0,45 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt. A fixação painel/estrutura deverá ser feita
através de parafusos. Estruturas laterais metálicas montável/desmontável possibilitando a inversão dos lados direito e esquerdo, cuja
composição se divide em pata, coluna, e suporte do tampo. Pata fabricada em chapa de aço com espessura de 1,5 mm, estampada e
repuxada, medindo 60 x 520 x 70 mm, com furos superiores para conexão com a coluna. Cor nogueira. Montado e instalado.
Garantia mínima de 12 meses

62 MÓVEL MULTIUSO UNIDADE 25 R$ 999,9900 R$ 24.999,7500
Marca: Destak Design
Fabricante: Destak Design
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Modelo / Versão: AA+ GV + ML
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto de móveis incluindo os itens abaixo. Todos deverão ser da mesma
linha/marca para padronização da sala, na cor nogueira, montado e instalado. Garantia mínima de 12 meses. Armário alto semi
aberto com 02 portas na parte inferior e 01 vão aberto na parte superior sendo o tampo superior, tampo intermediário, laterais, base
inferior e 03 prateleiras reguláveis (02 na parte aberta e 01 na parte fechada) em MDP com espessura de 25 mm revestido em
laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Borda frontal e posterior em fita de PVC de 3 mm de
espessura e bordas transversais em fita de PVC de 1,5 mm de espessura coladas a quente pelo sistema tipo holt-melt em todo seu
perímetro. 02 portas na parte inferior e o fundo em MDP com espessura de 18 mm revestido em laminado melamínico de baixa
pressão texturizado em ambas as faces. Regulagens para prateleiras através de encaixes na face inferior da prateleira. Fechadura
com travamento simultâneo superior e inferior. Puxadores metálicos redondo com forma côncava. Pés com sapatas reguladoras de
nível encaixada e fixada na base através de parafuso permitindo a regulagem da mesma tanto na parte interna como externa do
armário. Dimensões aproximadas: 800 mm (largura) x 480 mm (profundidade) x 1600 mm (altura). Armário tipo gaveteiro volante
com 04 gavetas confeccionado em MDP com espessura de 25 mm revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado
em ambas as faces. Borda frontal e posterior em fita de PVC de 3 mm de espessura e bordas transversais em fita de PVC de 1,5 mm
de espessura coladas a quente pelo sistema tipo holt-melt em todo seu perímetro. Gavetas confeccionadas em madeira MDP com
espessura mínima de 15 mm revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Frente das gavetas
em madeira MDP com espessura de 18 mm revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces.
Deslizamento suave sobre corrediças em aço, roldanas em nylon e eixos em aço. Fechadura com travamento simultâneo das 04
gavetas. Puxadores metálicos redondo com forma côncava. 4 rodízios duplos de poliuterano. Dimensões aproximadas: 400 mm
(largura) x 600 mm (profundidade) x 740 mm (altura). Mesa reta retangular com tampo sobreposto à estrutura confeccionado em
MDP com espessura de 25 mm revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Borda frontal e
superior em fita de PVC de 3 mm de espessura e bordas transversais em fita de PVC de 1,5 mm de espessura coladas a quente pelo
sistema holt-melt em todo seu perímetro. Painel frontal em MDP com espessura de 18 mm revestida em laminado melamínico de
baixa pressão texturizado em ambas as faces e com bordas em fita de PVC de 1 mm de espessura colada a quente pelo sistema holt-
melt. Fixada às estruturas laterais da mesa através de parafusos de aço e buchas metálicas. 01 calha estrutural horizontal para
passagem de fiação sob o tampo. 02 estruturas laterais em aço em forma de "L" em chapa dobrada de aço #18 (1,20 mm de
espessura mínima) com fechamento lateral externo e interno removíveis para passagem de fiação, formando 02 colunas paralelas em
forma de pórtico distanciadas entre si em 120 mm. Medidas aproximadas: 1400 mm (largura) X 700 mm (profundidade) X 740 mm
(altura)

Total do Fornecedor: R$ 105.823,2600
15.595.248/0001-10 - ARMAZENA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP
Item Descrição Unidade de Fornecimento Quantidade Valor Unitário Valor Global

4 ARMÁRIO AÇO UNIDADE 31 R$ 640,0000 R$ 19.840,0000
Marca: ARMAZENA
Fabricante: ARMAZENA
Modelo / Versão: GR - 20
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Roupeiro/Escaninho com as seguintes especificações mínimas: Quantidade de portas:
20, tamanho da porta: pequena, ventilação por veneziana, chapa 20 ou 22, fechamento em pitão para cadeado, quantidade de
chaves: 2, quantidade de cabides por porta: 1, pintura cinza lisa. Dimensões aproximadas: altura: 1990 mm, largura: 1225 mm,
profundidade: 420 mm. MODELO GR-20; MARCA ARMAZENA; PROCEDÊNCIA: NACIONAL; VALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS;
GARANTIA 12 MESES.

5 ARMÁRIO AÇO UNIDADE 32 R$ 388,0000 R$ 12.416,0000
Marca: ARMAZENA
Fabricante: ARMAZENA
Modelo / Versão: OF - 4
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Arquivo em aço com 4 gavetas para pasta suspensa tamanho ofício. Porta-etiqueta e
puxadores estampados nas gavetas. Puxadores com acabamento em PVC na cor grafite. Fechadura cilíndrica tipo yale frontal ou
lateral com travamento simultâneo das gavetas e sistema de rolamento por corrediças metálicas com nylon. Confeccionado em chapa
22, com capacidade para 40 a 50 pastas. Tratado pelo processo anti-corrosivo à base de fosfato de zinco e pintura eletrostática a pó
com camada de 30 a 40 mícrons com secagem em estufa a 240 ºC na cor cinza cristal. Dimensões externas aproximadas: 1330 X
470 X 710mm (AXLXP). Montado e instalado. Garantia mínima de 12 meses. MODELO OF - 4; MARCA ARMAZENA; PROCEDÊNCIA:
NACIONAL; VALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS; GARANTIA 12 MESES

37 MESA ESCRITÓRIO UNIDADE 5 R$ 536,0000 R$ 2.680,0000
Marca: ARMAZENA
Fabricante: ARMAZENA
Modelo / Versão: MESA REUNIÃO SEMI OVAL
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de reunião semi-oval medindo 2000 x 1000 x 740 mm (C x P x A), com as duas
laterais menores com curva oval, admitindo-se variação de +- 5% na largura e na profundidade (mantendo-se a altura de 740mm).
Tampo em MDP OU MDF de 25mm, revestimento em laminado melaminico de baixa pressão, com passagem para fiação, bordas
laterais em fita de PVC de 1mm. Painel em MDP OU MDF de 18mm com revestimento em melaminico de baixa pressão. Estrutura em
pés metálicos confeccionado na parte inferior em tubo oblongo, lateral em chapa de aço #24 com passagem para fiação, com
tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi (na cor do tampo) de alta resistência a abrasão e impactos.
Com sapatas reguláveis. Cor nogueira. Montado e instalado. Garantia mínima de 12 meses. MODELO MESA REUNIÃO SEMI OVAL.
MARCA ARMAZENA; PROCEDÊNCIA: NACIONAL; VALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS.

Total do Fornecedor: R$ 34.936,0000
15.676.062/0001-95 - CENTER MOVEIS E DESIGN LTDA - ME
Item Descrição Unidade de Fornecimento Quantidade Valor Unitário Valor Global

26 MÓVEL MULTIUSO UNIDADE 73 R$ 1.147,9500 R$ 83.800,3500
Marca: MODILAC
Fabricante: MODILAC
Modelo / Versão: CJTO MOVEIS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto de móveis incluindo os itens abaixo. Todos deverão ser da mesma
linha/marca para padronização da sala, na cor nogueira, montado e instalado. Garantia mínima de 12 meses. Armário alto semi
aberto com 02 portas na parte inferior e 01 vão aberto na parte superior sendo o tampo superior, tampo intermediário, laterais, base
inferior e 03 prateleiras reguláveis (02 na parte aberta e 01 na parte fechada) em MDP com espessura de 25 mm revestido em
laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Borda frontal e posterior em fita de PVC de 3 mm de
espessura e bordas transversais em fita de PVC de 1,5 mm de espessura coladas a quente pelo sistema tipo holt-melt em todo seu
perímetro. 02 portas na parte inferior e o fundo em MDP com espessura de 18 mm revestido em laminado melamínico de baixa
pressão texturizado em ambas as faces. Regulagens para prateleiras através de encaixes na face inferior da prateleira. Fechadura
com travamento simultâneo superior e inferior. Puxadores metálicos redondo com forma côncava. Pés com sapatas reguladoras de
nível encaixada e fixada na base através de parafuso permitindo a regulagem da mesma tanto na parte interna como externa do
armário. Dimensões aproximadas: 800 mm (largura) x 480 mm (profundidade) x 1600 mm (altura). Armário tipo gaveteiro volante
com 04 gavetas confeccionado em MDP com espessura de 25 mm revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado
em ambas as faces. Borda frontal e posterior em fita de PVC de 3 mm de espessura e bordas transversais em fita de PVC de 1,5 mm
de espessura coladas a quente pelo sistema tipo holt-melt em todo seu perímetro. Gavetas confeccionadas em madeira MDP com
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espessura mínima de 15 mm revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Frente das gavetas
em madeira MDP com espessura de 18 mm revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces.
Deslizamento suave sobre corrediças em aço, roldanas em nylon e eixos em aço. Fechadura com travamento simultâneo das 04
gavetas. Puxadores metálicos redondo com forma côncava. 4 rodízios duplos de poliuterano. Dimensões aproximadas: 400 mm
(largura) x 600 mm (profundidade) x 740 mm (altura). Mesa reta retangular com tampo sobreposto à estrutura confeccionado em
MDP com espessura de 25 mm revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Borda frontal e
superior em fita de PVC de 3 mm de espessura e bordas transversais em fita de PVC de 1,5 mm de espessura coladas a quente pelo
sistema holt-melt em todo seu perímetro. Painel frontal em MDP com espessura de 18 mm revestida em laminado melamínico de
baixa pressão texturizado em ambas as faces e com bordas em fita de PVC de 1 mm de espessura colada a quente pelo sistema holt-
melt. Fixada às estruturas laterais da mesa através de parafusos de aço e buchas metálicas. 01 calha estrutural horizontal para
passagem de fiação sob o tampo. 02 estruturas laterais em aço em forma de "L" em chapa dobrada de aço #18 (1,20 mm de
espessura mínima) com fechamento lateral externo e interno removíveis para passagem de fiação, formando 02 colunas paralelas em
forma de pórtico distanciadas entre si em 120 mm. Medidas aproximadas: 1400 mm (largura) X 700 mm (profundidade) X 740 mm
(altura).

Total do Fornecedor: R$ 83.800,3500
17.473.920/0001-20 - PEDRO ZATA BORGES - ME
Item Descrição Unidade de Fornecimento Quantidade Valor Unitário Valor Global

17 CIRCULADOR AR UNIDADE 20 R$ 189,7400 R$ 3.794,8000
Marca: ventisol
Fabricante: ventisol
Modelo / Versão: ca01
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Circulador de ar com 3 níveis de velocidade e diâmetro mínimo de 40 cm. Inclinação
vertical de até 90º. Silencioso. Potência mínima de 127W. 3 hélices. Voltagem 110V. Cor preto. Arno CC95 ou de melhor qualidade.

Total do Fornecedor: R$ 3.794,8000
18.527.195/0001-98 - DOMINIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI - EPP
Item Descrição Unidade de Fornecimento Quantidade Valor Unitário Valor Global

10 BEBEDOURO ÁGUA UNIDADE 8 R$ 415,0000 R$ 3.320,0000
Marca: LIBELL
Fabricante: LIBELL
Modelo / Versão: STILO HERMETICO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bebedouro de mesa com potência mínima de 80W, reservatório de água em
polipropileno atóxico, bandeja de água removível, alças laterais, termostado regulável de 5ºC a 12ºC, 02 torneiras desmontáveis,
água natural e gelada, capacidade mínima de resfriamento de 3,3 litros por hora, reservatório mínimo de água gelada 2 litros. Altura
máxima dos copos de até 15 cm. Suporta galões até 20 litros. Alimentação 110V. Garantia mínima de 12 meses. Latina PA355 ou de
melhor qualidade. Marca/Fabricante:LIBELL -Modelo: STILO HERMETICO - Garantia: 12 meses.

Total do Fornecedor: R$ 3.320,0000
23.178.866/0001-92 - OPPORTUNITAT COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP
Item Descrição Unidade de Fornecimento Quantidade Valor Unitário Valor Global

42 QUADRO BRANCO UNIDADE 50 R$ 404,0000 R$ 20.200,0000
Marca: MAQPEL ESPECIAL
Fabricante: MAQPEL ESPECIAL LTDA
Modelo / Versão: MAQPEL
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Quadro branco quadriculado confeccionado em madeira de MDF. Parte escrita em
laminado melamínico branco brilhante com espessura total de no mínimo 17 mm. Quadriculado de 5x5cm. Moldura em alumínio
anodizado com cantos arredondados de fixação invisível, em OS. Com suporte para apagador e canetas. Pode ser instalado na
vertical ou horizontal. Dimensões: 1,20 x 3,00m. Acompanha manual e conjunto de acessórios para instalação (buchas e parafusos).
Garantia mínima de 12 meses

63 QUADRO GIZ UNIDADE 26 R$ 983,6900 R$ 25.575,9400
Marca: MAQPEL ESPECIAL
Fabricante: MAQPEL ESPECIAL LTDA
Modelo / Versão: MAQPEL
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: QUADRO TIPO LOUSA VERDE QUADRICULADO. Dimensões: A=1200mm, L=4000mm.
Quadro verde para giz escolar, com superfície de escrita em laminado especial, com quadrículas de 50x50mm. Características:
estrutura em madeira aglomerada, revestida por laminado melamínico fosco texturizado na cor verde. Deverá possuir moldura em
madeira maciça, e canaleta por toda a extensão do quadro, com largura mínima de 80mm, no mesmo material da moldura. Deverá
vir acompanhado de buchas e parafusos para fixação em local indicado pela Instituição, além de tampas no mesmo padrão da
moldura, para cobrir a cabeça do parafuso. Garantia mínima de 12 meses. Validade da proposta 60 dias. No preço estão inclusos
todos os insumos necessários para o cumprimento do processo licitatório.

Total do Fornecedor: R$ 45.775,9400
23.688.255/0001-94 - VIVIAN LUCIA DIAS SILVA - ME
Item Descrição Unidade de Fornecimento Quantidade Valor Unitário Valor Global

8 BANQUETA UNIDADE 390 R$ 45,9900 R$ 17.936,1000
Marca: RE Móveis
Fabricante: RE Móveis
Modelo / Versão: Especial
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Banquetas para uso em Laboratórios, confeccionado em estrutura tubular com pintura
epoxi, com reforços laterais entre as pernas, 4 pés com apoio, acento redondo inteiriço sem encosto, estofado com espuma de 30
mm em courvin preto, altura 60cm. Garantia mínima de 12 meses.

13 CADEIRA ESCRITÓRIO UNIDADE 250 R$ 221,0000 R$ 55.250,0000
Marca: RE Móveis
Fabricante: RE Móveis
Modelo / Versão: Especial
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira giratória modelo diretor com assento e encosto anatômico confeccionado com
madeira/compensado multilaminado de no mínimo de 15 mm moldado anatomicamente a quente com bordas arredondadas e fixados
à estrutura com porcas de garra. Assento em espuma injetada em poliuretano flexível com alta resistência, baixa fadiga dinâmica e
baixa deformação permanente, com densidade de 50 a 55 kg/m3 em forma anatômica com espessura mínima de 50 mm. Capa de
proteção e acabamento injetada sob o assento em polipropileno texturizado. Medidas de 460 mm X 490 mm (PXL). Encosto em
espuma injetada em poliuretano flexível com alta resistência, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente, com densidade
de 45 a 50 kg/m3 em forma anatômica com espessura mínima de 50 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno
texturizado e bordas arredondadas. Medidas de 430 mm X 460 mm (LXA). Apóiabraços regulável com gatilho com mínimo de 03
regulagens de altura, estrutura em polipropileno e apoio do braço em poliuretano injetado de alta resistência com alma de aço
estrutural estampada de 6,00 mm de espessura. Dimensões externas do apóia-braço: 255 X 82 mm. Base giratória em poliuterano
com kit de 05 rodízios duplos de 50 mm de diâmetro de nylon com esferas de aço super deslizantes, eixo vertical em aço trefilado
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1010/1020 com diâmetro de 11 mm e eixo horizontal também em aço trefilado 1010/1020. Base giratória com regulagem de altura à
gás acionado por uma alavanca localizado na parte inferior do assento. Suporte do encosto fabricado em chapa de aço estampada de
6,00 mm com alta resistência mecânica com regulagem de altura automática, sem alavanca. Inclinação do encosto mediante
acionamento de uma alavanca na lateral. Montada. Garantia mínima de 12 meses.

21 ARMÁRIO AÇO UNIDADE 11 R$ 718,0000 R$ 7.898,0000
Marca: RE Móveis
Fabricante: RE Móveis
Modelo / Versão: Especial
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Roupeiro em aço com 32 portas produzido em aço chapa 26 / 0,45 mm tratada com
antiferruginoso por fosfatização e pintura epóxi-pó por processo eletrostático. Portas com venezianas para ventilação e
compartimento de tamanho médio independentes sem divisórias internas. Fechamento das portas através de pitão para cadeado. Cor
cinza padrão. 1 cabide por porta. Dimensões aproximadas: 1980 (altura) X 1240 (largura) X 420 (profundidade). Dimensões
aproximadas das portas: 0,24 (altura) X 0,27 (largura).

28 CADEIRA SOBRE LONGARINA UNIDADE 1 R$ 192,0000 R$ 192,0000
Marca: RE Móveis
Fabricante: RE Móveis
Modelo / Versão: Especial
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Longarina 02 lugares sem braços com assento e encosto em espuma injetadas
anatômica de 30mm de espessura ligados por lamina de aço com acabamento em polipropileno sanfonado. Fixação do assento na
base da poltrona deverá ser feita através de rebites de ferro zincado cravados na madeira compensada e parafusos com cabeça
sextavada. Revestimento em tecido 100% poliester na cor azul. Bordas com acabamento em perfil PVC. Estrutura em aço formada
por duas barras horizontais e pés de seção 50x30 chapa de 18 com tratamento antiferruginoso e pintura eletrostática epóxi a pó cor
preto. O conjunto assento e encosto são fixados sobre mecanismo fabricado em chapa de aço reforçado por dobras e fixado na
longarina através de braçadeiras e parafusos com cabeça sextavada. Garantia mínima de 12 meses.

29 CADEIRA SOBRE LONGARINA UNIDADE 4 R$ 270,0000 R$ 1.080,0000
Marca: RE Móveis
Fabricante: RE Móveis
Modelo / Versão: Especial
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Longarina 03 lugares sem braços com assento e encosto em espuma injetadas
anatômica de 30mm de espessura ligados por lamina de aço com acabamento em polipropileno sanfonado. Fixação do assento na
base da poltrona deverá ser feita através de rebites de ferro zincado cravados na madeira compensada e parafusos com cabeça
sextavada. Revestimento em tecido 100% poliester na cor azul. Bordas com acabamento em perfil PVC. Estrutura em aço formada
por duas barras horizontais e pés de seção 50x30 chapa de 18 com tratamento antiferruginoso e pintura eletrostática epóxi a pó cor
preto. O conjunto assento e encosto são fixados sobre mecanismo fabricado em chapa de aço reforçado por dobras e fixado na
longarina através de braçadeiras e parafusos com cabeça sextavada. Garantia mínima de 12 meses.

56 ESCADA DOMÉSTICA UNIDADE 1 R$ 148,9900 R$ 148,9900
Marca: SBA
Fabricante: SBA
Modelo / Versão: especial
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Escada em alumínio com 05 degraus com sapata antiderrapante, fitas de segurança em
poliéster. Altura mínima de 140 cm. Suporta até 100 Kg. Com trava de segurança. Garantia mínima de 12 meses.

58 BANQUETA UNIDADE 131 R$ 45,9900 R$ 6.024,6900
Marca: RE Móveis
Fabricante: RE Móveis
Modelo / Versão: Especial
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Banquetas para uso em Laboratórios, confeccionado em estrutura tubular com pintura
epoxi, com reforços laterais entre as pernas, 4 pés com apoio, acento redondo inteiriço sem encosto, estofado com espuma de 30
mm em courvin preto, altura 60cm. Garantia mínima de 12 meses.

60 CADEIRA ESCRITÓRIO UNIDADE 84 R$ 221,0000 R$ 18.564,0000
Marca: RE Móveis
Fabricante: RE Móveis
Modelo / Versão: Especial
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira giratória modelo diretor com assento e encosto anatômico confeccionado com
madeira/compensado multilaminado de no mínimo de 15 mm moldado anatomicamente a quente com bordas arredondadas e fixados
à estrutura com porcas de garra. Assento em espuma injetada em poliuretano flexível com alta resistência, baixa fadiga dinâmica e
baixa deformação permanente, com densidade de 50 a 55 kg/m3 em forma anatômica com espessura mínima de 50 mm. Capa de
proteção e acabamento injetada sob o assento em polipropileno texturizado. Medidas de 460 mm X 490 mm (PXL). Encosto em
espuma injetada em poliuretano flexível com alta resistência, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente, com densidade
de 45 a 50 kg/m3 em forma anatômica com espessura mínima de 50 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno
texturizado e bordas arredondadas. Medidas de 430 mm X 460 mm (LXA). Apóiabraços regulável com gatilho com mínimo de 03
regulagens de altura, estrutura em polipropileno e apoio do braço empoliuretano injetado de alta resistência com alma de aço
estrutural estampada de 6,00 mm de espessura. Dimensões externas do apóia-braço: 255 X 82 mm. Base giratória em poliuterano
com kit de 05 rodízios duplos de 50 mm de diâmetro de nylon com esferas de aço super deslizantes, eixo vertical em aço trefilado
1010/1020 com diâmetro de 11 mm e eixo horizontal também em aço trefilado 1010/1020. Base giratória com regulagem de altura à
gás acionado por uma alavanca localizado na parte inferior do assento. Suporte do encosto fabricado em chapa de aço estampada de
6,00 mm com alta resistência mecânica com regulagem de altura automática, sem alavanca. Inclinação do encosto mediante
acionamento de uma alavanca na lateral. Montada. Garantia mínima de 12 meses.

Total do Fornecedor: R$ 107.093,7800
71.959.431/0001-28 - BOARD-NET INDUSTRIA E COMERCIO DE QUADROS EIRELI
Item Descrição Unidade de Fornecimento Quantidade Valor Unitário Valor Global

40 QUADRO BRANCO UNIDADE 130 R$ 257,3700 R$ 33.458,1000
Marca: BOARD NET
Fabricante: BOARD NET
Modelo / Versão: QBQL-120150
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Quadro branco quadriculado confeccionado em madeira de MDF. Parte escrita em
laminado melamínico branco brilhante com espessura total de no mínimo 17 mm. Quadriculado de 5x5cm. Moldura em alumínio
anodizado com cantos arredondados de fixação invisível, em OS. Com suporte para apagador e canetas. Pode ser instalado na
vertical ou horizontal. Dimensões: 1,20 x 1,50m. Acompanha manual e conjunto de acessórios para instalação (buchas e parafusos).
Garantia:12 meses. Modelo: QBQL-120150.

41 QUADRO BRANCO UNIDADE 108 R$ 403,9100 R$ 43.622,2800
Marca: BOARD NET
Fabricante: BOARD NET
Modelo / Versão: QBQL-120250
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Quadro branco quadriculado confeccionado em madeira de MDF. Parte escrita em
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laminado melamínico branco brilhante com espessura total de no mínimo 17 mm. Quadriculado de 5x5cm. Moldura em alumínio
anodizado com cantos arredondados de fixação invisível, em OS. Com suporte para apagador e canetas. Pode ser instalado na
vertical ou horizontal. dimensões: 1,20 x 2,50m. Acompanha manual e conjunto de acessórios para instalação (buchas e parafusos).
Modelo: QBQL-120250; Garantia: 12 meses.

43 QUADRO BRANCO UNIDADE 8 R$ 595,5000 R$ 4.764,0000
Marca: BOARD NET
Fabricante: BOARD NET
Modelo / Versão: QBQL-MEDIDA ESPECIAL
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Quadro branco quadriculado confeccionado em madeira de MDF. Parte escrita em
laminado melamínico branco brilhante com espessura total de no mínimo 17 mm. Quadriculado de 5x5cm. Moldura em alumínio
anodizado com cantos arredondados de fixação invisível, em OS. Com suporte para apagador e canetas. Pode ser instalado na
vertical ou horizontal. Dimensões: 1,20 x 4,00m. Acompanha manual e conjunto de acessórios para instalação (buchas e parafusos).
Modelo: QBQL - MEDIDA ESPECIAL; Garantia: 12 meses. OBSERVAÇÃO: QUADRO COM EMENDA: Quadros com medidas superiores a
1,20 metros de altura e/ou 3,00 metros de largura deverão ter “emenda”, em razão do tamanho da fórmica ser de 1,20(máximo
1,25m.) x 3,00 metros!

44 QUADRO BRANCO UNIDADE 8 R$ 463,5100 R$ 3.708,0800
Marca: BOARD NET
Fabricante: BOARD NET
Modelo / Versão: QBL-120200+Cavalete
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Quadro branco com cavalete, não magnético, com as seguintes especificações
mínimas: confeccionado em lousa branca melamínica profissional, colada em chapa de mdf de 9 mm. Moldura em alumínio frisado
medindo 20 mm de largura e 15 mm de espessura, com base para uso de marcadores e apagadores,. Suporte em alumínio para
bloco tipo flip chart fixado na moldura superior e no lado direito do quadro, medindo 600 mm de comprimento, 25 mm de altura e 25
mm de profundidade. Ponteiras plásticas nas extremidades do tubo. Cavalete confeccionado em tubo de alumínio medindo 25 mm x
25 mm desmontável, com pés e, forma de "T", com altura do pé até a base do quadro de 900 mm e altura total de 1800 mm, com
duas barras de reforço, com 04 sapatas niveladoras. Quadro fixado no cavalete por meio de parafusos. Medidas do quadro: 2000 mm
de largura x 1200 mm de altura. Montado. Garantia: 12 meses. Modelo: QBL-120200+ cavalete.

Total do Fornecedor: R$ 85.552,4600
 
 

Valor Global da Ata: R$ 778.923,8700
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