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PREGÃO ELETRÔNICO

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

  
Pregão Eletrônico   Nº 00077/2017(SRP) 

 
RESULTADO POR FORNECEDOR

00.881.764/0001-33 - LABORATORIUS EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA - EPP
Item Descrição Unidade de Fornecimento Quantidade Valor Unitário Valor Global

12 GUILHOTINA UNIDADE 3 R$ 1.136,6700 R$ 3.410,0100
Marca: LBT

 Fabricante: LBT
 Modelo / Versão: GUILHOTINA

 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Guilhotina para decapitação de camundongos e ratos. Lâminas em aço inoxidável 420 e
base em polipropileno. medidas aproximadas da base 300 mm x 300 mm. Lâminas abertas: mínimo de 170 mm de altura. Altura de
cada lâmina: 73 mm.

Total do Fornecedor: R$ 3.410,0100
02.604.236/0001-62 - LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP
Item Descrição Unidade de Fornecimento Quantidade Valor Unitário Valor Global

6 CADEIRA ESCRITÓRIO UNIDADE 350 R$ 156,7500 R$ 54.862,5000
Marca: LAYOUT

 Fabricante: LAYOUT
 Modelo / Versão: LIS2000

 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
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. Deverá ser
apresentado laudo técnico e de conformidade capaz de demonstrar alinhamento à NBR 13962:2006 Móveis para escritórios Cadeiras.
Garantia mínima de 12 meses.

Total do Fornecedor: R$ 54.862,5000
03.961.467/0001-96 - MULTI QUADROS E VIDROS LTDA - EPP
Item Descrição Unidade de Fornecimento Quantidade Valor Unitário Valor Global

23 QUADRO BRANCO UNIDADE 30 R$ 536,8000 R$ 16.104,0000
Marca: MULTI QUADROS

 Fabricante: MULTI QUADROS
 Modelo / Versão: MQ-20

 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 2,50m. Acompanha manual e conjunto de acessórios para instalação (buchas e parafusos).
PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS

Total do Fornecedor: R$ 16.104,0000
04.063.503/0001-67 - SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP
Item Descrição Unidade de Fornecimento Quantidade Valor Unitário Valor Global

5 BANQUETA UNIDADE 100 R$ 92,0100 R$ 9.201,0000
Marca: Shopping do Escritor

 Fabricante: Frisokar
 Modelo / Versão: ALTA

 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.

19 MESA ESCRITÓRIO UNIDADE 5 R$ 1.397,6900 R$ 6.988,4500
Marca: Martinucci

 Fabricante: Martinucci
 Modelo / Versão: sw

 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. Deverá
ser apresentado laudo técnico e de conformidade capaz de demonstrar alinhamento à NBR 13966 – Móveis para escritório – Mesas.
Garantia mínima de 12 meses

20 MESA ESCRITÓRIO UNIDADE 5 R$ 854,8800 R$ 4.274,4000
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Marca: Martinucci
 Fabricante: Martinucci

 Modelo / Versão: sw
 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. Deverá ser apresentado laudo técnico e de conformidade capaz de
demonstrar alinhamento à NBR 13966 – Móveis para escritório – Mesas. Garantia mínima de 12 meses

Total do Fornecedor: R$ 20.463,8500
06.324.611/0001-71 - JULIERME F. DA ROSA - EPP
Item Descrição Unidade de Fornecimento Quantidade Valor Unitário Valor Global

9 CIRCULADOR AR UNIDADE 30 R$ 276,6300 R$ 8.298,9000
Marca: ventisol

 Fabricante: ventisol
 Modelo / Versão: 50 cm

 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.

10 CLAVICULÁRIO UNIDADE 10 R$ 371,6200 R$ 3.716,2000
Marca: pontual

 Fabricante: pontual
 Modelo / Versão: 100 chaves

 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).

Total do Fornecedor: R$ 12.015,1000
06.957.510/0001-38 - CRIARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS LTDA - EPP
Item Descrição Unidade de Fornecimento Quantidade Valor Unitário Valor Global

24 QUADRO BRANCO UNIDADE 20 R$ 629,9000 R$ 12.598,0000
Marca: CRIARTE

 Fabricante: CRIARTE
 Modelo / Versão: CR-102

 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).

Total do Fornecedor: R$ 12.598,0000
10.776.858/0001-04 - CINEFLEX INDUSTRIA DE PRODUTOS VISUAIS EIRELI - EPP
Item Descrição Unidade de Fornecimento Quantidade Valor Unitário Valor Global

29 TELA PROJEÇÃO UNIDADE 50 R$ 220,0000 R$ 11.000,0000
Marca: CINEFLEX

 Fabricante: CINEFLEX
 Modelo / Versão: CR-004

 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tela retrátil para projetor multimídia no formato 4:3 98´, medindo 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 matt-white lavável e resistente a umidade. Garantia mínima de
12 meses

Total do Fornecedor: R$ 11.000,0000
11.240.263/0001-94 - SNDR COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS PARA INFORMATICA
Item Descrição Unidade de Fornecimento Quantidade Valor Unitário Valor Global

27 REFRIGERADOR DOMÉSTICO UNIDADE 10 R$ 1.460,0000 R$ 14.600,0000
Marca: Consul

 Fabricante: Consul
 Modelo / Versão: Crb39A

 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Refrigerador frost-free com capacidade mínima de 342 litros e acabamento na cor
branca. Alimentação 110 Volts. Capacidade de armazenagem do refrigerador: 295 litros. Capacidade de armazenagem do
congelador: 47 litros. Prateleiras reguláveis e removíveis. Dimensões aproximadas (L x A x P): 61,6 X 170 X 69,1 cm. Classificação
Energética: A. Garantia mínima de 12 meses. Consul modelo CRB39 ou de melhor qualidade. Marca: Consul Modelo: Crb39A
Garantia: 12 meses.

Total do Fornecedor: R$ 14.600,0000
11.496.190/0001-04 - RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI - E
Item Descrição Unidade de Fornecimento Quantidade Valor Unitário Valor Global

2 ARMÁRIO AÇO UNIDADE 50 R$ 503,1000 R$ 25.155,0000
Marca: ARMAZENA

 Fabricante: ARMAZENA
 Modelo / Versão: PA90 ESPECIAL

 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. MARCA: ARMAZENA; FABRICANTE: ARMAZENA;
MODELO: PA90 ESPECIAL; VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS; ENTREGA: 30 DIAS; GARANTIA: 12 MESES; MONTAGEM, FRETE E
IMPOSTOS: INCLUSOS. PROCEDÊNCIA: NACIONAL

4 ARMÁRIO AÇO UNIDADE 15 R$ 455,1000 R$ 6.826,5000
Marca: ARMAZENA

 Fabricante: ARMAZENA
 Modelo / Versão: OF

 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
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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. MARCA: ARMAZENA; FABRICANTE: ARMAZENA;
MODELO: OF; VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS; ENTREGA: 30 DIAS; GARANTIA: 12 MESES; MONTAGEM, FRETE E IMPOSTOS:
INCLUSOS. PROCEDÊNCIA: NACIONAL

11 ARMÁRIO AÇO UNIDADE 50 R$ 205,1000 R$ 10.255,0000
Marca: ARMAZENA

 Fabricante: ARMAZENA
 Modelo / Versão: EA

 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. MARCA: ARMAZENA; FABRICANTE: ARMAZENA;
MODELO: EA; VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS; ENTREGA: 30 DIAS; GARANTIA: 12 MESES; MONTAGEM, FRETE E IMPOSTOS:
INCLUSOS. PROCEDÊNCIA: NACIONAL

Total do Fornecedor: R$ 42.236,5000
13.104.805/0001-27 - F. F. N. FORNAZARI - ME
Item Descrição Unidade de Fornecimento Quantidade Valor Unitário Valor Global

22 QUADRO BRANCO UNIDADE 20 R$ 291,9900 R$ 5.839,8000
Marca: ENGEFLEX

 Fabricante: ENGEFLEX
 Modelo / Versão: quadro branco lousaline/1,20x1,50m

 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).

25 QUADRO BRANCO UNIDADE 5 R$ 800,0000 R$ 4.000,0000
Marca: ENGEFLEX

 Fabricante: ENGEFLEX
 Modelo / Versão: quadro branco lousaline/1,20x4,00m

 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).

26 QUADRO GIZ UNIDADE 50 R$ 979,9900 R$ 48.999,5000
Marca: ENGEFLEX

 Fabricante: ENGEFLEX
 Modelo / Versão: quadro verde lousaline/4,00x1,20m

 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

Total do Fornecedor: R$ 58.839,3000
17.970.151/0001-75 - NIKITA SARA LIMA DA SILVA LINO 36366229864
Item Descrição Unidade de Fornecimento Quantidade Valor Unitário Valor Global

30 TELEFONE SEM FIO UNIDADE 20 R$ 96,8800 R$ 1.937,6000
Marca: Panasonic

 Fabricante: Panasonic
 Modelo / Versão: TGB110LBB

 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 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 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

Total do Fornecedor: R$ 1.937,6000
24.805.895/0001-08 - SINTEK COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS E PRESTACAO DE SE
Item Descrição Unidade de Fornecimento Quantidade Valor Unitário Valor Global

21 FORNO MICROONDAS UNIDADE 8 R$ 506,5800 R$ 4.052,6400
Marca: Electrolux

 Fabricante: Electrolux
 Modelo / Versão: MEF41

 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Forno microondas com as seguintes especificações mínimas: capacidade de 31 litros,
potência de1000 w. Cor branca, timer, relógio, luz interna, display digital, prato giratório, trava de segurança, teclas pré-
programadas, aviso sonoro de final de trabalho, voltagem 110V. Dimensões aproximadas de (AxLxP) 33 x 52 x 42 cm. Garantia
mínima de 12 meses. Classificação Energética: A. Eletrolux modelo MEF41 ou de melhor qualidade.

Total do Fornecedor: R$ 4.052,6400
28.140.078/0001-20 - EMPORIO MOVEIS CORPORATIVOS EIRELI - EPP
Item Descrição Unidade de Fornecimento Quantidade Valor Unitário Valor Global

7 CADEIRA ESCRITÓRIO UNIDADE 225 R$ 328,0000 R$ 73.800,0000
Marca: EMPORIO MOVEIS 

 Fabricante: FRISOKAR
 Modelo / Versão: CORPORATIVO

 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
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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). Apóia-braços 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 apóiabraço: 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. Deverá ser apresentado laudo técnico e de conformidade capaz de demonstrar
alinhamento à NBR 13962:2006 – Móveis para escritórios – Cadeiras. Garantia mínima de 12 meses.

8 CADEIRA ESCRITÓRIO UNIDADE 75 R$ 328,0000 R$ 24.600,0000
Marca: EMPÓRIO MOVEIS 

 Fabricante: FRISOKAR
 Modelo / Versão: CORPORATIVO

 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). Apóia-braços 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 apóiabraço: 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. Deverá ser apresentado laudo técnico e de conformidade capaz de demonstrar
alinhamento à NBR 13962:2006 – Móveis para escritórios – Cadeiras. Garantia mínima de 12 meses.

Total do Fornecedor: R$ 98.400,0000
65.865.065/0001-45 - TAHITI COMUNICACAO VISUAL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTA
Item Descrição Unidade de Fornecimento Quantidade Valor Unitário Valor Global

28 SUPORTE FIXAÇÃO PROJETOR UNIDADE 50 R$ 68,3500 R$ 3.417,5000
Marca: TAHITI

 Fabricante: Telas Tahiti
 Modelo / Versão: sts

 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.

Total do Fornecedor: R$ 3.417,5000
73.044.505/0001-21 - JOMARI MARCENARIA LTDA - EPP
Item Descrição Unidade de Fornecimento Quantidade Valor Unitário Valor Global

1 ARMÁRIO ESCRITÓRIO UNIDADE 30 R$ 518,6000 R$ 15.558,0000
Marca: TN MOVEIS 

 Fabricante: TN MOVEIS
 Modelo / Versão: ARM-ALTO

 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. Deverá ser apresentado laudo técnico e de conformidade capaz de demonstrar alinhamento à NBR 13961:2010 Móveis
para escritórios Armários. Garantia mínima de 12 meses.

13 MÓVEL MULTIUSO UNIDADE 75 R$ 1.185,0000 R$ 88.875,0000
Marca: TN MOVEIS

 Fabricante: TN MOVEIS
 Modelo / Versão: CONJ-ESCR

 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. Deverá ser apresentado laudo técnico e de
conformidade capaz de demonstrar alinhamento à NBR 13961:2010 – Móveis para escritórios – Armários. 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
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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).

14 MÓVEL MULTIUSO UNIDADE 25 R$ 1.185,0000 R$ 29.625,0000
Marca: TN MOVEIS

 Fabricante: TN MOVEIS
 Modelo / Versão: CONJ-ESCR

 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. Deverá ser apresentado laudo técnico e de
conformidade capaz de demonstrar alinhamento à NBR 13961:2010 – Móveis para escritórios – Armários. 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).

15 MESA ESCRITÓRIO UNIDADE 50 R$ 292,0000 R$ 14.600,0000
Marca: TN MOVEIS

 Fabricante: TN MOVEIS
 Modelo / Versão: MS-RET

 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa para professor em MDP 25 mm com medidas aproximadas de 1000 x 600 x 740
mm (L x P x A). Cor a ser definida. Sem gaveteiro. Tampo sobreposto à estrutura 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. 2 orifícios com 50 mm de diâmetro para acesso da fiação, com acabamento em plástico injetado de alta
resistência, com tampa removível. Montado e instalado. Deverá ser apresentado laudo técnico e de conformidade capaz de
demonstrar alinhamento à NBR 13966 – Móveis para escritório – Mesas. Garantia mínima de 12 meses.

16 MESA ESCRITÓRIO UNIDADE 30 R$ 368,0000 R$ 11.040,0000
Marca: TN MOVEIS

 Fabricante: TN MOVEIS
 Modelo / Versão: MS-REUNIAO

 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. Deverá ser
apresentado laudo técnico e de conformidade capaz de demonstrar alinhamento à NBR 13966 – Móveis para escritório – Mesas.
Garantia mínima de 12 meses.

17 MESA ESCRITÓRIO UNIDADE 30 R$ 284,8000 R$ 8.544,0000
Marca: TN MOVEIS

 Fabricante: TN MOVEIS
 Modelo / Versão: MS-RET

 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. Deverá ser apresentado laudo técnico e de conformidade capaz de demonstrar alinhamento à NBR
13966 – Móveis para escritório – Mesas. Garantia mínima de 12 meses.

18 MESA ESCRITÓRIO UNIDADE 20 R$ 410,0000 R$ 8.200,0000
Marca: TN MOVEIS
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Fabricante: TN MOVEIS
 Modelo / Versão: MS-RET

 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. Deverá ser apresentado laudo técnico e de conformidade capaz de demonstrar alinhamento à NBR
13966 – Móveis para escritório – Mesas. Garantia mínima de 12 meses.

Total do Fornecedor: R$ 176.442,0000
86.544.996/0001-11 - BATISTA PENHA & CIA LTDA - EPP
Item Descrição Unidade de Fornecimento Quantidade Valor Unitário Valor Global

3 ARMÁRIO AÇO UNIDADE 1 R$ 2.350,0000 R$ 2.350,0000
Marca: MOJIANO

 Fabricante: MOJIANO
 Modelo / Versão: ARMARIO CXPOSTAL

 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário caixa postal com 42 portas, produzido em aço chapa 22 a 24 tratada com
antiferruginoso por fosfatizado e pintura epóxi-pó por processo eletrostático. Cor cinza. Fechadura com duas chaves cada uma.
Medidas aproximadas dos compartimentos: 75 mm de altura x 170 mm de comprimento x 270 mm de profundidade. Com abertura
para passagem de correspondência nas portas. Dimensões aproximadas em cm (A x L x P): 148 x 50 x 28.

Total do Fornecedor: R$ 2.350,0000
 
 

Valor Global da Ata: R$ 532.729,0000
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