
PLANILHA DE ESTIMATIVA DE PREÇOS

Procedimento Administrativo Unidade Item Quantidade

0003369-34.2019.6.02.8000 Unidade 1 10

Fontes de Consulta

Empresa Submarino 335,00 16,75 Não aplicável

Empresa Americana 301,50 -16,75 Não aplicável

Empresa Michelangelo 318,25 0,00 Não aplicável

4,30%

A Planilha  pode ser utilizada 318,25 13,68 Não aplicável

Q = quantidade de valores obtidos     3 Total Estimado

318,25 3.182,50

0
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 o cálculo da Média dos Valores Obtidos será válido 
quando o conjunto de dados dos Valores Obtidos 

apresentar um Coeficiente de Variação (CV) menor ou 
igual a 20%

quando CV maior que 20%, será utilizado o 
critério da média ajustada, definindo a Média 
dos elementos do subconjunto para cálculo 

do valor estimado

Média dos 
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Subconjunto

ESTIMATIVA 
(Preço Unitário)



Coordenadoria de Material e Patrimônio - COMAP
Seção de Compras

Média dos Preços Obtidos: R$306,50

Item 1: Organizador de fila com fita retrátil preta, com sistema de auto-encaixe. R$306,50

Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais R$306,50

Relatór io gerado no dia 27/06/2019 15:51:46  ( IP:  190.15.118.218)

Relatório de Cotação: Organizador de Fila

Pesquisa realizada entre 31/05/2019 12:31:25 e 18/06/2019 16:52:41

I T E M PREÇOS QUANTIDADE UNITÁRIO T O T A L

1) Organizador de fila com fita retrátil preta, com sistema de auto-encaixe. 8 20 Unidades 306,50 R$6.130,00

Preço

ComprasNet
Órgão Público Identif icação

Data

Licitação
Preço

1 GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA | FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO, TURISMO,

ESPORTE E CULTURA DE BOA VISTA

NºPregão:12019

UASG:456457

22/01/2019 R$306,50

Valor Unitário R$306,50

Valor Global: R$6.130,00

Detalhamento dos Itens

Quantidade Descrição Observação

20 Unidades Material: aço inoxidável; c) Altura: de 90 cm (noventa centímetros) a 96

cm (noventa e seis centímetros); d) Diâmetro do tubo de 8 cm (oito

centímetros), em alumínio ou aço inox, base redonda de 28 cm (vinte e

oito centímetros) a 38 cm (trinta e oito centímetros) em ferro fundido

com proteção emborrachada para piso, cor alumínio ou cromado semi-

brilho. Deverá possuir de três a quatro extremidades, em lados opostos

(para encaixe com outros pedestais), com sistema de auto encaixe de

fita demarcadora retrátil com cassete em plástico de pedestal da

mesma marca e modelo; e) Fita retrátil em nylon resistente, deve

possuir largura mínima de 5 cm (cinco centímetros) e máxima de 7

cm (sete centímetros), comprimento mínimo de 2 m (dois metros), na

cor preta; f) Peso: de 8 kg (oito quilogramas) a 12 kg (doze

quilogramas).

Material: aço inoxidável; c) Altura: de 90 cm (noventa centímetros) a 96

cm (noventa e seis centímetros); d) Diâmetro do tubo de 8 cm (oito

centímetros), em alumínio ou aço inox, base redonda de 28 cm (vinte e

oito centímetros) a 38 cm (trinta e oito centímetros) em ferro fundido

com proteção emborrachada para piso, cor alumínio ou cromado semi-

brilho. Deverá possuir de três a quatro extremidades, em lados opostos

(para encaixe com outros pedestais), com sistema de auto encaixe de

fita demarcadora retrátil com cassete em plástico de pedestal da

mesma marca e modelo; e) Fita retrátil em nylon resistente, deve

possuir largura mínima de 5 cm (cinco centímetros) e máxima de 7 cm

(sete centímetros), comprimento mínimo de 2 m (dois metros), na cor

preta; f) Peso: de 8 kg (oito quilogramas) a 12 kg (doze quilogramas).
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Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA 

FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO, TURISMO, ESPORTE E CULTURA DE BOA VISTA

Objeto: Eventual aquisição de material permanente (estantes, armario de aço e outros)

para atender as fundação de educação, turismo, esporte e cultura de boa vista..

Descrição: PEDESTAL - Pedestal com fita retrátil organizador de fila personalizado com

fita retrátil em nylon resistente com 5 cm de largura e de 2m de comprimento

personalizado com a logo e nome da instituição: cassete em plástico de alta

resistência com fita retrátil freio de segurança Tubo: perfil em alumínio 2M

base: redonda em ferro fundido com pintura anti-oxidante e borracha protetora

de piso. Dimensões altura mínima 90cm, mínimo 25cm de diâmetro, Tubo:

mínimo 7cm de diâmetro Peso mínimo de 8KG, na cor prata brilhante com 3

encaixes fêmea.

CatMat: 150911 - PEDESTAL , PEDESTAL NOME

Data: 22/01/2019 10:32

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:12019 / UASG:456457

Lote/Item: /8

Ata: Link Ata

Adjudicação: 12/02/2019 11:32

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 40

Unidade: UNIDADE

U F : RR

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

18.090.398/0001-60
* VENCEDOR *

GRAFICA DINAMICA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME R$200,00

Marca: ZEUS DO BRASIL                                            
Fabricante:  ZEUS DO BRASIL                                            
Modelo :  ZEUS DO BRASIL 
Descrição: : Pedestal com fita retrátil organizador de fila personalizado com fita retrátil em nylon resistente com 5 cm de largura e de 2m de comprimento per
sonalizado com a logo e nome da instituição: cassete em plástico de alta resistência com fita retrátil freio de segurança Tubo: perfil em alumínio 2M base: redo
nda em ferro fundido com pintura anti-oxidante e borracha protetora de piso. Dimensões altura mínima 90cm, mínimo 25cm de diâmetro, Tubo: mínimo 7cm d
e diâmetro Peso mínimo de 8KG, na cor prata brilhante com 3 encaixes fêmea.                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone:

RR Boa Vista AV PRINCESA ISABEL, 3332 (95) 03623-0641

27.997.529/0001-88 T H S FARIAS E SILVA R$220,00

Marca: ZEUS                                            
Fabricante:  ZEUS                                            
Modelo :  PEDESTAL INOX 
Descrição: Pedestal com fita retrátil organizador de fila personalizado com fita retrátil em nylon resistente com 5 cm de largura e de 2m de comprimento pers
onalizado com a logo e nome da instituição: cassete em plástico de alta resistência com fita retrátil freio de segurança Tubo: perfil em alumínio 2M base: redon
da em ferro fundido com pintura anti-oxidante e borracha protetora de piso. Dimensões altura mínima 90cm, mínimo 25cm de diâmetro, Tubo: mínimo 7cm de
 diâmetro Peso mínimo de 8KG, na cor prata brilhante com 3 encaixes fêmea.                                    

Endereço:

,

27.400.436/0001-24 M R SANTOS R$226,00

Marca: UNIFILA                                            
Fabricante:  UNIFILA                                            
Modelo :  Pedestal com fita retrátil organizador 
Descrição: Pedestal com fita retrátil organizador de fila personalizado com fita retrátil em nylon resistente com 5 cm de largura e de 2m de comprimento pers
onalizado com a logo e nome da instituição: cassete em plástico de alta resistência com fita retrátil freio de segurança Tubo: perfil em alumínio 2M base: redon
da em ferro fundido com pintura anti-oxidante e borracha protetora de piso. Dimensões altura mínima 90cm, mínimo 25cm de diâmetro, Tubo: mínimo 7cm de
 diâmetro Peso mínimo de 8KG, na cor prata brilhante com 3 encaixes fêmea.                                    

Endereço:

,

27.652.563/0001-10 SUNSHINE EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP R$280,00

Marca: EASYLINE                                            
Fabricante:  EASYLINE                                            
Modelo :  EASILYNE 
Descrição: Pedestal com fita retrátil organizador de fila personalizado com fita retrátil em nylon resistente com 5 cm de largura e de 2m de comprimento pers
onalizado com a logo e nome da instituição: cassete em plástico de alta resistência com fita retrátil freio de segurança Tubo: perfil em alumínio 2M base: redon
da em ferro fundido com pintura anti-oxidante e borracha protetora de piso. Dimensões altura mínima 90cm, mínimo 25cm de diâmetro, Tubo: mínimo 7cm de
 diâmetro Peso mínimo de 8KG, na cor prata brilhante com 3 encaixes fêmea.                                    

Endereço:

,

01.331.407/0001-64 MICHELANGELO - COMERCIO DE PAINEIS E SERVICOS LTDA - ME R$333,00
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Easyline                                            
Fabricante:  Belt Company                                            
Modelo :  Neon Cromado Personalizado 
Descrição: Pedestal com fita retrátil organizador de fila personalizado com fita retrátil em nylon resistente com 5 cm de largura e de 2m de comprimento pers
onalizado com a logo e nome da instituição: cassete em plástico de alta resistência com fita retrátil freio de segurança Tubo: perfil em alumínio 2M base: redon
da em ferro fundido com pintura anti-oxidante e borracha protetora de piso. Dimensões altura 96cm, 32cm de diâmetro, Tubo: 7cm de diâmetro Peso de 10KG, 
na cor prata brilhante com 3 encaixes fêmea.                                    

Estado: C idade : Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :

PR Curitiba R VISCONDE DE GUARAPUAVA, 3444 André Richard Durante Vieira (41) 3322-8038 vendas@michelangelopaineis.com.br

27.839.658/0001-48 M L A BOTELHO - ME R$400,00

Marca: MultiFluxo                                            
Fabricante:  MultiFluxo                                            
Modelo :  RETRÁTIL 
Descrição: Pedestal com fita retrátil organizador de fila personalizado com fita retrátil em nylon resistente com 5 cm de largura e de 2m de comprimento pers
onalizado com a logo e nome da instituição: cassete em plástico de alta resistência com fita retrátil freio de segurança Tubo: perfil em alumínio 2M base: redon
da em ferro fundido com pintura anti-oxidante e borracha protetora de piso. Dimensões altura mínima 90cm, mínimo 25cm de diâmetro, Tubo: mínimo 7cm de
 diâmetro Peso mínimo de 8KG, na cor prata brilhante com 3 encaixes fêmea                                    

Endereço:

,

14.517.117/0001-51 ONE COMERCIAL LTDA - ME R$500,00

Marca: easyline                                            
Fabricante:  easyline                                            
Modelo :  easyline 
Descrição: Pedestal com fita retrátil organizador de fila personalizado com fita retrátil em nylon resistente com 5 cm de largura e de 2m de comprimento pers
onalizado com a logo e nome da instituição: cassete em plástico de alta resistência com fita retrátil freio de segurança Tubo: perfil em alumínio 2M base: redon
da em ferro fundido com pintura anti-oxidante e borracha protetora de piso. Dimensões altura mínima 90cm, mínimo 25cm de diâmetro, Tubo: mínimo 7cm de
 diâmetro Peso mínimo de 8KG, na cor prata brilhante com 3 encaixes fêmea.                                    

Endereço: Telefone: Emai l :

AV ESTADOS UNIDOS, 82 (71) 03313-2966 AMPLALUZCONT@GMAIL.COM

09.150.883/0001-90 BIDDING COMERCIAL LTDA - ME R$100.000,00

Marca: easyline                                            
Fabricante:  easyline                                            
Modelo :  Pedestal 
Descrição: Pedestal com fita retrátil organizador de fila personalizado com fita retrátil em nylon resistente com 5 cm de largura e de 2m de comprimento pers
onalizado com a logo e nome da instituição: cassete em plástico de alta resistência com fita retrátil freio de segurança Tubo: perfil em alumínio 2M base: redon
da em ferro fundido com pintura anti-oxidante e borracha protetora de piso. Dimensões altura mínima 90cm, mínimo 25cm de diâmetro, Tubo: mínimo 7cm de
 diâmetro Peso mínimo de 8KG, na cor prata brilhante com 3 encaixes fêmea.                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :

SC Florianópolis R PROFESSORA MARIA LUIZA RODRIGUES, 83 (48) 3372-5777 documentos@biddingsul.com.br
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