
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Média dos Preços Obtidos: R$ 1.376,49

Relatór io gerado no dia 25/03/2020 11:39:41  ( IP:  177.159.9.52)

Relatório de Cotação: SEI 0000233-92.2020.6.02.8000. SRP. Aquisição de armários.

Pesquisa realizada entre 17/03/2020 17:53:15 e 25/03/2020 10:46:56

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

1) Armário alto com 03 prateleiras reguláveis, 02 portas de giro de 180º, com 02 chaves escamoteáveis, 
cor ovo.

47 40 Unidades 1376,49 R$
55.059,60

Preço Compras
Governamentais

Órgão Público Identif icação
Data
Licitação

Preço

1 SECRETAIA-GERAL DE GOVERNO - SGG | Secretaria da Fazenda |
Secretaria do Trabalho e Ação Social do Estado do Tocantins

NºPregão:862019
UASG:925959

13/12/2019 R$ 1.470,00

2 MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando da Marinha | Amazonia Axul
Tecnologias de Defesa S.A

NºPregão:102019
UASG:710300

17/12/2019 R$ 1.239,00

3 PODER JUDICIÁRIO | Justiça Militar Federal | Superior Tribunal Militar NºPregão:882019
UASG:60001

07/01/2020 R$ 1.550,00

4 MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO | PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA NºPregão:542019
UASG:925129

16/12/2019 R$ 1.290,00

5 MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando do Exército | COMANDO MILITAR DO
OESTE/9ª DIVISÃO DE EXÉRCITO | 9ª REGIÃO MILITAR | Hospital Militar
de Área de Campo Grande

NºPregão:382019
UASG:160143

11/12/2019 R$ 1.502,00

6 JUSTICA FEDERAL DE 1A. INSTANCIA - CE NºPregão:462019
UASG:90006

06/12/2019 R$ 1.499,90

7 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | Secretaria Executiva | Subsecretaria de
Planejamento e Orçamento | Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Maranhão | Campus Imperatriz

NºPregão:82019
UASG:158294

17/02/2020 R$ 1.071,00

8 PODER JUDICIÁRIO | Tribunal Superior do Trabalho | 2ª Região/SP NºPregão:1072019
UASG:80010

05/02/2020 R$ 1.390,00

Valor Unitário R $
1.376,49

2) Armário baixo com 01 prateleira regulável, 02 portas de giro de 180º, com 02 chaves escamoteáveis, c
or ovo.

58 20 Unidades 563,58 R$
11.271,60

Preço Compras
Governamentais

Órgão Público Identif icação
Data
Licitação

Preço

1 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | Secretaria Executiva | Subsecretaria de
Planejamento e Orçamento | Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Maranhão | Campus Imperatriz

NºPregão:82019
UASG:158294

17/02/2020 R$ 428,00

2 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | Secretaria Executiva | Subsecretaria de
Planejamento e Orçamento | Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Maranhão | Campus Imperatriz

NºPregão:82019
UASG:158294

17/02/2020 R$ 628,00

3 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | Empresa Brasileira de Serviços
Hospitalares/Sede | Hospital Universitário de Brasília

NºPregão:932019
UASG:155009

12/02/2020 R$ 513,78

4 MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando do Exército | 22 Batalhão de Infantaria NºPregão:102019
UASG:160547

28/01/2020 R$ 527,87
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I T E M PREÇOS QUANTIDADE UNITÁRIO T O T A L

Preço Compras
Governamentais

Órgão Público Identif icação
Data
Licitação

Preço

Média dos Preços Obtidos: R$ 563,58

Item 1: Armário alto com 03 prateleiras reguláveis, 02 portas de giro de 180º, com 02 chaves escamoteáveis, cor ovo. R$ 1.376,49

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 1.470,00

Órgão: SECRETAIA-GERAL DE GOVERNO - SGG 
Secretaria da Fazenda 
Secretaria do Trabalho e Ação Social do Estado do Tocantins

Objeto: Aquisição de material permanente (cadeira, mesa etc.).

Descrição: ARMÁRIO ESTANTE - Armário - Conforme edital

CatMat: 20591 - ARMÁRIO ESTANTE , ARMARIO TIPO ESTANTE NOME

Data: 13/12/2019 09:01

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : NÃO

Identif icação: NºPregão:862019 / UASG:925959

Lote/Item: /1

Ata: Link Ata

Adjudicação: 30/12/2019 08:26

Homologação: 08/01/2020 09:59

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 4

Unidade: Unidade

U F : TO

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

10.713.114/0001-32
* VENCEDOR *

SANTAFLEX COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME R$ 1.470,00

5 MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES, PORTOS E AVIAÇÃO CIVIL | Agência
Nacional de Transportes Terrestres - ANTT

NºPregão:362019
UASG:393001

20/12/2019 R$ 510,00

6 MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando do Exército | BASE DE
ADMINISTRAÇÃO E APOIO (CMN)

NºPregão:152019
UASG:160196

31/12/2019 R$ 689,50

7 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS NºPregão:522019
UASG:154502

06/02/2020 R$ 540,00

8 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | Universidade Federal de Alagoas | Hospital
Universitário Prof. Alberto Antunes de Alagoas

NºPregão:672019
UASG:150229

04/02/2020 R$ 671,50

Valor Unitário R $
563,58

Valor Global: R $
66.331,20

Detalhamento dos Itens

Quantidade Descrição Observação

40 Unidades Armário alto com 03 prateleiras reguláveis, 02 portas de giro de 180º, com 02 chaves escamoteáveis, cor ovo.
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Martinucci                                            
Fabricante:  Martinucci                                            
Modelo :  sw 
Descrição:  ARMÁRIO ALTO EM MADEIRA COM DUAS PORTAS MEDINDO: 800X500X1600MM: Tampo: Confeccionado em fibra de madeira aglomerada (MDP) c
om tampo de no mínimo 25 mm de espessura, corpos, portas e prateleiras com 18 mm de espessura. Acabamento, em ambas as faces, com laminado melamí
nico de baixa pressão (BP). Encabeçamento nos topos dos corpos e prateleiras, com fita borda de (PVC) extrudado de 0,45 mm de espessura na mesma cor do l
aminado melamínico. Internamente com 01 prateleira fixa e 02 reguláveis, formando 04 vãos, tampo e portas com fita borda de (PVC) 2,0 mm de espessura. Po
rtas dotadas de dobradiças caneco em aço estampada com abertura 110º, fechadura tipo cremona em aço com travamento simultâneo na parte superior e infer
ior através de ganchos e pinos metálicos com dois batedores em chapa de aço e chaves com sistema escamoteável, puxador alça em zamak cromo acetinado. 
Niveladoras de piso em polipropileno injetado e haste metálica com regulagem através de rosca 5/16. Base em tubo de aço 20x30 ABNT 1010/1020 com espe
ssura mínima de 1,2 mm com tratamento anticorrosivo. Pintura eletrostática em epóxi, na cor argila de 40 microns. Medidas, podendo variar em até 5% (cinco p
or cento), para mais ou para menos: 800x465x1600mm. Cor: Argila                                    

Estado: C idade : Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
GO Goiânia AVENIDA CONTORNO, 1791 HELIO GERVÁSIO CINTRA (62) 3531-5611 santaflex@shoppingdoescritorio.com.br

12.294.602/0001-88 J LEMOS DE CARVALHO - ME R$ 1.800,00

Marca: J LEMOS                                            
Fabricante:  J LEMOS                                            
Modelo :  CARVALHO/HEADWAY 
Descrição:  ARMÁRIO ALTO EM MADEIRA COM DUAS PORTAS MEDINDO: 800X500X1600MM Tampo: Confeccionado em fibra de madeira aglomerada (MDP) c
om tampo de no mínimo 25 mm de espessura, corpos, portas e prateleiras com 18 mm de espessura. Acabamento, em ambas as faces, com laminado melamí
nico de baixa pressão (BP). Encabeçamento nos topos dos corpos e prateleiras, com fita borda de (PVC) extrudado de 0,45 mm de espessura na mesma cor do l
aminado melamínico. Internamente com 01 prateleira fixa e 02 reguláveis, formando 04 vãos, tampo e portas com fita borda de (PVC) 2,0 mm de espessura. Po
rtas dotadas de dobradiças caneco em aço estampada com abertura 110º, fechadura tipo cremona em aço com travamento simultâneo na parte superior e infer
ior através de ganchos e pinos metálicos com dois batedores em chapa de aço e chaves com sistema escamoteável, puxador alça em zamak cromo acetinado. 
Niveladoras de piso em polipropileno injetado e haste metálica com regulagem através de rosca 5/16. Base em tubo de aço 20x30 ABNT 1010/1020 com espe
ssura mínima de 1,2 mm com tratamento anticorrosivo. Pintura eletrostática em epóxi, na cor argila de 40 microns. Medidas, podendo variar em até 5% (cinco p
or cento), para mais ou para menos: 800x465x1600mm. Cor: Argila                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
PA Benevides R SAO JOAO, 15 (91) 3456-9049 lojascarvalhoeletro@gmail.com

05.011.479/0001-85 MB ESCRITORIOS INTELIGENTES LTDA R$ 1.800,00

Marca: CADERODE                                            
Fabricante:  CADERODE                                            
Modelo :  900-AA516800 
Descrição:  ARMÁRIO ALTO EM MADEIRA COM DUAS PORTAS MEDINDO: 800X500X1600MM Tampo: Confeccionado em fibra de madeira aglomerada (MDP) c
om tampo de no mínimo 25 mm de espessura, corpos, portas e prateleiras com 18 mm de espessura. Acabamento, em ambas as faces, com laminado melamí
nico de baixa pressão (BP). Encabeçamento nos topos dos corpos e prateleiras, com fita borda de (PVC) extrudado de 0,45 mm de espessura na mesma cor do l
aminado melamínico. Internamente com 01 prateleira fixa e 02 reguláveis, formando 04 vãos, tampo e portas com fita borda de (PVC) 2,0 mm de espessura. Po
rtas dotadas de dobradiças caneco em aço estampada com abertura 110º, fechadura tipo cremona em aço com travamento simultâneo na parte superior e infer
ior através de ganchos e pinos metálicos com dois batedores em chapa de aço e chaves com sistema escamoteável, puxador alça em zamak cromo acetinado. 
Niveladoras de piso em polipropileno injetado e haste metálica com regulagem através de rosca 5/16. Base em tubo de aço 20x30 ABNT 1010/1020 com espe
ssura mínima de 1,2 mm com tratamento anticorrosivo. Pintura eletrostática em epóxi, na cor argila de 40 microns. Medidas, podendo variar em até 5% (cinco p
or cento), para mais ou para menos: 800x465x1600mm. MARCA: CADERODE MODELO: 900-AA516800 PROCEDÊNCIA: NACIONAL QUANTIDADE: 04 UNIDADES
 VALOR UNITÁRIO: R$ 1.800,00 (HUM MIL E OITOCENTOS REAIS) VALOR TOTAL: R$ 7.200,00 (SETE MIL E DUZENTOS REAIS) GARANTIA: 05 (CINCO) ANOS CO
NTRA EVENTUAIS DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone:
TO Palmas Q 103 SUL, AV LO 1, 84 (63) 03026-2145

21.323.689/0001-65 M.L COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - EPP R$ 2.000,00

Marca: Layout                                            
Fabricante:  Layout                                            
Modelo :  MAD.AA2P 
Descrição:  ARMÁRIO ALTO EM MADEIRA COM DUAS PORTAS MEDINDO: 800X500X1600MM Tampo: Confeccionado em fibra de madeira aglomerada (MDP) c
om tampo de no mínimo 25 mm de espessura, corpos, portas e prateleiras com 18 mm de espessura. Acabamento, em ambas as faces, com laminado melamí
nico de baixa pressão (BP). Encabeçamento nos topos dos corpos e prateleiras, com fita borda de (PVC) extrudado de 0,45 mm de espessura na mesma cor do l
aminado melamínico. Internamente com 01 prateleira fixa e 02 reguláveis, formando 04 vãos, tampo e portas com fita borda de (PVC) 2,0 mm de espessura. Po
rtas dotadas de dobradiças caneco em aço estampada com abertura 110º, fechadura tipo cremona em aço com travamento simultâneo na parte superior e infer
ior através de ganchos e pinos metálicos com dois batedores em chapa de aço e chaves com sistema escamoteável, puxador alça em zamak cromo acetinado. 
Niveladoras de piso em polipropileno injetado e haste metálica com regulagem através de rosca 5/16. Base em tubo de aço 20x30 ABNT 1010/1020 com espe
ssura mínima de 1,2 mm com tratamento anticorrosivo. Pintura eletrostática em epóxi, na cor argila de 40 microns. Medidas, podendo variar em até 5% (cinco p
or cento), para mais ou para menos: 800x465x1600mm. Cor: Argila                                    

Estado: C idade : Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
DF Brasília QUADRA 11, 11 Magno Lopes Nascimento (61) 3554-9099 mlcomercialbsb@gmail.com

13.579.783/0001-51 MARCELO MOHALLEM - EPP R$ 2.000,00
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: minas office                                            
Fabricante:  minas office                                            
Modelo :  minas office 
Descrição:  ARMÁRIO ALTO EM MADEIRA COM DUAS PORTAS MEDINDO: 800X500X1600MM Tampo: Confeccionado em fibra de madeira aglomerada (MDP) c
om tampo de no mínimo 25 mm de espessura, corpos, portas e prateleiras com 18 mm de espessura. Acabamento, em ambas as faces, com laminado melamí
nico de baixa pressão (BP). Encabeçamento nos topos dos corpos e prateleiras, com fita borda de (PVC) extrudado de 0,45 mm de espessura na mesma cor do l
aminado melamínico. Internamente com 01 prateleira fixa e 02 reguláveis, formando 04 vãos, tampo e portas com fita borda de (PVC) 2,0 mm de espessura. Po
rtas dotadas de dobradiças caneco em aço estampada com abertura 110º, fechadura tipo cremona em aço com travamento simultâneo na parte superior e infer
ior através de ganchos e pinos metálicos com dois batedores em chapa de aço e chaves com sistema escamoteável, puxador alça em zamak cromo acetinado. 
Niveladoras de piso em polipropileno injetado e haste metálica com regulagem através de rosca 5/16. Base em tubo de aço 20x30 ABNT 1010/1020 com espe
ssura mínima de 1,2 mm com tratamento anticorrosivo. Pintura eletrostática em epóxi, na cor argila de 40 microns. Medidas, podendo variar em até 5% (cinco p
or cento), para mais ou para menos: 800x465x1600mm. Cor: Argila                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
MG Itajubá AVENIDA UMBELINA CHIARADIA, 159 (35) 3622-4338 vendas.casamarcelo@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais R$ 1.239,00

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 
Comando da Marinha 
Amazonia Axul Tecnologias de Defesa S.A

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de mobiliário em geral, a fim de
acomodar os empregados da Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S.A
AMAZUL em sua sede em São Paulo, conforme condições, quantidades,
exigências e estimativas estabelecidas no edital e em todos os seus anexos.

Descrição: ARMÁRIO - ARMÁRIO, MATERIAL MDF, TIPO ALTO, QUANTIDADE PORTAS 2
UN, TIPO PORTAS COM PUXADORES E FECHADURA, ACABAMENTO
SUPERFICIAL LAMINADO MELAMÍNICO, COR BRANCA,ALTURA 2,40 M,
LARGURA 86 CM, PROFUNDIDADE 60 CM

CatMat: 462518 - ARMÁRIO, MATERIAL MDF TIPO ALTO QUANTIDADE PORTAS 2 UN
TIPO PORTAS COM PUXADORES E FECHADURA ACABAMENTO SUPERFICIAL
LAMINADO MELAMÍNICO COR BRANCA ALTURA 2,40 M LARGURA 86 CM
PROFUNDIDADE 60 CM

Data: 17/12/2019 09:01

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:102019 / UASG:710300

Lote/Item: 1/34

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 20

Unidade: Unidade

U F : SP

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

21.306.287/0001-52 TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA R$ 1.000,00

Marca: TECNO2000                                            
Fabricante:  TECNO2000                                            
Modelo :  BREMEN 
Descrição:  DE ACORDO COM EDITAL E ANEXOS. TERMOS DE HABILITAÇÃO CUMPRIDOS.VALIDADE: 60 ( SESSENTA) DIAS, GARANTIA 05 ( CINCO) ANOS. Armá
rio alto fechado, com prateleiras 800x500x1600 Tampo superior em MDP, 25mm de espessura, revestido com o mesmo revestimento do tampo. Bordo encabe
çado com fita de poliestireno 2,5mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, arestas arredondadas, raio ergonômico de 2,5mm, de cor similar ao t
ampo. A fixação do tampo/corpo com acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos tipo Minifix; Portas em MDP, com 18mm de espessura, revestido 
com o mesmo revestimento do tampo e bordo que acompanha todo o contorno da porta encabeçado com fita de poliestireno com 2,0mm de espessura míni
ma, coladas com adesivo hot melt, arestas arredondadas, raio ergonômico de 2,0mm de cor similar ao tampo. O par de portas sustenta-se em seis dobradiças T
op (três por porta), em Zamak com acabamento niquelado e fixação lateral com calço de 5mm altura, com abertura de até 270º. Cada dobradiça é fixada por 5 (
cinco) parafusos fixados. A porta direita possui fechadura cilíndrica com travamento superior e interior (cremona). Acompanham 2 (duas) chaves (principal e re
serva). A porta esquerda é automaticamente travada pela direita, com 2 (duas) chapas metálicas 80x50x1,2mm. Ambas as portas Com de puxadores tipo alça, i
njetados em Zamak, com rosca interna M4 com acabamento níquel fosco, fixação com 2 (dois) parafusos; Corpo 2 (duas) laterais, 1 (um) fundo, 1 (um) tampo i
nferior, 1 (um) prateleira fixa e 3 (três) prateleiras móveis em MDP, com 18mm de espessura, revestido com o mesmo revestimento do tampo e bordo iguais os 
das portas, os bordos não aparentes do conjunto encabeçados em fita de poliestireno com 0,45mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, de co
r similar ao tampo. As laterais e o fundo devem ter furações para regulagem de prateleiras em toda a altura útil do armário, com 6 (seis) pontos de apoiopor prat
eleira. As prateleiras móveis apoiadas por suportes metálicos em Zamak, fixados com rosca com pino vertical para impedir deslizamento horizontal da prateleir
a. A montagem das peças com acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos Minifix; Rodapé retangular fechada em tubo de aço de 50x20x1,2mm co
ntinuo dobrado, com pré-tratamento por fosfatização a base de Zn e pintura eletrostática em tinta epóxi pó poliéster fosca, polimerizada. O rodapé apoiado por 
4 (quatro) sapatas articuláveis em nylon injetado com regulador de altura interno (por dentro do armário) e nivelamento autoajustável cuja função é contornar e
ventuais desníveis de piso; Estruturas em aço devem receber tratamento antiferruginoso a base de fosfato de Zn com 4 (quatro) banhos químicos e com pintur
a eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster, atendendo as exigências das normas ABNT, ref. cinza ônix ou similar; Obs. 1 (um) armário da diretori
a será com cor ref. preto e portas noce quartier ou similar;                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone:
MG Formiga R VEREADOR DECIO DE PAULA, 101 (37) 3211-8933

08.368.875/0001-52 FORTLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA R$ 1.025,50
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Fortline                                            
Fabricante:  Fortline Industria e Comercio de Moveis LTDA.                                            
Modelo :  GENIUS 
Descrição:  Tampo superior em MDP, 25mm de espessura, revestido com o mesmo revestimento do tampo. Bordo encabeçado com fita de poliestireno 2,5m
m de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, arestas arredondadas, raio ergonômico de 2,5mm, de cor similar ao tampo. A fixação do tampo/corpo c
om acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos tipo Minifix; Portas em MDP, com 18mm de espessura, revestido com o mesmo revestimento do ta
mpo e bordo que acompanha todo o contorno da porta encabeçado com fita de poliestireno com 2,0mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, 
arestas arredondadas, raio ergonômico de 2,0mm de cor similar ao tampo. O par de portas sustenta-se em seis dobradiças Top (três por porta), em Zamak com 
acabamento niquelado e fixação lateral com calço de 5mm altura, com abertura de até 270º. Cada dobradiça é fixada por 5 (cinco) parafusos fixados. A porta dir
eita possui fechadura cilíndrica com travamento superior e interior (cremona). Acompanham 2 (duas) chaves (principal e reserva). A porta esquerda é automatic
amente travada pela direita, com 2 (duas) chapas metálicas 80x50x1,2mm. Ambas as portas Com de puxadores tipo alça, injetados em Zamak, com rosca intern
a M4 com acabamento níquel fosco, fixação com 2 (dois) parafusos; Corpo 2 (duas) laterais, 1 (um) fundo, 1 (um) tampo inferior, 1 (um) prateleira fixa e 3 (três)
 prateleiras móveis em MDP, com 18mm de espessura, revestido com o mesmo revestimento do tampo e bordo iguais os das portas, os bordos não aparentes 
do conjunto encabeçados em fita de poliestireno com 0,45mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, de cor similar ao tampo. As laterais e o fun
do devem ter furações para regulagem de prateleiras em toda a altura Útil do armário, com 6 (seis) pontos de apoio por prateleira. As prateleiras móveis apoiada
s por suportes metálicos em Zamak, fixados com rosca com pino vertical para impedir deslizamento horizontal da prateleira. A montagem das peças com acess
órios internos, como cavilhas e parafusos ocultos Minifix; Rodapé retangular fechada em tubo de aço de 50x20x1,2mm continuo dobrado, com pré-tratamento 
por fosfatização a base de Zn e pintura eletrostática em tinta epóxi pó poliéster fosca, polimerizada. O rodapé apoiado por 4 (quatro) sapatas articuláveis em nyl
on injetado com regulador de altura interno (por dentro do armário) e nivelamento autoajustável cuja função é contornar eventuais desníveis de piso; Estruturas
 em aço devem receber tratamento antiferruginoso a base de fosfato de Zn com 4 (quatro) banhos químicos e com pintura eletrostática a pó com resina a base 
de epóxi e poliéster, atendendo as exigências das normas ABNT, ref. cinza ônix ou similar; Obs. 1 (um) armário da diretoria será com cor ref. preto e portas noce 
quartier ou similar                                    

Estado: C idade : Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
SP São Simão AV ESTADOS UNIDOS, 1200 Wilhanes Barbosa dos Santos (63) 3216-2098 wilhanessantos@hotmail.com

02.745.352/0001-00
* VENCEDOR *

MARZO VITORINO - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA R$ 1.200,00

Marca: MARZO VITORINO                                            
Fabricante:  MARZO VITORINO                                            
Modelo :  IMPERIA PREMIUM 
Descrição:  Armario alto fechado, com prateleiras 800x500x1600                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
SP Mairiporã R DOS TRABALHADORES, 95 (11) 4419-8100 reguluscontabil@reguluscontabil.com.br

68.672.450/0001-64 MOBIEQ MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS LTDA ME R$ 1.239,00

Marca: MARZO VITORINO                                            
Fabricante:  MARZO VITORINO                                            
Modelo :  AAF28 
Descrição:  Armário alto fechado, com prateleiras 800x500x1600 Tampo superior em MDP, com 25mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme 
termo prensado de melamínico, espessura de 0,2mm, texturizado, semifosco, e antirreflexo, cor ref. cristal ou similar. O bordo que acompanha todo o contorno 
do tampo encabeçado com fita de poliestireno com 2,5mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt , com arestas arredondadas e raio ergonômico 
de 2,5mm, de cor similar ao tampo. A fixação do tampo/corpo com acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos tipo Minifix; Portas em MDP, com 1
8mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico, espessura de 0,2mm, texturizado, semifosco, e antirreflexo, cor ref. 
cristal ou similar. O bordo que acompanha todo o contorno da porta encabeçado com fita de poliestireno com 2,0mm de espessura mínima, coladas com adesi
vo hot melt , com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,0mm de cor similar ao tampo. O par de portas sustenta-se em seis dobradiças Top (três por port
a), em Zamak com acabamento niquelado e fixação lateral com calço de 5mm altura, com abertura de até 270º. Cada dobradiça é fixada por 5 (cinco) parafusos 
fixados. A porta direita possui fechadura cilíndrica com travamento superior e interior (cremona). Acompanham 2 (duas) chaves (principal e reserva). A porta es
querda é automaticamente travada pela direita, com 2 (duas) chapas metálicas 80x50x1,2mm. Ambas as portas Com de puxadores tipo alça, injetados em Zam
ak, com rosca interna M4 com acabamento níquel fosco, fixação com 2 (dois) parafusos; Corpo 2 (duas) laterais, 1 (um) fundo, 1 (um) tampo inferior, 1 (um) pr
ateleira fixa e 3 (três) prateleiras móveis em MDP, com 18mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico, espessura 
de 0,2mm, texturizado, semifosco, e antirreflexo, cor ref. cristal ou similar. Os bordos aparentes do conjunto encabeçado com fita de poliestireno com 2,0mm d
e espessura mínima, coladas com adesivo hot melt , com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,0mm, e os bordos não aparentes do conjunto encabeça
dos em fita de poliestireno com 0,45mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, de cor similar ao tampo. As laterais e o fundo devem ter furações
 para regulagem de prateleiras em toda a altura útil do armário, com 6 (seis) pontos de apoio por prateleira. As prateleiras móveis apoiadas por suportes metálic
os em Zamak, fixados com rosca com pino vertical para impedir deslizamento horizontal da prateleira. A montagem das peças com acessórios internos, como c
avilhas e parafusos ocultos Minifix; Rodapé retangular fechada em tubo de aço de 50x20x1,2mm continuo dobrado, com pré-tratamento por fosfatização a bas
e de zinco (lavagem/decapagem/fosfatização) e pintura eletrostática em tinta epóxi pó poliéster fosca de alta performance, polimerizada em estufa a 200º C co
nferindo boa resistência ao mobiliário. O rodapé apoiado por 4 (quatro) sapatas articuláveis em nylon injetado com regulador de altura interno (por dentro do ar
mário) e nivelamento autoajustável cuja função é contornar eventuais desníveis de piso; Todas as estruturas em aço devem receber tratamento antiferruginoso 
a base de fosfato de zinco com 4 (quatro) banhos químicos e com pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma camada míni
ma 30/40 (micra) de espessura, &#956; atendendo os critérios de preparação/tratamento/tempo de cura recomendados pelo fabricante da tinta empregada, de 
forma que o resultado atenda as exigências das normas ABNT, ref. cinza ônix ou similar; Obs. 1 (um) armário da diretoria será com cor ref. preto e portas noce q
uartier ou similar;                                    

Endereço:
R SAO LUIZ GONZAGA, 2340

58.328.758/0001-33 TELELOK CENTRAL DE LOCACOES E COMERCIO LTDA R$ 1.299,96

Marca: MARZO                                            
Fabricante:  MARZO                                            
Modelo :  WORKPRO 
Descrição:  Armário alto fechado, com prateleiras 800x500x1600                                    
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
SP Barueri RUA DO ROCIO, 84 (11) 5077-7022 / (11) 5077-2026 fiscal@telelok.com.br

21.532.455/0001-28 REFITI MOVEIS CORPORATIVOS eireli EPP R$ 1.306,45

Marca: FORTLINE                                            
Fabricante:  FORTLINE                                            
Modelo :  GENIUS / GENIUS 
Descrição:  1.2.3. Armário alto fechado, com prateleiras 800x500x1600 Tampo superior em MDP, 25mm de espessura, revestido com o mesmo revestimento 
do tampo. Bordo encabeçado com fita de poliestireno 2,5mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, arestas arredondadas, raio ergonômico de 2,
5mm, de cor similar ao tampo. A fixação do tampo/corpo com acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos tipo Minifix; Portas em MDP, com 18mm
 de espessura, revestido com o mesmo revestimento do tampo e bordo que acompanha todo o contorno da porta encabeçado com fita de poliestireno com 2,0
mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, arestas arredondadas, raio ergonômico de 2,0mm de cor similar ao tampo. O par de portas sustenta-s
e em seis dobradiças Top (três por porta), em Zamak com acabamento niquelado e fixação lateral com calço de 5mm altura, com abertura de até 270º. Cada do
bradiça é fixada por 5 (cinco) parafusos fixados. A porta direita possui fechadura cilíndrica com travamento superior e interior (cremona). Acompanham 2 (duas
) chaves (principal e reserva). A porta esquerda é automaticamente travada pela direita, com 2 (duas) chapas metálicas 80x50x1,2mm. Ambas as portas Com de
 puxadores tipo alça, injetados em Zamak, com rosca interna M4 com acabamento níquel fosco, fixação com 2 (dois) parafusos; Corpo 2 (duas) laterais, 1 (um) 
fundo, 1 (um) tampo inferior, 1 (um) prateleira fixa e 3 (três) prateleiras móveis em MDP, com 18mm de espessura, revestido com o mesmo revestimento do ta
mpo e bordo iguais os das portas, os bordos não aparentes do conjunto encabeçados em fita de poliestireno com 0,45mm de espessura mínima, coladas com 
adesivo hot melt, de cor similar ao tampo. As laterais e o fundo devem ter furações para regulagem de prateleiras em toda a altura Útil do armário, com 6 (seis) 
pontos de apoio por prateleira. As prateleiras móveis apoiadas por suportes metálicos em Zamak, fixados com rosca com pino vertical para impedir deslizamen
to horizontal da prateleira. A montagem das peças com acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos Minifix; Rodapé retangular fechada em tubo de 
aço de 50x20x1,2mm continuo dobrado, com pré-tratamento por fosfatização a base de Zn e pintura eletrostática em tinta epóxi pó poliéster fosca, polimerizad
a. O rodapé apoiado por 4 (quatro) sapatas articuláveis em nylon injetado com regulador de altura interno (por dentro do armário) e nivelamento autoajustável c
uja função é contornar eventuais desníveis de piso; Estruturas em aço devem receber tratamento antiferruginoso a base de fosfato de Zn com 4 (quatro) banho
s químicos e com pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster, atendendo as exigências das normas ABNT, ref. cinza ônix ou similar; Obs. 1 
(um) armário da diretoria será com cor ref. preto e portas noce quartier ou similar;                                    

Endereço: Telefone: Emai l :
R LEONCIO DE CARVALHO 306, 306 (11) 9999-9999 dnl156@hotmail.com

33.224.238/0001-50 FRANO INDUSTRIA EIRELI R$ 1.490,89

Marca: PROPRIA                                            
Fabricante:  FRANO                                            
Modelo :  F133 
Descrição:  ARMÁRIO, MATERIAL MDF, TIPO ALTO, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, TIPO PORTAS COM PUXADORES E FECHADURA, ACABAMENTO SUPERFICIAL L
AMINADO MELAMÍNICO, COR BRANCA,ALTURA 2,40 M, LARGURA 86 CM, PROFUNDIDADE 60 CM                                    

Endereço: Telefone: Emai l :
R WALLY EMILIA MOHR, 50 (47) 3370-1394 wilson@frano.com.br

Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 1.550,00

Órgão: PODER JUDICIÁRIO 
Justiça Militar Federal 
Superior Tribunal Militar

Objeto: Aquisição de mobiliário padronizado, pelo Sistema de Registro de Preço (SRP)..

Descrição: ARMÁRIO - ARMÁRIO, MATERIAL MADEIRA MDF, TIPO ALTO, QUANTIDADE
PORTAS 2 UN, COR CINZA, ALTURA 1,60 M, LARGURA 0,90 M,
PROFUNDIDADE 0,50 M, QUANTIDADE PRATELEIRAS 04 INTERNAS
REGULÁVEIS, TIPO BORDAS ARREDONDADAS A 180¨, MATERIAL
PRATELEIRAS MDF

CatMat: 392777 - ARMÁRIO, MADEIRA MDF, ALTO, 2 UN, CINZA, 1,60 M, 0,90 M, 0,50 M,
04 INTERNAS REGULÁVEIS, ARREDONDADAS A 180¨, MDF

Data: 07/01/2020 14:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:882019 / UASG:60001

Lote/Item: 1/25

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 12

Unidade: Unidade

U F : DF

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

15.676.062/0001-95
* VENCEDOR *

CENTER MOVEIS E DESIGN LTDA - ME R$ 1.550,00

Marca: Modilac                                            
Fabricante:  Modilac                                            
Modelo :  ET 108X 
Descrição:  ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS, MEDINDO 600x500x740mm (LxPxA)                                    

Estado: C idade : Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
PR Toledo RUA ENGRACIA HEISS, 320 Fabiano Braulio Machado (61) 3273-1460 modilacdf@yahoo.com.br

08.368.875/0001-52 FORTLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA R$ 1.712,00
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: FORTLINE                                            
Fabricante:  FORTLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA                                            
Modelo :  GENIUS 
Descrição:  1. Laterais e tampo inferior com 18mm de espessura, fundo com 10mm de espessura, em MDF ou MDP, revestido em ambas as faces por laminad
o melamínico de baixa pressão (BP) com espessura de 0,2mm, texturizado, semifosco, e antirreflexo. Os bordos aparentes do conjunto são encabeçado com fit
a de poliestireno com 2,0 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,0mm. A montagem das 
peças deve ser feita por meio de acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos tipo minifix. As laterais e o fundo devem ter furações para regulagem d
a altura de prateleiras a cada 6,5cm, com 6 pontos de apoio por prateleira; 2. Tampo em MDF ou MDP, com 25mm de espessura, revestido em ambas as faces p
or laminado melamínico de baixa pressão (BP) com espessura de 0,2mm, texturizado, semifosco, e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do ta
mpo é encabeçado com fita de poliestireno com 2,5mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 
2,5mm. A fixação tampo/corpo deve ser feita por meio de acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos tipo minifix; 3. 4 (quatro) prateleira internas 
móveis em MDF ou MDP, com 18mm de espessura, revestido em ambas as faces por laminado melamínico de baixa pressão (BP) com espessura de 0,2mm, te
xturizado, semifosco, e antirreflexo. Os bordos aparentes são encabeçados com fita de poliestireno com 2,5mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot
 melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,5mm. A prateleira móvel será apoiada em 6 suportes tipo pinos metálicos; 4. 2 (duas) portas em MDF 
ou MDP, com 18mm de espessura, revestido em ambas as faces por laminado melamínico de baixa pressão (BP) com espessura de 0,2mm, texturizado, semifo
sco, e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno da porta é encabeçado com fita de poliestireno com 2,0mm de espessura mínima, coladas com ad
esivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,0mm. O par de portas sustenta-se em seis dobradiças Top (3 por porta), em Zamak com acab
amento niquelado e fixação lateral com calço de 5mm altura, com abertura de até 270°. Cada dobradiça é fixada por 5 parafusos. A porta direita 84 Anexo I - Esp
ecificação Técnica do Mobiliário (1623752) SEI 024617/18-00.11 / pg. 41 85 possui fechadura cilíndrica com travamento por lingueta lateral. Acompanham 2 c
haves (principal e reserva). A porta esquerda é automaticamente travada pela direita, por meio de 2 chapas metálicas 80x50x1,2mm. Ambas as portas são dotad
as de puxadores metálicos tipo "alça", com rosca interna M4 com acabamento em aço escovado. A fixação deve ser feita por dois parafusos; 5. Rodapé com 60
mm de altura em quadro de chapa de aço com pré-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática em t
inta epóxi pó poliéster fosco de alta performance, polimerizada em estufa a 200º C. O rodapé é apoiado por 4 sapatas reguladoras de nível com base em poliesti
reno injetado de alto impacto, diâmetro de 38mm e parafuso M8 rosca métrica.                                    

Estado: C idade : Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
SP São Simão AV ESTADOS UNIDOS, 1200 Wilhanes Barbosa dos Santos (63) 3216-2098 wilhanessantos@hotmail.com

32.918.377/0001-10 BRADIV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA R$ 1.900,00

Marca: Bradiv                                            
Fabricante:  Bradiv Ind. Com. Ltda                                            
Modelo :  ARMÁRIO 
Descrição:  ARMÁRIO, MATERIAL MADEIRA MDF, TIPO ALTO, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, COR CINZA, ALTURA 1,60 M, LARGURA 0,90 M, PROFUNDIDADE 0,50 
M, QUANTIDADE PRATELEIRAS 04 INTERNAS REGULÁVEIS, TIPO BORDAS ARREDONDADAS A 180¨, MATERIAL PRATELEIRAS MDF                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
DF Brasília TR SIA TRECHO 2 LOTES 1090 E 1100, 1100 (61) 3234-0925 compras@bradiv.com.br

44.216.778/0001-08 RIVERA MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA R$ 2.916,14

Marca: RIVERA                                            
Fabricante:  RIVERA                                            
Modelo :  arquivamento 
Descrição:  ARMÁRIO, MATERIAL MADEIRA MDF, TIPO ALTO, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, COR CINZA, ALTURA 1,60 M, LARGURA 0,90 M, PROFUNDIDADE 0,50 
M, QUANTIDADE PRATELEIRAS 04 INTERNAS REGULÁVEIS, TIPO BORDAS ARREDONDADAS A 180¨, MATERIAL PRATELEIRAS MDF                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
SP Araras ROD SP 191 KM 51,5, S/N (19) 3543-2300 queli@riveramoveis.com.br

00.616.615/0001-47 FUTURA INTERIORES E MOBILIARIO PANORAMICO LTDA R$ 20.000,00

Marca: Futura                                            
Fabricante:  Grupo Za.                                            
Modelo :  ft25 
Descrição:  ARMÁRIO ALTO COM PORTAS, MEDINDO 900x500x1600mm (LxPxA)                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone:
DF Brasília SHC/SUL CL QUADRA 302-B BLOCO B LOJA, 22 (61) 2256-630 / (61) 2251-214

Preço (Compras Governamentais) 4: Mediana das Propostas Finais R$ 1.290,00
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Órgão: MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO 
PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

Objeto: Registro de preços para aquisição eventual e futura de material permanente -
móveis para escritório, conforme especificações, detalhamentos e quantitativos
fixados no Anexo I - Termo de Referência, parte integrante do Edital..

Descrição: ARMÁRIO ESTANTE - ARMARIO ARQUIVO MEDIO 2 PORTAS Medindo:
0,90m (largura) x 0,50 m (profundidade) x 1,60m (altura). Confeccionado em
MDF com revestimento em laminado melaminico padrão madeirado MARFIM
MORANO OU SIMILAR, tampo e prateleiras de 25 mm de espessura, com fita
de borda de PVC com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça, no
mesmo padrão do tampo, corpo estruturado com: chapas de 18 mm de
espessura; portas de 18 mm de espessura, com fita de borda de PVC com 1
mm de espessura em todo o contorno da peça, no mesmo padrão do tampo,
fundo em chapas de, no mínimo, 18 mm, dupla face, 2 (duas) portas com
puxadores metálicos tipo meia lua na cor prata, dobradiças metálicas, abertura
110¨ fechamento automático de mola. De um lado 4 (quatro) prateleiras
reguláveis, 01 (uma) fixa e 01 (um) trilho para pasta suspensa frontal, do outro
lado 5 (cinco) prateleiras reguláveis e 01 fixa, todas com furação para encaixe
de pinos de fixação no sistema 32 e pinos em zamak. Base em perfil metálico
na cor preta, 25 mm x 25 mm com regulagem de nível (sapata niveladora).
Conforme descrições anexo II. NORMAS TÉCNICAS / CERTIFICAÇÃO 1)-ABNT
NBR 13961:2010 Móveis para escritório Armários;

CatMat: 20591 - ARMÁRIO ESTANTE , ARMARIO TIPO ESTANTE NOME

Data: 16/12/2019 10:06

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:542019 / UASG:925129

Lote/Item: 1/3

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 80

Unidade: Unidade

U F : MA

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

21.306.287/0001-52
* VENCEDOR *

TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA R$ 970,00

Marca: TECNO2000                                            
Fabricante:  TECNO2000                                            
Modelo :  BREMEN 
Descrição:  DE ACORDO COM EDITAL E ANEXOS. TERMOS DE HABILITAÇÃO CUMPRIDOS. ARMARIO ARQUIVO MEDIO 2 PORTAS Medindo: 0,90m (largura) x 0,5
0 m (profundidade) x 1,60m (altura). Confeccionado em MDF com revestimento em laminado melaminico padrão madeirado MARFIM MORANO OU SIMILAR, ta
mpo e prateleiras de 25 mm de espessura, com fita de borda de PVC com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça, no mesmo padrão do tampo, corpo 
estruturado com: chapas de 18 mm de espessura; portas de 18 mm de espessura, com fita de borda de PVC com 1 mm de espessura em todo o contorno da p
eça, no mesmo padrão do tampo, fundo em chapas de, no mínimo, 18 mm, dupla face, 2 (duas) portas com puxadores metálicos tipo meia lua na cor prata, dob
radiças metálicas, abertura 110° fechamento automático de mola. De um lado 4 (quatro) prateleiras reguláveis, 01 (uma) fixa e 01 (um) trilho para pasta suspen
sa frontal, do outro lado 5 (cinco) prateleiras reguláveis e 01 fixa, todas com furação para encaixe de pinos de fixação no sistema 32 e pinos em zamak. Base em
 perfil metálico na cor preta, 25 mm x 25 mm com regulagem de nível (sapata niveladora). Conforme descrições anexo II. NORMAS TÉCNICAS / CERTIFICAÇÃO 
1)-ABNT NBR 13961:2010 – Móveis para escritório – Armários; Para os itens relacionados, cuja atividade de fabricação ou industrialização é enquadrada no Ane
xo I da Instituição Normativa IBAMA nº 06, de 15/03/2013, só será admitido a oferta de produto cujo fabricante esteja regularmente registrado no Cadastro Téc
nico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituído pelo artigo 17, inciso II, da Lei nº 6.938, de 1981.           
                         

Estado: C idade : Endereço: Telefone:
MG Formiga R VEREADOR DECIO DE PAULA, 101 (37) 3211-8933

15.676.062/0001-95 CENTER MOVEIS E DESIGN LTDA - ME R$ 1.100,00

Marca: Modilac                                            
Fabricante:  MODILAC IND. E COM. DE MOVEIS LTDA                                            
Modelo :  ET 108X 
Descrição:  ARMARIO ARQUIVO MEDIO 2 PORTAS Medindo: 0,90m (largura) x 0,50 m (profundidade) x 1,60m (altura). Confeccionado em MDF com revestimen
to em laminado melaminico padrão madeirado MARFIM MORANO OU SIMILAR, tampo e prateleiras de 25 mm de espessura, com fita de borda de PVC com 2 m
m de espessura em todo o contorno da peça, no mesmo padrão do tampo, corpo estruturado com: chapas de 18 mm de espessura; portas de 18 mm de espes
sura, com fita de borda de PVC com 1 mm de espessura em todo o contorno da peça, no mesmo padrão do tampo, fundo em chapas de, no mínimo, 18 mm, d
upla face, 2 (duas) portas com puxadores metálicos tipo meia lua na cor prata, dobradiças metálicas, abertura 110° fechamento automático de mola. De um lad
o 4 (quatro) prateleiras reguláveis, 01 (uma) fixa e 01 (um) trilho para pasta suspensa frontal, do outro lado 5 (cinco) prateleiras reguláveis e 01 fixa, todas com f
uração para encaixe de pinos de fixação no sistema 32 e pinos em zamak. Base em perfil metálico na cor preta, 25 mm x 25 mm com regulagem de nível (sapat
a niveladora). Conforme descrições anexo II                                    

Estado: C idade : Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
PR Toledo RUA ENGRACIA HEISS, 320 Fabiano Braulio Machado (61) 3273-1460 modilacdf@yahoo.com.br

05.111.625/0001-44 MOVENORD - MOVEIS DO NORDESTE LTDA R$ 1.192,50
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Marca: MOVENORD                                            
Fabricante:  MOVENORD                                            
Modelo :  EPAA 
Descrição:  ARQUIVO MEDIO 2 PORTAS Medindo: 0,90m (largura) x 0,50 m (profundidade) x 1,60m (altura). Confeccionado em MDF com revestimento em lam
inado melaminico padrão madeirado MARFIM MORANO OU SIMILAR, tampo e prateleiras de 25 mm de espessura, com fita de borda de PVC com 2 mm de espe
ssura em todo o contorno da peça, no mesmo padrão do tampo, corpo estruturado com: chapas de 18 mm de espessura; portas de 18 mm de espessura, com 
fita de borda de PVC com 1 mm de espessura em todo o contorno da peça, no mesmo padrão do tampo, fundo em chapas de, no mínimo, 18 mm, dupla face, 2
 (duas) portas com puxadores metálicos tipo meia lua na cor prata, dobradiças metálicas, abertura 110° fechamento automático de mola. De um lado 4 (quatro)
 prateleiras reguláveis, 01 (uma) fixa e 01 (um) trilho para pasta suspensa frontal, do outro lado 5 (cinco) prateleiras reguláveis e 01 fixa, todas com furação para
 encaixe de pinos de fixação no sistema 32 e pinos em zamak. Base em perfil metálico na cor preta, 25 mm x 25 mm com regulagem de nível (sapata niveladora
). Validade da proposta: 60 dias. Garantia de 5 anos contra defeitos de fabricação.                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
CE Pacatuba ROD CE 060, SN (85) 4006-0211 licitacao@movenord.com.br

06.983.736/0001-03 CJL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP R$ 1.230,00

Marca: MIRANTI                                            
Fabricante:  MIRANTI INDÚSTRIA DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI                                            
Modelo :  SIAMPS 
Descrição:  ARMARIO ARQUIVO MEDIO 2 PORTAS Medindo: 0,90m (largura) x 0,50 m (profundidade) x 1,60m (altura). Confeccionado em MDF com revestimen
to em laminado melamínico padrão madeirado MARFIM MORANO OU SIMILAR, tampo e prateleiras de 25 mm de espessura, com fita de borda de PVC com 2 m
m de espessura em todo o contorno da peça, no mesmo padrão do tampo, corpo estruturado com: chapas de 18 mm de espessura; portas de 18 mm de espes
sura, com fita de borda de PVC com 1 mm de espessura em todo o contorno da peça, no mesmo padrão do tampo, fundo em chapas de, no mínimo, 18 mm, d
upla face, 2 (duas) portas com puxadores metálicos tipo meia lua na cor prata, dobradiças metálicas, abertura 110° fechamento automático de mola. De um lad
o 4 (quatro) prateleiras reguláveis, 01 (uma) fixa e 01 (um) trilho para pasta suspensa frontal, do outro lado 5 (cinco) prateleiras reguláveis e 01 fixa, todas com f
uração para encaixe de pinos de fixação no sistema 32 e pinos em zamak. Base em perfil metálico na cor preta, 25 mm x 25 mm com regulagem de nível (sapat
a niveladora). Conforme descrições anexo II. NORMAS TÉCNICAS / CERTIFICAÇÃO 1)-ABNT NBR 13961:2010 – Móveis para escritório – Armários; Para os itens
 relacionados, cuja atividade de fabricação ou industrialização é enquadrada no Anexo I da Instituição Normativa IBAMA nº 06, de 15/03/2013, só será admitido 
a oferta de produto cujo fabricante esteja regularmente registrado no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Rec
ursos Ambientais, instituído pelo artigo 17, inciso II, da Lei nº 6.938, de 1981. ARMARIO MISTO ALTO Medindo: 0,90 m (largura) x 0,50m (profundidade) x 2,00m
 (altura). Confeccionado em MDF com revestimento em laminado melamínico padrão MARFIM MORANO OU SIMILAR, tampo em 25 mm, corpo estruturado co
m chapas de 18 mm, portas de 18 mm de espessura, com fita de borda de PVC com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça, no mesmo padrão do ta
mpo, no mesmo padrão do tampo, fundo em chapas de no mínimo 18 mm com dupla face, 2 (duas) portas com puxadores metálicos tipo meia lua na cor prat
a, dobradiças em zamak com abertura mínima de 110° fechamento automático de mola. Na parte inferior uma prateleira interna com 25mm de espessura e 02 
(duas) portas de abrir com chapa de 18 mm de espessura com chaves escamoteavam. Na parte superior 04 (quatro) prateleiras, sendo 03 (três) reguláveis, toda
s com espessura de 25mm, com fita de borda de PVC com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça, no mesmo padrão do tampo. Furação para encaixe
 de pino de fixação inclusive no fundo para apoiar a prateleira, alturas reguláveis com furações no sistema 32 e pinos em zamak. Montagem com uso de sistem
a pinos e tambor em zamak, tipo minifix ou montafix. Base em perfil metálico com pintura epóxi na cor preta, 25 mm x 25 mm com regulagem de nível (sapata 
niveladora). Conforme descrições no Anexo II. NORMAS TÉCNICAS / CERTIFICAÇÃO 1) ABNT NBR 13961:2010 – Móveis para escritório – Armários; Para os ite
ns relacionados, cuja atividade de fabricação ou industrialização é enquadrada no Anexo I da Instituição Normativa IBAMA nº 06, de 15/03/2013, só será admiti
do a oferta de produto cujo fabricante esteja regularmente registrado no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de 
Recursos Ambientais, instituído pelo artigo 17, inciso II, da Lei nº 6.938, de 1981. PROCEDÊNCIA NACIONAL VALIDADE DA PROPOSTA: 60(NOVENTA) DIAS PRAZ
O DE ENTREGA: 35(TRINTA E CINCO) DIAS ÚTEIS GARANTIA DO BEM: 05(CINCO) ANOS. MONTAGEM E ENTREGA: SEM CUSTO PARA O ÓRGÃO TIPO: MOBILIÁRI
O MARCA: MIRANTI MODELO: SIAMPS                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
RS Caxias do Sul ESTRADA VALENTIN VENTURIN, 325A (54) 3203-2000 nildo@planejar.etc.br

27.790.405/0001-27 ADEQUA MOVEIS LTDA R$ 1.280,00

Marca: ADEQUA MÓVEIS                                            
Fabricante:  ADEQUA MÓVEIS                                            
Modelo :  LINHA EXECUTIVA REF.: 7002 
Descrição:  ARMARIO ARQUIVO MEDIO 2 PORTAS Medindo: 0,90m (largura) x 0,50 m (profundidade) x 1,60m (altura). Confeccionado em MDF com revestimen
to em laminado melaminico padrão madeirado MARFIM MORANO OU SIMILAR, tampo e prateleiras de 25 mm de espessura, com fita de borda de PVC com 2 m
m de espessura em todo o contorno da peça, no mesmo padrão do tampo, corpo estruturado com: chapas de 18 mm de espessura; portas de 18 mm de espes
sura, com fita de borda de PVC com 1 mm de espessura em todo o contorno da peça, no mesmo padrão do tampo, fundo em chapas de, no mínimo, 18 mm, d
upla face, 2 (duas) portas com puxadores metálicos tipo meia lua na cor prata, dobradiças metálicas, abertura 110° fechamento automático de mola. De um lad
o 4 (quatro) prateleiras reguláveis, 01 (uma) fixa e 01 (um) trilho para pasta suspensa frontal, do outro lado 5 (cinco) prateleiras reguláveis e 01 fixa, todas com f
uração para encaixe de pinos de fixação no sistema 32 e pinos em zamak. Base em perfil metálico na cor preta, 25 mm x 25 mm com regulagem de nível (sapat
a niveladora). MARCA: ADEQUA MÓVEIS FABRICANTE: ADEQUA MÓVEIS MODELO: LINHA EXECUTIVA REF.: 7002                                    

Endereço: Telefone:
RUA OLHO D'AGUA, 22 (98) 3226-8787 / (98) 3245-3200

14.135.668/0001-50 DIVCAPITAL COMERCIO DE DIVISORIAS LTDA - ME R$ 1.300,00

Marca: Bradiv                                            
Fabricante:  Bradiv Ind. Com. Ltda                                            
Modelo :  ARMARIO ARQUIVO MEDIO 2 PORTAS 
Descrição:  ARMARIO ARQUIVO MEDIO 2 PORTAS Medindo: 0,90m (largura) x 0,50 m (profundidade) x 1,60m (altura). Confeccionado em MDF com revestimen
to em laminado melaminico padrão madeirado MARFIM MORANO OU SIMILAR, tampo e prateleiras de 25 mm de espessura, com fita de borda de PVC com 2 m
m de espessura em todo o contorno da peça, no mesmo padrão do tampo, corpo estruturado com: chapas de 18 mm de espessura; portas de 18 mm de espes
sura, com fita de borda de PVC com 1 mm de espessura em todo o contorno da peça, no mesmo padrão do tampo, fundo em chapas de, no mínimo, 18 mm, d
upla face, 2 (duas) portas com puxadores metálicos tipo meia lua na cor prata, dobradiças metálicas, abertura 110° fechamento automático de mola. De um lad
o 4 (quatro) prateleiras reguláveis, 01 (uma) fixa e 01 (um) trilho para pasta suspensa frontal, do outro lado 5 (cinco) prateleiras reguláveis e 01 fixa, todas com f
uração para encaixe de pinos de fixação no sistema 32 e pinos em zamak. Base em perfil metálico na cor preta, 25 mm x 25 mm com regulagem de nível (sapat
a niveladora). Conforme descrições anexo II.                                    
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Estado: C idade : Endereço: Telefone:
DF Brasília QUADRA SIA TRECHO 2, S/N (61) 3044-6667 / (61) 3234-0925

09.211.711/0001-80 CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA R$ 1.300,00

Marca: USE MOVEIS                                            
Fabricante:  USE MOVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA                                            
Modelo :  RAVENA 
Descrição:  ARMARIO ARQUIVO MEDIO 2 PORTAS Medindo: 0,90m (largura) x 0,50 m (profundidade) x 1,60m (altura). Confeccionado em Madeira com revesti
mento em laminado melaminico padrão madeirado MARFIM MORANO OU SIMILAR, tampo e prateleiras de 25 mm de espessura, com fita de borda de PVC com 
2 mm de espessura em todo o contorno da peça, no mesmo padrão do tampo, corpo estruturado com: chapas de 18 mm de espessura; portas de 18 mm de es
pessura, com fita de borda de PVC com 1 mm de espessura em todo o contorno da peça, no mesmo padrão do tampo, fundo em chapas de, no mínimo, 18 m
m, dupla face, 2 (duas) portas com puxadores metálicos tipo meia lua na cor prata, dobradiças metálicas, abertura 110¨ fechamento automático de mola. De u
m lado 4 (quatro) prateleiras reguláveis, 01 (uma) fixa e 01 (um) trilho para pasta suspensa frontal, do outro lado 5 (cinco) prateleiras reguláveis e 01 fixa, todas 
com furação para encaixe de pinos de fixação no sistema 32 e pinos em zamak. Base em perfil metálico na cor preta, 25 mm x 25 mm com regulagem de nível (
sapata niveladora). Conforme descrições anexo II. NORMAS TÉCNICAS / CERTIFICAÇÃO 1)-ABNT NBR 13961:2010 Móveis para escritório Armários;                     
               

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
GO Goianira AV AV. COLOMBO BAIOCCHI FILHO, S/N (62) 3414-2100 contabilidade@centralmoveis.ind.br

03.759.756/0001-07 ROMAGGI SOLUCOES EM AMBIENTES LTDA - ME R$ 1.325,00

Marca: CADERODE                                            
Fabricante:  CADERODE                                            
Modelo :  600 OPERCIONAL 
Descrição:  ARMARIO ARQUIVO MEDIO 2 PORTAS Medindo: 0,90m (largura) x 0,50 m (profundidade) x 1,60m (altura). Confeccionado em MDF com revestimen
to em laminado melaminico padrão madeirado MARFIM MORANO OU SIMILAR, tampo e prateleiras de 25 mm de espessura, com fita de borda de PVC com 2 m
m de espessura em todo o contorno da peça, no mesmo padrão do tampo, corpo estruturado com: chapas de 18 mm de espessura; portas de 18 mm de espes
sura, com fita de borda de PVC com 1 mm de espessura em todo o contorno da peça, no mesmo padrão do tampo, fundo em chapas de, no mínimo, 18 mm, d
upla face, 2 (duas) portas com puxadores metálicos tipo meia lua na cor prata, dobradiças metálicas, abertura 110° fechamento automático de mola. De um lad
o 4 (quatro) prateleiras reguláveis, 01 (uma) fixa e 01 (um) trilho para pasta suspensa frontal, do outro lado 5 (cinco) prateleiras reguláveis e 01 fixa, todas com f
uração para encaixe de pinos de fixação no sistema 32 e pinos em zamak. Base em perfil metálico na cor preta, 25 mm x 25 mm com regulagem de nível (sapat
a niveladora). Conforme descrições anexo II.                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
MA São Luís AVENIDA DOS HOLANDESES, LOTE 05, QUADRA 07, S/N (98) 3227-0230 / (98) 8813-5280 logus@elo.com.br

00.300.400/0001-12 MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP R$ 1.460,70

Marca: MILAN                                            
Fabricante:  MILANFLEX                                            
Modelo :  FOCUS 
Descrição:  ARMARIO ARQUIVO MEDIO 2 PORTAS: Medindo: 0,90m (largura) x 0,50 m (profundidade) x 1,60m (altura). Confeccionado em MDF com revestime
nto em laminado melamínico padrão madeirado MARFIM MORANO OU SIMILAR, tampo e prateleiras de 25 mm de espessura, com fita de borda de PVC com 2 
mm de espessura em todo o contorno da peça, no mesmo padrão do tampo, corpo estruturado com: chapas de 18 mm de espessura; portas de 18 mm de esp
essura, com fita de borda de PVC com 1 mm de espessura em todo o contorno da peça, no mesmo padrão do tampo, fundo em chapas de, no mínimo, 18 mm, 
dupla face, 2 (duas) portas com puxadores metálicos tipo meia lua na cor prata, dobradiças metálicas, abertura 110° fechamento automático de mola. De um la
do 4 (quatro) prateleiras reguláveis, 01 (uma) fixa e 01 (um) trilho para pasta suspensa frontal, do outro lado 5 (cinco) prateleiras reguláveis e 01 fixa, todas com
 furação para encaixe de pinos de fixação no sistema 32 e pinos em zamak. Base em perfil metálico na cor preta, 25 mm x 25 mm com regulagem de nível (sap
ata niveladora). Conforme descrições anexas II. NORMAS TÉCNICAS / CERTIFICAÇÃO 1)-ABNT NBR 13961:2010 – Móveis para escritório – Armários; Para os it
ens relacionados, cuja atividade de fabricação ou industrialização é enquadrada no Anexo I da Instituição Normativa IBAMA nº 06, de 15/03/2013, só será admiti
do a oferta de produto cujo fabricante esteja regularmente registrado no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de 
Recursos Ambientais, instituído pelo artigo 17, inciso II, da Lei nº 6.938, de 1981.                                    

Endereço:
AV V, 675

24.476.378/0001-24 2P COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME R$ 1.777,00

Marca: 2P COM. E SERV.                                            
Fabricante:  HOMEOFFICE                                            
Modelo :  ARQ4 
Descrição:  ARMARIO ARQUIVO MEDIO 2 PORTAS Medindo: 0,90m (largura) x 0,50 m (profundidade) x 1,60m (altura). Confeccionado em MDF com revestimen
to em laminado melaminico padrão madeirado MARFIM MORANO OU SIMILAR. Validade da proposta: 60 dias; Entrega: 35 dias uteis; garantia: 05 anos.                
                    

Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
R RODRIGO OSORIO DE ANDRADE, 254 MARIA DAS GRAÇAS (31) 3110-4028 2pcomerciodemoveis@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 5: Mediana das Propostas Finais R$ 1.502,00

10 / 34 



Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 
Comando do Exército 
COMANDO MILITAR DO OESTE/9ª DIVISÃO DE EXÉRCITO 
9ª REGIÃO MILITAR 
Hospital Militar de Área de Campo Grande

Objeto: Aquisição de móveis planejados e mobiliários para o Hospital Militar de Área de
Campo Grande, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas.
Exclusivo para UASG de Campo Grande..

Descrição: MÓVEL MULTIUSO - ARMÁRIO ALTO COM 02 PORTAS DE ABRIR
DIMENSÕES APROXIMADAS: 800X500X1600MM (L,P,A) Tampo em MDP, com
25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado
de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e
antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado
com fita de poliestireno com 2,5 mm de espessura mínima, coladas com
adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm. A
fixação do tampo/corpo deve ser feita por meio de acessórios internos, como
cavilhas e parafusos ocultos tipo minifix. Portas em MDP, com 18 mm de
espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de
melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e antirreflexo. O
bordo que acompanha todo o contorno da porta é encabeçado com fita de
poliestireno com 2,0 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt,
com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,0 mm. O par de Portas
sustenta-se em seis dobradiças Top (3 por porta), em Zamak com acabamento
niquelado e fixa (DESCRIÇÃO COMPLETA NO EDITAL)

CatMat: 150466 - MÓVEL MULTIUSO , MÓVEL MULTIUSO NOME

Data: 11/12/2019 09:16

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:382019 / UASG:160143

Lote/Item: 2/11

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 90

Unidade: Unidade

U F : MS

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

21.306.287/0001-52 TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA R$ 1.340,00

Marca: TECNO2000                                            
Fabricante:  TECNO2000                                            
Modelo :  BREMEN 
Descrição:  De acordo com edital e anexos. Termos de habilitação cumpridos. ARMÁRIO ALTO COM 02 PORTAS DE ABRIR DIMENSÕES APROXIMADAS: 800X5
00X1600MM (L,P,A) Tampo em MDP, com 25 mm de espessura, revestido em melaminico com espessura de 0,2 mm. Borda com fita de poliestireno com 2,5 m
m com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm. A fixação do tampo/corpo deve ser feita por meio de acessórios internos, como cavilhas e parafuso
s ocultos tipo minifix. Portas em MDP, com 18 mm de espessura, revestido em melaminico com espessura de 0,2 mm, A borda com fita de poliestireno com 2,0
 mm de espessura mínima. O par de Portas sustenta-se em quatro dobradiças com abertura de até 270 graus. Cada dobradiça é fixada por 5 parafusos. A porta 
direita possui fechadura cilíndrica com travamento por lingueta lateral. Acompanham 02 chaves (principal e reserva). A porta esquerda é automaticamente trava
da pela direita, por meio de 02 chapas metálicas 80 x 50 x 1,2 mm. Ambas as portas são dotadas de puxadores tipo "alça", injetados em PVC rígido. Corpo (02 la
terais, 01 fundo, 01 tampo inferior e 01 prateleira móvel) em MDP, com 18 mm de espessura, revestido em melaminico com espessura de 0,2 mm, Os bordos a
parentes do conjunto são encabeçado com fita de poliestireno com 2,0 mm de espessura mínima, As laterais e o fundo devem ter furações para regulagem de p
rateleiras em toda a altura útil do armário, com 06 pontos de apoio por prateleira. Rodapé retangular fechado em tubos de aço de 50 x 20 x 1,2 mm continuo do
brado, O Rodapé é apoiado por 04 sapatas em nylon injetado, com regulador de altura cuja função será contornar eventuais desníveis de piso. Documentos à se
rem apresentados: Apresentar Catálogo ou desenho ilustrativo do respectivo item, com identificação de marca, Linha/modelo, e caso haja código de certificação
 do produto, informá-lo para comprovação com a especificação técnica; Garantia de 24 (vinte e quatro) meses.                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone:
MG Formiga R VEREADOR DECIO DE PAULA, 101 (37) 3211-8933

03.842.600/0001-95
* VENCEDOR *

MR CORDEIRO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP R$ 1.502,00

Marca: FORTLINE                                            
Fabricante:  FORTLINE                                            
Modelo :  MILLUS 
Descrição:  ARMÁRIO ALTO COM 02 PORTAS DE ABRIR DIMENSÕES: 800X500X1600MM (L,P,A) Tampo em MDP, com 25 mm de espessura, revestido em mela
minico com espessura de 0,2 mm. Borda com fita de poliestireno com 2,5 mm com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm. A fixação do tampo/ c
orpo deve ser feita por meio de acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos tipo minifix. Portas em MDP, com 18 mm de espessura, revestido em m
elaminico com espessura de 0,2 mm, A borda com fita de poliestireno com 2,0 mm de espessura mínima. O par de Portas sustenta-se em quatro dobradiças co
m abertura de até 270 graus. Cada dobradiça é fixada por 5 parafusos. A porta direita possui fechadura cilíndrica com travamento por lingueta lateral. Acompan
ham 02 chaves (principal e reserva). A porta esquerda é automaticamente travada pela direita, por meio de 02 chapas metálicas 80 x 50 x 1,2 mm. Ambas as por
tas são dotadas de puxadores tipo "alça", injetados em PVC rígido. Corpo (02 laterais, 01 fundo, 01 tampo inferior e 01 prateleira móvel) em MDP, com 18 mm d
e espessura, revestido em melaminico com espessura de 0,2 mm, Os bordos aparentes do conjunto são encabeçado com fita de poliestireno com 2,0 mm de es
pessura mínima, As laterais e o fundo devem ter furações para regulagem de prateleiras em toda a altura útil do armário, com 06 pontos de apoio por prateleira. 
Rodapé retangular fechado em tubos de aço de 50 x 20 x 1,2 mm continuo dobrado, O Rodapé é apoiado por 04 sapatas em nylon injetado, com regulador de a
ltura cuja função será contornar eventuais desníveis de piso. MARCA: FORTLINE FABRICANTE: FORTLINE MODELO: MILLUS GARANTIA: 05 ANOS                           
         

Estado: C idade : Endereço: Telefone:
MS Campo Grande AV RICARDO BRANDAO, 1500 (67) 03382-2602

30.399.077/0001-47 WALDIR EIRAS MONPEAM JUNIOR 29786467809 R$ 1.840,00
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Marca: TOPMOBILLI                                            
Fabricante:  TOPMOBILLI                                            
Modelo :  PLANEJADOS 
Descrição:  ARMÁRIO ALTO COM 02 PORTAS DE ABRIR DIMENSÕES APROXIMADAS: 800X500X1600MM (L,P,A) Tampo em MDP, com 25 mm de espessura, rev
estido em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e antirreflexo. O bordo que acompanha 
todo o contorno do tampo é encabeçado com fita de poliestireno com 2,5 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas 
e raio ergonômico de 2,5 mm. A fixação do tampo/corpo deve ser feita por meio de acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos tipo minifix. Portas 
em MDP, com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, 
e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno da porta é encabeçado com fita de poliestireno com 2,0 mm de espessura mínima, coladas com adesiv
o hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,0 mm. O par de Portas sustenta-se em seis dobradiças Top (3 por porta), em Zamak com acabam
ento niquelado e fixa (DESCRIÇÃO COMPLETA NO EDITAL)                                    

Endereço:
,

Preço (Compras Governamentais) 6: Mediana das Propostas Finais R$ 1.499,90

Órgão: JUSTICA FEDERAL DE 1A. INSTANCIA - CE

Objeto: Registro de preços para aquisição de bens..

Descrição: DIVISÓRIA - ARMÁRIO ALTO EM MADEIRA COM DUAS PORTAS

CatMat: 150482 - DIVISÓRIA , DIVISÓRIA NOME

Data: 06/12/2019 10:03

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:462019 / UASG:90006

Lote/Item: /14

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 56

Unidade: Unidade

U F : CE

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

05.111.625/0001-44
* VENCEDOR *

MOVENORD - MOVEIS DO NORDESTE LTDA R$ 1.098,00

Marca: MOVENORD                                            
Fabricante:  MOVENORD                                            
Modelo :  EPAA 
Descrição:  ARMÁRIO ALTO EM MADEIRA COM DUAS PORTAS, MEDINDO NO MÍNIMO 800 (COMPRIMENTO) x 495 (PROFUNDIDADE) x 2000 mm (ALTURA) – c
onstituído em madeira prensada, painéis e prateleiras com 18mm de espessura, com revestimento em laminado melamínico texturizado na cor argila em amba
s as faces, bordas protegidas por perfil em PVC na mesma cor dos painéis. Tampo com 25mm de espessura, com revestimento em laminado melamínico na co
r argila em ambas as faces, bordas frontais arredondadas a 180 graus em PVC maciço e demais bordas em PVC extrudado, ambos na mesma cor do tampo. 05 
prateleiras internas reguláveis, distribuídas a cada 32mm. Portas com mesmo acabamento das prateleiras e painéis. Chaves, fechaduras e dobradiças metálicas,
 e puxadores em forma de alça em metal maciço na cor prata. Base em aço tubular de seção retangular com 19 x 32 mm, com espessura de parede de no míni
mo 1,5 mm, dotada de sapatas reguladoras em polipropileno para ajuste de nível e correção de eventuais irregularidades do piso. Garantia de 05 (cinco) anos co
ntra defeitos de fabricação, a partir do recebimento definitivo. Obrigatório para este item o Certificado de Marca de Conformidade à norma ABNT NBR 13961/20
10. CÓD. CATMAT: 150482. Validade da proposta: 60 dias. Declaramos que estamos cientes de todas as exigências do Edital e seus anexos e que nosso preço e
stá incluso todos os custos diretos e indiretos que venham incidir ao objeto ofertado.                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
CE Pacatuba ROD CE 060, SN (85) 4006-0211 licitacao@movenord.com.br

10.713.114/0001-32 SANTAFLEX COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME R$ 1.439,30

Marca: Martinucci                                            
Fabricante:  Martinucci                                            
Modelo :  sw 
Descrição:  ARMÁRIO ALTO EM MADEIRA COM DUAS PORTAS, MEDINDO NO MÍNIMO 800 (COMPRIMENTO) x 495 (PROFUNDIDADE) x 2000 mm (ALTURA) – c
onstituído em madeira prensada, painéis e prateleiras com 18mm de espessura, com revestimento em laminado melamínico texturizado na cor argila em amba
s as faces, bordas protegidas por perfil em PVC na mesma cor dos painéis. Tampo com 25mm de espessura, com revestimento em laminado melamínico na co
r argila em ambas as faces, bordas frontais arredondadas a 180graus em PVC maciço e demais bordas em PVC extrudado, ambos na mesma cor do tampo. 05 
prateleiras internas reguláveis, distribuídas a cada 32mm. Portas com mesmo acabamento das prateleiras e painéis. Chaves, fechaduras e dobradiças metálicas,
 e puxadores em forma de alça em metal maciço na cor prata. Base em aço tubular de seção retangular com 19x32mm, com espessura de parede de no mínimo
 1,5mm, dotada de sapatas reguladoras em polipropileno para ajuste de nível e correção de eventuais irregularidades do piso. Garantia de no mínimo 05(cinco)a
nos.                                    

Estado: C idade : Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
GO Goiânia AVENIDA CONTORNO, 1791 HELIO GERVÁSIO CINTRA (62) 3531-5611 santaflex@shoppingdoescritorio.com.br

09.056.231/0001-91 APB COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME R$ 1.499,90
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Movenord                                            
Fabricante:  Movenord                                            
Modelo :  EPAA 
Descrição:  ARMÁRIO ALTO EM MADEIRA COM DUAS PORTAS, MEDINDO NO MÍNIMO 800 (COMPRIMENTO) x 495 (PROFUNDIDADE) x 2000 mm (ALTURA) – c
onstituído em madeira prensada, painéis e prateleiras com 18mm de espessura, com revestimento em laminado melamínico texturizado na cor argila em amba
s as faces, bordas protegidas por perfil em PVC na mesma cor dos painéis. Tampo com 25mm de espessura, com revestimento em laminado melamínico na co
r argila em ambas as faces, bordas frontais arredondadas a 180 graus em PVC maciço e demais bordas em PVC extrudado, ambos na mesma cor do tampo. 05 
prateleiras internas reguláveis, distribuídas a cada 32mm. Portas com mesmo acabamento das prateleiras e painéis. Chaves, fechaduras e dobradiças metálicas,
 e puxadores em forma de alça em metal maciço na cor prata. Base em aço tubular de seção retangular com 19 x 32 mm, com espessura de parede de no míni
mo 1,5 mm, dotada de sapatas reguladoras em polipropileno para ajuste de nível e correção de eventuais irregularidades do piso. Garantia de 05 (cinco) anos co
ntra defeitos de fabricação, a partir do recebimento definitivo. Obrigatório para este item o Certificado de Marca de Conformidade à norma ABNT NBR 13961/20
10. CÓD. CATMAT: 150482. Validade da Proposta: 60 dias.                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
CE Fortaleza AV BARAO DE STUDART, 741 (85) 3261-0664 iassete@iassete.com.br

24.476.378/0001-24 2P COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME R$ 1.500,00

Marca: 2P COM. E SERV.                                            
Fabricante:  HOMEOFFICE                                            
Modelo :  AA 
Descrição:  ARMÁRIO ALTO EM MADEIRA COM DUAS PORTAS, MEDINDO NO MÍNIMO 800 (COMPRIMENTO) x 495 (PROFUNDIDADE) x 2000 mm (ALTURA) – c
onstituído em madeira prensada, painéis e prateleiras com 18mm de espessura, com revestimento em laminado melamínico texturizado na cor argila em amba
s as faces, bordas protegidas por perfil em PVC na mesma cor dos painéis. Tampo com 25mm de espessura, com revestimento em laminado melamínico na co
r argila em ambas as faces, bordas frontais arredondadas a 180 graus em PVC maciço e demais bordas em PVC extrudado, ambos na mesma cor do tampo. 05 
prateleiras internas reguláveis, distribuídas a cada 32mm. Portas com mesmo acabamento das prateleiras e painéis. Chaves, fechaduras e dobradiças metálicas,
 e puxadores em forma de alça em metal maciço na cor prata. Base em aço tubular de seção retangular com 19 x 32 mm, com espessura de parede de no míni
mo 1,5 mm, dotada de sapatas reguladoras em polipropileno para ajuste de nível e correção de eventuais irregularidades do piso. Validade da Proposta: 60 dias;
 Entrega: 30 dias corridos; Garantia: minimo de 05 anos.                                    

Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
R RODRIGO OSORIO DE ANDRADE, 254 MARIA DAS GRAÇAS (31) 3110-4028 2pcomerciodemoveis@gmail.com

04.331.090/0001-54 LIBRAMOVEIS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME - ME R$ 1.930,00

Marca: BORTOLINI                                            
Fabricante:  BORTOLINI                                            
Modelo :  AREX 
Descrição:  ARMÁRIO ALTO EM MADEIRA COM DUAS PORTAS: MEDINDO NO MÍNIMO 800 (COMPRIMENTO) x 495 (PROFUNDIDADE) x 2000 mm (ALTURA) – c
onstituído em madeira prensada, painéis e prateleiras com 18mm de espessura, com revestimento em laminado melamínico texturizado na cor argila em amba
s as faces, bordas protegidas por perfil em PVC na mesma cor dos painéis. Tampo com 25mm de espessura, com revestimento em laminado melamínico na co
r argila em ambas as faces, bordas frontais arredondadas a 180 graus em PVC maciço e demais bordas em PVC extrudado, ambos na mesma cor do tampo. 05 
prateleiras internas reguláveis, distribuídas a cada 32mm. Portas com mesmo acabamento das prateleiras e painéis. Chaves, fechaduras e dobradiças metálicas,
 e puxadores em forma de alça em metal maciço na cor prata. Base em aço tubular de seção retangular com 19 x 32 mm, com espessura de parede de no míni
mo 1,5 mm, dotada de sapatas reguladoras em polipropileno para ajuste de nível e correção de eventuais irregularidades do piso. Garantia de no mínimo 05 (cin
co) anos, a partir do recebimento definitivo. Obrigatório para este item o Certificado de Marca de Conformidade à norma ABNT NBR 13961/2010. CÓD. CATMAT
: 150482 Marca: BORTOLINI Fabricante: BORTOLINI Modelo / Versão: AREX                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
CE Caucaia RUA DOIS, 351 (85) 3342-7770 bortolibra@ig.com.br

Preço (Compras Governamentais) 7: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 1.071,00

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Secretaria Executiva 
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão 
Campus Imperatriz

Objeto: Registro de Preços para a eventual contratação de empresa especializada em
fornecimento, por demanda, de mobiliários para escritório para o Instituto
Federal do Maranhão Campus Imperatriz, conforme as especificações e
quantidades constantes neste Termo de Referência de acordo com a Lei nº
8.666/1993 e suas alterações..

Descrição: ARMÁRIO ESCRITÓRIO - ARMÁRIO ALTO DE 02 PORTAS - MEDINDO:
800X500X1600MM

CatMat: 150481 - ARMÁRIO ESCRITÓRIO , ARMÁRIO ESCRITÓRIO NOME

Data: 17/02/2020 10:01

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:82019 / UASG:158294

Lote/Item: 2/45

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 338

Unidade: Unidade

U F : MA

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

21.306.287/0001-52 TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA R$ 800,00
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: TECNO2000                                            
Fabricante:  TECNO2000                                            
Modelo :  BREMEN 
Descrição:  ITEM 45 – ARMÁRIO ALTO DE 02 PORTAS - MEDINDO: 800X500X1600MM. Composta por: 01 – Tampo confeccionada em MDP, de 25mm de espe
ssura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas de PS 2 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt
-melt. Caixaria toda confeccionada em MDP, de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda
s de PS 0,7 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Sistema de fixação utlizando cavilhas, buchas plásticas e minifix. Configurado com 3 prat
eleiras confeccionadas em MDP, de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acab
amento de PS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, apoiadas por meio de cunha plastica contendo tambor minifix no interior, para aper
to de minifix fixado junto à lateral do armário e suporte prateleira em aço, com opção de 3 tipos de altura para cada prateleira. 02 Portas confeccionadas em MD
P, de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento de PS 0,7mm de espe
ssura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Dobradiças baixas de abertura da porta em 110°. Puxadores em Poliestireno com entre furos de 128mm, com 2 d
obras 90° totalizando altura de 25mm e largura total de 142mm e travamento das portas por uma única fechadura. Utiliza sapatas reguláveis fixadas na base p
or meio de bucha metálica. Estamos de acordo com o edital e seus anexos.                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone:
MG Formiga R VEREADOR DECIO DE PAULA, 101 (37) 3211-8933

13.653.008/0001-07
* VENCEDOR *

AVANTTI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA R$ 1.071,00

Marca: AVANTTI                                            
Fabricante:  AVANTTI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA                                            
Modelo :  CERTIFICADA 
Descrição:  Composta por: 01 – Tampo confeccionada em MDP, de 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em 
ambas as faces, bordas de PS 2 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Caixaria toda confeccionada em MDP, de 18mm de espessura, revesti
da em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas de PS 0,7 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Siste
ma de fixação utlizando cavilhas, buchas plásticas e minifix. Configurado com 3 prateleiras confeccionadas em MDP, de 18mm de espessura, revestida em lami
nado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento de PS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt
, apoiadas por meio de cunha plastica contendo tambor minifix no interior, para aperto de minifix fixado junto à lateral do armário e suporte prateleira em aço, c
om opção de 3 tipos de altura para cada prateleira. 02 Portas confeccionadas em MDP, de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pre
ssão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento de PS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Dobradiças baixas de abertur
a da porta em 110°. Puxadores em Poliestireno com entre furos de 128mm, com 2 dobras 90° totalizando altura de 25mm e largura total de 142mm e travame
nto das portas por uma única fechadura. Utiliza sapatas reguláveis fixadas na base por meio de bucha metálica.                                    

Endereço: Telefone: Emai l :
R FORTALEZA, 862-A (54) 02102-8297 contabilidade@todeschinisa.com.br

Preço (Compras Governamentais) 8: Mediana das Propostas Finais R$ 1.390,00

Órgão: PODER JUDICIÁRIO 
Tribunal Superior do Trabalho 
2ª Região/SP

Objeto: Aquisição de mobiliário..

Descrição: BALCÃO - ARMÁRIO ALTO - PRATELEIRA (CÓD.: AA1), conforme desenho, nas
dimensões 0,80 x 0,50 x 1,60m (largura x profundidade x altura).

CatMat: 116700 - BALCÃO , BALCAO MADEIRA NOME

Data: 05/02/2020 11:30

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:1072019 / UASG:80010

Lote/Item: 1/3

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 25

Unidade: Unidade

U F : SP

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

33.224.238/0001-50 FRANO INDUSTRIA EIRELI R$ 699,00

Marca: PROPRIA                                            
Fabricante:  FRANO                                            
Modelo :  F102 
Descrição:  ARMÁRIO ALTO - PRATELEIRA (CÓD.: AA1), conforme desenho, nas dimensões 0,80 x 0,50 x 1,60m (largura x profundidade x altura).                           
         

Endereço: Telefone: Emai l :
R WALLY EMILIA MOHR, 50 (47) 3370-1394 wilson@frano.com.br

21.306.287/0001-52
* VENCEDOR *

TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA R$ 710,00
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: TECNO2000                                            
Fabricante:  TECNO2000                                            
Modelo :  BREMEN 
Descrição:  DE ACORDO COM O EDITAL E ANEXOS. TERMOS DE HABILITAÇÃO CUMPRIDOS. ARMÁRIO ALTO – PRATELEIRA (CÓD.: AA1), conforme desenho, na
s dimensões 0,80 x 0,50 x 1,60m (largura x profundidade x altura), com as seguintes características: • Laterais, tampo inferior e portas constituídas em madeira 
aglomerada de alta densidade de 20mm de espessura, com tratamento antibactericida contra cupins e fungos; • Revestimento interno e externo, em laminado 
melamínico de alta pressão na cor argila, colado e prensado a quente; • Tampo constituído em madeira aglomerada de alta densidade de 25mm de espessura, c
om tratamento antibactericida contra cupins e fungos, com bordas frontais arredondadas a 180º em perfil de PVC maciço com 25mm de espessura na cor da lâ
mina, e bordas laterais e posteriores retas em ABS, espessura de 2mm, colado à quente, padrão hot-melt, na mesma cor e padrão do revestimento. • Laterais co
m bordas retas em ABS, espessura de 2mm, colado à quente, padrão hot-melt, na mesma cor e padrão do revestimento; • Fundo em aglomerado de 12 mm de e
spessura, revestido em laminado melamínico de alta pressão em ambas as faces, fixado ao tampo, laterais e base com mini fix, com travamento interno em cha
pa de aço pintadas em epóxi; • Duas portas de abrir em ângulo de 90°; • Niveladores metálicos cromados sextavados com eixo central com parafuso M8x60, zin
cados, possibilitando variação e ajuste na altura; • Dobradiças e fechaduras de cilindro em aço; • Puxadores em alumínio injetado na cor da lâmina; • Três pratele
iras internas reguláveis, em madeira aglomerada de alta densidade, com espessura de 20mm, revestidas em laminado melamínico de alta pressão na cor argila, 
fixadas por meio de suportes metálicos de apoio. Regulagem da altura das prateleiras em toda a lateral do armário, com passos de, no máximo, 50mm; • Base d
e aço (ABNT 1010/1020), com seção de no mínimo 20x30mm e espessura de 2mm, na cor da lâmina; • Todos os parafusos deverão ser fixados em buchas me
tálicas, não podendo haver parafusos fixados diretamente na madeira aglomerada; • Todas as partes metálicas deverão ser tratadas contra ferrugem através de 
processo de fosfatização e receber pintura eletrostática em epóxi-pó na cor da lâmina com secagem em estufa a 220°C.                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone:
MG Formiga R VEREADOR DECIO DE PAULA, 101 (37) 3211-8933

06.983.736/0001-03 CJL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP R$ 790,00

Marca: MIRANTI                                            
Fabricante:  Miranti Móveis para Escritório Ltda                                            
Modelo :  SIAMP 
Descrição:  ARMÁRIO ALTO – PRATELEIRA (CÓD.: AA1), conforme desenho, nas dimensões 0,80 x 0,50 x 1,60m (largura x profundidade x altura), com as segui
ntes características: • Laterais, tampo inferior e portas constituídas em madeira aglomerada de alta densidade de 20mm de espessura, com tratamento antibact
ericida contra cupins e fungos; • Revestimento interno e externo, em laminado melamínico de alta pressão na cor argila, colado eprensado a quente; • Tampo co
nstituído em madeira aglomerada de alta densidade de 25mm de espessura, com tratamento antibactericida contra cupins e fungos, com bordas frontais arred
ondadas a 180º em perfil de PVC maciço com 25mm de espessura na cor da lâmina, e bordas laterais e posteriores retas em ABS, espessura de 2mm, colado à 
quente, padrão hot-melt, na mesma cor e padrão do revestimento. • Laterais com bordas retas em ABS, espessura de 2mm, colado à quente, padrão hot-melt, na 
mesma cor e padrão do revestimento; • Fundo em aglomerado de 12 mm de espessura, revestido em laminado melamínico de alta pressão em ambas as faces,
 fixado ao tampo, laterais e base com mini fix, com travamento interno em chapa de aço pintadas em epóxi; • Duas portas de abrir em ângulo de 90°; • Nivelador
es metálicos cromados sextavados com eixo central com parafuso M8x60, zincados, possibilitando variação e ajuste na altura; • Dobradiças e fechaduras de cili
ndro em aço; • Puxadores em alumínio injetado na cor da lâmina; • Três prateleiras internas reguláveis, em madeira aglomerada de alta densidade, com espessur
a de 20mm, revestidas em laminado melamínico de alta pressão na cor argila, fixadas por meio de suportes metálicos de apoio. Regulagem da altura das pratel
eiras em toda a lateral do armário, com passos de, no máximo, 50mm; • Base de aço (ABNT 1010/1020), com seção de no mínimo 20x30mm e espessura de 2
mm, na cor da lâmina; • Todos os parafusos deverão ser fixados em buchas metálicas, não podendo haver parafusos fixados diretamente na madeira aglomera
da; • Todas as partes metálicas deverão ser tratadas contra ferrugem através de processo de fosfatização e receber pintura eletrostática em epóxi-pó na cor da lâ
mina com secagem em estufa a 220°C. Procedência Nacional Validade da Proposta: 60(sessenta) dias. Prazo de entrega: 30 (trinta) dias. Garantia: 05(cinco) an
os. Montagem e Entrega: Sem custo para o órgão Tipo: Mobiliário Marca: Miranti Modelo: SIAMP Fabricante: Miranti Móveis para Escritório Ltda                              
      

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
RS Caxias do Sul ESTRADA VALENTIN VENTURIN, 325A (54) 3203-2000 nildo@planejar.etc.br

28.265.790/0001-56 AMARILDO ALVES PAIXAO R$ 900,00

Marca: AMARILDO A PAIXÃO                                            
Fabricante:  AMARILDO A PAIXÃO                                            
Modelo :  AMARILDO A PAIXÃO 
Descrição:  ARMÁRIO ALTO - PRATELEIRA (CÓD.: AA1), conforme desenho, nas dimensões 0,80 x 0,50 x 1,60m (largura x profundidade x altura).                           
         

Endereço: Telefone: Emai l :
QUADRA SAAN QUADRA 2, 415 (74) 9949-7108 duducardoso3@hotmail.com

28.423.151/0001-71 MOBILIARE ASSENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP R$ 1.340,00

Marca: FORTLINE                                            
Fabricante:  FORTLINE                                            
Modelo :  MILLUS 
Descrição:  ARMÁRIO ALTO – PRATELEIRA (CÓD.: AA1), conforme desenho, nas dimensões 0,80 x 0,50 x 1,60m (largura x profundidade x altura), com as segui
ntes características: • Laterais, tampo inferior e portas constituídas em madeira aglomerada de alta densidade de 20mm de espessura, com tratamento antibact
ericida contra cupins e fungos; • Revestimento interno e externo, em laminado melamínico de alta pressão na cor argila, colado e prensado a quente; • Tampo c
onstituído em madeira aglomerada de alta densidade de 25mm de espessura, com tratamento antibactericida contra cupins e fungos, com bordas frontais arre
dondadas a 180º em perfil de PVC maciço com 25mm de espessura na cor da lâmina, e bordas laterais e posteriores retas em ABS, espessura de 2mm, colado à
 quente, padrão hot-melt, na mesma cor e padrão do revestimento. • Laterais com bordas retas em ABS, espessura de 2mm, colado à quente, padrão hot-melt, na
 mesma cor e padrão do revestimento; • Fundo em aglomerado de 12 mm de espessura, revestido em laminado melamínico de alta pressão em ambas as faces
, fixado ao tampo, laterais e base com mini fix, com travamento interno em chapa de aço pintadas em epóxi; • Duas portas de abrir em ângulo de 90°; • Nivelado
res metálicos cromados sextavados com eixo central com parafuso M8x60, zincados, possibilitando variação e ajuste na altura; • Dobradiças e fechaduras de cil
indro em aço; • Puxadores em alumínio injetado na cor da lâmina; • Três prateleiras internas reguláveis, em madeira aglomerada de alta densidade, com espessu
ra de 20mm, revestidas em laminado melamínico de alta pressão na cor argila, fixadas por meio de suportes metálicos de apoio. Regulagem da altura das pratel
eiras em toda a lateral do armário, com passos de, no máximo, 50mm; • Base de aço (ABNT 1010/1020), com seção de no mínimo 20x30mm e espessura de 2
mm, na cor da lâmina; • Todos os parafusos deverão ser fixados em buchas metálicas, não podendo haver parafusos fixados diretamente na madeira aglomera
da; • Todas as partes metálicas deverão ser tratadas contra ferrugem através de processo de fosfatização e receber pintura eletrostática em epóxi-pó na cor da lâ
mina com secagem em estufa a 220°C.                                    
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Endereço: Telefone: Emai l :
R JOSE PELOSINI, 77 (11) 2534-0522 mobiliare@mobiliare.com.br

00.300.400/0001-12 MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP R$ 1.440,00

Marca: MILAN                                            
Fabricante:  MILANFLEX                                            
Modelo :  FOCUS 
Descrição:  ARMÁRIO ALTO – PRATELEIRA (CÓD.: AA1): Conforme desenho, nas dimensões 0,80 x 0,50 x 1,60m (largura x profundidade x altura), com as segui
ntes características: • Laterais, tampo inferior e portas constituídas em madeira aglomerada de alta densidade de 20mm de espessura, com tratamento antibact
ericida contra cupins e fungos; • Revestimento interno e externo, em laminado melamínico de alta pressão na cor argila, colado e prensado a quente; • Tampo c
onstituído em madeira aglomerada de alta densidade de 25mm de espessura, com tratamento antibactericida contra cupins e fungos, com bordas frontais arre
dondadas a 180º em perfil de PVC maciço com 25mm de espessura na cor da lâmina, e bordas laterais e posteriores retas em ABS, espessura de 2mm, colado à
 quente, padrão hot-melt, na mesma cor e padrão do revestimento. • Laterais com bordas retas em ABS, espessura de 2mm, colado à quente, padrão hot-melt, na
 mesma cor e padrão do revestimento; • Fundo em aglomerado de 12 mm de espessura, revestido em laminado melamínico de alta pressão em ambas as faces
, fixado ao tampo, laterais e base com mini fix, com travamento interno em chapa de aço pintadas em epóxi; • Duas portas de abrir em ângulo de 90°; • Nivelado
res metálicos cromados sextavados com eixo central com parafuso M8x60, zincados, possibilitando variação e ajuste na altura; • Dobradiças e fechaduras de cil
indro em aço; • Puxadores em alumínio injetado na cor da lâmina; • Três prateleiras internas reguláveis, em madeira aglomerada de alta densidade, com espessu
ra de 20mm, revestidas em laminado melamínico de alta pressão na cor argila, fixadas por meio de suportes metálicos de apoio. Regulagem da altura das pratel
eiras em toda a lateral do armário, com passos de, no máximo, 50mm; • Base de aço (ABNT 1010/1020), com seção de no mínimo 20x30mm e espessura de 2
mm, na cor da lâmina; • Todos os parafusos deverão ser fixados em buchas metálicas, não podendo haver parafusos fixados diretamente na madeira aglomera
da; • Todas as partes metálicas deverão ser tratadas contra ferrugem através de processo de fosfatização e receber pintura eletrostática em epóxi-pó na cor da lâ
mina com secagem em estufa a 220°C.                                    

Endereço:
AV V, 675

15.676.062/0001-95 CENTER MOVEIS E DESIGN LTDA - ME R$ 2.000,00

Marca: Modilac                                            
Fabricante:  Modilac                                            
Modelo :  ET-1031 ABNT-108X 
Descrição:  ARMÁRIO ALTO - PRATELEIRA (CÓD.: AA1), conforme desenho, nas dimensões 0,80 x 0,50 x 1,60m (largura x profundidade x altura).                           
         

Estado: C idade : Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
PR Toledo RUA ENGRACIA HEISS, 320 Fabiano Braulio Machado (61) 3273-1460 modilacdf@yahoo.com.br

14.135.668/0001-50 DIVCAPITAL COMERCIO DE DIVISORIAS LTDA - ME R$ 2.500,00

Marca: Divcapital                                            
Fabricante:  Divcapital Comercio de divisórias Ltda                                            
Modelo :  ARMÁRIO ALTO 
Descrição:  ARMÁRIO ALTO - PRATELEIRA (CÓD.: AA1), conforme desenho, nas dimensões 0,80 x 0,50 x 1,60m (largura x profundidade x altura).                           
         

Estado: C idade : Endereço: Telefone:
DF Brasília QUADRA SIA TRECHO 2, S/N (61) 3044-6667 / (61) 3234-0925

18.159.148/0001-39 GONJES EDIFICACOES E COMERCIO LTDA - ME R$ 3.354,70

Marca: CASTINNI                                            
Fabricante:  CASTINNI                                            
Modelo :  CASTINNI 
Descrição:  ARMÁRIO ALTO - PRATELEIRA (CÓD.: AA1), conforme desenho, nas dimensões 0,80 x 0,50 x 1,60m (largura x profundidade x altura).                           
         

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
SP Jandira R SAO BERNARDO DO CAMPO, 309 (11) 4163-1400 contato@jrrdcontabilidade.com.br

32.916.828/0001-80 NASCIMENTO & ABREU COMERCIAL SERVICOS E INSTALACOE R$ 5.200,00

Marca: N.S                                            
Fabricante:  NASCIMENTO                                            
Modelo :  ESPECIAL 
Descrição:  Descrição: ARMÁRIO ALTO - PRATELEIRA (CÓD.: AA1), conforme desenho, nas dimensões 0,80 x 0,50 x 1,60m (largura x profundidade x altura).        
                            

Endereço: Telefone: Emai l :
RUA LUCA DI TOMME, 153 (11) 2337-4335 niltonlara@contabillara.com.br

Item 2: Armário baixo com 01 prateleira regulável, 02 portas de giro de 180º, com 02 chaves escamoteáveis, cor ovo. R$ 563,58
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Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 428,00

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Secretaria Executiva 
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão 
Campus Imperatriz

Objeto: Registro de Preços para a eventual contratação de empresa especializada em
fornecimento, por demanda, de mobiliários para escritório para o Instituto
Federal do Maranhão Campus Imperatriz, conforme as especificações e
quantidades constantes neste Termo de Referência de acordo com a Lei nº
8.666/1993 e suas alterações..

Descrição: ARMÁRIO ESCRITÓRIO - ARMÁRIO BAIXO DE 01 PORTA MEDINDO:
450X740X600MM

CatMat: 150481 - ARMÁRIO ESCRITÓRIO , ARMÁRIO ESCRITÓRIO NOME

Data: 17/02/2020 10:01

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:82019 / UASG:158294

Lote/Item: 2/43

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 23

Unidade: Unidade

U F : MA

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

21.306.287/0001-52 TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA R$ 400,00

Marca: TECNO2000                                            
Fabricante:  TECNO2000                                            
Modelo :  BREMEN 
Descrição:  ITEM 43 - ARMÁRIO BAIXO DE 01 PORTA MEDINDO: 450X740X600MM. Composta por: 01 – Tampo confeccionada em MDP, de 25mm de espessur
a, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda que acompanha todo o contorno do tampo PS 2mm de espessura
, colada a quente pelo sistema holt-melt. Caixaria toda confeccionada em MDP, de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão tex
turizado em ambas as faces, bordas com acabamento de PS 0,7 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Sistema de fixação utlizando cavilha
s, buchas plásticas e minifix. Configurado com 01 prateleira confeccionada em MDP, de 18mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa press
ão texturizado em ambas as faces, borda de PS 0,7 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, apoiada por meio de cunha plástica contendo tam
bor minifix no interior, para aperto de minifix fixado junto à lateral do armário, com opção de 3 tipos de altura para cada prateleira. 01 Porta confeccionada em M
DP, de 18mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda de PS 0,7 mm de espessura, colada a qu
ente pelo sistema holt-melt. Dobradiças baixas de abertura da porta em 110°. Puxadores em Poliestireno com entre furos de 128mm, com 2 dobras 90° totaliza
ndo altura de 25mm e largura total de 142mm e travamento da porta por fechadura. Utiliza de sapatas reguláveis fixadas na base por meio de bucha metálica. E
stamos de acordo com o edital e seus anexos.                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone:
MG Formiga R VEREADOR DECIO DE PAULA, 101 (37) 3211-8933

13.653.008/0001-07
* VENCEDOR *

AVANTTI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA R$ 428,00

Marca: AVANTTI                                            
Fabricante:  AVANTTI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA                                            
Modelo :  CERTIFICADA 
Descrição:  Composta por: 01 – Tampo confeccionada em MDP, de 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em 
ambas as faces, borda que acompanha todo o contorno do tampo PS 2mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Caixaria toda confeccionada e
m MDP, de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento de PS 0,7 mm d
e espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Sistema de fixação utlizando cavilhas, buchas plásticas e minifix. Configurado com 01 prateleira confeccio
nada em MDP, de 18mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda de PS 0,7 mm de espessura, 
colada a quente pelo sistema holt-melt, apoiada por meio de cunha plástica contendo tambor minifix no interior, para aperto de minifix fixado junto à lateral do 
armário, com opção de 3 tipos de altura para cada prateleira. 01 Porta confeccionada em MDP, de 18mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de b
aixa pressão texturizado em ambas as faces, borda de PS 0,7 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Dobradiças baixas de abertura da porta 
em 110°. Puxadores em Poliestireno com entre furos de 128mm, com 2 dobras 90° totalizando altura de 25mm e largura total de 142mm e travamento da port
a por fechadura. Utiliza de sapatas reguláveis fixadas na base por meio de bucha metálica.                                    

Endereço: Telefone: Emai l :
R FORTALEZA, 862-A (54) 02102-8297 contabilidade@todeschinisa.com.br

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 628,00

Quantidade Descrição Observação

20 Unidades Armário baixo com 01 prateleira regulável, 02 portas de giro de 180º, com 02 chaves escamoteáveis, cor ovo.
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Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Secretaria Executiva 
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão 
Campus Imperatriz

Objeto: Registro de Preços para a eventual contratação de empresa especializada em
fornecimento, por demanda, de mobiliários para escritório para o Instituto
Federal do Maranhão Campus Imperatriz, conforme as especificações e
quantidades constantes neste Termo de Referência de acordo com a Lei nº
8.666/1993 e suas alterações..

Descrição: ARMÁRIO ESCRITÓRIO - ARMÁRIO BAIXO DE 02 PORTAS DIMENSÕES
GERAIS : 800X500X740MM

CatMat: 150481 - ARMÁRIO ESCRITÓRIO , ARMÁRIO ESCRITÓRIO NOME

Data: 17/02/2020 10:01

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:82019 / UASG:158294

Lote/Item: 2/48

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 164

Unidade: Unidade

U F : MA

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

21.306.287/0001-52 TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA R$ 450,00

Marca: TECNO2000                                            
Fabricante:  TECNO2000                                            
Modelo :  BREMEN 
Descrição:  ITEM 48 - ARMÁRIO BAIXO DE 02 PORTAS – DIMENSÕES GERAIS: 800X500X740MM – COMPOSTA POR: 01 – Tampo confeccionada em MDP, de 2
5mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas de PS 2 mm de espessura, colada a quente pel
o sistema holt-melt. Caixaria toda confeccionada em MDP, de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas 
as faces, bordas de PS 0,7 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Sistema de fixação utlizando cavilhas, buchas plásticas e minifix. Configur
ado com 1 prateleira confeccionada em MDP, de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bord
as com acabamento de PS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, apoiada por meio de cunha plastica contendo tambor minifix no interio
r, para aperto de minifix fixado junto à lateral do armário e suporte prateleira em aço, com opção de 3 tipos de altura. 02 Portas confeccionadas em MDP, de 18
mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento de PS 0,7mm de espessura, co
lada a quente pelo sistema holt-melt. Dobradiças baixas de abertura da porta em 110°. Puxadores em Poliestireno com entre furos de 128mm, com 2 dobras 90
° totalizando altura de 25mm e largura total de 142mm e travamento das portas por uma única fechadura. Utiliza sapatas reguláveis fixadas na base por meio d
e bucha metálica. Estamos de acordo com o edital e seus anexos.                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone:
MG Formiga R VEREADOR DECIO DE PAULA, 101 (37) 3211-8933

13.653.008/0001-07
* VENCEDOR *

AVANTTI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA R$ 628,00

Marca: AVANTTI                                            
Fabricante:  AVANTTI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA                                            
Modelo :  CERTIFICADA 
Descrição:  COMPOSTA POR: 01 – Tampo confeccionada em MDP, de 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado e
m ambas as faces, bordas de PS 2 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Caixaria toda confeccionada em MDP, de 18mm de espessura, rev
estida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas de PS 0,7 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Si
stema de fixação utlizando cavilhas, buchas plásticas e minifix. Configurado com 1 prateleira confeccionada em MDP, de 18mm de espessura, revestida em lam
inado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento de PS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-mel
t, apoiada por meio de cunha plastica contendo tambor minifix no interior, para aperto de minifix fixado junto à lateral do armário e suporte prateleira em aço, co
m opção de 3 tipos de altura. 02 Portas confeccionadas em MDP, de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em a
mbas as faces, bordas com acabamento de PS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Dobradiças baixas de abertura da porta em 110°. P
uxadores em Poliestireno com entre furos de 128mm, com 2 dobras 90° totalizando altura de 25mm e largura total de 142mm e travamento das portas por um
a única fechadura. Utiliza sapatas reguláveis fixadas na base por meio de bucha metálica.                                    

Endereço: Telefone: Emai l :
R FORTALEZA, 862-A (54) 02102-8297 contabilidade@todeschinisa.com.br

Preço (Compras Governamentais) 3: Média das 4 Melhores Propostas Finais R$ 513,78

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares/Sede 
Hospital Universitário de Brasília

Objeto: Aquisição de mobiliários e equipamentos para os almoxarifados do Hospital
Universitário de Brasília, referente ao pregão 093/2019..

Descrição: ARMÁRIO ESCRITÓRIO - ARMÁRIO ESCRITÓRIO, MATERIAL MDP,
QUANTIDADE PORTAS 2 UN, MATERIAL PORTA MADEIRA MDP, QUANTIDADE
PRATELEIRAS 2 UN, LARGURA 80 CM, ALTURA 740 MM, CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS COM FECHADURA FRONTAL, E PUXADORES, PROFUNDIDADE
50CM, ACABAMENTO SUPERFICIAL LAMINADO MELAMÍNICO, COR
CARVALHO MALVA, MATERIAL BASE AÇO COM SAPATAS NIVELADORAS, TIPO
BAIXO, ESPESSURA TAMPO 25 MM

Data: 12/02/2020 10:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:932019 / UASG:155009

Lote/Item: /7

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 5

Unidade: Unidade

U F : DF
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CatMat: 458657 - ARMÁRIO ESCRITÓRIO, MATERIAL MDP QUANTIDADE PORTAS 2
UN MATERIAL PORTA MADEIRA MDP QUANTIDADE PRATELEIRAS 2 UN
LARGURA 80 CM ALTURA 740 MM CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM
FECHADURA FRONTAL, E PUXADORES PROFUNDIDADE 50 CM
ACABAMENTO SUPERFICIAL LAMINADO MELAMÍNICO COR CARVALHO
MALVA MATERIAL BASE AÇO COM SAPATAS NIVELADORAS TIPO BAIXO
ESPESSURA TAMPO 25 MM

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

26.315.298/0001-12
* VENCEDOR *

D. H. F. FRANQUI EIRELI - ME R$ 480,00

Marca: PANDIN                                            
Fabricante:  PANDIN                                            
Modelo :  ARENA PE AÇO MOD ANN702 
Descrição:  Armário baixo de 2 portas com tampo confeccionado em MDF, de 25mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico de 
baixa pressão. Caixaria toda confeccionado em MDF, de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces. Acabam
ento de borda do tampo e caixaria em fita PVC. Configurado com 1 prateleira confeccionado em MDF, de 18mm de espessura, revestida em laminado melamíni
co de baixa pressão em ambas as faces e bordas com acabamento de PVC, com opção de 3 tipos de altura. 2 portas confeccionadas em MDF, de 18mm de esp
essura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces e bordas com acabamento de PVC. Dobradiças baixas de abertura da porta em 
110°. Puxadores metálicos e travamento das portas por uma única fechadura com chaves. Sapatas reguláveis fixadas na base por meio de bucha metálica. Dim
ensões: largura 800mm x profundidade 500mm x altura 740mm. Cor Bege clara Prazo de garantia: mínimo de 2 anos.                                    

Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
R ARMANDO FREDERICO RENGANESCHI, 148 DHEYNE (19) 3224-1965 comercialdhfme@gmail.com

04.063.503/0001-67 SANTA TEREZINHA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - E R$ 485,10

Marca: Martinucci                                            
Fabricante:  Martinucci                                            
Modelo :  sw 
Descrição:  Armário baixo de 2 portas com tampo confeccionado em MDF, de 25mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico de 
baixa pressão. Caixaria toda confeccionado em MDF, de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces. Acabam
ento de borda do tampo e caixaria em fita PVC. Configurado com 1 prateleira confeccionado em MDF, de 18mm de espessura, revestida em laminado melamíni
co de baixa pressão em ambas as faces e bordas com acabamento de PVC, com opção de 3 tipos de altura. 2 portas confeccionadas em MDF, de 18mm de esp
essura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces e bordas com acabamento de PVC. Dobradiças baixas de abertura da porta em 
110°. Puxadores metálicos e travamento das portas por uma única fechadura com chaves. Sapatas reguláveis fixadas na base por meio de bucha metálica. Dim
ensões: largura 800mm x profundidade 500mm x altura 740mm. Cor Bege clara. Prazo de garantia: mínimo de 2 anos.                                    

Estado: C idade : Endereço: Nome de Contato: Telefone:
GO Goiânia R 68, 643 MARCOS ANTONIO GOMES (62) 3531-5700

04.491.989/0001-34 UNIVERSAL OFFICE LTDA - EPP R$ 500,00

Marca: Universal Office                                            
Fabricante:  Universal Office                                            
Modelo :  Attractive 
Descrição:  Armário baixo de 2 portas com tampo confeccionado em MDF, de 25mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico de 
baixa pressão. Caixaria toda confeccionado em MDF, de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces. Acabam
ento de borda do tampo e caixaria em fita PVC. Configurado com 1 prateleira confeccionado em MDF, de 18mm de espessura, revestida em laminado melamíni
co de baixa pressão em ambas as faces e bordas com acabamento de PVC, com opção de 3 tipos de altura. 2 portas confeccionadas em MDF, de 18mm de esp
essura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces e bordas com acabamento de PVC. Dobradiças baixas de abertura da porta em 
110°. Puxadores metálicos e travamento das portas por uma única fechadura com chaves. Sapatas reguláveis fixadas na base por meio de bucha metálica. Dim
ensões: largura 800mm x profundidade 500mm x altura 740mm. Cor Bege clara. razo de garantia: mínino de 2 anos ENTREGA: 30 DIAS PROCEDENCIA : NACIO
NAL                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone:
PR Toledo AVENIDA EGYDIO GERONYMO MUNARETTO, 3099 (45) 3379-1891

18.719.543/0001-29 CONSTRUTEX COMERCIAL TECNICA LTDA - ME R$ 590,00

Marca: LOVATH MOVEIS                                            
Fabricante:  LOVATH MOBILIARIO E DIVISORIAS LTDA                                            
Modelo :  LINHA COORPORATIVA 
Descrição:  Armário baixo de 2 portas com tampo confeccionado em MDF, de 25mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico de 
baixa pressão. Caixaria toda confeccionado em MDF, de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces. Acabam
ento de borda do tampo e caixaria em fita PVC. Configurado com 1 prateleira confeccionado em MDF, de 18mm de espessura, revestida em laminado melamíni
co de baixa pressão em ambas as faces e bordas com acabamento de PVC, com opção de 3 tipos de altura. 2 portas confeccionadas em MDF, de 18mm de esp
essura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces e bordas com acabamento de PVC. Dobradiças baixas de abertura da porta em 
110°. Puxadores metálicos e travamento das portas por uma única fechadura com chaves. Sapatas reguláveis fixadas na base por meio de bucha metálica. Dim
ensões: largura 800mm x profundidade 500mm x altura 740mm. Cor Bege clara.                                    

Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
ST SCIA Quadra 14, 18 Hallisson de Oliveira (64) 3797-2169 suprimentos@construtexbrasil.com.br

17.344.993/0001-11 KM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI - ME R$ 693,00
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Marca: MARTINUCCI                                            
Fabricante:  MARTINUCCI                                            
Modelo :  SW2AB0874 
Descrição:  Armário baixo de 2 portas com tampo confeccionado em MDF, de 25mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico de 
baixa pressão. Caixaria toda confeccionado em MDF, de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces. Acabam
ento de borda do tampo e caixaria em fita PVC. Configurado com 1 prateleira confeccionado em MDF, de 18mm de espessura, revestida em laminado melamíni
co de baixa pressão em ambas as faces e bordas com acabamento de PVC, com opção de 3 tipos de altura. 2 portas confeccionadas em MDF, de 18mm de esp
essura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces e bordas com acabamento de PVC. Dobradiças baixas de abertura da porta em 
110°. Puxadores metálicos e travamento das portas por uma única fechadura com chaves. Sapatas reguláveis fixadas na base por meio de bucha metálica. Dim
ensões: largura 800mm x profundidade 500mm x altura 740mm. Cor Bege clara. Prazo de garantia: mínimo de 2 anos.                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
GO Goiânia R DAS CAMPINAS, 300 (62) 3597-3523 kmoveis2012@hotmail.com

10.214.272/0001-48 EDYTUDO COMERCIO DE FERRAGENS E VARIEDADES LTDA - ME R$ 695,00

Marca: OFFICEMAX                                            
Fabricante:  OFFICEMAX                                            
Modelo :  OFFICEMAX 
Descrição:  Armário baixo de 2 portas com tampo confeccionado em MDF, de 25mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico de 
baixa pressão. Caixaria toda confeccionado em MDF, de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces. Acabam
ento de borda do tampo e caixaria em fita PVC. Configurado com 1 prateleira confeccionado em MDF, de 18mm de espessura, revestida em laminado melamíni
co de baixa pressão em ambas as faces e bordas com acabamento de PVC, com opção de 3 tipos de altura. 2 portas confeccionadas em MDF, de 18mm de esp
essura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces e bordas com acabamento de PVC. Dobradiças baixas de abertura da porta em 
110°. Puxadores metálicos e travamento das portas por uma única fechadura com chaves. Sapatas reguláveis fixadas na base por meio de bucha metálica. Dim
ensões: largura 800mm x profundidade 500mm x altura 740mm. Cor Bege clara.                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
DF Brasília QUADRA QUADRA, 06 (61) 3375-5500 edytudoferragens@hotmail.com

15.676.062/0001-95 CENTER MOVEIS E DESIGN LTDA - ME R$ 699,00

Marca: MODILAC                                            
Fabricante:  MODILAC                                            
Modelo :  ET 105X 
Descrição:  Armário baixo de 2 portas com tampo confeccionado em MDF, de 25mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico de 
baixa pressão. Caixaria toda confeccionado em MDF, de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces. Acabam
ento de borda do tampo e caixaria em fita PVC. Configurado com 1 prateleira confeccionado em MDF, de 18mm de espessura, revestida em laminado melamíni
co de baixa pressão em ambas as faces e bordas com acabamento de PVC, com opção de 3 tipos de altura. 2 portas confeccionadas em MDF, de 18mm de esp
essura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces e bordas com acabamento de PVC. Dobradiças baixas de abertura da porta em 
110°. Puxadores metálicos e travamento das portas por uma única fechadura com chaves. Sapatas reguláveis fixadas na base por meio de bucha metálica. Dim
ensões: largura 800mm x profundidade 500mm x altura 740mm. Cor Bege clara. Prazo de garantia: mínimo de 2 anos.                                    

Estado: C idade : Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
PR Toledo RUA ENGRACIA HEISS, 320 Fabiano Braulio Machado (61) 3273-1460 modilacdf@yahoo.com.br

08.992.442/0001-73 AMPLIAR AMBIENTES CORPORATIVOS LTDA - EPP R$ 740,00

Marca: AMPLIAR                                            
Fabricante:  AMPLIAR                                            
Modelo :  ARMARIO BAIXO DE 2 PORTAS 
Descrição:  Armário baixo de 2 portas com tampo confeccionado em MDF, de 25mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico de 
baixa pressão. Demais especificações conforme contido no termo de referencia. Prazo de garantia: mínimo de 2 anos.                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
DF Brasília Q SHN QUADRA 1 CONJUNTO A BLOCO D SALA, 1505 (61) 8453-1904 ampliarambientes@gmail.com

01.002.812/0001-39 S H V INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME R$ 800,00

Marca: SHV                                            
Fabricante:  shv moveis                                            
Modelo :  AB 001 
Descrição:  Armário baixo de 2 portas com tampo confeccionado em MDF, de 25mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico de 
baixa pressão. Caixaria toda confeccionado em MDF, de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces. Acabam
ento de borda do tampo e caixaria em fita PVC. Configurado com 1 prateleira confeccionado em MDF, de 18mm de espessura, revestida em laminado melamíni
co de baixa pressão em ambas as faces e bordas com acabamento de PVC, com opção de 3 tipos de altura. 2 portas confeccionadas em MDF, de 18mm de esp
essura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces e bordas com acabamento de PVC. Dobradiças baixas de abertura da porta em 
110°. Puxadores metálicos e travamento das portas por uma única fechadura com chaves. Sapatas reguláveis fixadas na base por meio de bucha metálica. Dim
ensões: largura 800mm x profundidade 500mm x altura 740mm. Cor Bege clara.                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
GO Formosa AV LAGOA FEIA, 520 (61) 3642-2957 / (61) 3642-4624 shvmoveis@gmail.com

72.426.141/0001-81 FLORIANRIUS COMERCIO & INSTALACOES DE MOVEIS LTDA - ME R$ 810,00
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Marca: Florianrius                                            
Fabricante:  Fortline                                            
Modelo :  Armário Baixo 02 Portas 
Descrição:  Armário baixo de 2 portas com tampo confeccionado em MDF, de 25mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico de 
baixa pressão. Caixaria toda confeccionado em MDF, de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces. Acabam
ento de borda do tampo e caixaria em fita PVC. Configurado com 1 prateleira confeccionado em MDF, de 18mm de espessura, revestida em laminado melamíni
co de baixa pressão em ambas as faces e bordas com acabamento de PVC, com opção de 3 tipos de altura. 2 portas confeccionadas em MDF, de 18mm de esp
essura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces e bordas com acabamento de PVC. Dobradiças baixas de abertura da porta em 
110°. Puxadores metálicos e travamento das portas por uma única fechadura com chaves. Sapatas reguláveis fixadas na base por meio de bucha metálica. Dim
ensões: largura 800mm x profundidade 500mm x altura 740mm. Cor Bege clara. Prazo de garantia: mínimo de 2 anos.                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone:
RJ Rio de Janeiro R ACRE, 90 (21) 2234-7481

08.291.416/0001-18 NOROESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME R$ 880,00

Marca: MÓVEIS NOROESTE                                            
Fabricante:  MÓVEIS NOROESTE                                            
Modelo :  MÓVEIS NOROESTE 
Descrição:  Armário baixo de 2 portas com tampo confeccionado em MDF, de 25mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico de 
baixa pressão. Caixaria toda confeccionado em MDF, de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces. Acabam
ento de borda do tampo e caixaria em fita PVC. Configurado com 1 prateleira confeccionado em MDF, de 18mm de espessura, revestida em laminado melamíni
co de baixa pressão em ambas as faces e bordas com acabamento de PVC, com opção de 3 tipos de altura. 2 portas confeccionadas em MDF, de 18mm de esp
essura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces e bordas com acabamento de PVC. Dobradiças baixas de abertura da porta em 
110°. Puxadores metálicos e travamento das portas por uma única fechadura com chaves. Sapatas reguláveis fixadas na base por meio de bucha metálica. Dim
ensões: largura 800mm x profundidade 500mm x altura 740mm. Cor Bege clara. Prazo de garantia: mínimo de 2 anos.                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
DF Brasília AREA ADE 402 CONJUNTO 3, 15 (61) 3399-7884 ncscomercio@gmail.com

32.501.869/0001-06 FABIANO BARBOSA DE MIRANDA 79745300306 R$ 1.130,00

Marca: Martinucci                                            
Fabricante:  Martinussi                                            
Modelo :  Armsw80 
Descrição:  Armário baixo de 2 portas com tampo confeccionado em MDF, de 25mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico de 
baixa pressão. Caixaria toda confeccionado em MDF, de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces. Acabam
ento de borda do tampo e caixaria em fita PVC. Configurado com 1 prateleira confeccionado em MDF, de 18mm de espessura, revestida em laminado melamíni
co de baixa pressão em ambas as faces e bordas com acabamento de PVC, com opção de 3 tipos de altura. 2 portas confeccionadas em MDF, de 18mm de esp
essura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces e bordas com acabamento de PVC. Dobradiças baixas de abertura da porta em 
110°. Puxadores metálicos e travamento das portas por uma única fechadura com chaves. Sapatas reguláveis fixadas na base por meio de bucha metálica. Dim
ensões: largura 800mm x profundidade 500mm x altura 740mm. Cor Bege clara. Prazo de garantia: mínimo de 2 anos.                                    

Endereço:
,

12.991.409/0001-04 BALI CONSTRUCAO LTDA - ME R$ 1.301,96

Marca: Marzo Vitorino                                            
Fabricante:  Marzo Vitorino                                            
Modelo :  Linha IP Cód.: 050005015 
Descrição:  Armário baixo de 2 portas com tampo confeccionado em MDF, de 25mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico de 
baixa pressão. Caixaria toda confeccionado em MDF, de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces. Acabam
ento de borda do tampo e caixaria em fita PVC. Configurado com 1 prateleira confeccionado em MDF, de 18mm de espessura, revestida em laminado melamíni
co de baixa pressão em ambas as faces e bordas com acabamento de PVC, com opção de 3 tipos de altura. 2 portas confeccionadas em MDF, de 18mm de esp
essura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces e bordas com acabamento de PVC. Dobradiças baixas de abertura da porta em 
110°. Puxadores metálicos e travamento das portas por uma única fechadura com chaves. Sapatas reguláveis fixadas na base por meio de bucha metálica. Dim
ensões: largura 800mm x profundidade 500mm x altura 740mm. Cor Bege clara. DECLARO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DO EDITAL, OFE
RTO CONFORME ESPECIFICAÇÕES, MEDIDAS E CONDIÇÕES CONTIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS, SOMOS EPP, JÁ INCLUSO TODAS AS DESPESAS, IMPOSTO
S E DEMAIS DESPESAS COM ENTREGA ALÉM DE todos os custos incidentes, tais como: IPI, ICMS, taxas, fretes, seguros, tributos, contribuições e qualquer outra 
incidência fiscal e/ou tributária; E TAMBEM todos os tributos, despesas com mão de obra, fretes, seguros, tarifas e demais encargos, de qualquer natureza, que 
direta ou indiretamente incidam sobre a execução do objeto deste Pregão.Declaro também que para este produto não é exigido número de registro ou inscrição
 em órgão competente.Prazo de Garantia: 24 (vinte e quatro) meses, contada da data do recebimento definitivo do produto pela CONTRATANTE.Prazo de Entre
ga: 15 (quinze) dias úteis após o recebimento da Nota de Empenho pela CONTRATADA.Validade da Proposta: 120 (cento e vinte) dias, a contar da data de sua a
presentação. Procedência: Nacional. Marca: Marzo Vitorino. Fabricante: Marzo Vitorino. Modelo: Linha IP Cód.: 050005015.                                    

Estado: C idade : Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
SP Paulínia AV ARISTOTELES COSTA, 595 Adauto César Rodrigues (19) 3244-9384 bali.eliana@hotmail.com

10.438.511/0001-43 INDUSTRIA DE MOVEIS E TRANSPORTADORA MBL LTDA R$ 2.000,00
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Marca: MBL                                            
Fabricante:  MBL                                            
Modelo :  ARMARIO BAIXO 
Descrição:  Armário baixo de 2 portas com tampo confeccionado em MDF, de 25mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico de 
baixa pressão. Caixaria toda confeccionado em MDF, de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces. Acabam
ento de borda do tampo e caixaria em fita PVC. Configurado com 1 prateleira confeccionado em MDF, de 18mm de espessura, revestida em laminado melamíni
co de baixa pressão em ambas as faces e bordas com acabamento de PVC, com opção de 3 tipos de altura. 2 portas confeccionadas em MDF, de 18mm de esp
essura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces e bordas com acabamento de PVC. Dobradiças baixas de abertura da porta em 
110°. Puxadores metálicos e travamento da                                    

Endereço: Telefone: Emai l :
R CORONEL TAMARINDO, 2843 (16) 3705-4651/ (16) 3017-2021 difranca2016@bol.com.br

25.091.198/0001-97 GLEISON GUIMARAES CAETANO EIRELI - ME R$ 7.000,00

Marca: GPLAN                                            
Fabricante:  GPLAN                                            
Modelo :  GP07 
Descrição:  Armário baixo de 2 portas com tampo confeccionado em MDF, de 25mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico de 
baixa pressão. Caixaria toda confeccionado em MDF, de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces. Acabam
ento de borda do tampo e caixaria em fita PVC. Configurado com 1 prateleira confeccionado em MDF, de 18mm de espessura, revestida em laminado melamíni
co de baixa pressão em ambas as faces e bordas com acabamento de PVC, com opção de 3 tipos de altura. 2 portas confeccionadas em MDF, de 18mm de esp
essura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces e bordas com acabamento de PVC. Dobradiças baixas de abertura da porta em 
110°. Puxadores metálicos e travamento das portas por uma única fechadura com chaves. Sapatas                                    

Endereço: Telefone: Emai l :
QUADRA 34 CONJUNTO B LOTE, 03 (61) 3568-2100 destake.contabilidade@yahoo.com

Preço (Compras Governamentais) 4: Mediana das Propostas Finais R$ 527,87

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 
Comando do Exército 
22 Batalhão de Infantaria

Objeto: Aquisição de material permanente..

Descrição: ARMÁRIO - ARMÁRIO, MATERIAL MDF, TIPO BAIXO, QUANTIDADE PORTAS 2
UN, TIPO PORTAS COM PUXADORES AÇO ESCOVADO E CHAVES,
ACABAMENTO SUPERFICIAL LAMINADO MELAMÍNICO, COR MARFIM
PÉROLA, ALTURA 0,72 M, LARGURA 0,80 M, PROFUNDIDADE 0,50 M,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM NIVELADORES DE PISO, QUANTIDADE
PRATELEIRAS 1 UN, MATERIAL BASE AÇO, ESPESSURA 18 MM

CatMat: 372953 - ARMÁRIO, MDF, BAIXO, 2 UN, COM PUXADORES AÇO ESCOVADO E
CHAVES, LAMINADO MELAMÍNICO, MARFIM PÉROLA, 0,72 M, 0,80 M, 0,50 M,
COM NIVELADORES DE PISO, 1 UN, AÇO, 18 MM

Data: 28/01/2020 08:32

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:102019 / UASG:160547

Lote/Item: /3

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 25

Unidade: Unidade

U F : TO

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

30.313.649/0001-23
* VENCEDOR *

SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA R$ 450,00

Marca: NOBRE                                            
Fabricante:  NOBRE MOVEIS                                            
Modelo :  ARMARIO BAIXO 
Descrição:  ARMÁRIO BAIXO Medidas: 800x478x740mm Modulados, composto de laterais, fundo, base, 01 prateleira, portas e tampo, conforme especificações
 a seguir: Tampo em partículas de média densidade, em chapa única com no mínimo 25mm de espessura. Revestimento em laminado melamínico de alta resis
tência, texturizado, com no mínimo 0,3mm de espessura na parte superior e inferior do tampo, na cor a definir; Possui bordas protegidas por fita de poliestireno
 semirrígido com espessura mínima de 3mm, na mesma cor do tampo, com bordas arredondadas em todo seu perímetro com raio mínimo de 2,5mm, coladas 
a quente por meio do processo HOLT MELT; Possui recorte na parte posterior lado inferior, que propicia acabamento perfeito na montagem das peças; Possui fi
xado em seu lado inferior uma chapa de aço dobrada para apoio das portas e um pino de aço inoxidável para o travamento da fechadura. Portas: Duas portas de
 abrir em partículas de média densidade, em chapa única com no mínimo de 18mm de espessura.                                    

Endereço:
,

19.681.524/0001-13 S. R. F SANTOS - ME R$ 460,00
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Marca: ADEQUA MÓVEIS                                            
Fabricante:  ADEQUA MÓVEIS                                            
Modelo :  LINHA EXECUTIVA 
Descrição:  ARMÁRIO BAIXO Medidas: 800x478x740mm Modulados, composto de laterais, fundo, base, 01 prateleira, portas e tampo, conforme especificações
 a seguir: Tampo em partículas de média densidade, em chapa única com no mínimo 25mm de espessura. Revestimento em laminado melamínico de alta resis
tência, texturizado, com no mínimo 0,3mm de espessura na parte superior e inferior do tampo, na cor a definir; Possui bordas protegidas por fita de poliestireno
 semirrígido com espessura mínima de 3mm, na mesma cor do tampo, com bordas arredondadas em todo seu perímetro com raio mínimo de 2,5mm, coladas 
a quente por meio do processo HOLT MELT; Possui recorte na parte posterior lado inferior, que propicia acabamento perfeito na montagem das peças; Possui fi
xado em seu lado inferior uma chapa de aço dobrada para apoio das portas e um pino de aço inoxidável para o travamento da fechadura. Portas: Duas portas de
 abrir em partículas de média densidade, em chapa única com no mínimo de 18mm de espessura.                                    

Estado: C idade : Endereço: Nome de Contato: Telefone:
MA Paço do Lumiar AVENIDA SAO MARCOS, 07 Francisco Coelho Marques (98) 3226-8787

24.889.931/0001-50 STEELMOV COMERCIAL EIRELI - ME R$ 498,00

Marca: AVANTTI                                            
Fabricante:  AVANTTI                                            
Modelo :  90503 
Descrição:  ARMÁRIO BAIXO AVANTTI- 90503 ARMÁRIO BAIXO Medidas: 800x478x740mm Modulados, composto de laterais, fundo, base, 01 prateleira, portas 
e tampo, conforme especificações a seguir: Tampo em partículas de média densidade, em chapa única com no mínimo 25mm de espessura. Revestimento em 
laminado melamínico de alta resistência, texturizado, com no mínimo 0,3mm de espessura na parte superior e inferior do tampo, na cor a definir; Possui bordas
 protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 3mm, na mesma cor do tampo, com bordas arredondadas em todo seu perímetro co
m raio mínimo de 2,5mm, coladas a quente por meio do processo HOLT MELT; Possui recorte na parte posterior lado inferior, que propicia acabamento perfeito 
na montagem das peças; Possui fixado em seu lado inferior uma chapa de aço dobrada para apoio das portas e um pino de aço inoxidável para o travamento d
a fechadura. Portas: Duas portas de abrir em partículas de média densidade, em chapa única com no mínimo de 18mm de espessura.                                    

Endereço: Telefone:
R FRANCISCO RIBAS, 1148 (42) 9919-6006 / (42) 3224-0006

24.419.569/0001-54 PENNTAXY COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME R$ 498,67

Marca: GW                                            
Fabricante:  GW                                            
Modelo :  LEX 
Descrição:  ARMÁRIO BAIXO Medidas: 800x478x740mm Modulados, composto de laterais, fundo, base, 01 prateleira, portas e tampo, conforme especificações
 a seguir: Tampo em partículas de média densidade, em chapa única com no mínimo 25mm de espessura. Revestimento em laminado melamínico de alta resis
tência, texturizado, com no mínimo 0,3mm de espessura na parte superior e inferior do tampo, na cor a definir; Possui bordas protegidas por fita de poliestireno
 semirrígido com espessura mínima de 3mm, na mesma cor do tampo, com bordas arredondadas em todo seu perímetro com raio mínimo de 2,5mm, coladas 
a quente por meio do processo HOLT MELT; Possui recorte na parte posterior lado inferior, que propicia acabamento perfeito na montagem das peças; Possui fi
xado em seu lado inferior uma chapa de aço dobrada para apoio das portas e um pino de aço inoxidável para o travamento da fechadura. Portas: Duas portas de
 abrir em partículas de média densidade, em chapa única com no mínimo de 18mm de espessura.                                    

Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
AV SANTANA, 719 Wellyngton Bassi (19) 3044-9175 contato@penntaxy.com.br

32.796.968/0001-62 ATAIAS SERVICOS E AUTO PECAS EIRELI R$ 557,07

Marca: D.SOUZA                                            
Fabricante:  D.SOUZA                                            
Modelo :  D.SOUZA 
Descrição:  ARMÁRIO BAIXO Medidas: 800x478x740mm Modulados, composto de laterais, fundo, base, 01 prateleira, portas e tampo, conforme especificações
 a seguir: Tampo em partículas de média densidade, em chapa única com no mínimo 25mm de espessura. Revestimento em laminado melamínico de alta resis
tência, texturizado, com no mínimo 0,3mm de espessura na parte superior e inferior do tampo, na cor a definir; Possui bordas protegidas por fita de poliestireno
 semirrígido com espessura mínima de 3mm, na mesma cor do tampo, com bordas arredondadas em todo seu perímetro com raio mínimo de 2,5mm, coladas 
a quente por meio do processo HOLT MELT; Possui recorte na parte posterior lado inferior, que propicia acabamento perfeito na montagem das peças; Possui fi
xado em seu lado inferior uma chapa de aço dobrada para apoio das portas e um pino de aço inoxidável para o travamento da fechadura. Portas: Duas portas de
 abrir em partículas de média densidade, em chapa única com no mínimo de 18mm de espessura. *atendemos rigorosamente todas as exigencias do edital vali
dade da proposta 60 dias, *marca/fabricante *D.SOUZA                                    

Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
R PROF ALDO LOCATELLI, 355 LUCAS (11) 2589-0189 ataias.serv@gmail.com

00.300.400/0001-12 MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP R$ 558,00

Marca: MILAN                                            
Fabricante:  MILANFLEX                                            
Modelo :  FOCUS 
Descrição:  ARMÁRIO BAIXO Medidas: 800x478x740mm. Modulados, composto de laterais, fundo, base, 01 prateleira, portas e tampo, conforme especificaçõe
s a seguir: Tampo em partículas de média densidade, em chapa única com no mínimo 25mm de espessura. Revestimento em laminado melamínico de alta resi
stência, texturizado, com no mínimo 0,3mm de espessura na parte superior e inferior do tampo, na cor a definir; Possui bordas protegidas por fita de poliestiren
o semirrígido com espessura mínima de 3mm, na mesma cor do tampo, com bordas arredondadas em todo seu perímetro com raio mínimo de 2,5mm, colada
s a quente por meio do processo HOLT MELT; Possui recorte na parte posterior lado inferior, que propicia acabamento perfeito na montagem das peças; Possui 
fixado em seu lado inferior uma chapa de aço dobrada para apoio das portas e um pino de aço inoxidável para o travamento da fechadura. Portas: Duas portas 
de abrir em partículas de média densidade, em chapa única com no mínimo de 18mm de espessura.                                    

Endereço:
AV V, 675
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08.140.005/0001-21 VITRINE COMERCIAL LTDA - EPP R$ 592,00

Marca: IDEAL METALÚRGICA                                            
Fabricante:  IDEAL METALÚRGICA                                            
Modelo :  ARMÁRIO BAIXO Medidas: 800x478x740mm 
Descrição:  ARMÁRIO BAIXO Medidas: 800x478x740mm Modulados, composto de laterais, fundo, base, 01 prateleira, portas e tampo, conforme especificações
 a seguir: Tampo em partículas de média densidade, em chapa única com no mínimo 25mm de espessura. Revestimento em laminado melamínico de alta resis
tência, texturizado, com no mínimo 0,3mm de espessura na parte superior e inferior do tampo, na cor a definir; Possui bordas protegidas por fita de poliestireno
 semirrígido com espessura mínima de 3mm, na mesma cor do tampo, com bordas arredondadas em todo seu perímetro com raio mínimo de 2,5mm, coladas 
a quente por meio do processo HOLT MELT; Possui recorte na parte posterior lado inferior, que propicia acabamento perfeito na montagem das peças; Possui fi
xado em seu lado inferior uma chapa de aço dobrada para apoio das portas e um pino de aço inoxidável para o travamento da fechadura. Portas: Duas portas de
 abrir em partículas de média densidade, em chapa única com no mínimo de 18mm de espessura.                                    

Estado: C idade : Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
TO Palmas QUADRA 1112 SUL ALAMEDA 07 QI J LT 01 SALA 02, S/N William Correia da Silva (63) 3215-5717 jeova@vitrinepalmas.com.br

30.834.830/0001-85 RENATO FONTANA 00576582000 R$ 4.000,00

Marca: MARZO VITORINO                                            
Fabricante:  MARZO VITORINO                                            
Modelo :  IMPERA PREMIUM 
Descrição:  ARMÁRIO BAIXO Medidas: 800x478x740mm Modulados, composto de laterais, fundo, base, 01 prateleira, portas e tampo, conforme especificações
 a seguir: Tampo em partículas de média densidade, em chapa única com no mínimo 25mm de espessura. Revestimento em laminado melamínico de alta resis
tência, texturizado, com no mínimo 0,3mm de espessura na parte superior e inferior do tampo, na cor a definir; Possui bordas protegidas por fita de poliestireno
 semirrígido com espessura mínima de 3mm, na mesma cor do tampo, com bordas arredondadas em todo seu perímetro com raio mínimo de 2,5mm, coladas 
a quente por meio do processo HOLT MELT; Possui recorte na parte posterior lado inferior, que propicia acabamento perfeito na montagem das peças; Possui fi
xado em seu lado inferior uma chapa de aço dobrada para apoio das portas e um pino de aço inoxidável para o travamento da fechadura. Portas: Duas portas de
 abrir em partículas de média densidade, em chapa única com no mínimo de 18mm de espessura.                                    

Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
R PEDRO LIED, 1122 RENATO (55) 3313-1548 rf.licita@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 5: Mediana das Propostas Finais R$ 510,00

Órgão: MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES, PORTOS E AVIAÇÃO CIVIL 
Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT

Objeto: Aquisição e montagem de móveis e eletrodomésticos, conforme condições,
quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos..

Descrição: ARMÁRIO ESCRITÓRIO - ARMÁRIO ESCRITÓRIO, MATERIAL MDP,
QUANTIDADE PRATELEIRAS 3 UN, MATERIAL PRATELEIRAS MADEIRA MDP,
REVESTIMENTO LAMINADO TEXTURIZADO, LARGURA 800 MM, ALTURA
1100 MM, PROFUNDIDADE 500 MM, ACABAMENTO SUPERFICIAL LAMINADO
MELAMÍNICO, COR BEGE, MATERIAL BASE MDP, TIPO BAIXO

CatMat: 458307 - ARMÁRIO ESCRITÓRIO, MATERIAL MDP QUANTIDADE
PRATELEIRAS 3 UN MATERIAL PRATELEIRAS MADEIRA MDP REVESTIMENTO
LAMINADO TEXTURIZADO LARGURA 800 MM ALTURA 1100 MM
PROFUNDIDADE 500 MM ACABAMENTO SUPERFICIAL LAMINADO
MELAMÍNICO COR BEGE MATERIAL BASE MDP TIPO BAIXO

Data: 20/12/2019 10:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : NÃO

Identif icação: NºPregão:362019 / UASG:393001

Lote/Item: 1/2

Ata: Link Ata

Adjudicação: 30/12/2019 07:45

Homologação: 30/12/2019 17:20

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 84

Unidade: Unidade

U F : DF

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

21.306.287/0001-52
* VENCEDOR *

TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA R$ 488,09
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Marca: TECNO2000                                            
Fabricante:  TECNO2000                                            
Modelo :  BREMEN 
Descrição:  De acordo com edital e anexos. Termos de habilitação cumpridos. ARMÁRIO BAIXO COR CINZA MATRIX. Armário duas portas com tampo superior 
e rodapé metálico. a) Tampo em madeira aglomerada com resina fenólica do tipo okasuper com partículas de granulometria fina de 25mm de espessura revesti
do com laminado melamínico de baixa pressão ambas as faces, encabeçado com fita de borda PVC 3,0mm na parte frontal e nas demais arestas com fita de bo
rda de PVC de 1,5mm com alta resistência a impactos na cor do laminado. b) Corpo do armário em madeira aglomerada com resina fenólica do tipo okasuper c
om partículas de granulometria fina de 18mm de espessura revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces na cor cinza matrix, enca
beçado com fita de borda PVC com espessura 0,4mm de alta resistência a impactos. c) Portas em madeira aglomerada com resina fenólica do tipo okasuper co
m partículas de granulometria fina de 18mm de espessura revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces com fita de borda PVC co
m espessura 0,4mm altamente resistente a impactos na cor do laminado, com dobradiça em aço de alta resistência, automática com tecnologia Snap-on, regula
gem horizontal livre e ajuste lateral integrado, com ângulo de abertura de 110º com sistema de alojamento interno na madeira para um melhor acabamento ao 
móvel e para gerar maior espaço interno do mesmo, com acabamento niquelado. d) Tranca das portas com trinco metálico na porta esquerda, fixado através de
 parafusos auto-arraxante para madeira, e chave para fechadura frontal com alma interna em aço de alta resistência ao torque, com capa plástica externa de prot
eção em polietileno injetado. Chave com sistema escamoteável para adaptar-se ao móvel caso não seja retirada, e minimizar choques acidentais ao usuário. e) P
uxadores tipo aleta em aço inox, com sapatas de acabamento entre móvel e puxador também em forma curva acompanhando o design do mesmo, injetado em
 polietileno. Fixado com parafuso de rosca para fixação em termoplásticos em aço cementado com cabeça flangeada e com tratamento de zincagem. f) Armári
o com fundo inteiriço, sem divisão central e prateleira em madeira aglomerada com resina fenólica do tipo okasuper com partículas de granulometria fina de 18
mm de espessura revestido com laminado melamínico em ambas as faces nas cores cinza matrix ou preto encabeçadas com fita de borda PVC 0,4 mm de espe
ssura altamente resistente a impactos. g) Rodapé metálico em tubo de aço SAE 1020 20x50mm com tratamento anti-corrosivo fosfatizante, pintura epóxi e sec
agem em estufa com sapata reguladora de nível com rosca M6 em forma octogonal. Dimensões: Comprimento mínimo = 90cm ( variação máxima de 2cm) Pro
fundidade mínima = 50cm (variação máxima de 2cm) Altura mínima = 73cm ( variação máxima de 2cm) Apresentar Garantia contra defeitos de fabricação não i
nferior a um ano, contado a partir do recebimento definitivo. Apresentar para este item certificado de conformidade de produto da ABNT ou de laboratório acred
itado pelo INMERO de acordo com a norma NBR 13961:2010                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone:
MG Formiga R VEREADOR DECIO DE PAULA, 101 (37) 3211-8933

15.676.062/0001-95 CENTER MOVEIS E DESIGN LTDA - ME R$ 500,00

Marca: MODILAC                                            
Fabricante:  Modilac IND. E COM. DE MOVEIS LTDAC                                            
Modelo :  ET 105X 
Descrição:  Armário baixo COR CINZA MATRIX Armário duas portas com tampo superior e rodapé metálico. a) Tampo em madeira aglomerada com resina fen
ólica do tipo okasuper com partículas de granulometria fina de 25mm de espessura revestido com laminado melamínico de baixa pressão ambas as faces, enca
beçado com fita de borda PVC 3,0mm na parte frontal e nas demais arestas com fita de borda de PVC de 1,5mm com alta resistência a impactos na cor do lami
nado. b) Corpo do armário em madeira aglomerada com resina fenólica do &#1048991;po okasuper com par&#1048993;culas de granulometria fina de 18mm 
de espessura reves&#1048991;do com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces na cor cinza matrix, encabeçado com fita de borda PVC com 
espessura 0,4mm de alta resistência a impactos. c) Portas em madeira aglomerada com resina fenólica do &#1048991;po okasuper com par&#1048993;culas d
e granulometria fina de 18mm de espessura reves&#1048991;do com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces com fita de borda PVC com e
spessura 0,4mm altamente resistente a impactos na cor do laminado, com dobradiça em aço de alta resistência, automá&#1048991;ca com tecnologia Snap-on
, regulagem horizontal livre e ajuste lateral integrado, com ângulo de abertura de 110º com sistema de alojamento interno na madeira para um melhor acabame
nto ao móvel e para gerar maior espaço interno do mesmo, com acabamento niquelado. d) Tranca das portas com trinco metálico na porta esquerda, fixado atr
avés de parafusos auto-arraxante para madeira, e chave para fechadura frontal com alma interna em aço de alta resistência ao torque, com capa plás&#1048991;
ca externa de proteção em polie&#1048991;leno injetado. Chave com sistema escamoteável para adaptar-se ao móvel caso não seja re&#1048991;rada, e mini
mizar choques acidentais ao usuário. e) Puxadores &#1048991;po aleta em aço inox, com sapatas de acabamento entre móvel e puxador também em forma cu
rva acompanhando o design do mesmo, injetado em polie&#1048991;leno. Fixado com parafuso de rosca para fixação em termoplás&#1048991;cos em aço c
ementado com cabeça flangeada e com tratamento de zincagem. f) Armário com fundo inteiriço, sem divisão central e prateleira em madeira aglomerada com r
esina fenólica do &#1048991;po okasuper com par&#1048993;culas de granulometria fina de 18mm de espessura reves&#1048991;do com laminado melamí
nico em ambas as faces nas cores cinza matrix ou preto encabeçadas com fita de borda PVC 0,4 mm de espessura altamente resistente a impactos. g) Rodapé 
metálico em tubo de aço SAE 1020 20x50mm com tratamento an&#1048991;-corrosivo fosfa&#1048991;zante, pintura epóxi e secagem em estufa com sapat
a reguladora de nível com rosca M6 em forma octogonal. Dimensões: Comprimento mínimo = 90cm ( variação máxima de 2cm) Profundidade mínima = 50cm 
(variação máxima de 2cm) Altura mínima = 73cm ( variação máxima de 2cm)                                    

Estado: C idade : Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
PR Toledo RUA ENGRACIA HEISS, 320 Fabiano Braulio Machado (61) 3273-1460 modilacdf@yahoo.com.br

02.604.236/0001-62 Layout Móveis para Escritório Ltda R$ 520,00
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Marca: Layout                                            
Fabricante:  Layout                                            
Modelo :  MAD.AB2P 
Descrição:  ARMÁRIO BAIXO COR CINZA MATRIXArmário duas portas com tampo superior e rodapé metálico. a) Tampo em madeira aglomerada com resina fe
nólica do &#1048991;po okasuper com particulas de granulometria fina de 25mm de espessura revestido com laminado melamínico de baixa pressão ambas a
s faces, encabeçado com fita de borda PVC 3,0mm na parte frontal e nas demais arestas com fita de borda de PVC de 1,5mm com alta resistência a impactos na
 cor do laminado. b) Corpo do armário em madeira aglomerada com resina fenólica do tipo okasuper com particulas de granulometria fina de 18mm de espess
ura revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces na cor cinza matrix, encabeçado com fita de borda PVC com espessura 0,4mm de
 alta resistência a impactos. c) Portas em madeira aglomerada com resina fenólica do tipo okasuper com particulas de granulometria fina de 18mm de espessur
a revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces com fita de borda PVC com espessura 0,4mm altamente resistente a impactos na c
or do laminado, com dobradiça em aço de alta resistência, automática com tecnologia Snap-on, regulagem horizontal livre e ajuste lateral integrado, com ângulo
 de abertura de 110º com sistema de alojamento interno na madeira para um melhor acabamento ao móvel e para gerar maior espaço interno do mesmo, com 
acabamento niquelado. d) Tranca das portas com trinco metálico na porta esquerda, fixado através de parafusos auto-arraxante para madeira, e chave para fech
adura frontal com alma interna em aço de alta resistência ao torque, com capa plástica externa de proteção em polietileno injetado. Chave com sistema escamo
teável para adaptar-se ao móvel caso não seja retirada, e minimizar choques acidentais ao usuário. e) Puxadores tipo aleta em aço inox, com sapatas de acabam
ento entre móvel e puxador também em forma curva acompanhando o design do mesmo, injetado em polietileno. Fixado com parafuso de rosca para fixação e
m termoplásticos em aço cementado com cabeça flangeada e com tratamento de zincagem. f) Armário com fundo inteiriço, sem divisão central e prateleira em 
madeira aglomerada com resina fenólica do tipo okasuper com particulas de granulometria fina de 18mm de espessura revestido com laminado melamínico e
m ambas as faces nas cores cinza matrix ou preto encabeçadas com fita de borda PVC 0,4 mm de espessura altamente resistente a impactos. g) Rodapé metáli
co em tubo de aço SAE 1020 20x50mm com tratamento anti;-corrosivo fosfati;zante, pintura epóxi e secagem em estufa com sapata reguladora de nível com r
osca M6 em forma octogonal. Dimensões: Comprimento mínimo = 90cm ( variação máxima de 2cm) Profundidade mínima = 50cm (variação máxima de 2cm) 
Altura mínima = 73cm ( variação máxima de 2cm)                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
RS Caxias do Sul RUA ANTONIO ZANINI, 387 (61) 3554-9099 layoutbrasilia@gmail.com

29.831.760/0001-22 R B DOS SANTOS COMERCIAL R$ 527,88

Marca: MEC MÓVEIS                                            
Fabricante:  MEC MÓVEIS                                            
Modelo :  ARMÁRIO ESCRITÓRIO, MATERIAL MDP, QUANTIDADE PRATE 
Descrição:  ARMÁRIO ESCRITÓRIO, MATERIAL MDP, QUANTIDADE PRATELEIRAS 3 UN, MATERIAL PRATELEIRAS MADEIRA MDP, REVESTIMENTO LAMINADO TE
XTURIZADO, LARGURA 800 MM, ALTURA 1100 MM, PROFUNDIDADE 500 MM, ACABAMENTO SUPERFICIAL LAMINADO MELAMÍNICO, COR BEGE, MATERIAL BAS
E MDP, TIPO BAIXO                                    

Endereço: Telefone: Emai l :
RUA LUIS DOMINGUES, 2145 C (99) 3014-9900 / (99) 9184-8577 / (99) 3014-9900 atendimento@mecmoveis.com

Preço (Compras Governamentais) 6: Mediana das Propostas Finais R$ 689,50

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 
Comando do Exército 
BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO (CMN)

Objeto: Aquisição de MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO para atender as necessidades do
GCALC na Guarnição de Belém..

Descrição: ARMÁRIO ESCRITÓRIO - ARMÁRIO ESCRITÓRIO, QUANTIDADE PORTAS 2
UN, QUANTIDADE PRATELEIRAS 1 UN, TIPO PORTA FECHADURA COM CHAVE,
REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS
BASE COM SAPATAS NIVELADORAS, MATERIAL ESTRUTURA MADEIRA MDF,
TIPO BAIXO

CatMat: 324391 - ARMÁRIO ESCRITÓRIO , REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BASE COM SAPATAS NIVELADORAS,
QUANTIDADE PORTAS 2 UN, MATERIAL ESTRUTURA MADEIRA MDF, TIPO
BAIXO, QUANTIDADE PRATELEIRAS 1 UN, TIPO PORTA FECHADURA COM
CHAVE

Data: 31/12/2019 08:01

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:152019 / UASG:160196

Lote/Item: 1/2

Ata: Link Ata

Adjudicação: 02/01/2020 12:26

Homologação: 02/01/2020 12:31

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 187

Unidade: Unidade

U F : PA

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

21.306.287/0001-52 TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA R$ 500,00
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Marca: TECNO2000                                            
Fabricante:  TECNO2000                                            
Modelo :  BREMEN 
Descrição:  DE ACORDO COM EDITAL E ANEXOS. TERMOS DE HABILITAÇÃO CUMPRIDOS. ARMÁRIO BAIXO FECHADO. DUAS PORTAS. 800X600X740MM. (MEDI
DAS APROXIMADAS, PODENDO VARIAR, EM CADA UMA, 10% PARA MAIS OU MENOS). Tampo: com espessura final de 25mm, em MDP. Revestimento: na face inf
erior e superior em filme melamínico. Fixação: tampo/estrutura deverá ser feita através de parafusos máquina, philips M6x30, fixados em buchas metálicas con
feccionadas em zamak cravadas na face inferior do tampo. Portas: confeccionadas com chapa de 18mm, no mínimo, de espessura. Com perfil das bordas later
ais frontais e bordas superior, inferior e laterais posteriores retas. Acompanham 02 chaves com corpos escamoteáveis (dobráveis) com acabamento cromado e 
capa plástica. A porta esquerda é automaticamente travada pela direita, por meio chapas metálicas, permitindo assim o fechamento do par de portas com apena
s uma operação. Bordos: Material e cor compatível com o tampo meláminico. Puxadores tipo "alça". Corpo: (02 laterais, 01 fundo, 01 tampo inferior e 01 pratelei
ra móvel) confeccionado em MDP com 18mm, no mínimo, de espessura. Laterais: devem ter furações para regulagem de prateleiras com pinos de sustentação 
em aço niquelado. A montagem das peças deve ser feita por meio de acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos tipo minifix. Base: é apoiada por 0
4 sapatas com regulador de altura interno (por dentro do armário) e nivelamento auto-ajustável. O licitante deverá apresentar: Certificado de conformidade com 
a Norma ABNT NBR 13961:2010, emitido pela própria ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) ou outra OCP também acreditada pelo Inmetro. As info
rmações constantes no certificado deverão ser suficientes para a correta identificação do produto (inclusive medidas) e Laudo assinado por Ergonomista assoc
iado à Abergo, atestando que o fabricante atende aos requisitos da Norma Regulamentadora NR-17 (ergonomia) do Ministério do Trabalho, devendo o mesmo 
apresentar documento de comprovação técnica, Relatório de ensaio emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de desempenho do produto de no mínim
o, conforme norma NBR 8094:1983 – Material metálico revestido e não revestido - Corrosão por exposição à Névoa Salina; Relatório de ensaio emitido por labo
ratório acreditado pelo INMETRO de desempenho do produto conforme norma NBR 8095:2015 – Material metálico revestido e não revestido - Corrosão por ex
posição à atmosfera úmida; Relatório de ensaio de desempenho do produto conforme norma NBR 8096/1983 – Material metálico revestido e não revestido - C
orrosão por exposição ao dióxido de enxofre, em corpos de prova que contenham uniões soldadas; Certificado ambiental de cadeia de custódia do FSC ou CER
FLOR, em nome do Fabricante do mobiliário ou fornecedor de matéria prima comprovando a procedência da madeira proveniente de manejo florestal responsá
vel ou de reflorestamento. Licença de operação expedida por órgão estadual competente; Cadastro Federal e Certificado de Regularidade das atividades da indú
stria junto ao IBAMA. Cores a serem definidas na contratação, sendo 4 para puxadores, 4 para acabamento. Montagem e instalação por conta da contratada. Gar
antia de 5 anos. Assistência técnica no local da contratação.                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone:
MG Formiga R VEREADOR DECIO DE PAULA, 101 (37) 3211-8933

13.653.008/0001-07
* VENCEDOR *

AVANTTI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA R$ 507,07

Marca: AVANTTI                                            
Fabricante:  AVANTTI                                            
Modelo :  CERTIFICADA 
Descrição:  ARMÁRIO BAIXO FECHADO. DUAS PORTAS. 800X600X740MM. (MEDIDAS APROXIMADAS, PODENDO VARIAR, EM CADA UMA, 10% PARA MAIS OU M
ENOS). Tampo: com espessura final de 25mm, em MDP. Revestimento: na face inferior e superior em filme melamínico. Fixação: tampo/estrutura deverá ser fei
ta através de parafusos máquina, philips M6x30, fixados em buchas metálicas confeccionadas em zamak cravadas na face inferior do tampo. Portas: confeccio
nadas com chapa de 18mm, no mínimo, de espessura. Com perfil das bordas laterais frontais e bordas superior, inferior e laterais posteriores retas. Acompanha
m 02 chaves com corpos escamoteáveis (dobráveis) com acabamento cromado e capa plástica. A porta esquerda é automaticamente travada pela direita, por m
eio chapas metálicas, permitindo assim o fechamento do par de portas com apenas uma operação. Bordos: Material e cor compatível com o tampo meláminico
. Puxadores tipo "alça". Corpo: (02 laterais, 01 fundo, 01 tampo inferior e 01 prateleira móvel) confeccionado em MDP com 18mm, no mínimo, de espessura. Lat
erais: devem ter furações para regulagem de prateleiras com pinos de sustentação em aço niquelado. A montagem das peças deve ser feita por meio de acessór
ios internos, como cavilhas e parafusos ocultos tipo minifix. Base: é apoiada por 04 sapatas com regulador de altura interno (por dentro do armário) e nivelame
nto auto-ajustável.                                    

Endereço: Telefone: Emai l :
R FORTALEZA, 862-A (54) 02102-8297 contabilidade@todeschinisa.com.br

02.604.236/0001-62 Layout Móveis para Escritório Ltda R$ 550,00

Marca: LAYOUT                                            
Fabricante:  LAYOUT                                            
Modelo :  MAD.AB2P 
Descrição:  ARMÁRIO ESCRITÓRIO, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, QUANTIDADE PRATELEIRAS 1 UN, TIPO PORTA FECHADURA COM CHAVE, REVESTIMENTO LA
MINADO MELAMÍNICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BASE COM SAPATAS NIVELADORAS, MATERIAL ESTRUTURA MADEIRA MDF, TIPO BAIXO. DEMAIS ESPECI
FICAÇÕES CONFORME EDITAL E SEUS ANEXOS. VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS. ENTREGA: 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS. GARANTIA: 05 (CIN
CO) ANOS. PROCEDÊNCIA NACIONAL.                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
RS Caxias do Sul RUA ANTONIO ZANINI, 387 (61) 3554-9099 layoutbrasilia@gmail.com

25.071.568/0001-24 CENTRA MOVEIS S/A R$ 556,00

Marca: MARELLI                                            
Fabricante:  MARELLI                                            
Modelo :  ARQUIVAMENTO 
Descrição:  ARMÁRIO BAIXO FECHADO. DUAS PORTAS. 800X600X740MM. (MEDIDAS APROXIMADAS, PODENDO VARIAR, EM CADA UMA, 10% PARA MAIS OU M
ENOS). Tampo: com espessura final de 25mm, em MDP. Revestimento: na face inferior e superior em filme melamínico. Fixação: tampo/estrutura deverá ser fei
ta através de parafusos máquina, philips M6x30, fixados em buchas metálicas confeccionadas em zamak cravadas na face inferior do tampo. Portas: confeccio
nadas com chapa de 18mm, no mínimo, de espessura. Com perfil das bordas laterais frontais e bordas superior, inferior e laterais posteriores retas. Acompanha
m 02 chaves com corpos escamoteáveis (dobráveis) com acabamento cromado e capa plástica. A porta esquerda é automaticamente travada pela direita, por m
eio chapas metálicas, permitindo assim o fechamento do par de portas com apenas uma operação. Bordos: Material e cor compatível com o tampo meláminico
. Puxadores tipo "alça". Corpo: (02 laterais, 01 fundo, 01 tampo inferior e 01 prateleira móvel) confeccionado em MDP com 18mm, no mínimo, de espessura. Lat
erais: devem ter furações para regulagem de prateleiras com pinos de sustentação em aço niquelado. A montagem das peças deve ser feita por meio de acessór
ios internos, como cavilhas e parafusos ocultos tipo minifix. Base: é apoiada por 04 sapatas com regulador de altura interno (por dentro do armário) e nivelame
nto auto-ajustável. - Cores a serem definidas na contratação, sendo 4 para puxadores, 4 para acabamento. - Montagem e instalação por conta da contratada. - Ga
rantia de 5 anos. -Assistência técnica no local da contratação. OBS: A DESCRIÇÃO DO ITEM É UM REFERENCIAL MÍNIMO, SERÁ ACEITO MATERIAL COM QUALIDrantia de 5 anos. -Assistência técnica no local da contratação. OBS: A DESCRIÇÃO DO ITEM É UM REFERENCIAL MÍNIMO, SERÁ ACEITO MATERIAL COM QUALID
ADE E DE TECNOLOGIA SUPERIOR.                                    
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Endereço:
,

10.713.114/0001-32 SANTAFLEX COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME R$ 650,00

Marca: Martinucci                                            
Fabricante:  Martinucci                                            
Modelo :  sw 
Descrição:  Armário baixo fechado. Duas portas. 800x600x740mm. (medidas aproximadas, podendo variar, em cada uma, 10%para mais ou menos). Tampo: c
om espessura final de 25mm, em MDP. Revestimento: na face inferior e superior em filme melamínico. Fixação: tampo/estrutura deverá ser feita através de para
fusos máquina, philips M6x30, fixados em buchas metálicas confeccionadas em zamak cravadas na face inferior do tampo. Portas: confeccionadas com chapa 
de 18mm, no mínimo, de espessura. Com perfil das bordas laterais frontais e bordas superior, inferior e laterais posteriores retas. Acompanham 02 chaves com 
corpos escamoteáveis (dobráveis) com acabamento cromado e capa plástica. A porta esquerda é automaticamente travada pela direita, por meio chapas metáli
cas, permitindo assim o fechamento do par de portas com apenas uma operação. Bordos: Material e cor compatível com o tampo meláminico. Puxadores tipo "
alça". Corpo: (02 laterais, 01 fundo, 01 tampo inferior e 01 prateleira móvel) confeccionado em MDP com 18mm, no mínimo, de espessura. Laterais: devem ter f
urações para regulagem de prateleiras com pinos de sustentação em aço niquelado. A montagem das peças deve ser feita por meio de acessórios internos, co
mo cavilhas e parafusos ocultos tipo minifix. Base: é apoiada por 04 sapatas com regulador de altura interno (por dentro do armário) e nivelamento auto-ajustá
vel.                                    

Estado: C idade : Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
GO Goiânia AVENIDA CONTORNO, 1791 HELIO GERVÁSIO CINTRA (62) 3531-5611 santaflex@shoppingdoescritorio.com.br

06.300.105/0001-42 E. D. DE OLIVEIRA R$ 670,00

Marca: AVANTTI                                            
Fabricante:  AVANTTI                                            
Modelo :  CERTIFICADA 
Descrição:  ARMÁRIO BAIXO FECHADO. DUAS PORTAS. 800X600X740MM. (MEDIDAS APROXIMADAS, PODENDO VARIAR, EM CADA UMA, 10% PARA MAIS OU M
ENOS). Tampo: com espessura final de 25mm, em MDP. Revestimento: na face inferior e superior em filme melamínico. Fixação: tampo/estrutura deverá ser fei
ta através de parafusos máquina, philips M6x30, fixados em buchas metálicas confeccionadas em zamak cravadas na face inferior do tampo. Portas: confeccio
nadas com chapa de 18mm, no mínimo, de espessura. Com perfil das bordas laterais frontais e bordas superior, inferior e laterais posteriores retas. Acompanha
m 02 chaves com corpos escamoteáveis (dobráveis) com acabamento cromado e capa plástica. A porta esquerda é automaticamente travada pela direita, por m
eio chapas metálicas, permitindo assim o fechamento do par de portas com apenas uma operação. Bordos: Material e cor compatível com o tampo meláminico
. Puxadores tipo "alça". Corpo: (02 laterais, 01 fundo, 01 tampo inferior e 01 prateleira móvel) confeccionado em MDP com 18mm, no mínimo, de espessura. Lat
erais: devem ter furações para regulagem de prateleiras com pinos de sustentação em aço niquelado. A montagem das peças deve ser feita por meio de acessór
ios internos, como cavilhas e parafusos ocultos tipo minifix. Base: é apoiada por 04 sapatas com regulador de altura interno (por dentro do armário) e nivelame
nto auto-ajustável.                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
PA Bragança PSG AVIZ, 09 (91) 8225-0011 norte.moveis@hotmail.com

00.300.400/0001-12 MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP R$ 689,50

Marca: MILAN                                            
Fabricante:  MILANFLEX                                            
Modelo :  FOCUS 
Descrição:  ARMÁRIO BAIXO FECHADO. DUAS PORTAS. 800X600X740MM. (MEDIDAS APROXIMADAS, PODENDO VARIAR, EM CADA UMA, 10% PARA MAIS OU M
ENOS). Tampo: com espessura final de 25mm, em MDP. Revestimento: na face inferior e superior em filme melamínico. Fixação: tampo/estrutura deverá ser fei
ta através de parafusos máquina, philips M6x30, fixados em buchas metálicas confeccionadas em zamak cravadas na face inferior do tampo. Portas: confeccio
nadas com chapa de 18mm, no mínimo, de espessura. Com perfil das bordas laterais frontais e bordas superior, inferior e laterais posteriores retas. Acompanha
m 02 chaves com corpos escamoteáveis (dobráveis) com acabamento cromado e capa plástica. A porta esquerda é automaticamente travada pela direita, por m
eio chapas metálicas, permitindo assim o fechamento do par de portas com apenas uma operação. Bordos: Material e cor compatível com o tampo meláminico
. Puxadores tipo "alça". Corpo: (02 laterais, 01 fundo, 01 tampo inferior e 01 prateleira móvel) confeccionado em MDP com 18mm, no mínimo, de espessura. Lat
erais: devem ter furações para regulagem de prateleiras com pinos de sustentação em aço niquelado. A montagem das peças deve ser feita por meio de acessór
ios internos, como cavilhas e parafusos ocultos tipo minifix. Base: é apoiada por 04 sapatas com regulador de altura interno (por dentro do armário) e nivelame
nto auto-ajustável. Cores a serem definidas na contratação, sendo 4 para puxadores, 4 para acabamento. Montagem e instalação por conta da contratada. Garan
tia de 5 anos. Assistência técnica no local da contratação. OBS: A DESCRIÇÃO DO ITEM É UM REFERENCIAL MÍNIMO, SERÁ ACEITO MATERIAL COM QUALIDADE 
E DE TECNOLOGIA SUPERIOR.                                    

Endereço:
AV V, 675

24.476.378/0001-24 2P COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME R$ 900,00
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Marca: 2P COM. E SERV.                                            
Fabricante:  HOMEOFFICE                                            
Modelo :  AB8 
Descrição:  VARMÁRIO BAIXO FECHADO. DUAS PORTAS. 800X600X740MM. (MEDIDAS APROXIMADAS, PODENDO VARIAR, EM CADA UMA, 10% PARA MAIS OU 
MENOS). Tampo: com espessura final de 25mm, em MDP. Revestimento: na face inferior e superior em filme melamínico. Fixação: tampo/estrutura deverá ser f
eita através de parafusos máquina, philips M6x30, fixados em buchas metálicas confeccionadas em zamak cravadas na face inferior do tampo. Portas: confecci
onadas com chapa de 18mm, no mínimo, de espessura. Com perfil das bordas laterais frontais e bordas superior, inferior e laterais posteriores retas. Acompanh
am 02 chaves com corpos escamoteáveis (dobráveis) com acabamento cromado e capa plástica. A porta esquerda é automaticamente travada pela direita, por 
meio chapas metálicas, permitindo assim o fechamento do par de portas com apenas uma operação. Bordos: Material e cor compatível com o tampo melámini
co. Puxadores tipo "alça". Corpo: (02 laterais, 01 fundo, 01 tampo inferior e 01 prateleira móvel) confeccionado em MDP com 18mm, no mínimo, de espessura. L
aterais: devem ter furações para regulagem de prateleiras com pinos de sustentação em aço niquelado. A montagem das peças deve ser feita por meio de acess
órios internos, como cavilhas e parafusos ocultos tipo minifix. Base: é apoiada por 04 sapatas com regulador de altura interno (por dentro do armário) e nivela
mento auto-ajustável. O licitante deverá apresentar: Certificado de conformidade com a Norma ABNT NBR 13961:2010, emitido pela própria ABNT (Associação 
Brasileira de Normas Técnicas) ou outra OCP também acreditada pelo Inmetro. As informações constantes no certificado deverão ser suficientes para a correta i
dentificação do produto (inclusive medidas) e Laudo assinado por Ergonomista associado à Abergo, atestando que o fabricante atende aos requisitos da Norm
a Regulamentadora NR-17 (ergonomia) do Ministério do Trabalho, devendo o mesmo apresentar documento de comprovação técnica, Relatório de ensaio emiti
do por laboratório acreditado pelo INMETRO de desempenho do produto de no mínimo, conforme norma NBR 8094:1983 – Material metálico revestido e não r
evestido - Corrosão por exposição à Névoa Salina; Relatório de ensaio emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de desempenho do produto conforme 
norma NBR 8095:2015 – Material metálico revestido e não revestido - Corrosão por exposição à atmosfera úmida; Relatório de ensaio de desempenho do prod
uto conforme norma NBR 8096/1983 – Material metálico revestido e não revestido - Corrosão por exposição ao dióxido de enxofre, em corpos de prova que co
ntenham uniões soldadas; Certificado ambiental de cadeia de custódia do FSC ou CERFLOR, em nome do Fabricante do mobiliário ou fornecedor de matéria pri
ma comprovando a procedência da madeira proveniente de manejo florestal responsável ou de reflorestamento. Licença de operação expedida por órgão estad
ual competente; Cadastro Federal e Certificado de Regularidade das atividades da indústria junto ao IBAMA. alidade da proposta: 60 dias; Entrega: 45 dias; Gara
ntia: minimo de 05 anos.                                    

Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
R RODRIGO OSORIO DE ANDRADE, 254 MARIA DAS GRAÇAS (31) 3110-4028 2pcomerciodemoveis@gmail.com

04.869.711/0001-58 FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E R$ 1.042,00

Marca: FLEXIBASE                                            
Fabricante:  FLEXIBASE                                            
Modelo :  URÂNIO 
Descrição:  ARMÁRIO BAIXO FECHADO. DUAS PORTAS. 800X600X740MM (medidas aproximadas, podendo variar, em cada uma, 10% para mais ou menos). Ta
mpo: com espessura final de 25mm, em MDP. Revestimento: na face inferior e superior em filme melamínico. Fixação: tampo/estrutura deverá ser feita através 
de parafusos máquina, philips M6x30, fixados em buchas metálicas confeccionadas em zamak cravadas na face inferior do tampo. Portas: confeccionadas com
 chapa de 18mm, no mínimo, de espessura. Com perfil das bordas laterais frontais e bordas superior, inferior e laterais posteriores retas. Acompanham 02 chav
es com corpos escamoteáveis (dobráveis) com acabamento cromado e capa plástica. A porta esquerda é automaticamente travada pela direita, por meio chapa
s metálicas, permitindo assim o fechamento do par de portas com apenas uma operação. Bordos: Material e cor compatível com o tampo meláminico. Puxador
es tipo "alça". Corpo: (02 laterais, 01 fundo, 01 tampo inferior e 01 prateleira móvel) confeccionado em MDP com 18mm, no mínimo, de espessura. Laterais: dev
em ter furações para regulagem de prateleiras com pinos de sustentação em aço niquelado. A montagem das peças deve ser feita por meio de acessórios intern
os, como cavilhas e parafusos ocultos tipo minifix. Base: é apoiada por 04 sapatas com regulador de altura interno (por dentro do armário) e nivelamento auto-a
justável.                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
GO Aparecida de Goiânia R 13, SN (62) 3625-5222 financeiro@flexibas.com.br

13.579.783/0001-51 MARCELO MOHALLEM - EPP R$ 1.440,00

Marca: minas office                                            
Fabricante:  minas office                                            
Modelo :  minas office 
Descrição:  Descrição: ARMÁRIO ESCRITÓRIO, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, QUANTIDADE PRATELEIRAS 1 UN, TIPO PORTA FECHADURA COM CHAVE, REVESTI
MENTO LAMINADO MELAMÍNICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BASE COM SAPATAS NIVELADORAS, MATERIAL ESTRUTURA MADEIRA MDF, TIPO BAIXO           
                         

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
MG Itajubá AVENIDA UMBELINA CHIARADIA, 159 (35) 3622-4338 vendas.casamarcelo@gmail.com

23.465.797/0001-06 BRASIL ALIMENTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP R$ 1.457,08

Marca: brasil                                            
Fabricante:  brasil                                            
Modelo :  brasil 
Descrição:  Armário escritório, quantidade portas: 2 un, quantidade prateleiras: 1 un, tipo porta: fechadura com chave, revestimento: laminado melamínico, cara
cterísticas adicionais: base com sapatas niveladoras, material estrutura: madeira mdf, tipo: baix                                    

Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
ROD DO MARIO COVAS, 178 Alex Araujo Alcântara (91) 3234-0053 araujoalcantara@outlook.com

44.216.778/0001-08 RIVERA MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA R$ 1.457,08

Marca: RIVERA                                            
Fabricante:  RIVERA                                            
Modelo :  arquivamento 
Descrição:  ARMÁRIO ESCRITÓRIO, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, QUANTIDADE PRATELEIRAS 1 UN, TIPO PORTA FECHADURA COM CHAVE, REVESTIMENTO LA
MINADO MELAMÍNICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BASE COM SAPATAS NIVELADORAS, MATERIAL ESTRUTURA MADEIRA MDF, TIPO BAIXO                              
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Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
SP Araras ROD SP 191 KM 51,5, S/N (19) 3543-2300 queli@riveramoveis.com.br

04.716.651/0002-14 LIDIANE SENA DE MORAIS R$ 1.457,08

Marca: Brasil                                            
Fabricante:  Brasil                                            
Modelo :  Brasil 
Descrição:  ARMÁRIO ESCRITÓRIO, MATERIAL MDP, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, MATERIAL PORTA ARMÁRIO ESCRITÓRIO, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, QUAN
TIDADE PRATELEIRAS 1 UN, TIPO PORTA FECHADURA COM CHAVE, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BASE COM SAPA
TAS NIVELADORAS, MATERIAL ESTRUTURA MADEIRA MDF, TIPO BAIXO                                    

Endereço: Telefone: Emai l :
RUA DOUTORA HELOISA, 88 (92) 3249-2701 / (92) 3249-2701 antoniomoraiz@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 7: Média das 2 Melhores Propostas Finais R$ 540,00

Órgão: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS

Objeto: Registro de Preços para aquisição de mobiliário administrativo e universitário..

Descrição: ARMÁRIO ESCRITÓRIO - ARMÁRIO ESCRITÓRIO, MATERIAL MDP,
QUANTIDADE PRATELEIRAS 3 UN, MATERIAL PRATELEIRAS MADEIRA MDP,
REVESTIMENTO LAMINADO TEXTURIZADO, LARGURA 800 MM, ALTURA
1100 MM, PROFUNDIDADE 500 MM, ACABAMENTO SUPERFICIAL LAMINADO
MELAMÍNICO, COR BEGE, MATERIAL BASE MDP, TIPO BAIXO

CatMat: 458307 - ARMÁRIO ESCRITÓRIO, MATERIAL MDP QUANTIDADE
PRATELEIRAS 3 UN MATERIAL PRATELEIRAS MADEIRA MDP REVESTIMENTO
LAMINADO TEXTURIZADO LARGURA 800 MM ALTURA 1100 MM
PROFUNDIDADE 500 MM ACABAMENTO SUPERFICIAL LAMINADO
MELAMÍNICO COR BEGE MATERIAL BASE MDP TIPO BAIXO

Data: 06/02/2020 09:01

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:522019 / UASG:154502

Lote/Item: 1/29

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 25

Unidade: Unidade

U F : MS

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

09.258.263/0001-70
* VENCEDOR *

OFFICE MAX COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP R$ 510,00

Marca: ITALIA                                            
Fabricante:  OFFICEMAX                                            
Modelo :  TECH 
Descrição:  ARMÁRIO MÉDIO EM MDP – Altura 1000mm. Dimensões Aproximadas Altura 1000mm; Largura 800mm; Profundidade 500mm validade da propo
sta: 60 dias                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
SP Mogi das Cruzes R PEDRO GENOVES, 400 (11) 4792-6488 maria.ines@rgbcont.com

21.306.287/0001-52 TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA R$ 570,00

Marca: TECNO2000                                            
Fabricante:  TECNO2000                                            
Modelo :  BREMEN 
Descrição:  De acordo com edital e anexos. Termos de habilitação cumpridos. ARMÁRIO MÉDIO EM MDP Dimensões aproximadas: Largura: 800 mm Profundid
ade: 500 mm Altura: 1000 mm (Variação máxima admitida 5% para Mais ou para Menos) Cor: ARGILA (estrutura, portas e tampo) PARTE ESTRUTURAL - Tampo 
Superior em madeira MDP com espessura mínima de 25 mm. 01 Fundo, 02 laterais, 01 tampo inferior e 02 prateleiras, em madeira MDP com espessura mínima
 de 18 mm. Todas as partes da estrutura, revestidas em ambas as faces com laminado melamínico com espessura mínima de 0,2mm (texturizado, semifosco, e
 antirreflexo). Bordas aparentes com acabamento em fita de pvc ou de poliestireno com espessura mínima de 2,0mm colada pelo sistema tipo holt-melt. Bordas
 não aparente com acabamento em fita de poliestireno com no mínimo 0,45 mm de espessura. Laterais com furações para regulagens das prateleiras como no 
mínimo 03 pontos de apoio por prateleira, fixadas através de pinos metálicos fabricados em aço. PORTAS - 02 portas confeccionadas em MDO com espessura 
de 18 mm revestidas em ambas as faces com laminado melamínico com espessura mínima de 0,2mm (texturizado, semifosco, e antirreflexo). Bordas das porta
s com acabamento fita de pvc ou de poliestireno com espessura mínima de 2,0 mm, colada pelo sistema tipo holt-melt, com raio mínimo de 2,0 mm em todo s
eu perímetro. Fixadas através de dobradiças Top, fabricadas em Zamak, no mínimo duas por porta, com abertura de no mínimo 165º. Puxadores metálicos em f
ormato de alça, fixados por 02 parafusos. FECHADURA - Fechadura com travamento simultâneo superior e inferior tipo Cremona ou tambor de giro simples 18
0. BASE - Rodapé retangular em tubo de aço galvanizado, com sapatas reguladoras de nível. MONTAGEM - Laterais, fundo, tampo e base inferior fixadas por mei
o de parafusos embutidos, fixados com sistema minifix e cavilhas, permitindo a desmontagem sem danificar a estrutura. COMPONENTES METÁLICOS - Todas a
s peças metálicas recebem pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber à pintura. Pintura epóxi-pó apli
cada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa.                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone:
MG Formiga R VEREADOR DECIO DE PAULA, 101 (37) 3211-8933

03.842.600/0001-95 MR CORDEIRO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP R$ 740,00
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Marca: FORTLINE                                            
Fabricante:  FORTLINE                                            
Modelo :  GENIUS 
Descrição:  Dimensões: Largura: 800 mm Profundidade: 500 mm Altura: 1000 mm Cor: ARGILA (estrutura, portas e tampo) PARTE ESTRUTURAL - Tampo Sup
erior em madeira MDP com espessura mínima de 25 mm. 01 Fundo, 02 laterais, 01 tampo inferior e 02 prateleiras, em madeira MDP com espessura mínima de 
18 mm. Todas as partes da estrutura, revestidas em ambas as faces com laminado melamínico com espessura mínima de 0,2mm (texturizado, semifosco, e ant
irreflexo). Bordas aparentes com acabamento em fita de pvc ou de poliestireno com espessura mínima de 2,0 mm colada pelo sistema tipo holt-melt. Bordas nã
o aparente com acabamento em fita de poliestireno com no mínimo 0,45 mm de espessura. Laterais com furações para regulagens das prateleiras como no mí
nimo 03 pontos de apoio por prateleira, fixadas através de pinos metálicos fabricados em aço. PORTAS - 02 portas confeccionadas em MDO com espessura de 
18 mm revestidas em ambas as faces com laminado melamínico com espessura mínima de 0,2mm (texturizado, semifosco, e antirreflexo). Bordas das portas c
om acabamento fita de pvc ou de poliestireno com espessura mínima de 2,0 mm, colada pelo sistema tipo holt-melt, com raio mínimo de 2,0 mm em todo seu 
perímetro. Fixadas através de dobradiças Top, fabricadas em Zamak, no mínimo duas por porta, com abertura de no mínimo 165º. Puxadores metálicos em for
mato de alça, fixados por 02 parafusos. FECHADURA - Fechadura com travamento simultâneo superior e inferior tipo Cremona ou tambor de giro simples 180. 
BASE - Rodapé retangular em tubo de aço galvanizado, com sapatas reguladoras de nível. MONTAGEM - Laterais, fundo, tampo e base inferior fixadas por meio d
e parafusos embutidos, fixados com sistema minifix e cavilhas, permitindo a desmontagem sem danificar a estrutura. COMPONENTES METÁLICOS - Todas as p
eças metálicas recebem pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber à pintura. Pintura epóxi-pó aplicad
a pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa.                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone:
MS Campo Grande AV RICARDO BRANDAO, 1500 (67) 03382-2602

09.211.711/0001-80 CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA R$ 845,00

Marca: USE MOVEIS                                            
Fabricante:  USE MOVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA                                            
Modelo :  RAVENA 
Descrição:  ARMÁRIO MÉDIO EM MDPDimensões aproximadas: Largura: 800 mm Profundidade: 500 mm Altura: 1000 mm Variação máxima admitida 5% para 
Mais ou para Menos) Cor: ARGILA (estrutura, portas e tampo) PARTE ESTRUTURAL - Tampo Superior em madeira MDP com espessura mínima de 25 mm. 01 Fu
ndo, 02 laterais, 01 tampo inferior e 02 prateleiras, em madeira MDP com espessura mínima de 18 mm. Todas as partes da estrutura, revestidas em ambas as fa
ces com laminado melamínico com espessura mínima de 0,2mm (texturizado, semifosco, e antirreflexo). Bordas aparentes com acabamento em fita de pvc ou 
de poliestireno com espessura mínima de 2,0 mm colada pelo sistema tipo holt-melt. Bordas não aparente com acabamento em fita de poliestireno com no mí
nimo 0,45 mm de espessura. Laterais com furações para regulagens das prateleiras como no mínimo 03 pontos de apoio por prateleira, fixadas através de pino
s metálicos fabricados em aço. PORTAS - 02 portas confeccionadas em MDO com espessura de 18 mm revestidas em ambas as faces com laminado melamíni
co com espessura mínima de 0,2mm (texturizado, semifosco, e antirreflexo). Bordas das portas com acabamento fita de pvc ou de poliestireno com espessura 
mínima de 2,0 mm, colada pelo sistema tipo holt-melt, com raio mínimo de 2,0 mm em todo seu perímetro. Fixadas através de dobradiças Top, fabricadas em Z
amak, no mínimo duas por porta, com abertura de no mínimo 165º. Puxadores metálicos em formato de alça, fixados por 02 parafusos. FECHADURA - Fechadu
ra com travamento simultâneo superior e inferior tipo Cremona ou tambor de giro simples 180. BASE - Rodapé retangular em tubo de aço galvanizado, com sap
atas reguladoras de nível. MONTAGEM - Laterais, fundo, tampo e base inferior fixadas por meio de parafusos embutidos, fixados com sistema minifix e cavilhas, 
permitindo a desmontagem sem danificar a estrutura. COMPONENTES METÁLICOS - Todas as peças metálicas recebem pré-tratamento de desengraxamento, d
ecapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber à pintura. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização 
em estufa.                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
GO Goianira AV AV. COLOMBO BAIOCCHI FILHO, S/N (62) 3414-2100 contabilidade@centralmoveis.ind.br

44.216.778/0001-08 RIVERA MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA R$ 849,00

Marca: RIVERA                                            
Fabricante:  RIVERA                                            
Modelo :  ARQUIVAMENTO 
Descrição:  ARMÁRIO ESCRITÓRIO, MATERIAL MDP, QUANTIDADE PRATELEIRAS 3 UN, MATERIAL PRATELEIRAS MADEIRA MDP, REVESTIMENTO LAMINADO TE
XTURIZADO, LARGURA 800 MM, ALTURA 1100 MM, PROFUNDIDADE 500 MM, ACABAMENTO SUPERFICIAL LAMINADO MELAMÍNICO, COR BEGE, MATERIAL BAS
E MDP, TIPO BAIXO                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
SP Araras ROD SP 191 KM 51,5, S/N (19) 3543-2300 queli@riveramoveis.com.br

14.135.668/0001-50 DIVCAPITAL COMERCIO DE DIVISORIAS LTDA - ME R$ 926,00

Marca: Bradiv                                            
Fabricante:  Bradiv Ind. Com. Ltda                                            
Modelo :  ARMÁRIO MÉDIO 
Descrição:  ARMÁRIO ESCRITÓRIO, MATERIAL MDP, QUANTIDADE PRATELEIRAS 3 UN, MATERIAL PRATELEIRAS MADEIRA MDP, REVESTIMENTO LAMINADO TE
XTURIZADO, LARGURA 800 MM, ALTURA 1100 MM, PROFUNDIDADE 500 MM, ACABAMENTO SUPERFICIAL LAMINADO MELAMÍNICO, COR BEGE, MATERIAL BAS
E MDP, TIPO BAIXO                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone:
DF Brasília QUADRA SIA TRECHO 2, S/N (61) 3044-6667 / (61) 3234-0925

04.869.711/0001-58 FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E R$ 926,00

31 / 34 



CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: FLEXIBASE                                            
Fabricante:  FLEXIBASE                                            
Modelo :  URANIO 
Descrição:  Dimensões aproximadas: Largura: 800 mm Profundidade: 500 mm Altura: 1000 mm Variação máxima admitida 5% para Mais ou para Menos) Cor: 
ARGILA (estrutura, portas e tampo) PARTE ESTRUTURAL - Tampo Superior em madeira MDP com espessura mínima de 25 mm. 01 Fundo, 02 laterais, 01 tampo
 inferior e 02 prateleiras, em madeira MDP com espessura mínima de 18 mm. Todas as partes da estrutura, revestidas em ambas as faces com laminado melam
ínico com espessura mínima de 0,2mm (texturizado, semifosco, e antirreflexo). Bordas aparentes com acabamento em fita de pvc ou de poliestireno com espes
sura mínima de 2,0 mm colada pelo sistema tipo holt-melt. Bordas não aparente com acabamento em fita de poliestireno com no mínimo 0,45 mm de espessu
ra. Laterais com furações para regulagens das prateleiras como no mínimo 03 pontos de apoio por prateleira, fixadas através de pinos metálicos fabricados em 
aço. PORTAS - 02 portas confeccionadas em MDO com espessura de 18 mm revestidas em ambas as faces com laminado melamínico com espessura mínima 
de 0,2mm (texturizado, semifosco, e antirreflexo). Bordas das portas com acabamento fita de pvc ou de poliestireno com espessura mínima de 2,0 mm, colada 
pelo sistema tipo holt-melt, com raio mínimo de 2,0 mm em todo seu perímetro. Fixadas através de dobradiças Top, fabricadas em Zamak, no mínimo duas por
 porta, com abertura de no mínimo 165º. Puxadores metálicos em formato de alça, fixados por 02 parafusos. FECHADURA - Fechadura com travamento simultâ
neo superior e inferior tipo Cremona ou tambor de giro simples 180. BASE - Rodapé retangular em tubo de aço galvanizado, com sapatas reguladoras de nível. 
MONTAGEM - Laterais, fundo, tampo e base inferior fixadas por meio de parafusos embutidos, fixados com sistema minifix e cavilhas, permitindo a desmontage
m sem danificar a estrutura. COMPONENTES METÁLICOS - Todas as peças metálicas recebem pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, 
preparando a superfície para receber à pintura. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa.                           
         

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
GO Aparecida de Goiânia R 13, SN (62) 3625-5222 financeiro@flexibas.com.br

19.111.762/0001-93 MODIFIC MOVEIS, INFORMATICA E ELETRO EIRELI - ME R$ 1.500,00

Marca: Avantti                                            
Fabricante:  Avantti                                            
Modelo :  91505+9900006 
Descrição:  ARMÁRIO MÉDIO EM MDP Dimensões aproximadas: Largura: 800 mm Profundidade: 500 mm Altura: 1000 mm Variação máxima admitida 5% para
 Mais ou para Menos) Cor: ARGILA (estrutura, portas e tampo) PARTE ESTRUTURAL - Tampo Superior em madeira MDP com espessura mínima de 25 mm. 01 F
undo, 02 laterais, 01 tampo inferior e 02 prateleiras, em madeira MDP com espessura mínima de 18 mm. Todas as partes da estrutura, revestidas em ambas as f
aces com laminado melamínico com espessura mínima de 0,2mm (texturizado, semifosco, e antirreflexo). Bordas aparentes com acabamento em fita de pvc ou
 de poliestireno com espessura mínima de 2,0 mm colada pelo sistema tipo holt-melt. Bordas não aparente com acabamento em fita de poliestireno com no mí
nimo 0,45 mm de espessura. Laterais com furações para regulagens das prateleiras como no mínimo 03 pontos de apoio por prateleira, fixadas através de pino
s metálicos fabricados em aço. PORTAS - 02 portas confeccionadas em MDO com espessura de 18 mm revestidas em ambas as faces com laminado melamíni
co com espessura mínima de 0,2mm (texturizado, semifosco, e antirreflexo). Bordas das portas com acabamento fita de pvc ou de poliestireno com espessura 
mínima de 2,0 mm, colada pelo sistema tipo holt-melt, com raio mínimo de 2,0 mm em todo seu perímetro. Fixadas através de dobradiças Top, fabricadas em Z
amak, no mínimo duas por porta, com abertura de no mínimo 165º. Puxadores metálicos em formato de alça, fixados por 02 parafusos. FECHADURA - Fechadu
ra com travamento simultâneo superior e inferior tipo Cremona ou tambor de giro simples 180. BASE - Rodapé retangular em tubo de aço galvanizado, com sap
atas reguladoras de nível. MONTAGEM - Laterais, fundo, tampo e base inferior fixadas por meio de parafusos embutidos, fixados com sistema minifix e cavilhas, 
permitindo a desmontagem sem danificar a estrutura. COMPONENTES METÁLICOS - Todas as peças metálicas recebem pré-tratamento de desengraxamento, d
ecapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber à pintura. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização 
em estufa.                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
RO Porto Velho R MARECHAL DEODORO, 2461 (69) 3229-4406 modific.adm@gmail.com

13.579.783/0001-51 MARCELO MOHALLEM - EPP R$ 3.000,00

Marca: minas office                                            
Fabricante:  minas office                                            
Modelo :  minas office 
Descrição:  Dimensões aproximadas: Largura: 800 mm Profundidade: 500 mm Altura: 1000 mm Variação máxima admitida 5% para Mais ou para Menos) Cor: 
ARGILA (estrutura, portas e tampo) PARTE ESTRUTURAL - Tampo Superior em madeira MDP com espessura mínima de 25 mm. 01 Fundo, 02 laterais, 01 tampo
 inferior e 02 prateleiras, em madeira MDP com espessura mínima de 18 mm. Todas as partes da estrutura, revestidas em ambas as faces com laminado melam
ínico com espessura mínima de 0,2mm (texturizado, semifosco, e antirreflexo). Bordas aparentes com acabamento em fita de pvc ou de poliestireno com espes
sura mínima de 2,0 mm colada pelo sistema tipo holt-melt. Bordas não aparente com acabamento em fita de poliestireno com no mínimo 0,45 mm de espessu
ra. Laterais com furações para regulagens das prateleiras como no mínimo 03 pontos de apoio por prateleira, fixadas através de pinos metálicos fabricados em 
aço. PORTAS - 02 portas confeccionadas em MDO com espessura de 18 mm revestidas em ambas as faces com laminado melamínico com espessura mínima 
de 0,2mm (texturizado, semifosco, e antirreflexo). Bordas das portas com acabamento fita de pvc ou de poliestireno com espessura mínima de 2,0 mm, colada 
pelo sistema tipo holt-melt, com raio mínimo de 2,0 mm em todo seu perímetro. Fixadas através de dobradiças Top, fabricadas em Zamak, no mínimo duas por
 porta, com abertura de no mínimo 165º. Puxadores metálicos em formato de alça, fixados por 02 parafusos. FECHADURA - Fechadura com travamento simultâ
neo superior e inferior tipo Cremona ou tambor de giro simples 180. BASE - Rodapé retangular em tubo de aço galvanizado, com sapatas reguladoras de nível. 
MONTAGEM - Laterais, fundo, tampo e base inferior fixadas por meio de parafusos embutidos, fixados com sistema minifix e cavilhas, permitindo a desmontage
m sem danificar a estrutura. COMPONENTES METÁLICOS - Todas as peças metálicas recebem pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, 
preparando a superfície para receber à pintura. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa.                           
         

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
MG Itajubá AVENIDA UMBELINA CHIARADIA, 159 (35) 3622-4338 vendas.casamarcelo@gmail.com

17.182.696/0001-17 COMERCIAL KIMURA & DOMINGOS LTDA - EPP R$ 10.000,00

Marca: Mobilux                                            
Fabricante:  Mobilux                                            
Modelo :  Mobilux 
Descrição:  ARMÁRIO MÉDIO EM MDP – Altura 1000mm. Dimensões Aproximadas Altura 1000mm; Largura 800mm; Profundidade 500mm                                  
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Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
MS Campo Grande RUA PRESIDENTE NILO PECANHA, 461 (67) 3014-1308 comercialked@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 8: Mediana das Propostas Finais R$ 671,50

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Universidade Federal de Alagoas 
Hospital Universitário Prof. Alberto Antunes de Alagoas

Objeto: Aquisição de MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIOS visando
atender as necessidades do Hospital Universitário Prof. Alberto Antunes-
UFAL/EBSERH por um período de 12 (doze) meses..

Descrição: ARMÁRIO - ARMÁRIO, MATERIAL MADEIRA AGLOMERADA, TIPO BAIXO,
QUANTIDADE PORTAS 2, TIPO PORTAS COM PUXADORES, TIPO FIXAÇÃO
PORTAS COM DOBRADIÇAS, TIPO FECHAMENTO PORTAS COM FECHADURA,
ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA EPÓXI, COR MARFIM-CLARO, ALTURA
88,0 CM, LARGURA 60,0 CM, PROFUNDIDADE 75,0 CM, CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS COM NIVELADORES DE PISO

CatMat: 239122 - ARMÁRIO , MATERIAL MADEIRA AGLOMERADA, LARGURA 60,0 CM,
PROFUNDIDADE 75,0 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM
NIVELADORES DE PISO, TIPO BAIXO, QUANTIDADE PORTAS 2, TIPO PORTAS
COM PUXADORES, TIPO FIXAÇÃO PORTAS COM DOBRADIÇAS, TIPO
FECHAMENTO PORTAS COM FECHADURA, ACABAMENTO SUPERFICIAL
PINTURA EPÓXI, COR MARFIM-CLARO, ALTURA 88,0 CM

Data: 04/02/2020 09:02

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:672019 / UASG:150229

Lote/Item: /1

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 10

Unidade: Unidade

U F : AL
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27.103.616/0001-44
* VENCEDOR *

G H P S BARRETO - ME R$ 600,00

Marca: PRISMA                                            
Fabricante:  PRISMA                                            
Modelo :  ARM1P-BX 
Descrição:  ARMÁRIO BAIXO 9630 Medidas aproximadas: 800x500x740mm (LxPxH) Modulados, composto de laterais, fundo, base, 01 prateleira, portas e tamp
o, conforme especificações a seguir: (DEMAIS DESCRIÇÃO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL) Validade: 60 dias Entrega: 30 dias Garantia: Confo
rme edital                                    

Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
R DOUTOR LUIS IGNACIO DE ANDRADE LIMA, 170 GUSTAVO (81) 4104-6092 ghpsbarreto@gmail.com

28.358.266/0001-20 WM COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCOES EIRELI R$ 645,00

Marca: SUPREME                                            
Fabricante:  SUPREME                                            
Modelo :  ARMARIO BAIXO 
Descrição:  Armário, material: madeira aglomerada, tipo: baixo, quantidade portas: 2, tipo portas: com puxadores, tipo &#64257;xação portas: com dobradiças, 
tipo fechamento portas: com fechadura, acabamento superficial: pintura epóxi, cor: marfim-claro, altura: 88,0 cm, largura: 60,0 cm, profundidade: 75,0 cm, caract
erísticas adicionais: com niveladores de piso. CONFORME EDITAL                                    

Endereço: Telefone:
RUA CONS PENA, SN (81) 9954-9977

32.300.172/0001-77 TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA EIR R$ 698,00

Marca: MARTINUCCI                                            
Fabricante:  MARTINUCCI                                            
Modelo :  SW PLUS 
Descrição:  ARMÁRIO, MATERIAL MADEIRA AGLOMERADA, TIPO BAIXO, QUANTIDADE PORTAS 2, TIPO PORTAS COM PUXADORES, TIPO FIXAÇÃO PORTAS COM 
DOBRADIÇAS, TIPO FECHAMENTO PORTAS COM FECHADURA, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA EPÓXI, COR MARFIM-CLARO, ALTURA 88,0 CM, LARGURA 
60,0 CM, PROFUNDIDADE 75,0 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM NIVELADORES DE PISO                                    

Endereço: Telefone:
RUA STO AMARO, 64 (79) 9999-9999

24.120.787/0001-93 RAPHAEL GODOY LORENZO - LORENZO COMERCIO E SERVICOS DE R$ 838,00
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Marca: FLEXIBASE                                            
Fabricante:  FLEXIBASE                                            
Modelo :  URANIO 
Descrição:  ARMÁRIO BAIXO 9630 Medidas aproximadas: 800x500x740mm (LxPxH) Modulados, composto de laterais, fundo, base, 01 prateleira, portas e tamp
o, conforme especificações a seguir: Tampo em partículas de média densidade, em chapa única com no mínimo 25mm de espessura. Revestimento em lamina
do melamínico de alta resistência, texturizado, com no mínimo 0,3mm de espessura na parte superior e inferior do tampo, na cor a definir; possuir bordas prote
gidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 3mm, na mesma cor do tampo, com bordas arredondadas em todo seu perímetro com raio
 mínimo de 2,5mm, coladas a quente por meio do processo HOLT MELT; Possui recorte na parte posterior lado inferior, que propicia acabamento perfeito na mo
ntagem das peças; Possui fixado em seu lado inferior uma chapa de aço dobrada para apoio das portas e um pino de aço inoxidável para o travamento da fecha
dura. Portas: Duas portas de abrir em partículas de média densidade, em chapa única com no mínimo de 18mm de espessura; Revestimento em laminado mela
mínico de alta resistência, texturizado, com no mínimo 0,3mm de espessura em ambas as faces das peças, na mesma cor do tampo. Possui bordas protegidas 
por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 1mm, na mesma cor do tampo, coladas a quente pelo processo HOLT MELT. Cada porta possui, n
o mínimo, duas dobradiças em ZAMAK, anodizado, que permita abertura de no mínimo 270º, fixadas por parafusos anodizados, autoatarraxantes, de cabeça cha
ta medindo 20x4mm; Apresenta sistema de pressão acionado ao ser fechada, por meio de molas de alta resistência em aço zincado e lubrificado, evitando corr
osão, e peça em plástico de engenharia poliamida para travamento, mantendo a porta pressionada para dentro sem folgas depois de fechada; Tem eixo em aço 
inoxidável em sua articulação com buchas de POLIACETAL, evitando o atrito e eliminando a necessidade de lubrificação; Numa das portas contém uma chapa d
e aço para travamento, sem arestas cortantes e arredondada com raio de 10mm; Possui um puxador em cada porta, em alumínio anodizado e arqueado com fo
rmato convexo, com diâmetro mínimo de 10mm e largura de no mínimo 100mm. Fechadura com mecanismo em aço cromado, medindo cerca de 74x30x14m
m e cilindro em aço cromado com diâmetro de 19mm e altura de 22mm; dotado de molas e pinos em latão ou aço, lubrificados com graxa naval de auto dese
mpenho em todo mecanismo interno, reduzindo atritos e evitando possíveis travamentos. Cada fechadura tem um segredo individual, não permitindo que a ch
ave de outra fechadura a abra; Possui lingueta de aço com mecanismo que permite o giro de duas hastes em alumínio no eixo vertical, sendo uma na parte sup
erior e outra na inferior, fixado por meio de parafusos autoatarraxantes de cabeça chata medindo 11x3,5mm; As chaves possuem acabamento em poliuretano i
njetado, com sistema de segurança que permite a dobra sem que a mesma se quebre dentro do cilindro; Possui hastes em alumínio com formato plano convex
o com diâmetro de 6mm. Numa das extremidades de cada haste contém um acessório de travamento com formato de gancho em sentido perpendicular à hast
e, com buchas em plástico de engenharia poliamida, descartando a necessidade de lubrificação e reduzindo o atrito dos componentes, fixados por meio de para
fusos autoatarraxantes de cabeça chata medindo 30x3,5mm; Na ponta do cilindro tem um acabamento em aço repuxado com espessura mínima de 0,4mm, co
m revestimento cromado. Prateleiras: Uma prateleira regulável, em partículas de média densidade, chapa única com no mínimo 18mm de espessura; Revestime
nto em laminado melamínico de alta resistência em sua superfície superior e inferior, na mesma cor do tampo; Possui bordas transversais protegidas por fita d
e poliestireno semirrígido com espessura mínima de 1mm no mesmo padrão do revestimento do tampo; Nas bordas longitudinais de contato com o usuário t
em fita com espessura mínima de 3mm, arredondadas com raio de 2,5mm no mínimo, colados a quente por meio do processo HOT MELT; Cada prateleira cont
ém quatro suportes em poliuretano rígido com sistema de engate para os pinos de regulagem; travamento das prateleiras reguláveis é feito por meio de pinos e
m aço inoxidável fixos nas laterais por meio de furos para engate. Base em partículas de média densidade, chapa única com no mínimo 18mm de espessura; R
evestimento em laminado melamínico de alta resistência em sua superfície superior e inferior, na mesma cor do tampo; bordas protegidas por fita de poliestire
no semirrígido com espessura mínima de 1mm no mesmo padrão do revestimento do tampo, colados a quente por meio do processo HOT MELT; Possui recor
te, que propicia acabamento perfeito na união das peças; Possui reguladores de nível em polipropileno injetado, com forma telescópica cilíndrica, diâmetro de 5
5mm e altura de 35mm, e ajuste de no mínimo 20mm, por meio de parafuso de aço zincado com rosca padrão 5/16” engatado a porca sextavada 5/16”.             
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