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RESULTADO POR FORNECEDOR 

04.420.130/0001-34 - BRAZIL UP COMPRA E VENDA, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 

Item Descrição
Unidade de 

Fornecimento
Quantidade

Valor 
Unitário 

Valor Global 

1 BANDEJA UNIDADE 800 R$ 57,9100 R$ 46.328,0000 
Marca: PLAZA
Fabricante: PLAZA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bandeija de aço inox com 6 divisões. Espessura: 0,6mm e dimensão: 29.5 
cm x 39.5 cm. Utensilio totalmente feito em aço inox e altamente duravel. Proprio para uso em refeitorios. Peça com 
acabamento do aço em brilho. (exclusivo para ME/EPP conforme item 11.12 do Edital) INFORMAÇÕES EXTRAS 
(GARANTIA DO PRODUTO, PRAZO DE ENTREGA, VALIDADE DA PROPOSTA) PRAZO ENTREGA: 10 (dez) dias VALIDADE: 
Proposta terá validade de 60 (sessenta) dias GARANTIA: conforme fabricante TODOS OS IMPOSTOS, FRETES E DEMAIS 
DESPESAS ESTÃO INCLUSOS NO VALOR DO PRODUTO 

Total do Fornecedor: R$ 46.328,0000 

06.177.718/0001-34 - V & M INFORMATICA LTDA - ME 

Item Descrição
Unidade de 

Fornecimento
Quantidade

Valor 
Unitário 

Valor Global 

11 EQUIPAMENTOS PARA 
GRAVAÇÃO E REPRODUÇÃO 
DE VÍDEO

UNIDADE 5 R$ 327,6100 R$ 1.638,0500 

Marca: LG
Fabricante: LG
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BP126 Blu Ray Lg Full Hd Hdmi Usb - Bp126 Informações do produto Com 
o Blu-ray BP126 aproveite toda sua galeria de filmes, músicas e fotos diretamente de um HDD externo. A alta 
compatibilidade proporcionada pelo BP126 te permite assistir filmes em alta definição, por meio de um Blu-Ray Disc, 
DVD ou ainda nos formatos MKV e DivX HD. Aproveite o máximo dos conteúdos premium como acesso ao Youtube, 
Picasa e AccuWeather. Equipado com Dolby Digital, o BP126 é o produto ideal para quem procuraum Blu-ray 2D. Alta 
Compatibilidade: Desfrute da versatilidade de reprodução e assista seus filmes no formato que você preferir. Conteúdos 
Premium : Tenha acesso exclusivo a conteúdos da internet comoYouTube, Picasa e AccuWeather. HDD Externo: 
Aproveite toda sua galeria de filmes, fotos e músicas digitais diretamente do seu HDD Externo. TECNOLOGIA Reproduz 
Blu-ray e DVD: Além de assistir todos os filmes em alta definição com os discos Blu-Ray, você ainda poderá assistir sua 
coleção de DVDs no mesmo aparelho. Premium Contents: Acesse os melhores conteúdos da internet diretamente na sua 
TV. External HDD: Aproveite toda sua galeria de filmes, músicas e fotos diretamente de um HDD externo. Conexão USB 
Rec: Reproduz e também grava músicas direto para o Pen drive já no formato MP3 a partir do CD. Alta Compatibilidade: 
Desfrute da versatilidade de reprodução e assista seus filmes também em MKV e DivX HD. Resolução Full HD (1080p)*: 
Você pode alcançar a máxima resolução através de mídias de alta-resolução e a conexão HDMI (1920 x 1080 p). VÍDEO 
Cores mais profundas com HDMI1.4. xvYCC. ÁUDIO LPCM. Dolby Digital. Dolby Digital Plus. Dolby True HD. DTS. 
MPEG1/2, MP3, WMA (Apenas PCM). FLAC. REPRODUÇÃO BD Disc (Blu-ray). BD-ROM / BD-R / BD-RE. DVD (NTSC). DVD 
(PAL). DVD+R/+RW. DVD-R/-RW . DTS CD. Audio CD. 3GP. FLV. CD / CD-R / CD-RW. MPEG1/ MPEG2. MPEG4 AVC 
(H.264). SMPTE VC1. DivX HD. AVC Rec. AVCHD. MKV / M4V. WMV. VOB. CONEXÕES Conexões Vídeo: Saída HDMI. 
Conexões Áudio: Saída de áudio coaxial. Saída HDMI. Outras Conexões: LAN (Ethernet). CONVENIÊNCIA SIMPLINK : 
com está função você pode usar apenas um controle remoto para controlar todo o seu sistema de áudio e vídeo da LG. 
Rápida inicialização e carregamento de dados;- Função Upscaling para 1080p. Atualização automática de softwares. USB 
Rec. Deep Color: Cores mais intensas com HDMI 1.4. Acessórios Inclusos: Manual do Usuário. Controle Remoto. Cabo 
HDMI. Pilhas. Garantia. Dimensões do produto(AxLxP): 3,9x27x19,8 cm. Peso líquido: 950 g. Dimensões do produto 
embalado(AxLxP): 9,9x31x29,2 cm. Peso bruto: 1,81 kg. Garantia do Fabricante contra defeitos de fabricação: 12 
Meses. 

23 CALCULADORA ELETRÔNICA UNIDADE 80 R$ 40,5700 R$ 3.245,6000 
Marca: CASIO
Fabricante: CASIO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FX-82MS-MS-SC4 CALCULADORA CIENTÍFICA 12 DÍGITOS FX-82MS-MS-
SC4 DH CINZA, 240 FUNÇÕES DISPLAY GRANDE - CASIO Calculadra cientifica,display grande, 12 dígitos, ideal para 
estudantes do ensino médio e universitários; Teclas plásticas; Projetadas e desenvolvidas pensando na facilidade de 
operação; S-V.P.A.M. (Super Visually Perfect Algebraic Method); Toda a funcionalidade da já conhecida série V.P.A.M. 
acrescentada do visor de 2 linhas e da prática função de repetição. Isso tudo ajuda a tornar a matemática mais fácil de 
entender e utilizar; Editor de dados STAT; 240 Funções; cálculos aritméticos; Operações com frações; Cálculo de 
porcentagem; Cálculos com graus, minutos e segundos; FIX, SCI, RND Funções trigonométricas/trigonométricas 
inversas; Funções hiberbólicas / hiberbólicas inversas; Logaritmos e exponenciais; Potenciais e raízes; Fatorais, números 
aleatórios e tc; Permuta / Combinação ; Conversão da unidade angular; Conversão de coordenadas; Cálculos com 
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notação de engenharia; Desvio patrão Cálculos de regressão; Exibição de retrocesso de etapas e edição de dados; 
Funções de multiexecução; Chamada fácil e rápida de fórmulas previamente executadas para edição e reexecução; 
Dígitos 10 + 2; Visor para mantissa de 10 dígitos + expoente 2; Exibição em matriz; A tela de alta resolução produz 
gráficos de visual excelente; Cálculos de frações; Combinação e permutação; Estatística (editor de dados STAT, desvio 
padrão, análise de regressão); 9 variáveis; 85 x 156mm; Recursos; Localizador de erros; Correção de erros da dados 
introduzidos; Declaração mútiplas (expressão composta por duas ou mais expressões pequenas; Exemplo somar 2+3 e 
multiplicar o resultado por 4; Vem com tampa protetora de encaixe; Modelos Standard; Monitor de 2 linhas; Bateria 
tamanho AA; Peso 115g; Dimensões da Embalagem Peso: 0,220 Kg. Altura: 23 Cm. Largura: 14 Cm. Profundidade: 3 
Cm. 

Total do Fornecedor: R$ 4.883,6500 

10.596.399/0001-79 - ATLANTIS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP 

Item Descrição
Unidade de 

Fornecimento
Quantidade

Valor 
Unitário 

Valor Global 

29 ESQUADRO DE DESENHO UNIDADE 20 R$ 17,1400 R$ 342,8000 
Marca: Trident
Fabricante: Trident
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:  ESQUADRO 45º/45º/90º: Esquadro, 45º/45º/90º, 21cm, espessura 2mm, 
acrílico, reforçado, transparente, com escala gravada por transferência de imagem, com micro ressaltos na face que 
entra em contato com o papel. 

Total do Fornecedor: R$ 342,8000 

10.985.569/0001-07 - BIA TECHNOLOGY - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS C 

Item Descrição
Unidade de 

Fornecimento
Quantidade

Valor 
Unitário 

Valor Global 

22 BALANÇA ELETRÔNICA UNIDADE 4 R$ 72,0700 R$ 288,2800 
Marca: Wiso
Fabricante: Wiso
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança digital

39 RÉGUA COMUM UNIDADE 80 R$ 12,4500 R$ 996,0000 
Marca: acrimed
Fabricante: acrimed
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: RÉGUA MILIMETRADA: Régua milimetrada, comprimento 30cm, espessura 
3mm, acrílico, reforçada, transparente, com escala gravada por transferência de imagem, com micro ressaltos na face 
que entra em contato com o papel

40 TRANSFERIDOR UNIDADE 80 R$ 19,2200 R$ 1.537,6000 
Marca: acrimed
Fabricante: acrimed
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TRANSFERIDOR 180º: Transferidor 180º, em poliestireno, com escala 
gravada por transferência de imagem, com micro ressaltos na face que entra em contato com o papel, com régua 
milimetrada na base.

Total do Fornecedor: R$ 2.821,8800 

15.764.140/0001-03 - COMERCIAL UTIMIX LTDA - ME 

Item Descrição
Unidade de 

Fornecimento
Quantidade

Valor 
Unitário 

Valor Global 

10 LIXEIRA UNIDADE 60 R$ 74,1000 R$ 4.446,0000 
Marca: JAGUAR
Fabricante: JAGUAR
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LIXEIRA CAPACIDADE 50 LITROS NA COR CINZA. SEM TAMPA, FORMATO 
CILÍNDRICO. CONFECCIONADA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE. COM ADESIVO DE RECICLAGEM (SÍMBOLO 
INTERNACIONAL DA RECICLAGEM NA COR PRETO) E ADESIVO ´´SECO´´. DIMENSÕES APROXIMADAS: 70X40X40CM. 
*A ENTREGA DEVERÁ ESTAR INCLUSA NO ENDEREÇO DO CONTRATANTE; * DEVERÁ SER FORNECIDO ACOMPANHADO 
DE TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO E MANUAIS EM PORTUGUÊS; * GARANTIA DE UM ANO. 

Total do Fornecedor: R$ 4.446,0000 

17.356.181/0001-96 - ADONAI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME 

Item Descrição
Unidade de 

Fornecimento
Quantidade

Valor 
Unitário 

Valor Global 

24 COMPASSO TÉCNICO UNIDADE 80 R$ 46,0000 R$ 3.680,0000 
Marca: Trident
Fabricante: Trident
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COMPASSO DE PRECISÃO: Compasso de precisão, 12cm de altura, 
abertura aprox. 19,5cm de raio, metal.

Total do Fornecedor: R$ 3.680,0000 

18.912.500/0001-65 - T NAVA SERVICOS DE ASSESSORIA EM PREGOES ELETRONICOS E 

Item Descrição
Unidade de 

Fornecimento
Quantidade

Valor 
Unitário 

Valor Global 

32 MATERIAL PEDAGÓGICO UNIDADE 5 R$ 1.595,9300 R$ 7.979,6500 
Marca: Mueller Abrange
Fabricante: Mueller Abrange
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: KIT SÓLIDOS GEOMÉTRICOS: Kit contendo 37 sólidos geométricos de 
acrílico, com altura aprox. de 15cm, sendo, um cubo, um prisma quadrangular oblíquo, um prisma triangular, um 
paralelepípedo, um prisma pentagonal, um prisma hexagonal, um prisma trapezoidal, um sólido composto de dois 
prismas triangulares, um bloco recortado, um cilindro com esfera inscrita, dois cones de altura e bases diferentes, um 
tronco de cone, um cone seccinado, um cone oblíquo, uma região triangular de revolução, uma semi-esfera, uma esfera 
seccinada, /4 de esfera, uma esfera, uma região semi-circular de revolução, dois cilindros com altura e base diferentes, 
dois cilindros seccionados com alturas e bases diferentes, um cilindro oblíquo, uma região retangular de revolução, um 
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icosaedro, um dodecaedro e octaedro, um tetraedro, uma pirâmide quadrangular oblíqua, uma pirâmide quadrada, uma 
pirâmide pentagonal, uma pirâmide hexagonal e um tronco de pirâmide. 

Total do Fornecedor: R$ 7.979,6500 

79.984.357/0001-01 - ARTFRIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, ESQUADRIAS, ART 

Item Descrição
Unidade de 

Fornecimento
Quantidade

Valor 
Unitário 

Valor Global 

2 ESTANTE UNIDADE 18 R$ 1.370,0000 R$ 24.660,0000 
Marca: ARTFRIO
Fabricante: ARTFRIO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estante 5 planos lisos reforçados (cantoneiras) medindo 920x520x1750, 
planos e colunas, fabricados em chapas (1,2mm e 2,0mm de espessura respectivamente), de aço inoxidável, AISI 304 
liga 18,8, soldado em atmosfera inerte de gás argônio pelo processo TIG (Tungstênio Inerte a Gás) com acabamento 
escovado. Equipamento montado sobre pés niveladores em nylon.

3 ESTANTE UNIDADE 4 R$ 1.086,0000 R$ 4.344,0000 
Marca: ARTFRIO
Fabricante: ARTFRIO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estante 4 planos gradeados reforçados (tubular) medindo 1200x500x1750, 
planos fabricados em chapas (1,2mm de espessura), de aço inoxidável, AISI 304 liga 18,8, soldado em atmosfera inerte 
de gás argônio pelo processo TIG (Tungstênio Inerte a Gás) com acabamento escovado. Equipamento montado sobre 
pés niveladores em nylon

5 MOBILIARIO DE COZINHA UNIDADE 2 R$ 1.154,0000 R$ 2.308,0000 
Marca: ARTFRIO
Fabricante: ARTFRIO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Guichê de devolução com 6 boxes medindo 1200x400x400, fabricado em 
chapa (1,0mm de espessura) de aço inoxidável AISI 304 liga 18,8, soldado em atmosfera inerte de gás argônio pelo 
processo TIG (Tungstênio Inerte a Gás) com acabamento escovado e cantos arredondados.

6 LAVATÓRIO UNIDADE 3 R$ 873,0000 R$ 2.619,0000 
Marca: ARTFRIO
Fabricante: ARTFRIO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lava mãos em aço inox medindo 1100x420x600, com acionamento por 
pedal. Fabricado em chapa (1,2mm de espessura) de aço inoxidável AISI 304 liga 18,8, soldado em atmosfera inerte de 
gás argônio pelo processo TIG (Tungstênio Inerte a Gás) com acabamento escovado. Cuba confeccionada com cantos 
arredondados

Total do Fornecedor: R$ 33.931,0000 

81.045.981/0001-95 - EQUISCOLA EQUIPAMENTOS ESCOLARES LTDA - ME 

Item Descrição
Unidade de 

Fornecimento
Quantidade

Valor 
Unitário 

Valor Global 

18 POLTRONA AUDITÓRIO 
DOBRÁVEL COM PRANCHETA

UNIDADE 400 R$ 473,0000 R$ 189.200,0000 

Marca: Cequipel
Fabricante: Cequipel
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Poltrona para Auditório. Modelo: 303. Poltrona para auditório, com 
espaldar alto, apóia braços e fixa no piso. Dimensões da Poltrona: Entre eixos 550mm, altura do chão ao topo do encosto 
890mm, profundidade da poltrona aberta 690mm, profundidade da poltrona fechada 400mm, altura da borda frontal do 
assento ao piso 440mm. Assento e encosto fabricados em compensado anatômico moldado a quente, oriundo de madeira 
de reflorestamento ou de procedência legal, isento de rachaduras, e deterioração por fungos ou insetos. Assento com 
rebatimento automático e silencioso. Acionamento por molas e buchas de poliacetal auto lubrificantes. Blindagem (capa 
parte inferior) em polipropileno injetado, texturizado, resistente a riscos e impactos, com espessura de 3mm, com micro 
perfurações para proporcionar melhora na absorção sonora e fixado a estrutura de modo a impossibilitar a flexão do 
material e consequentemente a geração de ruído; ou em compensado multilaminado, com 6mm de 0,7mm e com 
acabamento em verniz poliuretano acetinado natural ou tingido. Encosto de rebatimento automático e silencioso, 
posicionando-se à vertical quando não utilizado, estrutura interna em madeira moldada anatomicamente, de espessura 
total de 15mm, compensada a partir de lâminas de madeira de alta dureza, unidas com cola a base de uréia e formol. 
Fixado a estrutura através de buchas metálicas e chapas de aço de 2,5mm de espessura, estampadas e com pintura 
eletrostática pó, tinta híbrida Epóxi/Poliéster, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros. 
Com capa (na face posterior) em polipropileno injetado, texturizado, resistente a riscos e impactos, com espessura de 
3mm, com micro-perfurações para proporcionar melhora na absorção sonora e fixado a estrutura de modo a 
impossibilitar a flexão do material e consequentemente a geração de ruídos. Estofados com espuma de poliuretano 
expandido, de espessura mínima de aproximadamente 80mm. Colada a madeira e revestida com tecido.Fixados a 
estrutura por meio de porcas com garras e parafusos. Sistema rebatível sincronizado automático do assento e encosto 
(quando o usuário se levanta). Recomenda-se sistema de rebatimento através de contra pesos. Tecido de composição 
100% poliéster, cor a ser determinada. Estrutura: estrutura lateral, metálica, totalmente revestida com madeira ou 
polímero.Apóia braços em formato ergonômico, injetados em poliuretano por processo “integral skin” e alma de aço. Nas 
partes metálicas deve ser aplicado tratamento anticorrosivo que assegure resistência corrosão em câmara de névoa de 
no mínimo 300horas, em uma atmosfera conforme a especificação da NBR 8094. Pintura eletrostática a pó, tinta híbrida 
Epóxi/Poliéster, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros, na cor preta. Prever furos internos na 
estrutura para drenagem do líquido de tratamento. A estrutura deve possuir sistema para fixação no piso através de 
sapatas confeccionadas em aço carbono SAE 1010/1020, estampadas e estruturadas, possuindo no mínimo dois furos 
para receber chumbadores de fixação ao piso e soldades a estrutura pelo sistema MIG de forma não aparente. Prancheta 
esvamoteável: prancheta escamoteável em MDP ou MDF de 18mm (mínimo), revestida com BP, na cor a ser 
determinada no pedido. Dimensões aproximadas de 350 x 300mm (largura x comprimento). A prancheta deve possuir 
sistema que possibilite giro e encaixe no braço da cadeira. Prancheta deverá possuir sistema anti pânico. Fixação da 
prancheta com buchas metálicas e parafusos. Bordas devem ter acabamento em fita de PVC ou ABS com raio de 2,5mm. 
. A entrega deverá estar inclusa no endereço do contratante. Cor a ser combinado no pedido emitido pelo contratante. 
Confeccionado de acordo com as normas da ABNT (NBR 15878:2010) e NBR 8094. . As chapas e derivados de madeiras 
devem ser oriundos de áreas de reflorestamento em conformidade com a legislação vigente. Deverá ser fornecido 
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acompanhado de todos os acessórios para instalação. Validade da Proposta: 60 dias corridos a contar da data do 
certame. Garantia: 12 meses, a contar do recebimento definitivo do equipamento instalado.

20 POLTRONA AUDITÓRIO 
DOBRÁVEL COM PRANCHETA

UNIDADE 10 R$ 773,0000 R$ 7.730,0000 

Marca: Cequipel
Fabricante: Cequipel
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Poltrona para auditório. Modelo 303. Poltrona para auditório para pessoas 
obesas com espaldar alto, apóia braços e fixa no piso. Dimensões da poltronas entre eixos de 900mm, altura do chão ao 
topo do encosto de 890mm, profundidade da poltrona aberta de 690mm, profundidade da poltrona fechada 400mm, 
altura da borda frontal do assento ao piso de 440mm. Assento e encosto fabricados em compensado anatômico moldado 
a quente, oriundo de madeira de reflorestamento, isento de rachaduras e deterioração por fungos ou insetos. Assento 
com rebatimento automático e silencioso, acionamento por molas e buchas poliacetal auto-lubrificantes. Blindagem (capa 
parte inferior) em polipropileno injetado, texturizado, resistente a riscos e impactos, com espessura de 3mm, com micro-
perfurações para proporcionar melhora na absorção sonora e fixado a estrutura de modo a impossibilitar a flexão do 
material e consequentemente a geração de ruídos ou em compensado multilaminado com 6mm de espessura, revestido 
com lamina de madeira natural de 0,7mm e com acabamento em verniz poliuretano acetinado natural ou tingido. 
Encosto de rebatimento automático e silencioso, posicionando-se a vertical quando não utilizado, estrutura interna de 
madeira moldada anatomicante, de espessura total de 15mm, compensada, a partir de laminas de alta dureza,unidas 
com cola a base de uréia e formol. Fixada a estrutura através de buchas metálicas e chapas de aço de 2,5mm de 
espessura, estampadas e com pintura elestrostática a pó, tinta híbrida/poliéster, brilhante polimerizada em estufa e 
espessura mínima de 40 micrometros. Com capa (na face posterior)em polipropileno injetado, texturizado, resistente a 
riscos e impactos, com espessura de 3mm, com micro perfurações para proporcionar melhora na absorção sonora e 
fixado a estrutura de modo a impossibilitar a flexão do material e consequentemente a geração de ruídos. Estofados com 
espuma de poliuretano expandido de espessura mínica de 80mm colada a madeira e revestido em tecido 100% poliéster 
com a cor a ser determinada, fixada a estrutura por meio de porcas com garras e parafusos. Sistema rebatível 
sincronizado automático do assento e encosto quando o usuário se levanta. Estrutura lateral metálica totalmente 
revestida com madeira ou polímero. Apóia-braços em formato , ergonômico, injetados em poliuretano por processo 
integral skin, e alma de aço. Partes metálicas com tratamento anticorrosivo que assegure resistência a corrosão em 
câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas conforme a NBR 8094. Pintura eletrostática a pó, tinta híbrida 
epóxi/poliéster, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor preta. A estrutura deverá possuir 
furos internos para drenagem do líquido de tratamento, sistema para fixação no piso através de sapatas confeccionadas 
em aço carbono, SAE 1010/1020, estampadas e estruturadas, possuindo no mínimo 2 furos para receber chumbadores 
de fixação ao piso e soldados a estrutura pelo sistema MIG de forma não aparente. Deverá suportar uma carga de no 
mínimo 250kg. . Prancheta escamoteável em MDF de 18mm revestida em BP com a cor a ser determinada e bordas com 
acabamento em PVC com raio mínimo de 2,5mm, dimensões aproximadas de 350x300mm (largura x comprimento), 
possuindo sistema que possibilite giro e encaixe no braço da cadeira. A prancheta deverá possuir sistema anti-pânico. 
Fixação da prancheta com buchas metálicas e parafusos. A instalação está inclusa no preço cotado, acompanhado de 
todos os acessórios necessários para instalação. As poltronas serão confeccionadas de acordo com as normas da ABNT 
(NBR 15878:2010) e NBR 8094. As chapas e derivados de madeiras são oriundos de ares de reflorestamento conforme 
legislação vigente. Validade da Proposta: 60 dias corridos a contar da data do certame. Garantia: 12 meses, a contar do 
recebimento definitivo do equipamento instalado.

Total do Fornecedor: R$ 196.930,0000 

85.354.306/0003-60 - DUCA MOVEIS LTDA - EPP 

Item Descrição
Unidade de 

Fornecimento
Quantidade

Valor 
Unitário 

Valor Global 

17 CONJUNTO CADEIRAS 
ESPERA

UNIDADE 30 R$ 620,0000 R$ 18.600,0000 

Marca: DUCA
Fabricante: FRISOKAR
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LONGARINA 03 LUGARES - Assento e Encosto Assento Interno em 
compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com pressão de 10 kgf/cm2 e espessura de 
10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível HR, isento de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta 
tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 55 a 60 
kg/m3 e moldada anatômicamente com espessura média de 40 mm. Largura de 490 mm e profundidade de 460mm. 
Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do 
perfil de pvc. De fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resistente a produtos químicos. Encosto 
Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com pressão de 10 kgf/cm2 e 
espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível HR, isento de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação 
de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade 
de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatômicamente com saliência para apoio lombar e espessura média de 40 mm. Largura de 
430 mm e altura de 460 mm.

37 QUADRO BRANCO UNIDADE 10 R$ 681,9900 R$ 6.819,9000 
Marca: DEMOVELLI
Fabricante: DEMOVELLI
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: QUADRO BRANCO EM FORMICA QUADRICULADO: Quadro branco, 
quadriculado confeccionado em MDF, no mínimo 9mm de espessura, sob reposto por laminado melamínico. Moldura em 
alumínio fosco, com canto arredondados e com apoio para apgador. Fixalão incisívekl de altra resistência. Dimensões 
(AXL) 120X400CM

Total do Fornecedor: R$ 25.419,9000 

Valor Global da Ata: R$ 326.762,8800 
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