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ATA DE SESSÃO DE REALIZAÇÃO DE LICITAÇÃO PÚBLICA  -  PREGÃO NA FORMA PRESENCIAL Nº 030/2019  -  MENOR PREÇO-VALOR 
GLOBAL  -  AMPLA CONCORRÊNCIA  -  CREDENCIAMENTO  -  FASE DE LANCES E DE NEGOCIAÇÃO DE VALORES  - HABILITAÇÃO -  
ADJUDICAÇÃO -  CONFECÇÃO E ASSINATURA DA ATA DA SESSÃO. 
 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2019 
PROCESSO Nº 2018.006579 
DEMANDANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS. 
 
 

1. Da Abertura da Sessão 
Às 09 horas do dia 06 do mês de junho do ano de 2019, reuniram-se na sala de Licitações a Pregoeira Ynara Dourado Cabral e os 

membros da Equipe de Apoio: Júlio César França de Mendonça, Clíssia Ferreira Modesto e Rafhael Angelo Barros, designados pelo 
Decreto Municipal nº 255/2019, de 08/02/2019, com base na Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, o Decreto nº 3.555, de 08 de 
agosto de 2000, a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei Complementar 147, de 07 de agosto de 2014, Lei Complementar 
155, de 27 de outubro de 2016, Decreto Federal nº 8.538, de 06 de outubro de 2015, Resolução TCE/TO nº 181/2015, de 1º de Abril de 2015, e, 
subsidiariamente a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, observadas as alterações e atualizações posteriores introduzidas nos referidos 
diplomas legais, para realização dos procedimentos relativos ao processamento do Pregão Presencial Nº 030/2019. 

Inicialmente a Pregoeira declarou aberta a sessão, passando-se ao credenciamento dos representantes das licitantes presentes.  
A Pregoeira informou ao representante presente dos procedimentos a serem adotados durante a Sessão Pública do Pregão, e ressaltou que 

a ausência do mesmo quando da lavratura da Ata, ao final da sessão pública, implicará na preclusão do direito a recurso e na submissão ao 
disposto na mesma.   

 

2. Do Credenciamento  
Declarando aberta a fase de credenciamento a Pregoeira solicitou aos seus representantes que apresentassem os documentos exigidos 

no item 03 do Edital.  
Depois de analisados os documentos pela Equipe de Apoio, foram consideradas credenciadas as empresas abaixo, com os respectivos 

representantes:  
 

EMPRESA  ME / EPP CNPJ/CPF REPRESENTANTE 

2.1. ANTÔNIO PEREIRA DA SILVA 21890218120 MEI 32.528.290/0001-03 Antônio Pereira da Silva 

2.2. DI CASA INDÚSTRIA, COM. E DIST.  MÓVEIS LTDA-ME ME 24.005.267/0001-30 Vilmar Pisone 

2.3. MED LIFE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI EPP 23.191.397/0001-41 Gercival Gonçalves dos Santos Júnior 

2.4. NILTON CEZAR SANTANA DE SOUZA  ME 19.778.452/0001-27 José Luiz Carvalho Riela Júnior 

 
2.1. ANTÔNIO PEREIRA DA SILVA 21890218120, nome fantasia A.S. Planejados, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 

32.528.629/0001-03, com sede Av. Saão Paulo, n/nº, Zona Urbana, CEP: 77.485-000, Dueré-TO; telefone: (63) 9976-4180, e-mail: 
elicajt@gmail.com,  neste ato representado por seu proprietário o Sr. Antônio Pereira da Silva, brasileiro, empresario, portador do 
Documento de Identidade nº 250.745 SSP-TO e do CPF nº 218.902.181-20, residente e domiciliado Rua Princesa Isabel, s/n, Setor 
Aeroporto, Dueré-TO; 

 
2.2. DI CASA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MÓVEIS LTDA-ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 

nº24.005.267/0001-30, com sede na Rua 03, nº1236, Qd26, Lt06, Setor Valdir Lins I, Gurupi-TO, cep: 77.423-110,   telefone: (63)3314-
1048, e-mail: dicasamoveis1@gmail.com, neste ato representada por seu procurador Sr. Vilmar Pisone,  brasileiro, casado, empresário, 
portador da Carteira de Motorista nº 02567538685, RG nº 1012713499 SSP/RS  e do  CPF nº382.483.950-49, residente na Rua Ministro 
Alfredo Nasser, nº888, Aptº101, Centro, Gurupi-TO, CEP: 77.402-080, E-mail: vilmarpisone.vp@gmail.com 

 
2.3. MED LIFE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 23.191.397/0001-41, com 

sede na Alameda das Gardênias, n° 815, Qd. C-3, Lt. 51, Residencial Maria Monteiro, Trindade - Goiás, CEP: 75.384-627, telefone: (62) 3271-
1090, e-mail: medlifehospitalar@hotmail.com,  neste ato representado pelo Sr. Gercival Gonçalves dos Santos Júnior, brasileiro, 
representante comercial, portador do Documento de Identidade nº 3663632 DPC GO  e do CPF nº 708.204.901-30, residente e domiciliado 
Rua TV6, quadra 10, lote 7, Loteamento Tropica Verde, CEP: 74.483-604, oiânia-GO, telefone: (62)9.9452-4365; 

 
2.4. NILTON CEZAR SANTANA DE SOUZA, nome fantasia Elegante Móveis Planejados, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 

nº 19.778.452/0001-27, com sede na Av. Flamboyant, Qd. 24, Lt.21, Parque das Acácias, Gurupi-TO, CEP: 77.125-630, telefone (63) 9 8407-
0529, e-mail: elegantemoveisgpi@hotmail.com, neste ato representada por  seu procurador o Sr. José Luiz Carvalho Riela Júnior, 
brasileiro, solteiro, representante, portador do RG nº 6.093.947.304 SJS/RS, CPF nº 028.867.281-01, residente e domiciliado a Rua Joaquim 
Oliveira, nº 1377, centro, Gurupi-TO, telefone: (063) 9 8401-7333, e-mail; joseluiz.licitante@gmail.com;  

 
3. Aplicação da lei 147/2014 

Não foi aplicado o disposto no art. 48 da Lei 147/2014 . 
 

4. Da declaração de atendimento e da entrega dos envelopes 
Em seguida a Pregoeira solicitou que o interessado credenciado apresentasse a Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos para 

Habilitação e Declaração de Responsabilidades, bem como que entregasse à Equipe de Apoio, os envelopes nº 01 contendo a Proposta e 
o nº 02 contendo a habilitação.  

Aberto pela Equipe de Apoio o primeiro envelope contendo a proposta, a Pregoeira declarou encerrada a fase de credenciamento, 
passando-se à abertura das propostas dos credenciados.  

 
5. Da classificação das propostas 

Abertos todos os envelopes contendo as propostas, a Pregoeira franqueou o acesso de todos os presentes ao conteúdo das mesmas aos 
interessados, solicitando que as rubricassem.  

Após, a Pregoeira e Equipe de Apoio, passaram a análise da adequação das propostas aos requisitos do Edital, considerando que todas as 
propostas estavam adequadas.  

Passou-se, então, à classificação da proposta de menor preço e de todas aquelas cujo preço não extrapolasse a 10% daquela, ficando assim 
classificadas ou desclassificadas para a fase de lance os seguintes licitantes, em ordem crescente de valor:  
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Lote: 1 

Fornecedor CPF/CNPJ Proposta Classif. 
1º  -  MED LIFE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI 23.191.397/0001-41 R$ 368.069,0000 Sim 
2º  -  ANTÔNIO PEREIRA DA SILVA CNPJ 32528629000103 32.528.629/0001-03 R$ 416.000,0000 Sim 
3º  -  NILTON CEZAR SANTANA DE SOUZA 19.778.452/0001-27 R$ 478.982,4000 Sim 
4º  -  DI CASA IND. COM. E DISTRIB.  DE MOVES LTDA - ME 24.005.267/0001-30 R$ 588.620,0000 Não 

 

5.1. PROPOSTA DA EMPRESA: MED LIFE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI 

Item CÓD DESCRIÇÃO Unid Quant Valor Unit.  Valor Total 

1.  46341 

 Armário em mdf na cor carvalho malva  de 15 mm 
suspenso com 3 porta de abrir  em vidro incolor com 5 
prateleiras tamanho 1,50 x 1,90 x 45 fundo em mdf de 6 mm 
na cor carvalho malva  . 

UN 8 
 R$                        

2.707,00  
 R$                                    

21.656,00  

2.  46386 
Armário  em L (1,60 x 1,93 x 0,40) cm com 12 prateleiras de 
4 cm em mdf na cor carvalho malva  15 mm. 

UN 2 
 R$                        

2.933,00  
 R$                                       

5.866,00  

3.  46340 

Armário  em mdf na cor carvalho malva  de 15 mm 
suspenso com 1 porta de abrir  em vidro incolor com 5 
prateleiras tamanho 50 x 1,90 x 45 fundo em mdf de 6 mm 
na cor carvalho malva  . 

UN 8 
 R$                            

903,00  
 R$                                       

7.224,00  

4.  46371 

Armário  inferior para pia em mdf carvalho malva de 15mm 
externo e interno em mdf branco tx de 15mm com4 portas 
de abrir com divisória ao meio, puxador cava e acabamento 
todo em 3mm. Tamanho 1.70x65x60. 

UN 3 
 R$                        

1.050,00  
 R$                                       

3.150,00  

5.  46329 

Armário inferior para pia em mdf carvalho malva de 15mm 
externo e interno em mdf branco tx de 15mm com4 portas 
de abrir com divisória ao meio, puxador cava e acabamento 
todo em 3mm. Tamanho 1.70x65x60. 

UN 2 
 R$                        

1.050,00  
 R$                                       

2.100,00  

6.  46337 

Armário arquivo em L em mdf na cor carvalho malva  
suspenso em módulos sendo 3,50 x 2,85 x 2,30 e 40 
profundidade, com 4 prateleiras  todo na espessura de 3 
mm fundo do armário em mdf de 6 mm  na cor carvalho 
malva . 

UN 1 
 R$                     

17.147,00  
 R$                                    

17.147,00  

7.  46357 

Armário arquivo em mdf  na cor carvalho malva  suspenso 
em módulos sendo 5.95 x 2,24 x 40 profundidade, com 4 
prateleiras  todo na espessura de 3 mm fundo do armário 
em mdf de 6 mm  na cor carvalho malva . 

UN 2 
 R$                     

12.661,00  
 R$                                    

25.322,00  

8.  46358 

Armário arquivo em mdf  na cor carvalho malva  suspenso 
em módulos sendo 4,80 x 2,24 x 40 profundidade, com 4 
prateleiras  todo na espessura de 3 mm fundo do armário 
em mdf de 6 mm  na cor carvalho malva . 

UN 2 
 R$                     

10.214,00  
 R$                                    

20.428,00  

9.  46380 
Armário arquivo suspenso em módulos (360 x 270 x 20 x 
40) fixado na parede em mdf carvalho malva 15mm . 

UN 1 
 R$                        

9.234,00  
 R$                                       

9.234,00  

10.      
           

46388 

Armário de banheiro (105x65x60) com 4 dobradiças 1 
prateleira interna puxadores em perfil de alumínio com 
tampas de proteção em mdf carvalho malva externo e 
interno em mdf branco tx 15mm. 

UN 1 
 R$                            

650,00  
 R$                                           

650,00  

11.      
           

46382 

Armário de cozinha com rodapé em pedra com 20 cm de 
altura na mesma cor do balcão ( 6,60 x 60 x 56) com 1 
gaveteiro com 4 gavetões de 100 x 56 cm  com 8 portas de 
abrir . 1,25 x 60 x 56 com 3 portas de abrir dobradiça de 
metal com mola  e puxadores em perfil de alumínio mdf 
carvalho maval externo e interno em mdf branco tx 15mm. 

UN 1 
 R$                        

4.710,00  
 R$                                       

4.710,00  

12.      
           

46347 

Armário estante em mdf na cor carvalho malva sendo a 
parte de cima em prateleira no tamanho 2,90 x 2,10 x 40 de 
profundidade  contendo 2 basculante com pistão de 100 e 2 
prateleiras parte inferior armário com 4 portas de abrir 
divisória ao meio  vão para frigobar tamanho 2,90 x 80 x 55  

UN 1 
 R$                        

7.989,00  
 R$                                       

7.989,00  

13.      
           

46387 
Armário fixado na parede em módulos (3,10 x 2,70 x 40) 
com 5 prateleiras internas em mdf na cor carvalho malva 
externo e interno mdf branco tx15mm. 

UN 1 
 R$                        

7.951,00  
 R$                                       

7.951,00  

14.      
           

46344 

Armário inferior para pia em mdf carvalho malva 15 mm  
externo e interno mdf branco tx sendo de 2,10 x 60 x 60 
com 4 portas de abrir divisória ao meio com puxador cava 
acabamento espessura 3  mm 

UN 1 
 R$                        

1.197,00  
 R$                                       

1.197,00  

15.      
           

46364 

Armário inferior para pia em mdf carvalho malva 15 mm  
externo e interno mdf branco tx sendo de 2,70 x 60 x 60 
com 6 portas de abrir divisória ao meio com puxador cava 
acabamento espessura 3  mm 

UN 2 
 R$                        

1.539,00  
 R$                                       

3.078,00  

16.      
           

46343 

Armário inferior para pia em mdf carvalho malva DE 15 MM 
externo e interno mdf branco tx sendo de 2,30 x 70 x 60 
com 6 portas de abrir divisória ao meio com puxador cava 
acabamento espessura 3 mm 

UN 9 
 R$                        

1.529,00  
 R$                                    

13.761,00  
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17.      
           

46369 

 Armário inferior para pia em mdf carvalho malva DE 15 
MM externo e interno mdf branco tx sendo de 2,00 x 65 x 60 
com 4 portas de abrir divisória ao meio com puxador cava 
acabamento expessura 3 mm 

UN 2 
 R$                        

1.235,00  
 R$                                       

2.470,00  

18.      
           

46349 

 Armário inferior para pia em mdf carvalho malva DE 15 
MM externo e interno mdf branco tx sendo de 1,60 x 65 x 60 
com 4 portas de abrir divisória ao meio com puxador cava 
acabamento espessura 3 mm 

UN 1 
 R$                            

988,00  
 R$                                           

988,00  

19.      
           

46350 

Armário inferior para pia em mdf na cor carvalho malva  15 
mm externa e interna em mdf na cor branco tx sendo 1,60 x 
65 x 60 com 3 portas de abrir com divisória ao meio fundo 
em mdf na cor branco tx de 6 mm 

UN 4 
 R$                            

988,00  
 R$                                       

3.952,00  

20.      
           

46372 

Armário inferior para pia em mdf na cor carvalho malva  15 
mm externa e interna em mdf na cor branco tx sendo 1,30 x 
65 x 60 com 3 portas de abrir com divisória ao meio fundo 
em mdf na cor branco tx de 6 mm. 

UN 2 
 R$                            

802,00  
 R$                                       

1.604,00  

21.      
           

46352 

Armário inferior para pia em mdf na cor carvalho malva de 
15 mm externo e interno em mdf na cor branco tx  fundo de 
6 mm branco tx com 2 portas de abrir com divisórias ao 
meio tamanho 1,20 x 65 x 60 acabamento de 3 mm  

UN 3 
 R$                            

741,00  
 R$                                       

2.223,00  

22.      
           

46365 

Armário móvel em mdf na cor carvalho malva 15 mm 
externo e  interno em mdf branco tx de 15 mm fundo em 
mdf de 6 mm na cor branco tx sendo 2,00 x 2,50 x 40 com 
rodízios de silicone com freio de 7 cm com 4 portas de abrir 
em vidro incolor de 6 mm  

UN 15 
 R$                        

4.750,00  
 R$                                    

71.250,00  

23.      
           

46389 

armário móvel para medicação –(200 x40x230x20) com 4 
portas de abrir em vidro temperado de 4 mm , 4 prateleiras  
de 4cm de espessura 12 dobradiças 6 rodizio com freio de 
silicone 75mm , puxadores em perfil de alumínio embutido 
com tampas de proteção em mdf na cor carvalho malva 
externo e interno em mdf branco tx 15mm. 

UN 1 
 R$                        

4.370,00  
 R$                                       

4.370,00  

24.      
           

46390 

Armário para balcão balcão com rodapé em pedra com 20 
cm de altura na mesma cor do balcão (3,10 x 1,05 x 60) com 
5 portas de abrir dobradiças de metal com mola, puxador 
em perfil de alumínio, prateleira interna em mdf na cor 
carvalho malva externo e interno em mdf branco tx  15mm. 

UN 1 
 R$                        

3.392,00  
 R$                                       

3.392,00  

25.      
           

46391 

Armário para balcão com rodapé em pedra com 20 cm de 
altura na mesma cor do balcão  com (200 x 185 x 60 x 55 ) 
com 4 portas de abrir dobradiças de metal com mola, 
puxador em perfil de alumínio, prateleira interna em mdf na 
cor carvalho malva externo e interno em mdf branco tx 
15mm.  

UN 1 
 R$                        

3.515,00  
 R$                                       

3.515,00  

26.      
           

46383 

Armário para cozinha (3,60 x 60 x 55) com rodapé em 
pedra com 20 cm de altura na mesma cor do balcão com 6 
portas de abrir dobradiças de metal com molas prateleiras 
interna com puxador em perfil de alumínio em mdf na cor 
carvalho malva externo e interno mdf branco tx 15mm. 

UN 1 
 R$                        

2.052,00  
 R$                                       

2.052,00  

27.      
           

46354 

Armário para pia inferior em mdf na cor carvalho malva 15 
mm externo e interno em mdf na cor branco tx  fundo em 
mdf branco 6 mm  com 4 portas de abrir divisória ao meio 
puxador cava tamanho 1,70 x 65 x 60 acabamento todo em 
3 mm  

UN 3 
 R$                        

1.050,00  
 R$                                       

3.150,00  

28.      
           

46356 

Armário prateleira   suspensa  em mdf na cor carvalho 
malva sendo com  3,10x 2,70 x 34 fundo em mdf de 6 mm na 
cor carvalho malva com 5 prateleiras  todo o móvel com a 
espessura de 3 mm 

UN 2 
 R$                        

7.960,00  
 R$                                    

15.920,00  

29.      
           

46336 

Armário prateleira  suspensa  em mdf na cor carvalho malva 
sendo com  3,50 x 2,70 x 35 fundo em mdf de 6 mm na cor 
carvalho malva com 5 prateleiras  todo o móvel com a 
espessura de 3 mm 

UN 1 
 R$                        

8.964,00  
 R$                                       

8.964,00  

30.      
           

46342 

Armário superior da pia em mdf carvalho malva DE 15 MM 
externo e interno mdf branco tx sendo de 2,30 x 50 x 35 
com  3 portas basculantes de 90  com puxador cava 
acabamento espessura 3 mm 

UN 9 
 R$                        

1.093,00  
 R$                                       

9.837,00  

31.      
           

46370 

Armário superior para pia em mdf carvalho malva de 15mm 
externo e interno em mdf branco tx de 15mm com3 portas 
basculante tamanho 1,70x50x35 puxador cava e 
acabamento todo em 3mm. 

UN 2 
 R$                            

807,00  
 R$                                       

1.614,00  

32.      
           

46351 

Armário suspenso em mdf na cor carvalho malva de 15 mm 
externo e interno em mdf na cor branco tx fundo em mdf na 
cor branco de 6 mm com  divisória ao meio 2 portas de 
vidro incolor 6 mm  de abrir no mesmo sentido esquerdo 
tamanho 1,00 x 1,90 x 40 de profundidade . 

UN 6 
 R$                        

1.805,00  
 R$                                    

10.830,00  

33.      46379  Armário suspenso em módulos com (325 x 270 x 40 ) com UN 1  R$                         R$                                       

mailto:cpl@gurupi.to.gov.br
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           5 prateleiras de 5cm de espessura em mdf na cor carvalho 
malva 15mm  

8.336,00  8.336,00  

34.      
           

46395 

Armário suspenso em módulos com 3 portas de correr em 
perfil G 4 prateleiras internas   de 4cm de espessura (310 x 
40 x 270) em mdf na cor carvalho malva externo e interno 
branco tx 15mm. 

UN 1 
 R$                        

7.951,00  
 R$                                       

7.951,00  

35.      
           

46392 

Armário suspenso fixado na parede 3 portas em vidro 
temperado de 4 mm porta de abrir (1,50 x 40x 1,90) com 5 
prateleiras de 2 cm  e 12 dobradiças em mdf carvalho malva  
15mm 

UN 2 
 R$                        

2.707,00  
 R$                                       

5.414,00  

36.      
           

46381 

Balcão ( 200 cm x72 cm x 60 cm x 10 cm  x 5cm  ) com  
gaveteiro móvel  de 4 gavetas  com tranca e puxador em 
perfil de alumínio , corrediças em trilhos telescópico larga e 
rodas de silicone de 50 mm em  mdf na cor carvalho malva 
externo e interno em mdf branco tx de 15mm. 

UN 1 
 R$                        

1.450,00  
 R$                                       

1.450,00  

37.      
           

46359 

 Balcão em mdf na cor carvalho malva  de 15 mm sendo 3,10 
x 75 x80 com divisória ao meio  com contendo 2 gavetas de 
cada lado da divisória com corrediça telescópica de 50 larga 
puxador em cava ACABAMENTO EXPESSURA 5 MM obs: 
saia com 70 cm  

UN 2 
 R$                        

2.138,00  
 R$                                       

4.276,00  

38.      
           

46339 

 Balcão mdf na cor carvalho malva  de 15 mm sendo 3,57 x 
75 x80 com divisória ao meio  com contendo 2 gavetas de 
cada lado da divisória com corrediça telescópica de 50 larga 
puxador em cava ACABAMENTO EXPESSURA 5 MM obs: 
saia com 70 cm  

UN 1 
 R$                        

2.545,00  
 R$                                       

2.545,00  

39.      
           

46338 
Balcão suspenso em mdf na cor carvalho malva de 15 mm 
tamanho 1,20 x 55 x 60 será fixado nas laterais da parede 
saia de 55 cm espessura do móvel 5 mm 

UN 3 
 R$                            

627,00  
 R$                                       

1.881,00  

40.      
           

46366 
Balcão suspenso em mdf na cor carvalho malva de 15 mm 
tamanho 1,20 x 55 x 60 sera fixado nas laterais da parede 
saia de 55 cm espessura do móvel 5 mm 

UN 3 
 R$                            

627,00  
 R$                                       

1.881,00  

41.      
           

46346 

EXPURGO: armário em mdf para pia inferior na cor 
carvalho malva 15MM externo e interno mdf branco tx 
sendo 2,75 x 60 x 65 com divisória ao meio 6 portas de abrir 
com puxador cava acabamento espessura 3 mm 

UN 3 
 R$                        

1.568,00  
 R$                                       

4.704,00  

42.      
           

46385 

Gaveteiro com 2 gavetões, (135 x 56 x 60 x 20)  com 
corrediças em trilho telescópico de 45 larga puxador em 
perfil de alumínio com rodapé em pedra com 20 cm de 
altura na mesma cor do balcão em mdf na cor carvalho 
malva externo e interno mdf branco tx 15mm. 

UN 1 
 R$                            

718,00  
 R$                                           

718,00  

43.      
           

46348 

Mesa   móvel em mdf na cor carvalho malva DE 15 MM 
sendo 1,50 x 60 x 75 com rodízios com freio de silicone de 5 
mm e saia com 70 cm com 2 gavetas de 35 x 25 x 50 com 
corrediças telescópica  largas de 45 

UN 34 
 R$                            

650,00  
 R$                                    

22.100,00  

44.      
           

46393 
Mesa com (2,15 x1,20 ) com tampo de 8 cm base de 40 cm 
em mdf na cor carvalho malva  15mm. 

UN 2 
 R$                        

1.100,00  
 R$                                       

2.200,00  

45.      
           

46399 
Mesa móvel com (3,50 x1,20 x 75) com tampo de 8cm base 
de 40 cm em mdf na cor carvalho malva.  

UN 1 
 R$                        

2.400,00  
 R$                                       

2.400,00  

46.      
           

46355 
Mesa móvel em mdf na cor carvalho malva de 15 mm com 
rodizio de silicone de 5 mm com freio  tamanho 1,00 x 75 x 
60 espessura da mesa 5 mm  

UN 5 
 R$                            

358,00  
 R$                                       

1.790,00  

47.      
           

46394 
REFEITÓRIO- mesa com (3,00 x1,20 x 67)  com tampo de 8 
cm base de 40 cm  em mdf na cor carvalho malva 15mm. 

UN 1 
 R$                        

2.560,00  
 R$                                       

2.560,00  

48.      
           

46384 

Um gaveteiro com 2 gavetas (37 x 55 x 60 x 20) para 
temperos com corrediça em trilho telescópico, puxador em 
perfil de alumínio com rodapé em pedra com 20 cm de 
altura na mesma cor do balcão em mdf na cor carvalho 
malva externo e interno  mdf branco tx 15mm. 

UN 1 
 R$                            

269,00  
 R$                                           

269,00  

VALOR GLOBAL INICIAL DA PROPOSTA: R$  368.069,00 (Trezentos e sessenta e oito mil sessenta e nove reais).  
 
 

5.2. PROPOSTA DA EMPRESA: ANTÔNIO PEREIRA DA SILVA CNPJ 32528629000103 

Item CÓD DESCRIÇÃO Unid Quant Valor Unit.  Valor Total 

1.  46341 

 Armário em mdf na cor carvalho malva  de 15 mm 
suspenso com 3 porta de abrir  em vidro incolor com 5 
prateleiras tamanho 1,50 x 1,90 x 45 fundo em mdf de 6 mm 
na cor carvalho malva  . 

UN 8 
 R$                        

2.500,00  
 R$                                    

20.000,00  

2.  46386 
Armário  em L (1,60 x 1,93 x 0,40) cm com 12 prateleiras de 
4 cm em mdf na cor carvalho malva  15 mm. 

UN 2 
 R$                        

3.000,00  
 R$                                       

6.000,00  

3.  46340 

Armário  em mdf na cor carvalho malva  de 15 mm 
suspenso com 1 porta de abrir  em vidro incolor com 5 
prateleiras tamanho 50 x 1,90 x 45 fundo em mdf de 6 mm 
na cor carvalho malva  . 

UN 8 
 R$                        

1.100,00  
 R$                                       

8.800,00  
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4.  46371 

Armário  inferior para pia em mdf carvalho malva de 15mm 
externo e interno em mdf branco tx de 15mm com4 portas 
de abrir com divisória ao meio, puxador cava e acabamento 
todo em 3mm. Tamanho 1.70x65x60. 

UN 3 
 R$                        

1.000,00  
 R$                                       

3.000,00  

5.  46329 

Armário inferior para pia em mdf carvalho malva de 15mm 
externo e interno em mdf branco tx de 15mm com4 portas 
de abrir com divisória ao meio, puxador cava e acabamento 
todo em 3mm. Tamanho 1.70x65x60. 

UN 2 
 R$                        

1.000,00  
 R$                                       

2.000,00  

6.  46337 

Armário arquivo em L em mdf na cor carvalho malva  
suspenso em módulos sendo 3,50 x 2,85 x 2,30 e 40 
profundidade, com 4 prateleiras  todo na espessura de 3 
mm fundo do armário em mdf de 6 mm  na cor carvalho 
malva . 

UN 1 
 R$                        

7.000,00  
 R$                                       

7.000,00  

7.  46357 

Armário arquivo em mdf  na cor carvalho malva  suspenso 
em módulos sendo 5.95 x 2,24 x 40 profundidade, com 4 
prateleiras  todo na espessura de 3 mm fundo do armário 
em mdf de 6 mm  na cor carvalho malva . 

UN 2 
 R$                     

10.000,00  
 R$                                    

20.000,00  

8.  46358 

Armário arquivo em mdf  na cor carvalho malva  suspenso 
em módulos sendo 4,80 x 2,24 x 40 profundidade, com 4 
prateleiras  todo na espessura de 3 mm fundo do armário 
em mdf de 6 mm  na cor carvalho malva . 

UN 2 
 R$                     

10.000,00  
 R$                                    

20.000,00  

9.  46380 
Armário arquivo suspenso em módulos (360 x 270 x 20 x 
40) fixado na parede em mdf carvalho malva 15mm . 

UN 1 
 R$                        

7.000,00  
 R$                                       

7.000,00  

10.      
           

46388 

Armário de banheiro (105x65x60) com 4 dobradiças 1 
prateleira interna puxadores em perfil de alumínio com 
tampas de proteção em mdf carvalho malva externo e 
interno em mdf branco tx 15mm. 

UN 1 
 R$                            

800,00  
 R$                                           

800,00  

11.      
           

46382 

Armário de cozinha com rodapé em pedra com 20 cm de 
altura na mesma cor do balcão ( 6,60 x 60 x 56) com 1 
gaveteiro com 4 gavetões de 100 x 56 cm  com 8 portas de 
abrir . 1,25 x 60 x 56 com 3 portas de abrir dobradiça de 
metal com mola  e puxadores em perfil de alumínio mdf 
carvalho maval externo e interno em mdf branco tx 15mm. 

UN 1 
 R$                        

8.000,00  
 R$                                       

8.000,00  

12.      
           

46347 

Armário estante em mdf na cor carvalho malva sendo a 
parte de cima em prateleira no tamanho 2,90 x 2,10 x 40 de 
profundidade  contendo 2 basculante com pistão de 100 e 2 
prateleiras parte inferior armário com 4 portas de abrir 
divisória ao meio  vão para frigobar tamanho 2,90 x 80 x 55  

UN 1 
 R$                        

8.000,00  
 R$                                       

8.000,00  

13.      
           

46387 
Armário fixado na parede em módulos (3,10 x 2,70 x 40) 
com 5 prateleiras internas em mdf na cor carvalho malva 
externo e interno mdf branco tx15mm. 

UN 1 
 R$                        

7.000,00  
 R$                                       

7.000,00  

14.      
           

46344 

Armário inferior para pia em mdf carvalho malva 15 mm  
externo e interno mdf branco tx sendo de 2,10 x 60 x 60 
com 4 portas de abrir divisória ao meio com puxador cava 
acabamento espessura 3  mm 

UN 1 
 R$                        

1.600,00  
 R$                                       

1.600,00  

15.      
           

46364 

Armário inferior para pia em mdf carvalho malva 15 mm  
externo e interno mdf branco tx sendo de 2,70 x 60 x 60 
com 6 portas de abrir divisória ao meio com puxador cava 
acabamento espessura 3  mm 

UN 2 
 R$                        

2.300,00  
 R$                                       

4.600,00  

16.      
           

46343 

Armário inferior para pia em mdf carvalho malva DE 15 MM 
externo e interno mdf branco tx sendo de 2,30 x 70 x 60 
com 6 portas de abrir divisória ao meio com puxador cava 
acabamento espessura 3 mm 

UN 9 
 R$                        

1.800,00  
 R$                                    

16.200,00  

17.      
           

46369 

 Armário inferior para pia em mdf carvalho malva DE 15 
MM externo e interno mdf branco tx sendo de 2,00 x 65 x 60 
com 4 portas de abrir divisória ao meio com puxador cava 
acabamento expessura 3 mm 

UN 2 
 R$                        

1.600,00  
 R$                                       

3.200,00  

18.      
           

46349 

 Armário inferior para pia em mdf carvalho malva DE 15 
MM externo e interno mdf branco tx sendo de 1,60 x 65 x 60 
com 4 portas de abrir divisória ao meio com puxador cava 
acabamento espessura 3 mm 

UN 1 
 R$                        

1.300,00  
 R$                                       

1.300,00  

19.      
           

46350 

Armário inferior para pia em mdf na cor carvalho malva  15 
mm externa e interna em mdf na cor branco tx sendo 1,60 x 
65 x 60 com 3 portas de abrir com divisória ao meio fundo 
em mdf na cor branco tx de 6 mm 

UN 4 
 R$                        

1.100,00  
 R$                                       

4.400,00  

20.      
           

46372 

Armário inferior para pia em mdf na cor carvalho malva  15 
mm externa e interna em mdf na cor branco tx sendo 1,30 x 
65 x 60 com 3 portas de abrir com divisória ao meio fundo 
em mdf na cor branco tx de 6 mm. 

UN 2 
 R$                        

1.100,00  
 R$                                       

2.200,00  

21.      
           

46352 

Armário inferior para pia em mdf na cor carvalho malva de 
15 mm externo e interno em mdf na cor branco tx  fundo de 
6 mm branco tx com 2 portas de abrir com divisórias ao 
meio tamanho 1,20 x 65 x 60 acabamento de 3 mm  

UN 3 
 R$                            

800,00  
 R$                                       

2.400,00  

22.      46365 Armário móvel em mdf na cor carvalho malva 15 mm UN 15  R$                         R$                                    
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           externo e  interno em mdf branco tx de 15 mm fundo em 
mdf de 6 mm na cor branco tx sendo 2,00 x 2,50 x 40 com 
rodízios de silicone com freio de 7 cm com 4 portas de abrir 
em vidro incolor de 6 mm  

5.000,00  75.000,00  

23.      
           

46389 

armário móvel para medicação –(200 x40x230x20) com 4 
portas de abrir em vidro temperado de 4 mm , 4 prateleiras  
de 4cm de espessura 12 dobradiças 6 rodizio com freio de 
silicone 75mm , puxadores em perfil de alumínio embutido 
com tampas de proteção em mdf na cor carvalho malva 
externo e interno em mdf branco tx 15mm. 

UN 1 
 R$                        

4.500,00  
 R$                                       

4.500,00  

24.      
           

46390 

Armário para balcão balcão com rodapé em pedra com 20 
cm de altura na mesma cor do balcão (3,10 x 1,05 x 60) com 
5 portas de abrir dobradiças de metal com mola, puxador 
em perfil de alumínio, prateleira interna em mdf na cor 
carvalho malva externo e interno em mdf branco tx  15mm. 

UN 1 
 R$                        

3.400,00  
 R$                                       

3.400,00  

25.      
           

46391 

Armário para balcão com rodapé em pedra com 20 cm de 
altura na mesma cor do balcão  com (200 x 185 x 60 x 55 ) 
com 4 portas de abrir dobradiças de metal com mola, 
puxador em perfil de alumínio, prateleira interna em mdf na 
cor carvalho malva externo e interno em mdf branco tx 
15mm.  

UN 1 
 R$                        

4.000,00  
 R$                                       

4.000,00  

26.      
           

46383 

Armário para cozinha (3,60 x 60 x 55) com rodapé em 
pedra com 20 cm de altura na mesma cor do balcão com 6 
portas de abrir dobradiças de metal com molas prateleiras 
interna com puxador em perfil de alumínio em mdf na cor 
carvalho malva externo e interno mdf branco tx 15mm. 

UN 1 
 R$                        

3.000,00  
 R$                                       

3.000,00  

27.      
           

46354 

Armário para pia inferior em mdf na cor carvalho malva 15 
mm externo e interno em mdf na cor branco tx  fundo em 
mdf branco 6 mm  com 4 portas de abrir divisória ao meio 
puxador cava tamanho 1,70 x 65 x 60 acabamento todo em 
3 mm  

UN 3 
 R$                        

1.200,00  
 R$                                       

3.600,00  

28.      
           

46356 

Armário prateleira   suspensa  em mdf na cor carvalho 
malva sendo com  3,10x 2,70 x 34 fundo em mdf de 6 mm na 
cor carvalho malva com 5 prateleiras  todo o móvel com a 
espessura de 3 mm 

UN 2 
 R$                        

6.000,00  
 R$                                    

12.000,00  

29.      
           

46336 

Armário prateleira  suspensa  em mdf na cor carvalho malva 
sendo com  3,50 x 2,70 x 35 fundo em mdf de 6 mm na cor 
carvalho malva com 5 prateleiras  todo o móvel com a 
espessura de 3 mm 

UN 1 
 R$                        

8.000,00  
 R$                                       

8.000,00  

30.      
           

46342 

Armário superior da pia em mdf carvalho malva DE 15 MM 
externo e interno mdf branco tx sendo de 2,30 x 50 x 35 
com  3 portas basculantes de 90  com puxador cava 
acabamento espessura 3 mm 

UN 9 
 R$                        

1.400,00  
 R$                                    

12.600,00  

31.      
           

46370 

Armário superior para pia em mdf carvalho malva de 15mm 
externo e interno em mdf branco tx de 15mm com3 portas 
basculante tamanho 1,70x50x35 puxador cava e 
acabamento todo em 3mm. 

UN 2 
 R$                        

1.000,00  
 R$                                       

2.000,00  

32.      
           

46351 

Armário suspenso em mdf na cor carvalho malva de 15 mm 
externo e interno em mdf na cor branco tx fundo em mdf na 
cor branco de 6 mm com  divisória ao meio 2 portas de 
vidro incolor 6 mm  de abrir no mesmo sentido esquerdo 
tamanho 1,00 x 1,90 x 40 de profundidade . 

UN 6 
 R$                        

2.000,00  
 R$                                    

12.000,00  

33.      
           

46379 
 Armário suspenso em módulos com (325 x 270 x 40 ) com 
5 prateleiras de 5cm de espessura em mdf na cor carvalho 
malva 15mm  

UN 1 
 R$                        

7.500,00  
 R$                                       

7.500,00  

34.      
           

46395 

Armário suspenso em módulos com 3 portas de correr em 
perfil G 4 prateleiras internas   de 4cm de espessura (310 x 
40 x 270) em mdf na cor carvalho malva externo e interno 
branco tx 15mm. 

UN 1 
 R$                        

8.000,00  
 R$                                       

8.000,00  

35.      
           

46392 

Armário suspenso fixado na parede 3 portas em vidro 
temperado de 4 mm porta de abrir (1,50 x 40x 1,90) com 5 
prateleiras de 2 cm  e 12 dobradiças em mdf carvalho malva  
15mm 

UN 2 
 R$                        

2.300,00  
 R$                                       

4.600,00  

36.      
           

46381 

Balcão ( 200 cm x72 cm x 60 cm x 10 cm  x 5cm  ) com  
gaveteiro móvel  de 4 gavetas  com tranca e puxador em 
perfil de alumínio , corrediças em trilhos telescópico larga e 
rodas de silicone de 50 mm em  mdf na cor carvalho malva 
externo e interno em mdf branco tx de 15mm. 

UN 1 
 R$                        

2.000,00  
 R$                                       

2.000,00  

37.      
           

46359 

 Balcão em mdf na cor carvalho malva  de 15 mm sendo 3,10 
x 75 x80 com divisória ao meio  com contendo 2 gavetas de 
cada lado da divisória com corrediça telescópica de 50 larga 
puxador em cava ACABAMENTO EXPESSURA 5 MM obs: 
saia com 70 cm  

UN 2 
 R$                        

3.000,00  
 R$                                       

6.000,00  

38.      
           

46339 
 Balcão mdf na cor carvalho malva  de 15 mm sendo 3,57 x 
75 x80 com divisória ao meio  com contendo 2 gavetas de 

UN 1 
 R$                        

4.000,00  
 R$                                       

4.000,00  
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cada lado da divisória com corrediça telescópica de 50 larga 
puxador em cava ACABAMENTO EXPESSURA 5 MM obs: 
saia com 70 cm  

39.      
           

46338 
Balcão suspenso em mdf na cor carvalho malva de 15 mm 
tamanho 1,20 x 55 x 60 será fixado nas laterais da parede 
saia de 55 cm espessura do móvel 5 mm 

UN 3 
 R$                        

1.000,00  
 R$                                       

3.000,00  

40.      
           

46366 
Balcão suspenso em mdf na cor carvalho malva de 15 mm 
tamanho 1,20 x 55 x 60 sera fixado nas laterais da parede 
saia de 55 cm espessura do móvel 5 mm 

UN 3 
 R$                        

1.000,00  
 R$                                       

3.000,00  

41.      
           

46346 

EXPURGO: armário em mdf para pia inferior na cor 
carvalho malva 15MM externo e interno mdf branco tx 
sendo 2,75 x 60 x 65 com divisória ao meio 6 portas de abrir 
com puxador cava acabamento espessura 3 mm 

UN 3 
 R$                        

2.500,00  
 R$                                       

7.500,00  

42.      
           

46385 

Gaveteiro com 2 gavetões, (135 x 56 x 60 x 20)  com 
corrediças em trilho telescópico de 45 larga puxador em 
perfil de alumínio com rodapé em pedra com 20 cm de 
altura na mesma cor do balcão em mdf na cor carvalho 
malva externo e interno mdf branco tx 15mm. 

UN 1 
 R$                            

800,00  
 R$                                           

800,00  

43.      
           

46348 

Mesa   móvel em mdf na cor carvalho malva DE 15 MM 
sendo 1,50 x 60 x 75 com rodízios com freio de silicone de 5 
mm e saia com 70 cm com 2 gavetas de 35 x 25 x 50 com 
corrediças telescópica  largas de 45 

UN 34 
 R$                        

1.800,00  
 R$                                    

61.200,00  

44.      
           

46393 
Mesa com (2,15 x1,20 ) com tampo de 8 cm base de 40 cm 
em mdf na cor carvalho malva  15mm. 

UN 2 
 R$                        

1.800,00  
 R$                                       

3.600,00  

45.      
           

46399 
Mesa móvel com (3,50 x1,20 x 75) com tampo de 8cm base 
de 40 cm em mdf na cor carvalho malva.  

UN 1 
 R$                        

3.000,00  
 R$                                       

3.000,00  

46.      
           

46355 
Mesa móvel em mdf na cor carvalho malva de 15 mm com 
rodizio de silicone de 5 mm com freio  tamanho 1,00 x 75 x 
60 espessura da mesa 5 mm  

UN 5 
 R$                            

900,00  
 R$                                       

4.500,00  

47.      
           

46394 
REFEITÓRIO- mesa com (3,00 x1,20 x 67)  com tampo de 8 
cm base de 40 cm  em mdf na cor carvalho malva 15mm. 

UN 1 
 R$                        

3.000,00  
 R$                                       

3.000,00  

48.      
           

46384 

Um gaveteiro com 2 gavetas (37 x 55 x 60 x 20) para 
temperos com corrediça em trilho telescópico, puxador em 
perfil de alumínio com rodapé em pedra com 20 cm de 
altura na mesma cor do balcão em mdf na cor carvalho 
malva externo e interno  mdf branco tx 15mm. 

UN 1 
 R$                            

700,00  
 R$                                           

700,00  

VALOR GLOBAL INICIAL DA PROPOSTA: R$ 416.000,00 (Quatrocentos e dezesseis mil  reais).  
 
 

5.3. PROPOSTA DA EMPRESA: NILTON CEZAR SANTANA DE SOUZA 

Item CÓD DESCRIÇÃO Unid Quant Valor Unit.  Valor Total 

1.  46341 

 Armário em mdf na cor carvalho malva  de 15 mm 
suspenso com 3 porta de abrir  em vidro incolor com 5 
prateleiras tamanho 1,50 x 1,90 x 45 fundo em mdf de 6 mm 
na cor carvalho malva  . 

UN 8 
 R$             

2.554,62  
 R$                     

20.436,96  

2.  46386 
Armário  em L (1,60 x 1,93 x 0,40) cm com 12 prateleiras de 
4 cm em mdf na cor carvalho malva  15 mm. 

UN 2 
 R$             

3.177,01  
 R$                       

6.354,02  

3.  46340 

Armário  em mdf na cor carvalho malva  de 15 mm 
suspenso com 1 porta de abrir  em vidro incolor com 5 
prateleiras tamanho 50 x 1,90 x 45 fundo em mdf de 6 mm 
na cor carvalho malva  . 

UN 8 
 R$                

963,35  
 R$                       

7.706,80  

4.  46371 

Armário  inferior para pia em mdf carvalho malva de 15mm 
externo e interno em mdf branco tx de 15mm com4 portas 
de abrir com divisória ao meio, puxador cava e acabamento 
todo em 3mm. Tamanho 1.70x65x60. 

UN 3 
 R$             

1.212,02  
 R$                       

3.636,06  

5.  46329 

Armário inferior para pia em mdf carvalho malva de 15mm 
externo e interno em mdf branco tx de 15mm com4 portas 
de abrir com divisória ao meio, puxador cava e acabamento 
todo em 3mm. Tamanho 1.70x65x60. 

UN 2 
 R$             

1.293,16  
 R$                       

2.586,32  

6.  46337 

Armário arquivo em L em mdf na cor carvalho malva  
suspenso em módulos sendo 3,50 x 2,85 x 2,30 e 40 
profundidade, com 4 prateleiras  todo na espessura de 3 
mm fundo do armário em mdf de 6 mm  na cor carvalho 
malva . 

UN 1 
 R$           

13.080,50  
 R$                     

13.080,50  

7.  46357 

Armário arquivo em mdf  na cor carvalho malva  suspenso 
em módulos sendo 5.95 x 2,24 x 40 profundidade, com 4 
prateleiras  todo na espessura de 3 mm fundo do armário 
em mdf de 6 mm  na cor carvalho malva . 

UN 2 
 R$           

12.701,00  
 R$                     

25.402,00  

8.  46358 

Armário arquivo em mdf  na cor carvalho malva  suspenso 
em módulos sendo 4,80 x 2,24 x 40 profundidade, com 4 
prateleiras  todo na espessura de 3 mm fundo do armário 
em mdf de 6 mm  na cor carvalho malva . 

UN 2 
 R$             

8.948,50  
 R$                     

17.897,00  

9.  46380 Armário arquivo suspenso em módulos (360 x 270 x 20 x UN 1  R$              R$                       
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40) fixado na parede em mdf carvalho malva 15mm . 9.720,82  9.720,82  

10.      
           

46388 

Armário de banheiro (105x65x60) com 4 dobradiças 1 
prateleira interna puxadores em perfil de alumínio com 
tampas de proteção em mdf carvalho malva externo e 
interno em mdf branco tx 15mm. 

UN 1 
 R$             

1.151,82  
 R$                       

1.151,82  

11.      
           

46382 

Armário de cozinha com rodapé em pedra com 20 cm de 
altura na mesma cor do balcão ( 6,60 x 60 x 56) com 1 
gaveteiro com 4 gavetões de 100 x 56 cm  com 8 portas de 
abrir . 1,25 x 60 x 56 com 3 portas de abrir dobradiça de 
metal com mola  e puxadores em perfil de alumínio mdf 
carvalho maval externo e interno em mdf branco tx 15mm. 

UN 1 
 R$             

4.875,82  
 R$                       

4.875,82  

12.      
           

46347 

Armário estante em mdf na cor carvalho malva sendo a 
parte de cima em prateleira no tamanho 2,90 x 2,10 x 40 de 
profundidade  contendo 2 basculante com pistão de 100 e 2 
prateleiras parte inferior armário com 4 portas de abrir 
divisória ao meio  vão para frigobar tamanho 2,90 x 80 x 55  

UN 1 
 R$             

9.786,82  
 R$                       

9.786,82  

13.      
           

46387 
Armário fixado na parede em módulos (3,10 x 2,70 x 40) 
com 5 prateleiras internas em mdf na cor carvalho malva 
externo e interno mdf branco tx15mm. 

UN 1 
 R$             

8.438,32  
 R$                       

8.438,32  

14.      
           

46344 

Armário inferior para pia em mdf carvalho malva 15 mm  
externo e interno mdf branco tx sendo de 2,10 x 60 x 60 
com 4 portas de abrir divisória ao meio com puxador cava 
acabamento espessura 3  mm 

UN 1 
 R$             

1.823,32  
 R$                       

1.823,32  

15.      
           

46364 

Armário inferior para pia em mdf carvalho malva 15 mm  
externo e interno mdf branco tx sendo de 2,70 x 60 x 60 
com 6 portas de abrir divisória ao meio com puxador cava 
acabamento espessura 3  mm 

UN 2 
 R$             

2.008,91  
 R$                       

4.017,82  

16.      
           

46343 

Armário inferior para pia em mdf carvalho malva DE 15 MM 
externo e interno mdf branco tx sendo de 2,30 x 70 x 60 
com 6 portas de abrir divisória ao meio com puxador cava 
acabamento espessura 3 mm 

UN 9 
 R$             

1.827,22  
 R$                     

16.444,98  

17.      
           

46369 

 Armário inferior para pia em mdf carvalho malva DE 15 
MM externo e interno mdf branco tx sendo de 2,00 x 65 x 60 
com 4 portas de abrir divisória ao meio com puxador cava 
acabamento expessura 3 mm 

UN 2 
 R$             

1.573,41  
 R$                       

3.146,82  

18.      
           

46349 

 Armário inferior para pia em mdf carvalho malva DE 15 
MM externo e interno mdf branco tx sendo de 1,60 x 65 x 60 
com 4 portas de abrir divisória ao meio com puxador cava 
acabamento espessura 3 mm 

UN 1 
 R$             

1.550,82  
 R$                       

1.550,82  

19.      
           

46350 

Armário inferior para pia em mdf na cor carvalho malva  15 
mm externa e interna em mdf na cor branco tx sendo 1,60 x 
65 x 60 com 3 portas de abrir com divisória ao meio fundo 
em mdf na cor branco tx de 6 mm 

UN 4 
 R$             

1.185,70  
 R$                       

4.742,80  

20.      
           

46372 

Armário inferior para pia em mdf na cor carvalho malva  15 
mm externa e interna em mdf na cor branco tx sendo 1,30 x 
65 x 60 com 3 portas de abrir com divisória ao meio fundo 
em mdf na cor branco tx de 6 mm. 

UN 2 
 R$             

1.107,91  
 R$                       

2.215,82  

21.      
           

46352 

Armário inferior para pia em mdf na cor carvalho malva de 
15 mm externo e interno em mdf na cor branco tx  fundo de 
6 mm branco tx com 2 portas de abrir com divisórias ao 
meio tamanho 1,20 x 65 x 60 acabamento de 3 mm  

UN 3 
 R$                

960,27  
 R$                       

2.880,81  

22.      
           

46365 

Armário móvel em mdf na cor carvalho malva 15 mm 
externo e  interno em mdf branco tx de 15 mm fundo em 
mdf de 6 mm na cor branco tx sendo 2,00 x 2,50 x 40 com 
rodízios de silicone com freio de 7 cm com 4 portas de abrir 
em vidro incolor de 6 mm  

UN 15 
 R$             

4.308,46  
 R$                     

64.626,90  

23.      
           

46389 

armário móvel para medicação –(200 x40x230x20) com 4 
portas de abrir em vidro temperado de 4 mm , 4 prateleiras  
de 4cm de espessura 12 dobradiças 6 rodizio com freio de 
silicone 75mm , puxadores em perfil de alumínio embutido 
com tampas de proteção em mdf na cor carvalho malva 
externo e interno em mdf branco tx 15mm. 

UN 1 
 R$             

5.730,82  
 R$                       

5.730,82  

24.      
           

46390 

Armário para balcão balcão com rodapé em pedra com 20 
cm de altura na mesma cor do balcão (3,10 x 1,05 x 60) com 
5 portas de abrir dobradiças de metal com mola, puxador 
em perfil de alumínio, prateleira interna em mdf na cor 
carvalho malva externo e interno em mdf branco tx  15mm. 

UN 1 
 R$             

3.573,82  
 R$                       

3.573,82  

25.      
           

46391 

Armário para balcão com rodapé em pedra com 20 cm de 
altura na mesma cor do balcão  com (200 x 185 x 60 x 55 ) 
com 4 portas de abrir dobradiças de metal com mola, 
puxador em perfil de alumínio, prateleira interna em mdf na 
cor carvalho malva externo e interno em mdf branco tx 
15mm.  

UN 1 
 R$             

3.621,82  
 R$                       

3.621,82  
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26.      
           

46383 

Armário para cozinha (3,60 x 60 x 55) com rodapé em 
pedra com 20 cm de altura na mesma cor do balcão com 6 
portas de abrir dobradiças de metal com molas prateleiras 
interna com puxador em perfil de alumínio em mdf na cor 
carvalho malva externo e interno mdf branco tx 15mm. 

UN 1 
 R$             

2.880,82  
 R$                       

2.880,82  

27.      
           

46354 

Armário para pia inferior em mdf na cor carvalho malva 15 
mm externo e interno em mdf na cor branco tx  fundo em 
mdf branco 6 mm  com 4 portas de abrir divisória ao meio 
puxador cava tamanho 1,70 x 65 x 60 acabamento todo em 
3 mm  

UN 3 
 R$             

1.292,77  
 R$                       

3.878,31  

28.      
           

46356 

Armário prateleira   suspensa  em mdf na cor carvalho 
malva sendo com  3,10x 2,70 x 34 fundo em mdf de 6 mm na 
cor carvalho malva com 5 prateleiras  todo o móvel com a 
espessura de 3 mm 

UN 2 
 R$             

9.341,50  
 R$                     

18.683,00  

29.      
           

46336 

Armário prateleira  suspensa  em mdf na cor carvalho malva 
sendo com  3,50 x 2,70 x 35 fundo em mdf de 6 mm na cor 
carvalho malva com 5 prateleiras  todo o móvel com a 
espessura de 3 mm 

UN 1 
 R$             

8.463,82  
 R$                       

8.463,82  

30.      
           

46342 

Armário superior da pia em mdf carvalho malva DE 15 MM 
externo e interno mdf branco tx sendo de 2,30 x 50 x 35 
com  3 portas basculantes de 90  com puxador cava 
acabamento espessura 3 mm 

UN 9 
 R$             

5.937,27  
 R$                     

53.435,43  

31.      
           

46370 

Armário superior para pia em mdf carvalho malva de 15mm 
externo e interno em mdf branco tx de 15mm com3 portas 
basculante tamanho 1,70x50x35 puxador cava e 
acabamento todo em 3mm. 

UN 2 
 R$             

1.212,41  
 R$                       

2.424,82  

32.      
           

46351 

Armário suspenso em mdf na cor carvalho malva de 15 mm 
externo e interno em mdf na cor branco tx fundo em mdf na 
cor branco de 6 mm com  divisória ao meio 2 portas de 
vidro incolor 6 mm  de abrir no mesmo sentido esquerdo 
tamanho 1,00 x 1,90 x 40 de profundidade . 

UN 6 
 R$             

3.393,16  
 R$                     

20.358,96  

33.      
           

46379 
 Armário suspenso em módulos com (325 x 270 x 40 ) com 
5 prateleiras de 5cm de espessura em mdf na cor carvalho 
malva 15mm  

UN 1 
 R$             

8.896,82  
 R$                       

8.896,82  

34.      
           

46395 

Armário suspenso em módulos com 3 portas de correr em 
perfil G 4 prateleiras internas   de 4cm de espessura (310 x 
40 x 270) em mdf na cor carvalho malva externo e interno 
branco tx 15mm. 

UN 1 
 R$             

1.664,82  
 R$                       

1.664,82  

35.      
           

46392 

Armário suspenso fixado na parede 3 portas em vidro 
temperado de 4 mm porta de abrir (1,50 x 40x 1,90) com 5 
prateleiras de 2 cm  e 12 dobradiças em mdf carvalho malva  
15mm 

UN 2 
 R$             

3.663,41  
 R$                       

7.326,82  

36.      
           

46381 

Balcão ( 200 cm x72 cm x 60 cm x 10 cm  x 5cm  ) com  
gaveteiro móvel  de 4 gavetas  com tranca e puxador em 
perfil de alumínio , corrediças em trilhos telescópico larga e 
rodas de silicone de 50 mm em  mdf na cor carvalho malva 
externo e interno em mdf branco tx de 15mm. 

UN 1 
 R$             

3.006,82  
 R$                       

3.006,82  

37.      
           

46359 

 Balcão em mdf na cor carvalho malva  de 15 mm sendo 3,10 
x 75 x80 com divisória ao meio  com contendo 2 gavetas de 
cada lado da divisória com corrediça telescópica de 50 larga 
puxador em cava ACABAMENTO EXPESSURA 5 MM obs: 
saia com 70 cm  

UN 2 
 R$             

2.447,41  
 R$                       

4.894,82  

38.      
           

46339 

 Balcão mdf na cor carvalho malva  de 15 mm sendo 3,57 x 
75 x80 com divisória ao meio  com contendo 2 gavetas de 
cada lado da divisória com corrediça telescópica de 50 larga 
puxador em cava ACABAMENTO EXPESSURA 5 MM obs: 
saia com 70 cm  

UN 1 
 R$             

3.051,82  
 R$                       

3.051,82  

39.      
           

46338 
Balcão suspenso em mdf na cor carvalho malva de 15 mm 
tamanho 1,20 x 55 x 60 será fixado nas laterais da parede 
saia de 55 cm espessura do móvel 5 mm 

UN 3 
 R$                

874,77  
 R$                       

2.624,31  

40.      
           

46366 
Balcão suspenso em mdf na cor carvalho malva de 15 mm 
tamanho 1,20 x 55 x 60 sera fixado nas laterais da parede 
saia de 55 cm espessura do móvel 5 mm 

UN 3 
 R$                

874,77  
 R$                       

2.624,31  

41.      
           

46346 

EXPURGO: armário em mdf para pia inferior na cor 
carvalho malva 15MM externo e interno mdf branco tx 
sendo 2,75 x 60 x 65 com divisória ao meio 6 portas de abrir 
com puxador cava acabamento espessura 3 mm 

UN 3 
 R$                

835,77  
 R$                       

2.507,31  

42.      
           

46385 

Gaveteiro com 2 gavetões, (135 x 56 x 60 x 20)  com 
corrediças em trilho telescópico de 45 larga puxador em 
perfil de alumínio com rodapé em pedra com 20 cm de 
altura na mesma cor do balcão em mdf na cor carvalho 
malva externo e interno mdf branco tx 15mm. 

UN 1 
 R$             

1.846,82  
 R$                       

1.846,82  

43.      
           

46348 
Mesa   móvel em mdf na cor carvalho malva DE 15 MM 
sendo 1,50 x 60 x 75 com rodízios com freio de silicone de 5 

UN 34 
 R$             

1.658,02  
 R$                     

56.372,68  
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mm e saia com 70 cm com 2 gavetas de 35 x 25 x 50 com 
corrediças telescópica  largas de 45 

44.      
           

46393 
Mesa com (2,15 x1,20 ) com tampo de 8 cm base de 40 cm 
em mdf na cor carvalho malva  15mm. 

UN 2 
 R$             

5.636,41  
 R$                     

11.272,82  

45.      
           

46399 
Mesa móvel com (3,50 x1,20 x 75) com tampo de 8cm base 
de 40 cm em mdf na cor carvalho malva.  

UN 1 
 R$             

5.886,82  
 R$                       

5.886,82  

46.      
           

46355 
Mesa móvel em mdf na cor carvalho malva de 15 mm com 
rodizio de silicone de 5 mm com freio  tamanho 1,00 x 75 x 
60 espessura da mesa 5 mm  

UN 5 
 R$                

977,36  
 R$                       

4.886,80  

47.      
           

46394 
REFEITÓRIO- mesa com (3,00 x1,20 x 67)  com tampo de 8 
cm base de 40 cm  em mdf na cor carvalho malva 15mm. 

UN 1 
 R$             

5.536,82  
 R$                       

5.536,82  

48.      
           

46384 

Um gaveteiro com 2 gavetas (37 x 55 x 60 x 20) para 
temperos com corrediça em trilho telescópico, puxador em 
perfil de alumínio com rodapé em pedra com 20 cm de 
altura na mesma cor do balcão em mdf na cor carvalho 
malva externo e interno  mdf branco tx 15mm. 

UN 1 
 R$             

1.006,82  
 R$                       

1.006,82  

VALOR GLOBAL INICIAL DA PROPOSTA: R$ 478.982,40  (Quantrocentos e setenta e oito mil novecentos e oitenta e dois reais e 
quarenta centavos).  

 
 

5.4. PROPOSTA DA EMPRESA: DI CASA INDÚSTRIA, COM. E DIST.  MÓVEIS LTDA-ME 

Item CÓD DESCRIÇÃO Unid Quant Valor Unit.  Valor Total 

1.  46341 

 Armário em mdf na cor carvalho malva  de 15 mm 
suspenso com 3 porta de abrir  em vidro incolor com 5 
prateleiras tamanho 1,50 x 1,90 x 45 fundo em mdf de 6 mm 
na cor carvalho malva  . 

UN 8 
 R$                        

3.440,00  
 R$                                    

27.520,00  

2.  46386 
Armário  em L (1,60 x 1,93 x 0,40) cm com 12 prateleiras de 
4 cm em mdf na cor carvalho malva  15 mm. 

UN 2 
 R$                        

4.560,00  
 R$                                       

9.120,00  

3.  46340 

Armário  em mdf na cor carvalho malva  de 15 mm 
suspenso com 1 porta de abrir  em vidro incolor com 5 
prateleiras tamanho 50 x 1,90 x 45 fundo em mdf de 6 mm 
na cor carvalho malva  . 

UN 8 
 R$                        

1.860,00  
 R$                                    

14.880,00  

4.  46371 

Armário  inferior para pia em mdf carvalho malva de 15mm 
externo e interno em mdf branco tx de 15mm com4 portas 
de abrir com divisória ao meio, puxador cava e acabamento 
todo em 3mm. Tamanho 1.70x65x60. 

UN 3 
 R$                        

2.340,00  
 R$                                       

7.020,00  

5.  46329 

Armário inferior para pia em mdf carvalho malva de 15mm 
externo e interno em mdf branco tx de 15mm com4 portas 
de abrir com divisória ao meio, puxador cava e acabamento 
todo em 3mm. Tamanho 1.70x65x60. 

UN 2 
 R$                        

2.132,00  
 R$                                       

4.264,00  

6.  46337 

Armário arquivo em L em mdf na cor carvalho malva  
suspenso em módulos sendo 3,50 x 2,85 x 2,30 e 40 
profundidade, com 4 prateleiras  todo na espessura de 3 
mm fundo do armário em mdf de 6 mm  na cor carvalho 
malva . 

UN 1 
 R$                     

10.720,00  
 R$                                    

10.720,00  

7.  46357 

Armário arquivo em mdf  na cor carvalho malva  suspenso 
em módulos sendo 5.95 x 2,24 x 40 profundidade, com 4 
prateleiras  todo na espessura de 3 mm fundo do armário 
em mdf de 6 mm  na cor carvalho malva . 

UN 2 
 R$                     

14.000,00  
 R$                                    

28.000,00  

8.  46358 

Armário arquivo em mdf  na cor carvalho malva  suspenso 
em módulos sendo 4,80 x 2,24 x 40 profundidade, com 4 
prateleiras  todo na espessura de 3 mm fundo do armário 
em mdf de 6 mm  na cor carvalho malva . 

UN 2 
 R$                     

12.680,00  
 R$                                    

25.360,00  

9.  46380 
Armário arquivo suspenso em módulos (360 x 270 x 20 x 
40) fixado na parede em mdf carvalho malva 15mm . 

UN 1 
 R$                     

10.480,00  
 R$                                    

10.480,00  

10.      
           

46388 

Armário de banheiro (105x65x60) com 4 dobradiças 1 
prateleira interna puxadores em perfil de alumínio com 
tampas de proteção em mdf carvalho malva externo e 
interno em mdf branco tx 15mm. 

UN 1 
 R$                        

1.176,00  
 R$                                       

1.176,00  

11.      
           

46382 

Armário de cozinha com rodapé em pedra com 20 cm de 
altura na mesma cor do balcão ( 6,60 x 60 x 56) com 1 
gaveteiro com 4 gavetões de 100 x 56 cm  com 8 portas de 
abrir . 1,25 x 60 x 56 com 3 portas de abrir dobradiça de 
metal com mola  e puxadores em perfil de alumínio mdf 
carvalho maval externo e interno em mdf branco tx 15mm. 

UN 1 
 R$                        

5.776,00  
 R$                                       

5.776,00  

12.      
           

46347 

Armário estante em mdf na cor carvalho malva sendo a 
parte de cima em prateleira no tamanho 2,90 x 2,10 x 40 de 
profundidade  contendo 2 basculante com pistão de 100 e 2 
prateleiras parte inferior armário com 4 portas de abrir 
divisória ao meio  vão para frigobar tamanho 2,90 x 80 x 55  

UN 1 
 R$                     

11.060,00  
 R$                                    

11.060,00  

13.      
           

46387 
Armário fixado na parede em módulos (3,10 x 2,70 x 40) 
com 5 prateleiras internas em mdf na cor carvalho malva 
externo e interno mdf branco tx15mm. 

UN 1 
 R$                        

9.340,00  
 R$                                       

9.340,00  
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14.      
           

46344 

Armário inferior para pia em mdf carvalho malva 15 mm  
externo e interno mdf branco tx sendo de 2,10 x 60 x 60 
com 4 portas de abrir divisória ao meio com puxador cava 
acabamento espessura 3  mm 

UN 1 
 R$                        

3.080,00  
 R$                                       

3.080,00  

15.      
           

46364 

Armário inferior para pia em mdf carvalho malva 15 mm  
externo e interno mdf branco tx sendo de 2,70 x 60 x 60 
com 6 portas de abrir divisória ao meio com puxador cava 
acabamento espessura 3  mm 

UN 2 
 R$                        

3.700,00  
 R$                                       

7.400,00  

16.      
           

46343 

Armário inferior para pia em mdf carvalho malva DE 15 MM 
externo e interno mdf branco tx sendo de 2,30 x 70 x 60 
com 6 portas de abrir divisória ao meio com puxador cava 
acabamento espessura 3 mm 

UN 9 
 R$                        

3.620,00  
 R$                                    

32.580,00  

17.      
           

46369 

 Armário inferior para pia em mdf carvalho malva DE 15 
MM externo e interno mdf branco tx sendo de 2,00 x 65 x 60 
com 4 portas de abrir divisória ao meio com puxador cava 
acabamento expessura 3 mm 

UN 2 
 R$                        

2.800,00  
 R$                                       

5.600,00  

18.      
           

46349 

 Armário inferior para pia em mdf carvalho malva DE 15 
MM externo e interno mdf branco tx sendo de 1,60 x 65 x 60 
com 4 portas de abrir divisória ao meio com puxador cava 
acabamento espessura 3 mm 

UN 1 
 R$                        

1.872,00  
 R$                                       

1.872,00  

19.      
           

46350 

Armário inferior para pia em mdf na cor carvalho malva  15 
mm externa e interna em mdf na cor branco tx sendo 1,60 x 
65 x 60 com 3 portas de abrir com divisória ao meio fundo 
em mdf na cor branco tx de 6 mm 

UN 4 
 R$                        

1.828,00  
 R$                                       

7.312,00  

20.      
           

46372 

Armário inferior para pia em mdf na cor carvalho malva  15 
mm externa e interna em mdf na cor branco tx sendo 1,30 x 
65 x 60 com 3 portas de abrir com divisória ao meio fundo 
em mdf na cor branco tx de 6 mm. 

UN 2 
 R$                        

1.600,00  
 R$                                       

3.200,00  

21.      
           

46352 

Armário inferior para pia em mdf na cor carvalho malva de 
15 mm externo e interno em mdf na cor branco tx  fundo de 
6 mm branco tx com 2 portas de abrir com divisórias ao 
meio tamanho 1,20 x 65 x 60 acabamento de 3 mm  

UN 3 
 R$                        

1.592,00  
 R$                                       

4.776,00  

22.      
           

46365 

Armário móvel em mdf na cor carvalho malva 15 mm 
externo e  interno em mdf branco tx de 15 mm fundo em 
mdf de 6 mm na cor branco tx sendo 2,00 x 2,50 x 40 com 
rodízios de silicone com freio de 7 cm com 4 portas de abrir 
em vidro incolor de 6 mm  

UN 15 
 R$                        

4.900,00  
 R$                                    

73.500,00  

23.      
           

46389 

armário móvel para medicação –(200 x40x230x20) com 4 
portas de abrir em vidro temperado de 4 mm , 4 prateleiras  
de 4cm de espessura 12 dobradiças 6 rodizio com freio de 
silicone 75mm , puxadores em perfil de alumínio embutido 
com tampas de proteção em mdf na cor carvalho malva 
externo e interno em mdf branco tx 15mm. 

UN 1 
 R$                        

4.860,00  
 R$                                       

4.860,00  

24.      
           

46390 

Armário para balcão balcão com rodapé em pedra com 20 
cm de altura na mesma cor do balcão (3,10 x 1,05 x 60) com 
5 portas de abrir dobradiças de metal com mola, puxador 
em perfil de alumínio, prateleira interna em mdf na cor 
carvalho malva externo e interno em mdf branco tx  15mm. 

UN 1 
 R$                        

4.860,00  
 R$                                       

4.860,00  

25.      
           

46391 

Armário para balcão com rodapé em pedra com 20 cm de 
altura na mesma cor do balcão  com (200 x 185 x 60 x 55 ) 
com 4 portas de abrir dobradiças de metal com mola, 
puxador em perfil de alumínio, prateleira interna em mdf na 
cor carvalho malva externo e interno em mdf branco tx 
15mm.  

UN 1 
 R$                        

5.812,00  
 R$                                       

5.812,00  

26.      
           

46383 

Armário para cozinha (3,60 x 60 x 55) com rodapé em 
pedra com 20 cm de altura na mesma cor do balcão com 6 
portas de abrir dobradiças de metal com molas prateleiras 
interna com puxador em perfil de alumínio em mdf na cor 
carvalho malva externo e interno mdf branco tx 15mm. 

UN 1 
 R$                        

4.988,00  
 R$                                       

4.988,00  

27.      
           

46354 

Armário para pia inferior em mdf na cor carvalho malva 15 
mm externo e interno em mdf na cor branco tx  fundo em 
mdf branco 6 mm  com 4 portas de abrir divisória ao meio 
puxador cava tamanho 1,70 x 65 x 60 acabamento todo em 
3 mm  

UN 3 
 R$                        

2.200,00  
 R$                                       

6.600,00  

28.      
           

46356 

Armário prateleira   suspensa  em mdf na cor carvalho 
malva sendo com  3,10x 2,70 x 34 fundo em mdf de 6 mm na 
cor carvalho malva com 5 prateleiras  todo o móvel com a 
espessura de 3 mm 

UN 2 
 R$                     

10.680,00  
 R$                                    

21.360,00  

29.      
           

46336 

Armário prateleira  suspensa  em mdf na cor carvalho malva 
sendo com  3,50 x 2,70 x 35 fundo em mdf de 6 mm na cor 
carvalho malva com 5 prateleiras  todo o móvel com a 
espessura de 3 mm 

UN 1 
 R$                        

8.160,00  
 R$                                       

8.160,00  
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30.      
           

46342 

Armário superior da pia em mdf carvalho malva DE 15 MM 
externo e interno mdf branco tx sendo de 2,30 x 50 x 35 
com  3 portas basculantes de 90  com puxador cava 
acabamento espessura 3 mm 

UN 9 
 R$                        

2.000,00  
 R$                                    

18.000,00  

31.      
           

46370 

Armário superior para pia em mdf carvalho malva de 15mm 
externo e interno em mdf branco tx de 15mm com3 portas 
basculante tamanho 1,70x50x35 puxador cava e 
acabamento todo em 3mm. 

UN 2 
 R$                        

1.900,00  
 R$                                       

3.800,00  

32.      
           

46351 

Armário suspenso em mdf na cor carvalho malva de 15 mm 
externo e interno em mdf na cor branco tx fundo em mdf na 
cor branco de 6 mm com  divisória ao meio 2 portas de 
vidro incolor 6 mm  de abrir no mesmo sentido esquerdo 
tamanho 1,00 x 1,90 x 40 de profundidade . 

UN 6 
 R$                        

3.440,00  
 R$                                    

20.640,00  

33.      
           

46379 
 Armário suspenso em módulos com (325 x 270 x 40 ) com 
5 prateleiras de 5cm de espessura em mdf na cor carvalho 
malva 15mm  

UN 1 
 R$                     

11.880,00  
 R$                                    

11.880,00  

34.      
           

46395 

Armário suspenso em módulos com 3 portas de correr em 
perfil G 4 prateleiras internas   de 4cm de espessura (310 x 
40 x 270) em mdf na cor carvalho malva externo e interno 
branco tx 15mm. 

UN 1 
 R$                     

12.060,00  
 R$                                    

12.060,00  

35.      
           

46392 

Armário suspenso fixado na parede 3 portas em vidro 
temperado de 4 mm porta de abrir (1,50 x 40x 1,90) com 5 
prateleiras de 2 cm  e 12 dobradiças em mdf carvalho malva  
15mm 

UN 2 
 R$                        

4.400,00  
 R$                                       

8.800,00  

36.      
           

46381 

Balcão ( 200 cm x72 cm x 60 cm x 10 cm  x 5cm  ) com  
gaveteiro móvel  de 4 gavetas  com tranca e puxador em 
perfil de alumínio , corrediças em trilhos telescópico larga e 
rodas de silicone de 50 mm em  mdf na cor carvalho malva 
externo e interno em mdf branco tx de 15mm. 

UN 1 
 R$                        

3.200,00  
 R$                                       

3.200,00  

37.      
           

46359 

 Balcão em mdf na cor carvalho malva  de 15 mm sendo 3,10 
x 75 x80 com divisória ao meio  com contendo 2 gavetas de 
cada lado da divisória com corrediça telescópica de 50 larga 
puxador em cava ACABAMENTO EXPESSURA 5 MM obs: 
saia com 70 cm  

UN 2 
 R$                        

4.400,00  
 R$                                       

8.800,00  

38.      
           

46339 

 Balcão mdf na cor carvalho malva  de 15 mm sendo 3,57 x 
75 x80 com divisória ao meio  com contendo 2 gavetas de 
cada lado da divisória com corrediça telescópica de 50 larga 
puxador em cava ACABAMENTO EXPESSURA 5 MM obs: 
saia com 70 cm  

UN 1 
 R$                        

4.800,00  
 R$                                       

4.800,00  

39.      
           

46338 
Balcão suspenso em mdf na cor carvalho malva de 15 mm 
tamanho 1,20 x 55 x 60 será fixado nas laterais da parede 
saia de 55 cm espessura do móvel 5 mm 

UN 3 
 R$                        

1.600,00  
 R$                                       

4.800,00  

40.      
           

46366 
Balcão suspenso em mdf na cor carvalho malva de 15 mm 
tamanho 1,20 x 55 x 60 sera fixado nas laterais da parede 
saia de 55 cm espessura do móvel 5 mm 

UN 3 
 R$                        

1.600,00  
 R$                                       

4.800,00  

41.      
           

46346 

EXPURGO: armário em mdf para pia inferior na cor 
carvalho malva 15MM externo e interno mdf branco tx 
sendo 2,75 x 60 x 65 com divisória ao meio 6 portas de abrir 
com puxador cava acabamento espessura 3 mm 

UN 3 
 R$                        

3.200,00  
 R$                                       

9.600,00  

42.      
           

46385 

Gaveteiro com 2 gavetões, (135 x 56 x 60 x 20)  com 
corrediças em trilho telescópico de 45 larga puxador em 
perfil de alumínio com rodapé em pedra com 20 cm de 
altura na mesma cor do balcão em mdf na cor carvalho 
malva externo e interno mdf branco tx 15mm. 

UN 1 
 R$                        

4.384,00  
 R$                                       

4.384,00  

43.      
           

46348 

Mesa   móvel em mdf na cor carvalho malva DE 15 MM 
sendo 1,50 x 60 x 75 com rodízios com freio de silicone de 5 
mm e saia com 70 cm com 2 gavetas de 35 x 25 x 50 com 
corrediças telescópica  largas de 45 

UN 34 
 R$                        

2.400,00  
 R$                                    

81.600,00  

44.      
           

46393 
Mesa com (2,15 x1,20 ) com tampo de 8 cm base de 40 cm 
em mdf na cor carvalho malva  15mm. 

UN 2 
 R$                        

3.800,00  
 R$                                       

7.600,00  

45.      
           

46399 
Mesa móvel com (3,50 x1,20 x 75) com tampo de 8cm base 
de 40 cm em mdf na cor carvalho malva.  

UN 1 
 R$                        

4.800,00  
 R$                                       

4.800,00  

46.      
           

46355 
Mesa móvel em mdf na cor carvalho malva de 15 mm com 
rodizio de silicone de 5 mm com freio  tamanho 1,00 x 75 x 
60 espessura da mesa 5 mm  

UN 5 
 R$                        

1.750,00  
 R$                                       

8.750,00  

47.      
           

46394 
REFEITÓRIO- mesa com (3,00 x1,20 x 67)  com tampo de 8 
cm base de 40 cm  em mdf na cor carvalho malva 15mm. 

UN 1 
 R$                        

4.592,00  
 R$                                       

4.592,00  

48.      
           

46384 

Um gaveteiro com 2 gavetas (37 x 55 x 60 x 20) para 
temperos com corrediça em trilho telescópico, puxador em 
perfil de alumínio com rodapé em pedra com 20 cm de 
altura na mesma cor do balcão em mdf na cor carvalho 
malva externo e interno  mdf branco tx 15mm. 

UN 1 
 R$                        

4.588,00  
 R$                                       

4.588,00  

VALOR GLOBAL INICIAL DA PROPOSTA: R$ 588.170,00 (Quinhentos e oitenta e oito mil cento e setenta reais).  
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6. Dos fornecedores desistentes ou desclassificados antes da rodada de lances 

Lote: 1 

Fornecedor CPF/CNPJ Situação/Motivo 
DI CASA IND. COM. E DISTRIB.  DE MOVES LTDA - ME 24.005.267/0001-30 DESCLASSIFICADO 10% 

 
7. Dos lances 

Declarou a Pregoeira aberta a fase dos lances convidando os autores das respectivas propostas classificadas que, fizessem 
verbalmente em auto e bom som os lances, iniciando pelo licitante classificado com o maior preço a inauguração das rodadas. 

 
7.1. Lote: 1 

Rodada Tipo de Lance Fornecedor CPF/CNPJ Lance 
0 PROPOSTA INICIAL NILTON CEZAR SANTANA DE SOUZA 19.778.452/0001-27 R$ 478.982,40 
0 PROPOSTA INICIAL ANTÔNIO PEREIRA DA SILVA CNPJ 32528629000103 32.528.629/0001-03 R$ 416.000,00 
0 PROPOSTA INICIAL MED LIFE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI 23.191.397/0001-41 R$ 368.069,00 
1 LANCE NORMAL NILTON CEZAR SANTANA DE SOUZA 19.778.452/0001-27 R$ 367.000,00 
1 LANCE NORMAL ANTÔNIO PEREIRA DA SILVA CNPJ 32528629000103 32.528.629/0001-03 R$ 366.000,00 
1 LANCE NORMAL MED LIFE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI 23.191.397/0001-41 R$ 365.000,00 
2 LANCE NORMAL NILTON CEZAR SANTANA DE SOUZA 19.778.452/0001-27 R$ 364.000,00 
2 LANCE NORMAL ANTÔNIO PEREIRA DA SILVA CNPJ 32528629000103 32.528.629/0001-03 R$ 363.000,00 
2 LANCE NORMAL MED LIFE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI 23.191.397/0001-41 R$ 362.000,00 
3 LANCE NORMAL NILTON CEZAR SANTANA DE SOUZA 19.778.452/0001-27 R$ 360.000,00 
3 LANCE NORMAL ANTÔNIO PEREIRA DA SILVA CNPJ 32528629000103 32.528.629/0001-03 R$ 359.000,00 
3 LANCE NORMAL MED LIFE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI 23.191.397/0001-41 R$ 358.000,00 
4 LANCE NORMAL NILTON CEZAR SANTANA DE SOUZA 19.778.452/0001-27 R$ 357.000,00 
4 LANCE NORMAL ANTÔNIO PEREIRA DA SILVA CNPJ 32528629000103 32.528.629/0001-03 R$ 355.000,00 
4 LANCE NORMAL MED LIFE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI 23.191.397/0001-41 R$ 350.000,00 
5 LANCE NORMAL NILTON CEZAR SANTANA DE SOUZA 19.778.452/0001-27 R$ 349.000,00 
5 LANCE NORMAL ANTÔNIO PEREIRA DA SILVA CNPJ 32528629000103 32.528.629/0001-03 R$ 348.000,00 
5 LANCE NORMAL MED LIFE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI 23.191.397/0001-41 R$ 340.000,00 
6 LANCE NORMAL NILTON CEZAR SANTANA DE SOUZA 19.778.452/0001-27 R$ 339.000,00 
6 LANCE NORMAL ANTÔNIO PEREIRA DA SILVA CNPJ 32528629000103 32.528.629/0001-03 R$ 338.000,00 
6 LANCE NORMAL MED LIFE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI 23.191.397/0001-41 R$ 330.000,00 
7 LANCE NORMAL NILTON CEZAR SANTANA DE SOUZA 19.778.452/0001-27 R$ 329.000,00 
7 LANCE NORMAL ANTÔNIO PEREIRA DA SILVA CNPJ 32528629000103 32.528.629/0001-03 R$ 325.000,00 
7 LANCE NORMAL MED LIFE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI 23.191.397/0001-41 R$ 320.000,00 
8 LANCE NORMAL NILTON CEZAR SANTANA DE SOUZA 19.778.452/0001-27 R$ 319.000,00 
8 LANCE NORMAL ANTÔNIO PEREIRA DA SILVA CNPJ 32528629000103 32.528.629/0001-03 R$ 310.000,00 
8 LANCE NORMAL MED LIFE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI 23.191.397/0001-41 R$ 300.000,00 
9 LANCE NORMAL NILTON CEZAR SANTANA DE SOUZA 19.778.452/0001-27 R$ 299.000,00 
9 LANCE NORMAL ANTÔNIO PEREIRA DA SILVA CNPJ 32528629000103 32.528.629/0001-03 R$ 298.000,00 
9 LANCE NORMAL MED LIFE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI 23.191.397/0001-41 R$ 290.000,00 

10 LANCE NORMAL NILTON CEZAR SANTANA DE SOUZA 19.778.452/0001-27 R$ 289.000,00 
10 LANCE NORMAL ANTÔNIO PEREIRA DA SILVA CNPJ 32528629000103 32.528.629/0001-03 R$ 288.000,00 
10 LANCE NORMAL MED LIFE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI 23.191.397/0001-41 R$ 285.000,00 
11 LANCE NORMAL NILTON CEZAR SANTANA DE SOUZA 19.778.452/0001-27 R$ 284.000,00 
11 LANCE NORMAL ANTÔNIO PEREIRA DA SILVA CNPJ 32528629000103 32.528.629/0001-03 R$ 283.000,00 
11 LANCE NORMAL MED LIFE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI 23.191.397/0001-41 R$ 280.000,00 
12 LANCE NORMAL NILTON CEZAR SANTANA DE SOUZA 19.778.452/0001-27 R$ 279.000,00 
12 LANCE NORMAL ANTÔNIO PEREIRA DA SILVA CNPJ 32528629000103 32.528.629/0001-03 R$ 278.000,00 
12 LANCE NORMAL MED LIFE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI 23.191.397/0001-41 R$ 270.000,00 
13 DESISTÊNCIA NILTON CEZAR SANTANA DE SOUZA 19.778.452/0001-27 R$ 0,00 
13 LANCE NORMAL ANTÔNIO PEREIRA DA SILVA CNPJ 32528629000103 32.528.629/0001-03 R$ 269.000,00 
13 LANCE NORMAL MED LIFE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI 23.191.397/0001-41 R$ 268.000,00 
14 LANCE NORMAL ANTÔNIO PEREIRA DA SILVA CNPJ 32528629000103 32.528.629/0001-03 R$ 267.000,00 
14 LANCE NORMAL MED LIFE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI 23.191.397/0001-41 R$ 266.000,00 
15 DESISTÊNCIA ANTÔNIO PEREIRA DA SILVA CNPJ 32528629000103 32.528.629/0001-03 R$ 0,00 
15 LANCE NORMAL MED LIFE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI 23.191.397/0001-41 R$ 266.000,00 

 
7.1.1. Direito de preferência da ME e/ou EPP 

Não houveram microempresas ou empresas de pequeno porte no intervalo de 5% do menor preço proposto deixando assim, 
de instaurar a fase do direito de preferência. 
7.1.2. Rodada de Negociação 

O(a) Pregoeiro(a) declarou encerrada a fase em relação ao item, passando-se para a fase de negociação, não houve sucesso 
para redução do preço, mantendo-se o valor do último lance. 

7.1.3. Desclassificados do Item 

Não houveram fornecedores desclassificados para este item. 
 

8. Dos Valores Finais após faze de lances 

 

8.1. PROPOSTA DA EMPRESA: MED LIFE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI 
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Item CÓD DESCRIÇÃO Unid Quant Valor Unit.  Valor Total 

1.  46341 

 Armário em mdf na cor carvalho malva  de 15 mm 
suspenso com 3 porta de abrir  em vidro incolor com 5 
prateleiras tamanho 1,50 x 1,90 x 45 fundo em mdf de 6 mm 
na cor carvalho malva  . 

UN 8 
R$        

1.956,32 
R$            

15.650,56 

2.  46386 
Armário  em L (1,60 x 1,93 x 0,40) cm com 12 prateleiras de 
4 cm em mdf na cor carvalho malva  15 mm. 

UN 2 
R$        

2.119,65 
R$               

4.239,30 

3.  46340 

Armário  em mdf na cor carvalho malva  de 15 mm 
suspenso com 1 porta de abrir  em vidro incolor com 5 
prateleiras tamanho 50 x 1,90 x 45 fundo em mdf de 6 mm 
na cor carvalho malva  . 

UN 8 
R$            

652,59 
R$               

5.220,72 

4.  46371 

Armário  inferior para pia em mdf carvalho malva de 15mm 
externo e interno em mdf branco tx de 15mm com4 portas 
de abrir com divisória ao meio, puxador cava e acabamento 
todo em 3mm. Tamanho 1.70x65x60. 

UN 3 
R$            

758,83 
R$               

2.276,49 

5.  46329 

Armário inferior para pia em mdf carvalho malva de 15mm 
externo e interno em mdf branco tx de 15mm com4 portas 
de abrir com divisória ao meio, puxador cava e acabamento 
todo em 3mm. Tamanho 1.70x65x60. 

UN 2 
R$            

758,83 
R$               

1.517,66 

6.  46337 

Armário arquivo em L em mdf na cor carvalho malva  
suspenso em módulos sendo 3,50 x 2,85 x 2,30 e 40 
profundidade, com 4 prateleiras  todo na espessura de 3 
mm fundo do armário em mdf de 6 mm  na cor carvalho 
malva . 

UN 1 
R$     

12.391,98 
R$            

12.391,98 

7.  46357 

Armário arquivo em mdf  na cor carvalho malva  suspenso 
em módulos sendo 5.95 x 2,24 x 40 profundidade, com 4 
prateleiras  todo na espessura de 3 mm fundo do armário 
em mdf de 6 mm  na cor carvalho malva . 

UN 2 
R$        

9.149,99 
R$            

18.299,98 

8.  46358 

Armário arquivo em mdf  na cor carvalho malva  suspenso 
em módulos sendo 4,80 x 2,24 x 40 profundidade, com 4 
prateleiras  todo na espessura de 3 mm fundo do armário 
em mdf de 6 mm  na cor carvalho malva . 

UN 2 
R$        

7.381,56 
R$            

14.763,12 

9.  46380 
Armário arquivo suspenso em módulos (360 x 270 x 20 x 
40) fixado na parede em mdf carvalho malva 15mm . 

UN 1 
R$        

6.673,32 
R$               

6.673,32 

10.      
           

46388 

Armário de banheiro (105x65x60) com 4 dobradiças 1 
prateleira interna puxadores em perfil de alumínio com 
tampas de proteção em mdf carvalho malva externo e 
interno em mdf branco tx 15mm. 

UN 1 
R$            

469,75 
R$                   

469,75 

11.      
           

46382 

Armário de cozinha com rodapé em pedra com 20 cm de 
altura na mesma cor do balcão ( 6,60 x 60 x 56) com 1 
gaveteiro com 4 gavetões de 100 x 56 cm  com 8 portas de 
abrir . 1,25 x 60 x 56 com 3 portas de abrir dobradiça de 
metal com mola  e puxadores em perfil de alumínio mdf 
carvalho maval externo e interno em mdf branco tx 15mm. 

UN 1 
R$        

3.403,87 
R$               

3.403,87 

12.      
           

46347 

Armário estante em mdf na cor carvalho malva sendo a 
parte de cima em prateleira no tamanho 2,90 x 2,10 x 40 de 
profundidade  contendo 2 basculante com pistão de 100 e 2 
prateleiras parte inferior armário com 4 portas de abrir 
divisória ao meio  vão para frigobar tamanho 2,90 x 80 x 55  

UN 1 
R$        

5.773,58 
R$               

5.773,58 

13.      
           

46387 
Armário fixado na parede em módulos (3,10 x 2,70 x 40) 
com 5 prateleiras internas em mdf na cor carvalho malva 
externo e interno mdf branco tx15mm. 

UN 1 
R$        

5.746,11 
R$               

5.746,11 

14.      
           

46344 

Armário inferior para pia em mdf carvalho malva 15 mm  
externo e interno mdf branco tx sendo de 2,10 x 60 x 60 
com 4 portas de abrir divisória ao meio com puxador cava 
acabamento espessura 3  mm 

UN 1 
R$            

865,06 
R$                   

865,06 

15.      
           

46364 

Armário inferior para pia em mdf carvalho malva 15 mm  
externo e interno mdf branco tx sendo de 2,70 x 60 x 60 
com 6 portas de abrir divisória ao meio com puxador cava 
acabamento espessura 3  mm 

UN 2 
R$        

1.112,22 
R$               

2.224,44 

16.      
           

46343 

Armário inferior para pia em mdf carvalho malva DE 15 MM 
externo e interno mdf branco tx sendo de 2,30 x 70 x 60 
com 6 portas de abrir divisória ao meio com puxador cava 
acabamento espessura 3 mm 

UN 9 
R$        

1.104,99 
R$               

9.944,91 

17.      
           

46369 

 Armário inferior para pia em mdf carvalho malva DE 15 
MM externo e interno mdf branco tx sendo de 2,00 x 65 x 60 
com 4 portas de abrir divisória ao meio com puxador cava 
acabamento expessura 3 mm 

UN 2 
R$            

892,52 
R$               

1.785,04 

18.      
           

46349 

 Armário inferior para pia em mdf carvalho malva DE 15 
MM externo e interno mdf branco tx sendo de 1,60 x 65 x 60 
com 4 portas de abrir divisória ao meio com puxador cava 
acabamento espessura 3 mm 

UN 1 
R$            

714,02 
R$                   

714,02 
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19.      
           

46350 

Armário inferior para pia em mdf na cor carvalho malva  15 
mm externa e interna em mdf na cor branco tx sendo 1,60 x 
65 x 60 com 3 portas de abrir com divisória ao meio fundo 
em mdf na cor branco tx de 6 mm 

UN 4 
R$            

714,02 
R$               

2.856,08 

20.      
           

46372 

Armário inferior para pia em mdf na cor carvalho malva  15 
mm externa e interna em mdf na cor branco tx sendo 1,30 x 
65 x 60 com 3 portas de abrir com divisória ao meio fundo 
em mdf na cor branco tx de 6 mm. 

UN 2 
R$            

579,60 
R$               

1.159,20 

21.      
           

46352 

Armário inferior para pia em mdf na cor carvalho malva de 
15 mm externo e interno em mdf na cor branco tx  fundo de 
6 mm branco tx com 2 portas de abrir com divisórias ao 
meio tamanho 1,20 x 65 x 60 acabamento de 3 mm  

UN 3 
R$            

535,51 
R$               

1.606,53 

22.      
           

46365 

Armário móvel em mdf na cor carvalho malva 15 mm 
externo e  interno em mdf branco tx de 15 mm fundo em 
mdf de 6 mm na cor branco tx sendo 2,00 x 2,50 x 40 com 
rodízios de silicone com freio de 7 cm com 4 portas de abrir 
em vidro incolor de 6 mm  

UN 15 
R$        

3.432,78 
R$            

51.491,70 

23.      
           

46389 

armário móvel para medicação –(200 x40x230x20) com 4 
portas de abrir em vidro temperado de 4 mm , 4 prateleiras  
de 4cm de espessura 12 dobradiças 6 rodizio com freio de 
silicone 75mm , puxadores em perfil de alumínio embutido 
com tampas de proteção em mdf na cor carvalho malva 
externo e interno em mdf branco tx 15mm. 

UN 1 
R$        

3.158,16 
R$               

3.158,16 

24.      
           

46390 

Armário para balcão balcão com rodapé em pedra com 20 
cm de altura na mesma cor do balcão (3,10 x 1,05 x 60) com 
5 portas de abrir dobradiças de metal com mola, puxador 
em perfil de alumínio, prateleira interna em mdf na cor 
carvalho malva externo e interno em mdf branco tx  15mm. 

UN 1 
R$        

2.451,37 
R$               

2.451,37 

25.      
           

46391 

Armário para balcão com rodapé em pedra com 20 cm de 
altura na mesma cor do balcão  com (200 x 185 x 60 x 55 ) 
com 4 portas de abrir dobradiças de metal com mola, 
puxador em perfil de alumínio, prateleira interna em mdf na 
cor carvalho malva externo e interno em mdf branco tx 
15mm.  

UN 1 
R$        

2.540,26 
R$               

2.540,26 

26.      
           

46383 

Armário para cozinha (3,60 x 60 x 55) com rodapé em 
pedra com 20 cm de altura na mesma cor do balcão com 6 
portas de abrir dobradiças de metal com molas prateleiras 
interna com puxador em perfil de alumínio em mdf na cor 
carvalho malva externo e interno mdf branco tx 15mm. 

UN 1 
R$        

1.482,96 
R$               

1.482,96 

27.      
           

46354 

Armário para pia inferior em mdf na cor carvalho malva 15 
mm externo e interno em mdf na cor branco tx  fundo em 
mdf branco 6 mm  com 4 portas de abrir divisória ao meio 
puxador cava tamanho 1,70 x 65 x 60 acabamento todo em 
3 mm  

UN 3 
R$            

758,83 
R$               

2.276,49 

28.      
           

46356 

Armário prateleira   suspensa  em mdf na cor carvalho 
malva sendo com  3,10x 2,70 x 34 fundo em mdf de 6 mm na 
cor carvalho malva com 5 prateleiras  todo o móvel com a 
espessura de 3 mm 

UN 2 
R$        

5.752,62 
R$            

11.505,24 

29.      
           

46336 

Armário prateleira  suspensa  em mdf na cor carvalho malva 
sendo com  3,50 x 2,70 x 35 fundo em mdf de 6 mm na cor 
carvalho malva com 5 prateleiras  todo o móvel com a 
espessura de 3 mm 

UN 1 
R$        

6.478,20 
R$               

6.478,20 

30.      
           

46342 

Armário superior da pia em mdf carvalho malva DE 15 MM 
externo e interno mdf branco tx sendo de 2,30 x 50 x 35 
com  3 portas basculantes de 90  com puxador cava 
acabamento espessura 3 mm 

UN 9 
R$            

789,90 
R$               

7.109,10 

31.      
           

46370 

Armário superior para pia em mdf carvalho malva de 15mm 
externo e interno em mdf branco tx de 15mm com3 portas 
basculante tamanho 1,70x50x35 puxador cava e 
acabamento todo em 3mm. 

UN 2 
R$            

583,21 
R$               

1.166,42 

32.      
           

46351 

Armário suspenso em mdf na cor carvalho malva de 15 mm 
externo e interno em mdf na cor branco tx fundo em mdf na 
cor branco de 6 mm com  divisória ao meio 2 portas de 
vidro incolor 6 mm  de abrir no mesmo sentido esquerdo 
tamanho 1,00 x 1,90 x 40 de profundidade . 

UN 6 
R$        

1.304,46 
R$               

7.826,76 

33.      
           

46379 
 Armário suspenso em módulos com (325 x 270 x 40 ) com 
5 prateleiras de 5cm de espessura em mdf na cor carvalho 
malva 15mm  

UN 1 
R$        

6.024,35 
R$               

6.024,35 

34.      
           

46395 

Armário suspenso em módulos com 3 portas de correr em 
perfil G 4 prateleiras internas   de 4cm de espessura (310 x 
40 x 270) em mdf na cor carvalho malva externo e interno 
branco tx 15mm. 

UN 1 
R$        

5.746,11 
R$               

5.746,11 

35.      
           

46392 
Armário suspenso fixado na parede 3 portas em vidro 
temperado de 4 mm porta de abrir (1,50 x 40x 1,90) com 5 

UN 2 
R$        

1.956,32 
R$               

3.912,64 
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prateleiras de 2 cm  e 12 dobradiças em mdf carvalho malva  
15mm 

36.      
           

46381 

Balcão ( 200 cm x72 cm x 60 cm x 10 cm  x 5cm  ) com  
gaveteiro móvel  de 4 gavetas  com tranca e puxador em 
perfil de alumínio , corrediças em trilhos telescópico larga e 
rodas de silicone de 50 mm em  mdf na cor carvalho malva 
externo e interno em mdf branco tx de 15mm. 

UN 1 
R$        

1.047,90 
R$               

1.047,90 

37.      
           

46359 

 Balcão em mdf na cor carvalho malva  de 15 mm sendo 3,10 
x 75 x80 com divisória ao meio  com contendo 2 gavetas de 
cada lado da divisória com corrediça telescópica de 50 larga 
puxador em cava ACABAMENTO EXPESSURA 5 MM obs: 
saia com 70 cm  

UN 2 
R$        

1.545,11 
R$               

3.090,22 

38.      
           

46339 

 Balcão mdf na cor carvalho malva  de 15 mm sendo 3,57 x 
75 x80 com divisória ao meio  com contendo 2 gavetas de 
cada lado da divisória com corrediça telescópica de 50 larga 
puxador em cava ACABAMENTO EXPESSURA 5 MM obs: 
saia com 70 cm  

UN 1 
R$        

1.839,25 
R$               

1.839,25 

39.      
           

46338 
Balcão suspenso em mdf na cor carvalho malva de 15 mm 
tamanho 1,20 x 55 x 60 será fixado nas laterais da parede 
saia de 55 cm espessura do móvel 5 mm 

UN 3 
R$            

453,12 
R$               

1.359,36 

40.      
           

46366 
Balcão suspenso em mdf na cor carvalho malva de 15 mm 
tamanho 1,20 x 55 x 60 sera fixado nas laterais da parede 
saia de 55 cm espessura do móvel 5 mm 

UN 3 
R$            

453,13 
R$               

1.359,39 

41.      
           

46346 

EXPURGO: armário em mdf para pia inferior na cor 
carvalho malva 15MM externo e interno mdf branco tx 
sendo 2,75 x 60 x 65 com divisória ao meio 6 portas de abrir 
com puxador cava acabamento espessura 3 mm 

UN 3 
R$        

1.133,18 
R$               

3.399,54 

42.      
           

46385 

Gaveteiro com 2 gavetões, (135 x 56 x 60 x 20)  com 
corrediças em trilho telescópico de 45 larga puxador em 
perfil de alumínio com rodapé em pedra com 20 cm de 
altura na mesma cor do balcão em mdf na cor carvalho 
malva externo e interno mdf branco tx 15mm. 

UN 1 
R$            

518,89 
R$                   

518,89 

43.      
           

46348 

Mesa   móvel em mdf na cor carvalho malva DE 15 MM 
sendo 1,50 x 60 x 75 com rodízios com freio de silicone de 5 
mm e saia com 70 cm com 2 gavetas de 35 x 25 x 50 com 
corrediças telescópica  largas de 45 

UN 34 
R$            

469,75 
R$            

15.971,50 

44.      
           

46393 
Mesa com (2,15 x1,20 ) com tampo de 8 cm base de 40 cm 
em mdf na cor carvalho malva  15mm. 

UN 2 
R$            

794,96 
R$               

1.589,92 

45.      
           

46399 
Mesa móvel com (3,50 x1,20 x 75) com tampo de 8cm base 
de 40 cm em mdf na cor carvalho malva.  

UN 1 
R$        

1.734,46 
R$               

1.734,46 

46.      
           

46355 
Mesa móvel em mdf na cor carvalho malva de 15 mm com 
rodizio de silicone de 5 mm com freio  tamanho 1,00 x 75 x 
60 espessura da mesa 5 mm  

UN 5 
R$            

258,72 
R$               

1.293,60 

47.      
           

46394 
REFEITÓRIO- mesa com (3,00 x1,20 x 67)  com tampo de 8 
cm base de 40 cm  em mdf na cor carvalho malva 15mm. 

UN 1 
R$        

1.850,09 
R$               

1.850,09 

48.      
           

46384 

Um gaveteiro com 2 gavetas (37 x 55 x 60 x 20) para 
temperos com corrediça em trilho telescópico, puxador em 
perfil de alumínio com rodapé em pedra com 20 cm de 
altura na mesma cor do balcão em mdf na cor carvalho 
malva externo e interno  mdf branco tx 15mm. 

UN 1 
R$            

194,40 
R$                   

194,40 

VALOR GLOBAL FINAL DA PROPOSTA: R$ 266.000,00  (Duzentos e sessenta e seis mil reais).  
 
 

8.2. PROPOSTA DA EMPRESA: ANTÔNIO PEREIRA DA SILVA CNPJ 32528629000103 

Item CÓD DESCRIÇÃO Unid Quant Valor Unit.  Valor Total 

1.  46341 

 Armário em mdf na cor carvalho malva  de 15 mm 
suspenso com 3 porta de abrir  em vidro incolor com 5 
prateleiras tamanho 1,50 x 1,90 x 45 fundo em mdf de 6 mm 
na cor carvalho malva  . 

UN 8 
R$                               

1.604,57 
R$                            

12.836,56 

2.  46386 
Armário  em L (1,60 x 1,93 x 0,40) cm com 12 prateleiras de 
4 cm em mdf na cor carvalho malva  15 mm. 

UN 2 
R$                               

1.925,48 
R$                               

3.850,96 

3.  46340 

Armário  em mdf na cor carvalho malva  de 15 mm 
suspenso com 1 porta de abrir  em vidro incolor com 5 
prateleiras tamanho 50 x 1,90 x 45 fundo em mdf de 6 mm 
na cor carvalho malva  . 

UN 8 
R$                                   

706,01 
R$                               

5.648,08 

4.  46371 

Armário  inferior para pia em mdf carvalho malva de 15mm 
externo e interno em mdf branco tx de 15mm com4 portas 
de abrir com divisória ao meio, puxador cava e acabamento 
todo em 3mm. Tamanho 1.70x65x60. 

UN 3 
R$                                   

641,83 
R$                               

1.925,49 

5.  46329 

Armário inferior para pia em mdf carvalho malva de 15mm 
externo e interno em mdf branco tx de 15mm com4 portas 
de abrir com divisória ao meio, puxador cava e acabamento 
todo em 3mm. Tamanho 1.70x65x60. 

UN 2 
R$                                   

641,83 
R$                               

1.283,66 
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6.  46337 

Armário arquivo em L em mdf na cor carvalho malva  
suspenso em módulos sendo 3,50 x 2,85 x 2,30 e 40 
profundidade, com 4 prateleiras  todo na espessura de 3 
mm fundo do armário em mdf de 6 mm  na cor carvalho 
malva . 

UN 1 
R$                               

4.492,79 
R$                               

4.492,79 

7.  46357 

Armário arquivo em mdf  na cor carvalho malva  suspenso 
em módulos sendo 5.95 x 2,24 x 40 profundidade, com 4 
prateleiras  todo na espessura de 3 mm fundo do armário 
em mdf de 6 mm  na cor carvalho malva . 

UN 2 
R$                               

6.418,27 
R$                            

12.836,54 

8.  46358 

Armário arquivo em mdf  na cor carvalho malva  suspenso 
em módulos sendo 4,80 x 2,24 x 40 profundidade, com 4 
prateleiras  todo na espessura de 3 mm fundo do armário 
em mdf de 6 mm  na cor carvalho malva . 

UN 2 
R$                               

6.418,27 
R$                            

12.836,54 

9.  46380 
Armário arquivo suspenso em módulos (360 x 270 x 20 x 
40) fixado na parede em mdf carvalho malva 15mm . 

UN 1 
R$                               

4.492,79 
R$                               

4.492,79 

10.      
           

46388 

Armário de banheiro (105x65x60) com 4 dobradiças 1 
prateleira interna puxadores em perfil de alumínio com 
tampas de proteção em mdf carvalho malva externo e 
interno em mdf branco tx 15mm. 

UN 1 
R$                                   

513,46 
R$                                   

513,46 

11.      
           

46382 

Armário de cozinha com rodapé em pedra com 20 cm de 
altura na mesma cor do balcão ( 6,60 x 60 x 56) com 1 
gaveteiro com 4 gavetões de 100 x 56 cm  com 8 portas de 
abrir . 1,25 x 60 x 56 com 3 portas de abrir dobradiça de 
metal com mola  e puxadores em perfil de alumínio mdf 
carvalho maval externo e interno em mdf branco tx 15mm. 

UN 1 
R$                               

5.134,62 
R$                               

5.134,62 

12.      
           

46347 

Armário estante em mdf na cor carvalho malva sendo a 
parte de cima em prateleira no tamanho 2,90 x 2,10 x 40 de 
profundidade  contendo 2 basculante com pistão de 100 e 2 
prateleiras parte inferior armário com 4 portas de abrir 
divisória ao meio  vão para frigobar tamanho 2,90 x 80 x 55  

UN 1 
R$                               

5.134,62 
R$                               

5.134,62 

13.      
           

46387 
Armário fixado na parede em módulos (3,10 x 2,70 x 40) 
com 5 prateleiras internas em mdf na cor carvalho malva 
externo e interno mdf branco tx15mm. 

UN 1 
R$                               

4.492,79 
R$                               

4.492,79 

14.      
           

46344 

Armário inferior para pia em mdf carvalho malva 15 mm  
externo e interno mdf branco tx sendo de 2,10 x 60 x 60 
com 4 portas de abrir divisória ao meio com puxador cava 
acabamento espessura 3  mm 

UN 1 
R$                               

1.026,92 
R$                               

1.026,92 

15.      
           

46364 

Armário inferior para pia em mdf carvalho malva 15 mm  
externo e interno mdf branco tx sendo de 2,70 x 60 x 60 
com 6 portas de abrir divisória ao meio com puxador cava 
acabamento espessura 3  mm 

UN 2 
R$                               

1.476,20 
R$                               

2.952,40 

16.      
           

46343 

Armário inferior para pia em mdf carvalho malva DE 15 MM 
externo e interno mdf branco tx sendo de 2,30 x 70 x 60 
com 6 portas de abrir divisória ao meio com puxador cava 
acabamento espessura 3 mm 

UN 9 
R$                               

1.155,29 
R$                            

10.397,61 

17.      
           

46369 

 Armário inferior para pia em mdf carvalho malva DE 15 
MM externo e interno mdf branco tx sendo de 2,00 x 65 x 60 
com 4 portas de abrir divisória ao meio com puxador cava 
acabamento expessura 3 mm 

UN 2 
R$                               

1.026,92 
R$                               

2.053,84 

18.      
           

46349 

 Armário inferior para pia em mdf carvalho malva DE 15 
MM externo e interno mdf branco tx sendo de 1,60 x 65 x 60 
com 4 portas de abrir divisória ao meio com puxador cava 
acabamento espessura 3 mm 

UN 1 
R$                                   

834,38 
R$                                   

834,38 

19.      
           

46350 

Armário inferior para pia em mdf na cor carvalho malva  15 
mm externa e interna em mdf na cor branco tx sendo 1,60 x 
65 x 60 com 3 portas de abrir com divisória ao meio fundo 
em mdf na cor branco tx de 6 mm 

UN 4 
R$                                   

706,00 
R$                               

2.824,00 

20.      
           

46372 

Armário inferior para pia em mdf na cor carvalho malva  15 
mm externa e interna em mdf na cor branco tx sendo 1,30 x 
65 x 60 com 3 portas de abrir com divisória ao meio fundo 
em mdf na cor branco tx de 6 mm. 

UN 2 
R$                                   

706,01 
R$                               

1.412,02 

21.      
           

46352 

Armário inferior para pia em mdf na cor carvalho malva de 
15 mm externo e interno em mdf na cor branco tx  fundo de 
6 mm branco tx com 2 portas de abrir com divisórias ao 
meio tamanho 1,20 x 65 x 60 acabamento de 3 mm  

UN 3 
R$                                   

513,46 
R$                               

1.540,38 

22.      
           

46365 

Armário móvel em mdf na cor carvalho malva 15 mm 
externo e  interno em mdf branco tx de 15 mm fundo em 
mdf de 6 mm na cor branco tx sendo 2,00 x 2,50 x 40 com 
rodízios de silicone com freio de 7 cm com 4 portas de abrir 
em vidro incolor de 6 mm  

UN 15 
R$                               

3.209,13 
R$                            

48.136,95 

23.      
           

46389 

armário móvel para medicação –(200 x40x230x20) com 4 
portas de abrir em vidro temperado de 4 mm , 4 prateleiras  
de 4cm de espessura 12 dobradiças 6 rodizio com freio de 
silicone 75mm , puxadores em perfil de alumínio embutido 

UN 1 
R$                               

2.888,22 
R$                               

2.888,22 
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com tampas de proteção em mdf na cor carvalho malva 
externo e interno em mdf branco tx 15mm. 

24.      
           

46390 

Armário para balcão balcão com rodapé em pedra com 20 
cm de altura na mesma cor do balcão (3,10 x 1,05 x 60) com 
5 portas de abrir dobradiças de metal com mola, puxador 
em perfil de alumínio, prateleira interna em mdf na cor 
carvalho malva externo e interno em mdf branco tx  15mm. 

UN 1 
R$                               

2.182,21 
R$                               

2.182,21 

25.      
           

46391 

Armário para balcão com rodapé em pedra com 20 cm de 
altura na mesma cor do balcão  com (200 x 185 x 60 x 55 ) 
com 4 portas de abrir dobradiças de metal com mola, 
puxador em perfil de alumínio, prateleira interna em mdf na 
cor carvalho malva externo e interno em mdf branco tx 
15mm.  

UN 1 
R$                               

2.567,31 
R$                               

2.567,31 

26.      
           

46383 

Armário para cozinha (3,60 x 60 x 55) com rodapé em 
pedra com 20 cm de altura na mesma cor do balcão com 6 
portas de abrir dobradiças de metal com molas prateleiras 
interna com puxador em perfil de alumínio em mdf na cor 
carvalho malva externo e interno mdf branco tx 15mm. 

UN 1 
R$                               

1.925,48 
R$                               

1.925,48 

27.      
           

46354 

Armário para pia inferior em mdf na cor carvalho malva 15 
mm externo e interno em mdf na cor branco tx  fundo em 
mdf branco 6 mm  com 4 portas de abrir divisória ao meio 
puxador cava tamanho 1,70 x 65 x 60 acabamento todo em 
3 mm  

UN 3 
R$                                   

770,19 
R$                               

2.310,57 

28.      
           

46356 

Armário prateleira   suspensa  em mdf na cor carvalho 
malva sendo com  3,10x 2,70 x 34 fundo em mdf de 6 mm na 
cor carvalho malva com 5 prateleiras  todo o móvel com a 
espessura de 3 mm 

UN 2 
R$                               

3.850,96 
R$                               

7.701,92 

29.      
           

46336 

Armário prateleira  suspensa  em mdf na cor carvalho malva 
sendo com  3,50 x 2,70 x 35 fundo em mdf de 6 mm na cor 
carvalho malva com 5 prateleiras  todo o móvel com a 
espessura de 3 mm 

UN 1 
R$                               

5.134,62 
R$                               

5.134,62 

30.      
           

46342 

Armário superior da pia em mdf carvalho malva DE 15 MM 
externo e interno mdf branco tx sendo de 2,30 x 50 x 35 
com  3 portas basculantes de 90  com puxador cava 
acabamento espessura 3 mm 

UN 9 
R$                                   

898,56 
R$                               

8.087,04 

31.      
           

46370 

Armário superior para pia em mdf carvalho malva de 15mm 
externo e interno em mdf branco tx de 15mm com3 portas 
basculante tamanho 1,70x50x35 puxador cava e 
acabamento todo em 3mm. 

UN 2 
R$                                   

641,83 
R$                               

1.283,66 

32.      
           

46351 

Armário suspenso em mdf na cor carvalho malva de 15 mm 
externo e interno em mdf na cor branco tx fundo em mdf na 
cor branco de 6 mm com  divisória ao meio 2 portas de 
vidro incolor 6 mm  de abrir no mesmo sentido esquerdo 
tamanho 1,00 x 1,90 x 40 de profundidade . 

UN 6 
R$                               

1.283,65 
R$                               

7.701,90 

33.      
           

46379 
 Armário suspenso em módulos com (325 x 270 x 40 ) com 
5 prateleiras de 5cm de espessura em mdf na cor carvalho 
malva 15mm  

UN 1 
R$                               

4.813,70 
R$                               

4.813,70 

34.      
           

46395 

Armário suspenso em módulos com 3 portas de correr em 
perfil G 4 prateleiras internas   de 4cm de espessura (310 x 
40 x 270) em mdf na cor carvalho malva externo e interno 
branco tx 15mm. 

UN 1 
R$                               

5.134,62 
R$                               

5.134,62 

35.      
           

46392 

Armário suspenso fixado na parede 3 portas em vidro 
temperado de 4 mm porta de abrir (1,50 x 40x 1,90) com 5 
prateleiras de 2 cm  e 12 dobradiças em mdf carvalho malva  
15mm 

UN 2 
R$                               

1.476,20 
R$                               

2.952,40 

36.      
           

46381 

Balcão ( 200 cm x72 cm x 60 cm x 10 cm  x 5cm  ) com  
gaveteiro móvel  de 4 gavetas  com tranca e puxador em 
perfil de alumínio , corrediças em trilhos telescópico larga e 
rodas de silicone de 50 mm em  mdf na cor carvalho malva 
externo e interno em mdf branco tx de 15mm. 

UN 1 
R$                               

1.283,65 
R$                               

1.283,65 

37.      
           

46359 

 Balcão em mdf na cor carvalho malva  de 15 mm sendo 3,10 
x 75 x80 com divisória ao meio  com contendo 2 gavetas de 
cada lado da divisória com corrediça telescópica de 50 larga 
puxador em cava ACABAMENTO EXPESSURA 5 MM obs: 
saia com 70 cm  

UN 2 
R$                               

1.925,48 
R$                               

3.850,96 

38.      
           

46339 

 Balcão mdf na cor carvalho malva  de 15 mm sendo 3,57 x 
75 x80 com divisória ao meio  com contendo 2 gavetas de 
cada lado da divisória com corrediça telescópica de 50 larga 
puxador em cava ACABAMENTO EXPESSURA 5 MM obs: 
saia com 70 cm  

UN 1 
R$                               

2.567,31 
R$                               

2.567,31 

39.      
           

46338 
Balcão suspenso em mdf na cor carvalho malva de 15 mm 
tamanho 1,20 x 55 x 60 será fixado nas laterais da parede 
saia de 55 cm espessura do móvel 5 mm 

UN 3 
R$                                   

641,83 
R$                               

1.925,49 

40.      46366 Balcão suspenso em mdf na cor carvalho malva de 15 mm UN 3 R$                                   R$                               
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           tamanho 1,20 x 55 x 60 sera fixado nas laterais da parede 
saia de 55 cm espessura do móvel 5 mm 

641,83 1.925,49 

41.      
           

46346 

EXPURGO: armário em mdf para pia inferior na cor 
carvalho malva 15MM externo e interno mdf branco tx 
sendo 2,75 x 60 x 65 com divisória ao meio 6 portas de abrir 
com puxador cava acabamento espessura 3 mm 

UN 3 
R$                               

1.604,57 
R$                               

4.813,71 

42.      
           

46385 

Gaveteiro com 2 gavetões, (135 x 56 x 60 x 20)  com 
corrediças em trilho telescópico de 45 larga puxador em 
perfil de alumínio com rodapé em pedra com 20 cm de 
altura na mesma cor do balcão em mdf na cor carvalho 
malva externo e interno mdf branco tx 15mm. 

UN 1 
R$                                   

513,46 
R$                                   

513,46 

43.      
           

46348 

Mesa   móvel em mdf na cor carvalho malva DE 15 MM 
sendo 1,50 x 60 x 75 com rodízios com freio de silicone de 5 
mm e saia com 70 cm com 2 gavetas de 35 x 25 x 50 com 
corrediças telescópica  largas de 45 

UN 34 
R$                               

1.155,29 
R$                            

39.279,86 

44.      
           

46393 
Mesa com (2,15 x1,20 ) com tampo de 8 cm base de 40 cm 
em mdf na cor carvalho malva  15mm. 

UN 2 
R$                               

1.155,29 
R$                               

2.310,58 

45.      
           

46399 
Mesa móvel com (3,50 x1,20 x 75) com tampo de 8cm base 
de 40 cm em mdf na cor carvalho malva.  

UN 1 
R$                               

1.925,48 
R$                               

1.925,48 

46.      
           

46355 
Mesa móvel em mdf na cor carvalho malva de 15 mm com 
rodizio de silicone de 5 mm com freio  tamanho 1,00 x 75 x 
60 espessura da mesa 5 mm  

UN 5 
R$                                   

577,64 
R$                               

2.888,20 

47.      
           

46394 
REFEITÓRIO- mesa com (3,00 x1,20 x 67)  com tampo de 8 
cm base de 40 cm  em mdf na cor carvalho malva 15mm. 

UN 1 
R$                               

1.925,48 
R$                               

1.925,48 

48.      
           

46384 

Um gaveteiro com 2 gavetas (37 x 55 x 60 x 20) para 
temperos com corrediça em trilho telescópico, puxador em 
perfil de alumínio com rodapé em pedra com 20 cm de 
altura na mesma cor do balcão em mdf na cor carvalho 
malva externo e interno  mdf branco tx 15mm. 

UN 1 
R$                                   

449,28 
R$                                   

449,28 

VALOR GLOBAL FINAL DA PROPOSTA: R$ 267.000,00 (Duzentos e sessenta e sete mil reais).  
 
 

8.3. PROPOSTA DA EMPRESA: NILTON CEZAR SANTANA DE SOUZA 

Item CÓD DESCRIÇÃO Unid Quant Valor Unit.  Valor Total 

1.  46341 

 Armário em mdf na cor carvalho malva  de 15 mm 
suspenso com 3 porta de abrir  em vidro incolor com 5 
prateleiras tamanho 1,50 x 1,90 x 45 fundo em mdf de 6 mm 
na cor carvalho malva  . 

UN 8 
R$                   

1.488,04 
R$                        

11.904,32 

2.  46386 
Armário  em L (1,60 x 1,93 x 0,40) cm com 12 prateleiras de 
4 cm em mdf na cor carvalho malva  15 mm. 

UN 2 
R$                   

1.850,56 
R$                           

3.701,12 

3.  46340 

Armário  em mdf na cor carvalho malva  de 15 mm 
suspenso com 1 porta de abrir  em vidro incolor com 5 
prateleiras tamanho 50 x 1,90 x 45 fundo em mdf de 6 mm 
na cor carvalho malva  . 

UN 8 
R$                       

561,14 
R$                           

4.489,12 

4.  46371 

Armário  inferior para pia em mdf carvalho malva de 15mm 
externo e interno em mdf branco tx de 15mm com4 portas 
de abrir com divisória ao meio, puxador cava e acabamento 
todo em 3mm. Tamanho 1.70x65x60. 

UN 3 
R$                       

705,98 
R$                           

2.117,94 

5.  46329 

Armário inferior para pia em mdf carvalho malva de 15mm 
externo e interno em mdf branco tx de 15mm com4 portas 
de abrir com divisória ao meio, puxador cava e acabamento 
todo em 3mm. Tamanho 1.70x65x60. 

UN 2 
R$                       

753,25 
R$                           

1.506,50 

6.  46337 

Armário arquivo em L em mdf na cor carvalho malva  
suspenso em módulos sendo 3,50 x 2,85 x 2,30 e 40 
profundidade, com 4 prateleiras  todo na espessura de 3 
mm fundo do armário em mdf de 6 mm  na cor carvalho 
malva . 

UN 1 
R$                   

7.619,19 
R$                           

7.619,19 

7.  46357 

Armário arquivo em mdf  na cor carvalho malva  suspenso 
em módulos sendo 5.95 x 2,24 x 40 profundidade, com 4 
prateleiras  todo na espessura de 3 mm fundo do armário 
em mdf de 6 mm  na cor carvalho malva . 

UN 2 
R$                   

7.398,14 
R$                        

14.796,28 

8.  46358 

Armário arquivo em mdf  na cor carvalho malva  suspenso 
em módulos sendo 4,80 x 2,24 x 40 profundidade, com 4 
prateleiras  todo na espessura de 3 mm fundo do armário 
em mdf de 6 mm  na cor carvalho malva . 

UN 2 
R$                   

5.212,37 
R$                        

10.424,74 

9.  46380 
Armário arquivo suspenso em módulos (360 x 270 x 20 x 
40) fixado na parede em mdf carvalho malva 15mm . 

UN 1 
R$                   

5.662,23 
R$                           

5.662,23 

10.      
           

46388 

Armário de banheiro (105x65x60) com 4 dobradiças 1 
prateleira interna puxadores em perfil de alumínio com 
tampas de proteção em mdf carvalho malva externo e 
interno em mdf branco tx 15mm. 

UN 1 
R$                       

670,92 
R$                              

670,92 
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11.      
           

46382 

Armário de cozinha com rodapé em pedra com 20 cm de 
altura na mesma cor do balcão ( 6,60 x 60 x 56) com 1 
gaveteiro com 4 gavetões de 100 x 56 cm  com 8 portas de 
abrir . 1,25 x 60 x 56 com 3 portas de abrir dobradiça de 
metal com mola  e puxadores em perfil de alumínio mdf 
carvalho maval externo e interno em mdf branco tx 15mm. 

UN 1 
R$                   

2.840,09 
R$                           

2.840,09 

12.      
           

46347 

Armário estante em mdf na cor carvalho malva sendo a 
parte de cima em prateleira no tamanho 2,90 x 2,10 x 40 de 
profundidade  contendo 2 basculante com pistão de 100 e 2 
prateleiras parte inferior armário com 4 portas de abrir 
divisória ao meio  vão para frigobar tamanho 2,90 x 80 x 55  

UN 1 
R$                   

5.700,67 
R$                           

5.700,67 

13.      
           

46387 
Armário fixado na parede em módulos (3,10 x 2,70 x 40) 
com 5 prateleiras internas em mdf na cor carvalho malva 
externo e interno mdf branco tx15mm. 

UN 1 
R$                   

4.915,19 
R$                           

4.915,19 

14.      
           

46344 

Armário inferior para pia em mdf carvalho malva 15 mm  
externo e interno mdf branco tx sendo de 2,10 x 60 x 60 
com 4 portas de abrir divisória ao meio com puxador cava 
acabamento espessura 3  mm 

UN 1 
R$                   

1.062,06 
R$                           

1.062,06 

15.      
           

46364 

Armário inferior para pia em mdf carvalho malva 15 mm  
externo e interno mdf branco tx sendo de 2,70 x 60 x 60 
com 6 portas de abrir divisória ao meio com puxador cava 
acabamento espessura 3  mm 

UN 2 
R$                   

1.170,16 
R$                           

2.340,32 

16.      
           

46343 

Armário inferior para pia em mdf carvalho malva DE 15 MM 
externo e interno mdf branco tx sendo de 2,30 x 70 x 60 
com 6 portas de abrir divisória ao meio com puxador cava 
acabamento espessura 3 mm 

UN 9 
R$                   

1.064,33 
R$                           

9.578,97 

17.      
           

46369 

 Armário inferior para pia em mdf carvalho malva DE 15 
MM externo e interno mdf branco tx sendo de 2,00 x 65 x 60 
com 4 portas de abrir divisória ao meio com puxador cava 
acabamento expessura 3 mm 

UN 2 
R$                       

916,49 
R$                           

1.832,98 

18.      
           

46349 

 Armário inferior para pia em mdf carvalho malva DE 15 
MM externo e interno mdf branco tx sendo de 1,60 x 65 x 60 
com 4 portas de abrir divisória ao meio com puxador cava 
acabamento espessura 3 mm 

UN 1 
R$                       

903,33 
R$                              

903,33 

19.      
           

46350 

Armário inferior para pia em mdf na cor carvalho malva  15 
mm externa e interna em mdf na cor branco tx sendo 1,60 x 
65 x 60 com 3 portas de abrir com divisória ao meio fundo 
em mdf na cor branco tx de 6 mm 

UN 4 
R$                       

690,65 
R$                           

2.762,60 

20.      
           

46372 

Armário inferior para pia em mdf na cor carvalho malva  15 
mm externa e interna em mdf na cor branco tx sendo 1,30 x 
65 x 60 com 3 portas de abrir com divisória ao meio fundo 
em mdf na cor branco tx de 6 mm. 

UN 2 
R$                       

645,34 
R$                           

1.290,68 

21.      
           

46352 

Armário inferior para pia em mdf na cor carvalho malva de 
15 mm externo e interno em mdf na cor branco tx  fundo de 
6 mm branco tx com 2 portas de abrir com divisórias ao 
meio tamanho 1,20 x 65 x 60 acabamento de 3 mm  

UN 3 
R$                       

559,34 
R$                           

1.678,02 

22.      
           

46365 

Armário móvel em mdf na cor carvalho malva 15 mm 
externo e  interno em mdf branco tx de 15 mm fundo em 
mdf de 6 mm na cor branco tx sendo 2,00 x 2,50 x 40 com 
rodízios de silicone com freio de 7 cm com 4 portas de abrir 
em vidro incolor de 6 mm  

UN 15 
R$                   

2.509,61 
R$                        

37.644,15 

23.      
           

46389 

armário móvel para medicação –(200 x40x230x20) com 4 
portas de abrir em vidro temperado de 4 mm , 4 prateleiras  
de 4cm de espessura 12 dobradiças 6 rodizio com freio de 
silicone 75mm , puxadores em perfil de alumínio embutido 
com tampas de proteção em mdf na cor carvalho malva 
externo e interno em mdf branco tx 15mm. 

UN 1 
R$                   

3.338,12 
R$                           

3.338,12 

24.      
           

46390 

Armário para balcão balcão com rodapé em pedra com 20 
cm de altura na mesma cor do balcão (3,10 x 1,05 x 60) com 
5 portas de abrir dobradiças de metal com mola, puxador 
em perfil de alumínio, prateleira interna em mdf na cor 
carvalho malva externo e interno em mdf branco tx  15mm. 

UN 1 
R$                   

2.081,70 
R$                           

2.081,70 

25.      
           

46391 

Armário para balcão com rodapé em pedra com 20 cm de 
altura na mesma cor do balcão  com (200 x 185 x 60 x 55 ) 
com 4 portas de abrir dobradiças de metal com mola, 
puxador em perfil de alumínio, prateleira interna em mdf na 
cor carvalho malva externo e interno em mdf branco tx 
15mm.  

UN 1 
R$                   

2.109,66 
R$                           

2.109,66 

26.      
           

46383 

Armário para cozinha (3,60 x 60 x 55) com rodapé em 
pedra com 20 cm de altura na mesma cor do balcão com 6 
portas de abrir dobradiças de metal com molas prateleiras 
interna com puxador em perfil de alumínio em mdf na cor 
carvalho malva externo e interno mdf branco tx 15mm. 

UN 1 
R$                   

1.678,03 
R$                           

1.678,03 

27.      46354 Armário para pia inferior em mdf na cor carvalho malva 15 UN 3 R$                       R$                           
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           mm externo e interno em mdf na cor branco tx  fundo em 
mdf branco 6 mm  com 4 portas de abrir divisória ao meio 
puxador cava tamanho 1,70 x 65 x 60 acabamento todo em 
3 mm  

753,02 2.259,06 

28.      
           

46356 

Armário prateleira   suspensa  em mdf na cor carvalho 
malva sendo com  3,10x 2,70 x 34 fundo em mdf de 6 mm na 
cor carvalho malva com 5 prateleiras  todo o móvel com a 
espessura de 3 mm 

UN 2 
R$                   

5.441,28 
R$                        

10.882,56 

29.      
           

46336 

Armário prateleira  suspensa  em mdf na cor carvalho malva 
sendo com  3,50 x 2,70 x 35 fundo em mdf de 6 mm na cor 
carvalho malva com 5 prateleiras  todo o móvel com a 
espessura de 3 mm 

UN 1 
R$                   

4.930,05 
R$                           

4.930,05 

30.      
           

46342 

Armário superior da pia em mdf carvalho malva DE 15 MM 
externo e interno mdf branco tx sendo de 2,30 x 50 x 35 
com  3 portas basculantes de 90  com puxador cava 
acabamento espessura 3 mm 

UN 9 
R$                   

3.458,37 
R$                        

31.125,33 

31.      
           

46370 

Armário superior para pia em mdf carvalho malva de 15mm 
externo e interno em mdf branco tx de 15mm com3 portas 
basculante tamanho 1,70x50x35 puxador cava e 
acabamento todo em 3mm. 

UN 2 
R$                       

706,21 
R$                           

1.412,42 

32.      
           

46351 

Armário suspenso em mdf na cor carvalho malva de 15 mm 
externo e interno em mdf na cor branco tx fundo em mdf na 
cor branco de 6 mm com  divisória ao meio 2 portas de 
vidro incolor 6 mm  de abrir no mesmo sentido esquerdo 
tamanho 1,00 x 1,90 x 40 de profundidade . 

UN 6 
R$                   

1.976,46 
R$                        

11.858,76 

33.      
           

46379 
 Armário suspenso em módulos com (325 x 270 x 40 ) com 
5 prateleiras de 5cm de espessura em mdf na cor carvalho 
malva 15mm  

UN 1 
R$                   

5.182,26 
R$                           

5.182,26 

34.      
           

46395 

Armário suspenso em módulos com 3 portas de correr em 
perfil G 4 prateleiras internas   de 4cm de espessura (310 x 
40 x 270) em mdf na cor carvalho malva externo e interno 
branco tx 15mm. 

UN 1 
R$                       

969,73 
R$                              

969,73 

35.      
           

46392 

Armário suspenso fixado na parede 3 portas em vidro 
temperado de 4 mm porta de abrir (1,50 x 40x 1,90) com 5 
prateleiras de 2 cm  e 12 dobradiças em mdf carvalho malva  
15mm 

UN 2 
R$                   

2.133,88 
R$                           

4.267,76 

36.      
           

46381 

Balcão ( 200 cm x72 cm x 60 cm x 10 cm  x 5cm  ) com  
gaveteiro móvel  de 4 gavetas  com tranca e puxador em 
perfil de alumínio , corrediças em trilhos telescópico larga e 
rodas de silicone de 50 mm em  mdf na cor carvalho malva 
externo e interno em mdf branco tx de 15mm. 

UN 1 
R$                   

1.751,43 
R$                           

1.751,43 

37.      
           

46359 

 Balcão em mdf na cor carvalho malva  de 15 mm sendo 3,10 
x 75 x80 com divisória ao meio  com contendo 2 gavetas de 
cada lado da divisória com corrediça telescópica de 50 larga 
puxador em cava ACABAMENTO EXPESSURA 5 MM obs: 
saia com 70 cm  

UN 2 
R$                   

1.425,58 
R$                           

2.851,16 

38.      
           

46339 

 Balcão mdf na cor carvalho malva  de 15 mm sendo 3,57 x 
75 x80 com divisória ao meio  com contendo 2 gavetas de 
cada lado da divisória com corrediça telescópica de 50 larga 
puxador em cava ACABAMENTO EXPESSURA 5 MM obs: 
saia com 70 cm  

UN 1 
R$                   

1.777,64 
R$                           

1.777,64 

39.      
           

46338 
Balcão suspenso em mdf na cor carvalho malva de 15 mm 
tamanho 1,20 x 55 x 60 será fixado nas laterais da parede 
saia de 55 cm espessura do móvel 5 mm 

UN 3 
R$                       

509,54 
R$                           

1.528,62 

40.      
           

46366 
Balcão suspenso em mdf na cor carvalho malva de 15 mm 
tamanho 1,20 x 55 x 60 sera fixado nas laterais da parede 
saia de 55 cm espessura do móvel 5 mm 

UN 3 
R$                       

509,54 
R$                           

1.528,62 

41.      
           

46346 

EXPURGO: armário em mdf para pia inferior na cor 
carvalho malva 15MM externo e interno mdf branco tx 
sendo 2,75 x 60 x 65 com divisória ao meio 6 portas de abrir 
com puxador cava acabamento espessura 3 mm 

UN 3 
R$                       

486,82 
R$                           

1.460,46 

42.      
           

46385 

Gaveteiro com 2 gavetões, (135 x 56 x 60 x 20)  com 
corrediças em trilho telescópico de 45 larga puxador em 
perfil de alumínio com rodapé em pedra com 20 cm de 
altura na mesma cor do balcão em mdf na cor carvalho 
malva externo e interno mdf branco tx 15mm. 

UN 1 
R$                   

1.075,74 
R$                           

1.075,74 

43.      
           

46348 

Mesa   móvel em mdf na cor carvalho malva DE 15 MM 
sendo 1,50 x 60 x 75 com rodízios com freio de silicone de 5 
mm e saia com 70 cm com 2 gavetas de 35 x 25 x 50 com 
corrediças telescópica  largas de 45 

UN 34 
R$                       

965,77 
R$                        

32.836,18 

44.      
           

46393 
Mesa com (2,15 x1,20 ) com tampo de 8 cm base de 40 cm 
em mdf na cor carvalho malva  15mm. 

UN 2 
R$                   

3.283,12 
R$                           

6.566,24 

45.      
           

46399 
Mesa móvel com (3,50 x1,20 x 75) com tampo de 8cm base 
de 40 cm em mdf na cor carvalho malva.  

UN 1 
R$                   

3.428,98 
R$                           

3.428,98 
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46.      
           

46355 
Mesa móvel em mdf na cor carvalho malva de 15 mm com 
rodizio de silicone de 5 mm com freio  tamanho 1,00 x 75 x 
60 espessura da mesa 5 mm  

UN 5 
R$                       

569,30 
R$                           

2.846,50 

47.      
           

46394 
REFEITÓRIO- mesa com (3,00 x1,20 x 67)  com tampo de 8 
cm base de 40 cm  em mdf na cor carvalho malva 15mm. 

UN 1 
R$                   

3.225,11 
R$                           

3.225,11 

48.      
           

46384 

Um gaveteiro com 2 gavetas (37 x 55 x 60 x 20) para 
temperos com corrediça em trilho telescópico, puxador em 
perfil de alumínio com rodapé em pedra com 20 cm de 
altura na mesma cor do balcão em mdf na cor carvalho 
malva externo e interno  mdf branco tx 15mm. 

UN 1 
R$                       

586,46 
R$                              

586,46 

VALOR GLOBAL FINAL DA PROPOSTA: R$  279.000,00  (Duzentos e sessenta e nove mil reais)  
 
9. Da Inabilitação e Habilitação 

Após a classificação provisória da(s) licitante(s), passou-se, assim, à abertura do envelope 02 de habilitação das primeiras colocadas, 
tendo A Pregoeira e a Equipe de Apoio facultado a todos interessados a verificação da documentação. 

9.1. Inabilitados 

Nenhum fornecedor foi inabilitado. 
9.2. Habilitados 

Após análise da documentação constatou-se que a documentação apresentada pelos licitantes que se sagraram vencedores na etapa 
de lances atendeu as disposições constantes do edital, tendo A Pregoeira as declarado habilitadas. 

A Pregoeira declara as vencedoras e CLASSIFICANDO-A DEFINITIVAMENTE conforme o quadro demonstrativo abaixo: 
 

Lote: 1 

Fornecedor CPF/CNPJ Melhor Lance 
MED LIFE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI 23.191.397/0001-41 R$ 266.000,00 

 
 

10. Itens Fracassados 

Não houveram itens fracassados. 
 

11. Da Apresentação de Recursos 

Após a classificação definitiva dos vencedores, a Pregoeira avisou que o licitante que quisesse interpor recurso contra o 
procedimento deveria manifestar imediata e motivadamente a sua intenção, que seriam registradas no final da ata. 

Nenhum licitante manifestou interesse na interposição de recurso. 
 

12. Da Adjudicação 

A Pregoeira adjudicou os objetos do certame à vencedora da licitação, na forma abaixo: 

12.1. PROPOSTA DA EMPRESA: MED LIFE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - 23.191.397/0001-41 

Item CÓD DESCRIÇÃO Unid Quant Valor Unit.  Valor Total 

1.  46341 

 Armário em mdf na cor carvalho malva  de 15 mm 
suspenso com 3 porta de abrir  em vidro incolor com 5 
prateleiras tamanho 1,50 x 1,90 x 45 fundo em mdf de 6 mm 
na cor carvalho malva  . 

UN 8 
R$        

1.956,32 
R$            

15.650,56 

2.  46386 
Armário  em L (1,60 x 1,93 x 0,40) cm com 12 prateleiras de 
4 cm em mdf na cor carvalho malva  15 mm. 

UN 2 
R$        

2.119,65 
R$               

4.239,30 

3.  46340 

Armário  em mdf na cor carvalho malva  de 15 mm 
suspenso com 1 porta de abrir  em vidro incolor com 5 
prateleiras tamanho 50 x 1,90 x 45 fundo em mdf de 6 mm 
na cor carvalho malva  . 

UN 8 
R$            

652,59 
R$               

5.220,72 

4.  46371 

Armário  inferior para pia em mdf carvalho malva de 15mm 
externo e interno em mdf branco tx de 15mm com4 portas 
de abrir com divisória ao meio, puxador cava e acabamento 
todo em 3mm. Tamanho 1.70x65x60. 

UN 3 
R$            

758,83 
R$               

2.276,49 

5.  46329 

Armário inferior para pia em mdf carvalho malva de 15mm 
externo e interno em mdf branco tx de 15mm com4 portas 
de abrir com divisória ao meio, puxador cava e acabamento 
todo em 3mm. Tamanho 1.70x65x60. 

UN 2 
R$            

758,83 
R$               

1.517,66 

6.  46337 

Armário arquivo em L em mdf na cor carvalho malva  
suspenso em módulos sendo 3,50 x 2,85 x 2,30 e 40 
profundidade, com 4 prateleiras  todo na espessura de 3 
mm fundo do armário em mdf de 6 mm  na cor carvalho 
malva . 

UN 1 
R$     

12.391,98 
R$            

12.391,98 

7.  46357 

Armário arquivo em mdf  na cor carvalho malva  suspenso 
em módulos sendo 5.95 x 2,24 x 40 profundidade, com 4 
prateleiras  todo na espessura de 3 mm fundo do armário 
em mdf de 6 mm  na cor carvalho malva . 

UN 2 
R$        

9.149,99 
R$            

18.299,98 

8.  46358 

Armário arquivo em mdf  na cor carvalho malva  suspenso 
em módulos sendo 4,80 x 2,24 x 40 profundidade, com 4 
prateleiras  todo na espessura de 3 mm fundo do armário 
em mdf de 6 mm  na cor carvalho malva . 

UN 2 
R$        

7.381,56 
R$            

14.763,12 

9.  46380 
Armário arquivo suspenso em módulos (360 x 270 x 20 x 
40) fixado na parede em mdf carvalho malva 15mm . 

UN 1 
R$        

6.673,32 
R$               

6.673,32 
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10.      
           

46388 

Armário de banheiro (105x65x60) com 4 dobradiças 1 
prateleira interna puxadores em perfil de alumínio com 
tampas de proteção em mdf carvalho malva externo e 
interno em mdf branco tx 15mm. 

UN 1 
R$            

469,75 
R$                   

469,75 

11.      
           

46382 

Armário de cozinha com rodapé em pedra com 20 cm de 
altura na mesma cor do balcão ( 6,60 x 60 x 56) com 1 
gaveteiro com 4 gavetões de 100 x 56 cm  com 8 portas de 
abrir . 1,25 x 60 x 56 com 3 portas de abrir dobradiça de 
metal com mola  e puxadores em perfil de alumínio mdf 
carvalho maval externo e interno em mdf branco tx 15mm. 

UN 1 
R$        

3.403,87 
R$               

3.403,87 

12.      
           

46347 

Armário estante em mdf na cor carvalho malva sendo a 
parte de cima em prateleira no tamanho 2,90 x 2,10 x 40 de 
profundidade  contendo 2 basculante com pistão de 100 e 2 
prateleiras parte inferior armário com 4 portas de abrir 
divisória ao meio  vão para frigobar tamanho 2,90 x 80 x 55  

UN 1 
R$        

5.773,58 
R$               

5.773,58 

13.      
           

46387 
Armário fixado na parede em módulos (3,10 x 2,70 x 40) 
com 5 prateleiras internas em mdf na cor carvalho malva 
externo e interno mdf branco tx15mm. 

UN 1 
R$        

5.746,11 
R$               

5.746,11 

14.      
           

46344 

Armário inferior para pia em mdf carvalho malva 15 mm  
externo e interno mdf branco tx sendo de 2,10 x 60 x 60 
com 4 portas de abrir divisória ao meio com puxador cava 
acabamento espessura 3  mm 

UN 1 
R$            

865,06 
R$                   

865,06 

15.      
           

46364 

Armário inferior para pia em mdf carvalho malva 15 mm  
externo e interno mdf branco tx sendo de 2,70 x 60 x 60 
com 6 portas de abrir divisória ao meio com puxador cava 
acabamento espessura 3  mm 

UN 2 
R$        

1.112,22 
R$               

2.224,44 

16.      
           

46343 

Armário inferior para pia em mdf carvalho malva DE 15 MM 
externo e interno mdf branco tx sendo de 2,30 x 70 x 60 
com 6 portas de abrir divisória ao meio com puxador cava 
acabamento espessura 3 mm 

UN 9 
R$        

1.104,99 
R$               

9.944,91 

17.      
           

46369 

 Armário inferior para pia em mdf carvalho malva DE 15 
MM externo e interno mdf branco tx sendo de 2,00 x 65 x 60 
com 4 portas de abrir divisória ao meio com puxador cava 
acabamento expessura 3 mm 

UN 2 
R$            

892,52 
R$               

1.785,04 

18.      
           

46349 

 Armário inferior para pia em mdf carvalho malva DE 15 
MM externo e interno mdf branco tx sendo de 1,60 x 65 x 60 
com 4 portas de abrir divisória ao meio com puxador cava 
acabamento espessura 3 mm 

UN 1 
R$            

714,02 
R$                   

714,02 

19.      
           

46350 

Armário inferior para pia em mdf na cor carvalho malva  15 
mm externa e interna em mdf na cor branco tx sendo 1,60 x 
65 x 60 com 3 portas de abrir com divisória ao meio fundo 
em mdf na cor branco tx de 6 mm 

UN 4 
R$            

714,02 
R$               

2.856,08 

20.      
           

46372 

Armário inferior para pia em mdf na cor carvalho malva  15 
mm externa e interna em mdf na cor branco tx sendo 1,30 x 
65 x 60 com 3 portas de abrir com divisória ao meio fundo 
em mdf na cor branco tx de 6 mm. 

UN 2 
R$            

579,60 
R$               

1.159,20 

21.      
           

46352 

Armário inferior para pia em mdf na cor carvalho malva de 
15 mm externo e interno em mdf na cor branco tx  fundo de 
6 mm branco tx com 2 portas de abrir com divisórias ao 
meio tamanho 1,20 x 65 x 60 acabamento de 3 mm  

UN 3 
R$            

535,51 
R$               

1.606,53 

22.      
           

46365 

Armário móvel em mdf na cor carvalho malva 15 mm 
externo e  interno em mdf branco tx de 15 mm fundo em 
mdf de 6 mm na cor branco tx sendo 2,00 x 2,50 x 40 com 
rodízios de silicone com freio de 7 cm com 4 portas de abrir 
em vidro incolor de 6 mm  

UN 15 
R$        

3.432,78 
R$            

51.491,70 

23.      
           

46389 

armário móvel para medicação –(200 x40x230x20) com 4 
portas de abrir em vidro temperado de 4 mm , 4 prateleiras  
de 4cm de espessura 12 dobradiças 6 rodizio com freio de 
silicone 75mm , puxadores em perfil de alumínio embutido 
com tampas de proteção em mdf na cor carvalho malva 
externo e interno em mdf branco tx 15mm. 

UN 1 
R$        

3.158,16 
R$               

3.158,16 

24.      
           

46390 

Armário para balcão balcão com rodapé em pedra com 20 
cm de altura na mesma cor do balcão (3,10 x 1,05 x 60) com 
5 portas de abrir dobradiças de metal com mola, puxador 
em perfil de alumínio, prateleira interna em mdf na cor 
carvalho malva externo e interno em mdf branco tx  15mm. 

UN 1 
R$        

2.451,37 
R$               

2.451,37 

25.      
           

46391 

Armário para balcão com rodapé em pedra com 20 cm de 
altura na mesma cor do balcão  com (200 x 185 x 60 x 55 ) 
com 4 portas de abrir dobradiças de metal com mola, 
puxador em perfil de alumínio, prateleira interna em mdf na 
cor carvalho malva externo e interno em mdf branco tx 
15mm.  

UN 1 
R$        

2.540,26 
R$               

2.540,26 

26.      
           

46383 
Armário para cozinha (3,60 x 60 x 55) com rodapé em 
pedra com 20 cm de altura na mesma cor do balcão com 6 

UN 1 
R$        

1.482,96 
R$               

1.482,96 
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portas de abrir dobradiças de metal com molas prateleiras 
interna com puxador em perfil de alumínio em mdf na cor 
carvalho malva externo e interno mdf branco tx 15mm. 

27.      
           

46354 

Armário para pia inferior em mdf na cor carvalho malva 15 
mm externo e interno em mdf na cor branco tx  fundo em 
mdf branco 6 mm  com 4 portas de abrir divisória ao meio 
puxador cava tamanho 1,70 x 65 x 60 acabamento todo em 
3 mm  

UN 3 
R$            

758,83 
R$               

2.276,49 

28.      
           

46356 

Armário prateleira   suspensa  em mdf na cor carvalho 
malva sendo com  3,10x 2,70 x 34 fundo em mdf de 6 mm na 
cor carvalho malva com 5 prateleiras  todo o móvel com a 
espessura de 3 mm 

UN 2 
R$        

5.752,62 
R$            

11.505,24 

29.      
           

46336 

Armário prateleira  suspensa  em mdf na cor carvalho malva 
sendo com  3,50 x 2,70 x 35 fundo em mdf de 6 mm na cor 
carvalho malva com 5 prateleiras  todo o móvel com a 
espessura de 3 mm 

UN 1 
R$        

6.478,20 
R$               

6.478,20 

30.      
           

46342 

Armário superior da pia em mdf carvalho malva DE 15 MM 
externo e interno mdf branco tx sendo de 2,30 x 50 x 35 
com  3 portas basculantes de 90  com puxador cava 
acabamento espessura 3 mm 

UN 9 
R$            

789,90 
R$               

7.109,10 

31.      
           

46370 

Armário superior para pia em mdf carvalho malva de 15mm 
externo e interno em mdf branco tx de 15mm com3 portas 
basculante tamanho 1,70x50x35 puxador cava e 
acabamento todo em 3mm. 

UN 2 
R$            

583,21 
R$               

1.166,42 

32.      
           

46351 

Armário suspenso em mdf na cor carvalho malva de 15 mm 
externo e interno em mdf na cor branco tx fundo em mdf na 
cor branco de 6 mm com  divisória ao meio 2 portas de 
vidro incolor 6 mm  de abrir no mesmo sentido esquerdo 
tamanho 1,00 x 1,90 x 40 de profundidade . 

UN 6 
R$        

1.304,46 
R$               

7.826,76 

33.      
           

46379 
 Armário suspenso em módulos com (325 x 270 x 40 ) com 
5 prateleiras de 5cm de espessura em mdf na cor carvalho 
malva 15mm  

UN 1 
R$        

6.024,35 
R$               

6.024,35 

34.      
           

46395 

Armário suspenso em módulos com 3 portas de correr em 
perfil G 4 prateleiras internas   de 4cm de espessura (310 x 
40 x 270) em mdf na cor carvalho malva externo e interno 
branco tx 15mm. 

UN 1 
R$        

5.746,11 
R$               

5.746,11 

35.      
           

46392 

Armário suspenso fixado na parede 3 portas em vidro 
temperado de 4 mm porta de abrir (1,50 x 40x 1,90) com 5 
prateleiras de 2 cm  e 12 dobradiças em mdf carvalho malva  
15mm 

UN 2 
R$        

1.956,32 
R$               

3.912,64 

36.      
           

46381 

Balcão ( 200 cm x72 cm x 60 cm x 10 cm  x 5cm  ) com  
gaveteiro móvel  de 4 gavetas  com tranca e puxador em 
perfil de alumínio , corrediças em trilhos telescópico larga e 
rodas de silicone de 50 mm em  mdf na cor carvalho malva 
externo e interno em mdf branco tx de 15mm. 

UN 1 
R$        

1.047,90 
R$               

1.047,90 

37.      
           

46359 

 Balcão em mdf na cor carvalho malva  de 15 mm sendo 3,10 
x 75 x80 com divisória ao meio  com contendo 2 gavetas de 
cada lado da divisória com corrediça telescópica de 50 larga 
puxador em cava ACABAMENTO EXPESSURA 5 MM obs: 
saia com 70 cm  

UN 2 
R$        

1.545,11 
R$               

3.090,22 

38.      
           

46339 

 Balcão mdf na cor carvalho malva  de 15 mm sendo 3,57 x 
75 x80 com divisória ao meio  com contendo 2 gavetas de 
cada lado da divisória com corrediça telescópica de 50 larga 
puxador em cava ACABAMENTO EXPESSURA 5 MM obs: 
saia com 70 cm  

UN 1 
R$        

1.839,25 
R$               

1.839,25 

39.      
           

46338 
Balcão suspenso em mdf na cor carvalho malva de 15 mm 
tamanho 1,20 x 55 x 60 será fixado nas laterais da parede 
saia de 55 cm espessura do móvel 5 mm 

UN 3 
R$            

453,12 
R$               

1.359,36 

40.      
           

46366 
Balcão suspenso em mdf na cor carvalho malva de 15 mm 
tamanho 1,20 x 55 x 60 sera fixado nas laterais da parede 
saia de 55 cm espessura do móvel 5 mm 

UN 3 
R$            

453,13 
R$               

1.359,39 

41.      
           

46346 

EXPURGO: armário em mdf para pia inferior na cor 
carvalho malva 15MM externo e interno mdf branco tx 
sendo 2,75 x 60 x 65 com divisória ao meio 6 portas de abrir 
com puxador cava acabamento espessura 3 mm 

UN 3 
R$        

1.133,18 
R$               

3.399,54 

42.      
           

46385 

Gaveteiro com 2 gavetões, (135 x 56 x 60 x 20)  com 
corrediças em trilho telescópico de 45 larga puxador em 
perfil de alumínio com rodapé em pedra com 20 cm de 
altura na mesma cor do balcão em mdf na cor carvalho 
malva externo e interno mdf branco tx 15mm. 

UN 1 
R$            

518,89 
R$                   

518,89 

43.      
           

46348 

Mesa   móvel em mdf na cor carvalho malva DE 15 MM 
sendo 1,50 x 60 x 75 com rodízios com freio de silicone de 5 
mm e saia com 70 cm com 2 gavetas de 35 x 25 x 50 com 
corrediças telescópica  largas de 45 

UN 34 
R$            

469,75 
R$            

15.971,50 
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44.      
           

46393 
Mesa com (2,15 x1,20 ) com tampo de 8 cm base de 40 cm 
em mdf na cor carvalho malva  15mm. 

UN 2 
R$            

794,96 
R$               

1.589,92 

45.      
           

46399 
Mesa móvel com (3,50 x1,20 x 75) com tampo de 8cm base 
de 40 cm em mdf na cor carvalho malva.  

UN 1 
R$        

1.734,46 
R$               

1.734,46 

46.      
           

46355 
Mesa móvel em mdf na cor carvalho malva de 15 mm com 
rodizio de silicone de 5 mm com freio  tamanho 1,00 x 75 x 
60 espessura da mesa 5 mm  

UN 5 
R$            

258,72 
R$               

1.293,60 

47.      
           

46394 
REFEITÓRIO- mesa com (3,00 x1,20 x 67)  com tampo de 8 
cm base de 40 cm  em mdf na cor carvalho malva 15mm. 

UN 1 
R$        

1.850,09 
R$               

1.850,09 

48.      
           

46384 

Um gaveteiro com 2 gavetas (37 x 55 x 60 x 20) para 
temperos com corrediça em trilho telescópico, puxador em 
perfil de alumínio com rodapé em pedra com 20 cm de 
altura na mesma cor do balcão em mdf na cor carvalho 
malva externo e interno  mdf branco tx 15mm. 

UN 1 
R$            

194,40 
R$                   

194,40 

VALOR GLOBAL FINAL DA PROPOSTA: R$ 266.000,00  (Duzentos e sessenta e seis mil reais).  
 

13. Do Cancelamento 

Não houve registro de cancelamento. 
 
14.  Das Ocorrências na Sessão Pública 

Registra-se que foram realizadas as pesquisas que tratam o item 2.3.1 do Edital, sendo as mesmas impressas e juntas aos autos. 
As normas disciplinadoras desta Licitação foram interpretadas em favor da ampliação da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade 

entre as licitantes, vez que tal decisão não compromete o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação, conforme dispõe o item 
22.3 do Edital.  

Registra-se que o valor global da proposta apresentada pela empresa DICASA consta equivocado de R$ 588.620,00 (Quinhentos e oitenta e 
oito mil seiscentos e  vinte reais) sendo o valor correto de R$ 588.170,00 (Quinhentos e oitenta e oito mil cento e sessenta reais) conforme 
verificado mediante planilha gerada pelo Excel. A Pregoeira com base no item 7.5.s.s. do Edital. 

Registra-se que o valor global da proposta apresentada pela empresa NILTON consta equivocado de R$ 468.000,00 (Quatrocentos e 
sessenta e oito mil reais) sendo o valor correto de R$ 478.982,40 (Quatrocentos e setenta e oito mil novecentos e oitenta e dois reais e 
quarenta centavos) conforme verificado mediante planilha gerada pelo Excel. A Pregoeira com base no item 7.5.s.s. do Edital. 

Registra-se que todas as licitantes declaram que seus preços iniciais e resultantes dos lances/negociação dos valores são exequíveis para a 
execução do objeto. 

Registra-se que foram realizados em sessão a discriminação dos valores finais unitários/totais de cada item após a fase de lances 
para composição do valor global final adjudicado. Sendo aberto o prazo de até dois dias úteis para empresa  MED LIFE INDUSTRIA E 
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI apresentar sua proposta realinhada conforme rege o item 10.8.2 do Edital. 

Registra-se que os envelopes contendo documentos de habilitação das demais licitantes, não vencedoras, foram devolvidos aos seus 
respectivos representantes com os lacres devidamente indevassáveis. 

 
17. Encerramento da Sessão  

Finalizando a sessão com observância ao exposto acima quanto aos procedimentos relativos ao Pregão Presencial nº 030/2019, temos: 
considerando que: 1) As licitantes participantes foram devidamente credenciadas; 2) As propostas apresentadas foram consideradas 
classificadas e satisfazem as exigências do Edital; 3) Os preços ofertados/negociados quanto aos itens/objeto, no entendimento desta Equipe, 
encontra-se dentro do limite dos valores estimados conforme planilha estimativa constante dos autos; 4)Fica condiciona a aprovação da 
Adjudicação  do objeto, à licitante vencedora, ao parecer e análise favoráveis emitidos pela Procuradoria Jurídica deste Município e pelo 
Controle Interno da Secretaria Demandante, acerca do procedimento licitacional realizado, e a Homologação deste Pregão ao Ato de Ratificação 
do Órgão Demandante do certame. 

Lida e aprovada a presente Ata, determinou a Pregoeira que seja digitalizada, impressa e assinada por todos os presentes, e, fixada em 
arquivo próprio da Comissão Permanente de Licitação e publicada no átrio das dependências da Prefeitura Municipal de Gurupi, sendo a 
mesma assinada por todos os presentes, que desde já são intimados da decisão. 

 
 

 
Ynara Dourado Cabral 

Pregoeira 
 
 
 
 

Clíssia Ferreia Modesto 
Membro da Equipe Apoio 

 
 

Júlio César França de Mendonça  
Membro da Equipe Apoio 

 
 
 
 

Raphael Angelo Barros 
Membro da Equipe Apoio 

 
 
 

MED LIFE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI 
Gercival Gonçalves Dos Santos Junior 

Licitante 
 
 
 
 

DI CASA IND. COM. E DISTRIB.  DE MOVES LTDA - ME 
Vilmar Pisoni 

Licitante 
 

 

NILTON CEZAR SANTANA DE SOUZA 
José Luiz Carvalho Riela Júnior 

Licitante 

ANTÔNIO PEREIRA DA SILVA CNPJ 32528629000103 
Antônio Pereira Da Silva 

Licitante 
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