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PREGÃO ELETRÔNICO

 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 Secretaria Executiva

 Subsecretaria de Planejamento e Orçamento
 Instituto Federal de Educação, Ciencia e Tecnologia Baiano

 Instituto Federal Baiano - Campus Itapetinga
  

Pregão Eletrônico   Nº 00014/2021(SRP) 
 

RESULTADO POR FORNECEDOR
 
 

04.063.503/0001-67 - SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

ItemDescrição Unidade de
Fornecimento Quantidade Critério de Valor

(*)
Valor

Unitário Valor Global

2 Armário aço Unidade 5 R$ 2.566,2300 R$
1.184,0000

R$ 5.920,0000

Marca: NOBRE 
 Fabricante: NOBRE

 Modelo / Versão: ROUPEIRO 06P
 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO DE AÇO TIPO ROUPEIRO COM 6 PORTAS Construído em estrutura de chapa

de aço #24 e #26 (0,60mm e 0,45mm); com 3 vãos e 6 portas com 1 veneziana para ventilação e prateleira interna; Sistema de
fechamento através de fechadura, com 12 chaves disponíveis; Capacidade por prateleira/vão: 15kg(bem distribuídos); Pés reguláveis
em PVC; Pintura eletrostática àpó (tinta híbrida) disponíveis nas cores cinza, vermelha ou verde; Medidas do produto montado:
1930A x 1035L x 400P (mm) com possibilidade de variação em até 5% para mais ou menos.

Total do Fornecedor: R$ 5.920,0000
 

09.046.339/0001-01 - CADEIRA E CIA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

ItemDescrição Unidade de
Fornecimento Quantidade Critério de Valor

(*)
Valor

Unitário Valor Global

4 Gaveteiro móvel Unidade 12 R$ 1.003,2400 R$ 670,0100 R$ 8.040,1200
Marca: KIKO

 Fabricante: KIKO
 Modelo / Versão: MT091

 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GAVETEIRO MÓVEL COM 03 GAVETAS Dimensões Estimadas (com possibilidade de
variação em até 5% para mais ou menos): 400mm (L) x 520mm (P) x 550mm (A). Tampo em madeira MDP (aglomerado) de 25 mm
de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Borda frontal e posterior com
acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo holt-melt, com raio mínimo de 2,5 mm em todo
seu perímetro. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1,5 mm de espessura, colada a quente, pelo sistema tipo
holt-melt, em todo seu perímetro. Estrutura do fundo, laterais e base inferior em madeira MDP (aglomerado) de 18 mm de
espessura, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Acabamento das bordas em fita de
PVC de 1 mm de espessura, coladas a quente pelo sistema holt-melt, em todo seu perímetro. 04 rodízios sendo 02 com travas.
Gavetas confeccionadas em chapa de aço #24 (0,60 mm) de espessura (mínimo), dobrada e soldada através de eletro-fusão, com
deslizamento suave sobre corrediças em aço, roldanas em nylon e eixos em aço. Frente das gavetas em madeira MDP (aglomerado)
de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Puxadores do tipo
Zamak niquelado redondo com forma côncava com aproximadamente 110 mm de comprimento. Acabamento das bordas em fita de
PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio mínimo de 2,5 mm em todo seu perímetro. Fechadura
localizada na frente da gaveta superior com fechamento simultâneo das 03 gavetas, com 02 chaves dobráveis.

6 Conjunto mesas
escritório

Unidade 6 R$ 1.951,2500 R$ 818,0000 R$ 4.908,0000

Marca: KIKO
 Fabricante: KIKO

 Modelo / Versão: MT316
 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA ESCRITÓRIO FORMATO EM “L” COM GAVETEIRO FIXO –

1400x1400x600x600x740mm Superfície de trabalho com formato em “L”, em madeira MDP com espessura mínima de 25mm,
formando uma peça única; Revestimento em laminado melamínico de alta resistência, texturizado com no mínimo 0,3mm de
espessura na parte superior e inferior da superfície, na cor a definir; Bordas com perfil de acabamento em fita de poliestireno
semirrígido, com 3,0mm de espessura no mínimo; Passagem para fiação com acabamento em PVC rígido texturizado com diâmetro
de 60mm; 02 Painéis frontais em madeira MPD com 18,0mm de espessura no mínimo; Revestimento em laminado melamínico de
baixa pressão nas duas faces, na mesma cor da superfície de trabalho; Estrutura autoportante, na qual a sustentação dos tampos
deverá ser feita através de duas estruturas laterais e uma estrutura central ligadas entre si através de 02 calhas horizontais.
GAVETEIRO FIXO COM 02 GAVETAS E CHAVES Duas gavetas com frente em partículas de MDP, em chapa única com no mínimo
18mm de espessura, revestimento em laminado melamínico de alta resistência em sua superfície superior e inferior, na mesma cor
do tampo; As frentes das gavetas possuem bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 3mm no
mesmo padrão do revestimento das laterais, com bordas arredondadas em todo seu perímetro externo, com raio mínimo de 2,5mm,
colados a quente por meio do processo HOT MELT; Corpo das gavetas em chapa de aço com espessura mínima de 0,9mm,
revestimento em pintura epóxi pó na cor preta, fixada por meio de carga elétrica oposta, curada em estufa de alta temperatura, pré-
tratamento em 9 banhos, sendo 5 por imersão e 4 por meio de lavagem, desengraxe alcalino, decapagem ácida, refinador de sais de
titânio, fosfatização, passivação e secagem, sendo a última lavagem com água deionizada seguida de secagem. Largura: 400mm;
Profundidade: 490mm; Altura: 290mm. Dimensões Estimadas (com possibilidade de variação em até 5% para mais ou menos):
Largura: 1400x1400mm, Profundidade: 600x600mm, Altura: 750mm;

9 Módulo de trabalho Unidade 10 R$ 1.438,2100 R$ 758,0000 R$ 7.580,0000
Marca: KIKO

 Fabricante: KIKO
 Modelo / Versão: MT803
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Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MÓDULO DE TRABALHO (ESTAÇÃO PARA USO INDIVIDUAL) - 850x825x1370mm
Dimensões Estimadas (com possibilidade de variação em até 5% para mais ou menos): Largura: 850mm (tampo e painéis laterais)
Profundidade: 825mm (tampo 600mm / painéis laterais + painel frontal 825mm) Altura: 1370mm (altura do tampo ao chão 750mm /
altura do painel lateral 1370mm). Painéis Laterais, Tampo e Painel Frontal: Confeccionado em placa de MDP. O tampo é revestido na
parte frontal e nos painéis laterais em duas faces com fita de policloreto de vinila com 2,5mm de espessura mínima. As outras faces
do Tampo e Painéis Laterais juntamente com o Painel Frontal são revestidos com fita de policloreto de vinila com 1mm de espessura
mínima, colada com adesivo hotmelt. Os acessos do cabeamento ao tampo e nos Painéis Laterais são feitos por meio de passa cabo
redondo em PVC rígido, com diâmetro interno de no mínimo 60 mm, com tampa amovível e abertura para passagem de cabos.
Deverá ser fixada a estrutura por meio de buchas e parafuso m6 confeccionados em aço bicromatizado, buchas rosqueadas na face
inferior do tampo.

Total do Fornecedor: R$
20.528,1200

 
19.758.320/0001-33 - 2TLB COMERCIO E SERVICOS EIRELI

ItemDescrição Unidade de
Fornecimento Quantidade Critério de Valor

(*)
Valor

Unitário Valor Global

1 Armário escritório Unidade 10 R$ 2.144,7100 R$ 695,0000 R$ 6.950,0000
Marca: GEBB WORK

 Fabricante: GEBB WORK
 Modelo / Versão: OFFICE CORP

 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário escritório, material: mdp, quantidade portas: 2 un, material porta: madeira
mdp, quantidade prateleiras: 4 un, largura: 80 cm, altura: 160 cm, características adicionais: com fechadura frontal, e puxadores,
profundidade: 500 mm, acabamento superficial: laminado melamínico, cor: carvalho malva, material base: aço com sapatas
niveladoras, tipo: alto, espessura tampo: 25 mm

3 Cadeira fixa Unidade 150 R$ 327,8500 R$ 150,0000 R$ 22.500,0000
Marca: FRISOKAR 

 Fabricante: FK GRUPO S A
 Modelo / Versão: OFFICE
 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira fixa, material assento: plástico polipropileno, material encosto: plástico

polipropileno, tipo base: fixo, características adicionais: sem braço, empilhável, 4 pés, cor: diversas
5 Mesa Unidade 10 R$ 1.342,5600 R$ 560,0000 R$ 5.600,0000

Marca: GEBB WORK
 Fabricante: GEBB WORK

 Modelo / Versão: OFFICE CORP
 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa, material estrutura: parafusos, material tampo: mdp, material borda: filme

melamínico, largura: 1200 mm, altura: 740 mm, espessura tampo: 25 mm, formato: retangular, características adicionais: conforme
modelo, revestimento: melamínico, formato tampo: retangular

7 Mesa reunião oval Unidade 4 R$ 1.887,1400 R$
1.349,9900

R$ 5.399,9600

Marca: GEBB WORK
 Fabricante: GEBB WORK

 Modelo / Versão: OFFICE CORP
 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa reunião oval, material: madeira, tipo madeira: aglomerado, tipo revestimento:

laminado melamínico, comprimento: 240 cm, largura: 120 cm, altura: 73 cm, cor: argila
8 Mesa reunião redonda Unidade 6 R$ 1.003,3700 R$ 505,0000 R$ 3.030,0000

Marca: GEBB WORK
 Fabricante: GEBB WORK

 Modelo / Versão: OFFICE CORP
 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa reunião redonda, material: madeira, tipo madeira: aglomerado, diâmetro: 120

cm, altura: 74 cm, material estrutura: aço, revestimento superior do tampo: laminado melamínico, revestimento inferior do tampo:
melamina

10 Poltrona Unidade 10 R$ 1.254,7400 R$ 860,0000 R$ 8.600,0000
Marca: FRISOKAR 

 Fabricante: FK GRUPO S A
 Modelo / Versão: OFFICE
 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:  Poltrona, material estrutura: tubo aço e compensado madeira, material assento e

encosto: espuma poliuretano injetado, acabamento superficial estrutura: pintura em epóxi, material revestimento assento e encosto:
tecido, tipo: giratória, tipo espaldar: médio, características adicionais: sem braços, largura: 0,48 m, profundidade: 0,49 m, altura:
0,80 m

Total do Fornecedor: R$
52.079,9600

 
 

Valor Global da Ata: R$
78.528,0800

(*) É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável.
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