
 

 

  

AVALIAÇÃO DE PROPOSTAS REFERENTE AO CONVÊNIO 879854/2018.  

 

Objetivo: Analisar as propostas recebidas referente à Aquisição de Equipamento e Material Permanente para 

estruturação e ampliação de Unidade de Atenção Especializada em Saúde da APAE Anápolis constante na CPP 

005/2019. 

 

ITEM 

01 

NOME DO ITEM 

ARMÁRIO  

QUANTIDADE 

02 

 

Dentre as propostas recebidas temos:  

 

R3 TECNOLOGIA: Ofertou Armário Alto 15mm - Fabricado  em  MDP, revestido  de  melamínico  com  15mm  de 

espessura envolvido com perfil T, 3 prateleiras com 6 opções de regulagens de altura, Tampo: MDP 15mm, Base: 

MDP 15 mm, Laterais: MDP 15mm,  Portas:  MDP  15mm,  Fundo:  TRIPLAC, Prateleiras:  MDP  15mm,  

Puxadores: anatômicos tipo alça de plástico.Marca Nobre. Garantia 12 meses. 

 

Conforme avaliação feita pelo responsável técnico designado que analisou a compatibilidade do equipamento com 

as especificações técnicas do Edital do CPP 005/2019, a proposta tem especificação técnica compatível, qualidade 

do equipamento boa e manutenção externa de custo compatível com o mercado, segundo avaliação o equipamento 

atende as necessidades da Entidade, todavia, o orçamento está ACIMA do orçamento apresentado pela empresa 

VITRINE MOVÉIS, sendo assim parecer dado por NÃO FAVORÁVEL em razão do preço. 

 

MEDLIFE: Ofertou ARMÁRIO para escritório fechado com puxadores frontais e 2 portas, com chave, no mínimo 3 

prateleiras ajustáveis, cor cinza ou areia, Material de confecção: madeira, mdp, mdf ou similar, Capacidade mínima 

da prateleira: 40 kg, Dimensões: altura de 150 a 180 cm, largura de 70 a 100 cm. Marca/Modelo: MED LIFE/AR01. 

Garantia 12 meses. 

 

Conforme avaliação feita pelo responsável técnico designado que analisou a compatibilidade do equipamento com 

as especificações técnicas do Edital do CPP 005/2019, a proposta tem especificação técnica compatível, qualidade 

do equipamento boa e manutenção externa de custo compatível com o mercado, segundo avaliação o equipamento 

atende as necessidades da Entidade, todavia, o orçamento está ACIMA do orçamento apresentado pela empresa 

VITRINE MOVÉIS, sendo assim parecer dado por NÃO FAVORÁVEL em razão do preço. 

 

MOVEIS CARVALHO: Ofertou Armário para escritório fechado com puxadores frontais e 2 portas, com chave, no 

mínimo 3 prateleiras ajustáveis, cor cinza ou areia, Material de confecção: madeira, mdp, mdf ou similar, 

Capacidade mínima da prateleira: 40 kg, Dimensões: altura de 150 a 180 cm, largura de 70 a 100 cm. 

NOBRE/15MM COD: 400701. Garantia 12 meses. 

 

Conforme avaliação feita pelo responsável técnico designado que analisou a compatibilidade do equipamento com 

as especificações técnicas do Edital do CPP 005/2019, a proposta tem especificação técnica compatível, qualidade 

do equipamento boa e manutenção externa de custo compatível com o mercado, segundo avaliação o equipamento 



 

 

atende as necessidades da Entidade, todavia, o orçamento está ACIMA do orçamento apresentado pela empresa 

VITRINE MOVÉIS, sendo assim parecer dado por NÃO FAVORÁVEL em razão do preço. 

 

VITRINE MOVEIS: Ofertou Armário para escritório fechado com puxadores frontais e 2 portas, com chave, 3 

prateleiras ajustáveis, cor cinza, Material de confecção: mdp, Capacidade mínima da prateleira: 40 kg, Dimensões: 

altura de 160 cm , largura de 80 cm. 

 

Conforme avaliação feita pelo responsável técnico designado que analisou a compatibilidade do equipamento com 

as especificações técnicas do Edital do CPP 005/2019, a proposta tem especificação técnica compatível, consta 

prazo de garantia, qualidade do equipamento boa e manutenção externa de custo compatível com o mercado, 

segundo avaliação o equipamento atende as necessidades da Entidade, o orçamento está compatível com o plano 

de aplicação aprovado. Sendo assim parecer dado por FAVORÁVEL.  

 

 

PROENÇA: Ofertou ARMÁRIO Armário de aço pa80, Armário alto com duas portas de metal para escritório (cada 

porta possui reforços internos tipo ômega), Puxador em polipropileno no sentido vertical e fechadura yale com 2 

chaves e travamento da porta na prateleira fixa central, Possui sistema de cremalheira para regulagem das 

prateleiras a cada 80mm, Dobradiças internas, Acompanha kit pé regulável, Pintura eletrostática a pó. Prateleiras de 

metal: 1 fixa e 3 reguláveis. Dimensões Altura: 1,80 largura: 0,80 profundidade:0,40 (m). MODELO COD: 10.01.05, 

MARCA NOBRE MOVEIS .PROCEDÊNCIA NACIONAL. Garantia 12 Meses. 

 

Conforme avaliação feita pelo responsável técnico designado que analisou a compatibilidade do equipamento com 

as especificações técnicas do Edital do CPP 005/2019, a proposta tem especificação técnica compatível, qualidade 

do equipamento boa e manutenção externa de custo compatível com o mercado, segundo avaliação o equipamento 

atende as necessidades da Entidade, todavia, o orçamento está ACIMA do orçamento apresentado pela empresa 

VITRINE MOVÉIS, sendo assim parecer dado por NÃO FAVORÁVEL em razão do preço. 

 

MAIS ÉTICA: Ofertou ARMÁRIO Armário de aço pa80, Armário alto com duas portas de metal para escritório (cada 

porta possui reforços internos tipo ômega), Puxador em polipropileno no sentido vertical e fechadura yale com 2 

chaves e travamento da porta na prateleira fixa central, Possui sistema de cremalheira para regulagem das 

prateleiras a cada 80mm, Dobradiças internas, Acompanha kit pé regulável, Pintura eletrostática a pó. Prateleiras de 

metal: 1 fixa e 3 reguláveis. Dimensões Altura: 1,80 largura: 0,80 profundidade:0,40 (m). MODELO COD: 10.01.05, 

MARCA NOBRE MOVEIS .PROCEDÊNCIA NACIONAL. Garantia 12 Meses. 

 

Conforme avaliação feita pelo responsável técnico designado que analisou a compatibilidade do equipamento com 

as especificações técnicas do Edital do CPP 005/2019, a proposta tem especificação técnica compatível, qualidade 

do equipamento boa e manutenção externa de custo compatível com o mercado, segundo avaliação o equipamento 

atende as necessidades da Entidade, todavia, o orçamento está ACIMA do orçamento apresentado pela empresa 

VITRINE MOVÉIS, sendo assim parecer dado por NÃO FAVORÁVEL em razão do preço. 

 

 

CONCLUSÃO: 



 

 

 

Equipamento: ARMÁRIO 

Relacionando os equipamentos ofertados, analisando suas especificações, qualidades e valores, a empresa que 

apresentou proposta mais harmonizável foi a VITRINE MOVEIS. 

 

 

ITEM 

02 

NOME DO ITEM 

ARMÁRIO 

QUANTIDADE 

07 

 

Dentre as propostas recebidas temos: 

 

R3 TECNOLOGIA: Ofertou Armário Alto 15mm - Fabricado  em  MDP, revestido  de  melamínico  com  15mm  de 

espessura envolvido com perfil T, 3 prateleiras com 6 opções de regulagens de altura, Tampo: MDP 15mm, Base: 

MDP 15 mm, Laterais: MDP 15mm,  Portas:  MDP  15mm,  Fundo:  TRIPLAC, Prateleiras:  MDP  15mm,  

Puxadores: anatômicos tipo alça de plástico.Marca Nobre. Garantia 12 meses. 

 

Conforme avaliação feita pelo responsável técnico designado que analisou a compatibilidade do equipamento com 

as especificações técnicas do Edital do CPP 005/2019, a proposta tem especificação técnica compatível, qualidade 

do equipamento boa e manutenção externa de custo compatível com o mercado, segundo avaliação o equipamento 

atende as necessidades da Entidade, todavia, o orçamento está ACIMA do orçamento apresentado pela empresa 

VITRINE MOVÉIS, sendo assim parecer dado por NÃO FAVORÁVEL em razão do preço. 

 

MEDLIFE: Ofertou ARMÁRIO para escritório fechado com puxadores frontais e 2 portas, com chave, no mínimo 3 

prateleiras ajustáveis, cor cinza ou areia, Material de confecção: madeira, mdp, mdf ou similar, Capacidade mínima 

da prateleira: 40 kg, Dimensões: altura de 100 a 179 cm, largura de 70 a 100 cm. Marca/Modelo: MED LIFE/AR02. 

Garantia 12 meses. 

 

Conforme avaliação feita pelo responsável técnico designado que analisou a compatibilidade do equipamento com 

as especificações técnicas do Edital do CPP 005/2019, a proposta tem especificação técnica compatível, qualidade 

do equipamento boa e manutenção externa de custo compatível com o mercado, segundo avaliação o equipamento 

atende as necessidades da Entidade, todavia, o orçamento está ACIMA do orçamento apresentado pela empresa 

VITRINE MOVÉIS, sendo assim parecer dado por NÃO FAVORÁVEL em razão do preço. 

 

MOVEIS CARVALHO: Ofertou Armário para escritório fechado com puxadores frontais e 2 portas, com chave, no 

mínimo 3 prateleiras ajustáveis, cor cinza ou areia, Material de confecção: madeira, mdp, mdf ou similar, 

Capacidade mínima da prateleira: 40 kg, Dimensões: altura de 100 a 179 cm, largura de 70 a 100 cm. 

NOBRE/15MM COD: 400701. Garantia 12 meses. 

 

Conforme avaliação feita pelo responsável técnico designado que analisou a compatibilidade do equipamento com 

as especificações técnicas do Edital do CPP 005/2019, a proposta tem especificação técnica compatível, qualidade 

do equipamento boa e manutenção externa de custo compatível com o mercado, segundo avaliação o equipamento 

atende as necessidades da Entidade, todavia, o orçamento está ACIMA do orçamento apresentado pela empresa 



 

 

VITRINE MOVÉIS, sendo assim parecer dado por NÃO FAVORÁVEL em razão do preço. 

 

VITRINE MOVEIS: Ofertou Armário para escritório fechado com puxadores frontais e 2 portas, com chave, 3 

prateleiras ajustáveis, cor cinza, Material de confecção: mdp, Capacidade mínima da prateleira: 40 kg, Dimensões: 

altura de 160 cm , largura de 80 cm. 

 

Conforme avaliação feita pelo responsável técnico designado que analisou a compatibilidade do equipamento com 

as especificações técnicas do Edital do CPP 005/2019, a proposta tem especificação técnica compatível, consta 

prazo de garantia, qualidade do equipamento boa e manutenção externa de custo compatível com o mercado, 

segundo avaliação o equipamento atende as necessidades da Entidade, o orçamento está compatível com o plano 

de aplicação aprovado. Sendo assim parecer dado por FAVORÁVEL.  

 

PROENÇA: Ofertou ARMÁRIO de aço pa80, Armário alto com duas portas de metal para escritório (cada porta 

possui reforços internos tipo ômega), Puxador em polipropileno no sentido vertical e fechadura yale com 2 chaves e 

travamento da porta na prateleira fixa central, Possui sistema de cremalheira para regulagem das prateleiras a 

cada 80mm, Dobradiças internas, Acompanha kit pé regulável, Pintura eletrostática a pó. Prateleiras de metal: 1 

fixa e 3 reguláveis. Dimensões Altura: 1,80 largura: 0,80 profundidade:0,40 (m). MODELO COD: 10.01.05, MARCA 

NOBRE MOVEIS. PROCEDÊNCIA NACIONAL. Garantia 12 Meses. 

 

Conforme avaliação feita pelo responsável técnico designado que analisou a compatibilidade do equipamento com 

as especificações técnicas do Edital do CPP 005/2019, a proposta tem especificação técnica compatível, qualidade 

do equipamento boa e manutenção externa de custo compatível com o mercado, segundo avaliação o equipamento 

atende as necessidades da Entidade, todavia, o orçamento está ACIMA do orçamento apresentado pela empresa 

VITRINE MOVÉIS, sendo assim parecer dado por NÃO FAVORÁVEL em razão do preço. 

 

MAIS ÉTICA: Ofertou ARMÁRIO de aço pa80, Armário alto com duas portas de metal para escritório (cada porta 

possui reforços internos tipo ômega), Puxador em polipropileno no sentido vertical e fechadura yale com 2 chaves e 

travamento da porta na prateleira fixa central, Possui sistema de cremalheira para regulagem das prateleiras a 

cada 80mm, Dobradiças internas, Acompanha kit pé regulável, Pintura eletrostática a pó. Prateleiras de metal: 1 

fixa e 3 reguláveis. Dimensões Altura: 1,80 largura: 0,80 profundidade:0,40 (m). MODELO COD: 10.01.05, MARCA 

NOBRE MOVEIS. PROCEDÊNCIA NACIONAL. Garantia 12 Meses. 

 

Conforme avaliação feita pelo responsável técnico designado que analisou a compatibilidade do equipamento com 

as especificações técnicas do Edital do CPP 005/2019, a proposta tem especificação técnica compatível, qualidade 

do equipamento boa e manutenção externa de custo compatível com o mercado, segundo avaliação o equipamento 

atende as necessidades da Entidade, todavia, o orçamento está ACIMA do orçamento apresentado pela empresa 

VITRINE MOVÉIS, sendo assim parecer dado por NÃO FAVORÁVEL em razão do preço. 

 

CONCLUSÃO: 

  

Equipamento: ARMÁRIO 

Relacionando os equipamentos ofertados, analisando suas especificações, qualidades e valores, a empresa que 



 

 

apresentou proposta mais harmonizável foi a VITRINE MOVEIS. 

 

 

ITEM 

03 

NOME DO ITEM 

LONGARINA DE AÇO 

QUANTIDADE 

60 

 

Dentre as propostas recebidas temos: 

 

R3 TECNOLOGIA: Ofertou Longarina Aço – Cadeira longarina três lugares com assento e encosto em concha 

única de aço com pintura epóxi cinza ou preto e  acabamentos  laterais  cromados.com  estofamento em  courino  -  

opcional braços  e  pés  em  aço  cromado,  braço intermediário opcional e sapatas reguláveis. Esta cadeira 

longarina três lugares comporta até 350kg e está disponível nas cores preto estofado, preto e cinza. Marca/Modelo: 

BLM B03. Garantia 12 meses. 

 

Conforme avaliação feita pelo responsável técnico designado que analisou a compatibilidade do equipamento com 

as especificações técnicas do Edital do CPP 005/2019, a proposta tem especificação técnica compatível, qualidade 

do equipamento boa e manutenção externa de custo compatível com o mercado, segundo avaliação o equipamento 

atende as necessidades da Entidade, todavia, o orçamento está ACIMA do orçamento apresentado pela empresa 

VITRINE MOVÉIS, sendo assim parecer dado por NÃO FAVORÁVEL em razão do preço. 

 

MEDLIFE: Ofertou LONGARINA AÇO, Cadeira tipo longarina 03 lugares, com base fixa em aço cromado com 

sapatas reguláveis, estrutura em aço, assento e encosto em aço, braço com formato anatômico, largura total da 

longarina 1,80 mt, peso mínimo suportado de 90 kg por assento, alta resistência e garantia mínima de 6 meses.  

Marca/Modelo: GRP/LG3.  

 

Conforme avaliação feita pelo responsável técnico designado que analisou a compatibilidade do equipamento com 

as especificações técnicas do Edital do CPP 005/2019, a proposta tem especificação técnica compatível, qualidade 

do equipamento boa e manutenção externa de custo compatível com o mercado, segundo avaliação o equipamento 

atende as necessidades da Entidade, todavia, o orçamento está ACIMA do orçamento apresentado pela empresa 

VITRINE MOVÉIS, sendo assim parecer dado por NÃO FAVORÁVEL em razão do preço. 

 

MOVEIS CARVALHO: Ofertou Cadeira tipo longarina 03 lugares, com base fixa em aço cromado com sapatas 

reguláveis, estrutura em aço, assento e encosto em aço, braço com formato anatômico, largura total da longarina 

1,80 mt, peso mínimo suportado de 90 kg por assento, alta resistência e garantia mínima de 6 meses.GERRA/ 

COD: 1786. Garantia 12 meses. 

 

Conforme avaliação feita pelo responsável técnico designado que analisou a compatibilidade do equipamento com 

as especificações técnicas do Edital do CPP 005/2019, a proposta tem especificação técnica compatível, qualidade 

do equipamento boa e manutenção externa de custo compatível com o mercado, segundo avaliação o equipamento 

atende as necessidades da Entidade, todavia, o orçamento está ACIMA do orçamento apresentado pela empresa 

VITRINE MOVÉIS, sendo assim parecer dado por NÃO FAVORÁVEL em razão do preço. 

 



 

 

VITRINE MOVEIS: Ofertou Cadeira tipo longarina 03 lugares, com base fixa em aço cromado com sapatas 

reguláveis, estrutura em aço, assento e encosto em aço, braço com formato anatômico, largura total da longarina 

1,80 mt, peso mínimo suportado de 90 kg por assento, alta resistência e garantia mínima de 6 meses. 

 

Conforme avaliação feita pelo responsável técnico designado que analisou a compatibilidade do equipamento com 

as especificações técnicas do Edital do CPP 005/2019, a proposta tem especificação técnica compatível, consta 

prazo de garantia, qualidade do equipamento boa e manutenção externa de custo compatível com o mercado, 

segundo avaliação o equipamento atende as necessidades da Entidade, o orçamento está compatível com o plano 

de aplicação aprovado. Sendo assim parecer dado por FAVORÁVEL.  

 

 

CONCLUSÃO: 

  

Equipamento: LONGARINA DE AÇO. 

Relacionando os equipamentos ofertados, analisando suas especificações, qualidades e valores, a empresa que 

apresentou proposta mais harmonizável foi a VITRINE MOVEIS. 

 

 

ITEM 

04 

NOME DO ITEM 

LONGARINA 

QUANTIDADE 

30 

 

Dentre as propostas recebidas temos: 

 

R3 TECNOLOGIA: Ofertou Longarina Aço – Cadeira longarina três lugares com assento e encosto em concha 

única de aço com pintura epóxi cinza ou preto e  acabamentos  laterais  cromados.com  estofamento em  courino  -  

opcional braços  e  pés  em  aço  cromado,  braço intermediário opcional e sapatas reguláveis. Esta cadeira 

longarina três lugares comporta até 350kg e está disponível nas cores preto estofado, preto e cinza. Marca/Modelo: 

BLM B03. Garantia 12 meses. 

 

Conforme avaliação feita pelo responsável técnico designado que analisou a compatibilidade do equipamento com 

as especificações técnicas do Edital do CPP 005/2019, a proposta tem especificação técnica compatível, qualidade 

do equipamento boa e manutenção externa de custo compatível com o mercado, segundo avaliação o equipamento 

atende as necessidades da Entidade, todavia, o orçamento está ACIMA do orçamento apresentado pela empresa 

VITRINE MOVÉIS, sendo assim parecer dado por NÃO FAVORÁVEL em razão do preço. 

 

MEDLIFE: Ofertou LONGARINA 03 lugares, com base fixa, com sapatas reguláveis, estrutura em aço, assento e 

encosto revestido em material que permita a limpeza (aço, pvc, sintético, couro, couro PU), braço com formato 

anatômico, largura total da longarina 1,80 mt, peso mínimo suportado de 90 kg por assento, alta resistência e 

garantia mínima de 6 meses. Marca/ Modelo: MED LIFE/ISO3. 

 

Conforme avaliação feita pelo responsável técnico designado que analisou a compatibilidade do equipamento com 

as especificações técnicas do Edital do CPP 005/2019, a proposta tem especificação técnica compatível, qualidade 



 

 

do equipamento boa e manutenção externa de custo compatível com o mercado, segundo avaliação o equipamento 

atende as necessidades da Entidade, todavia, o orçamento está ACIMA do orçamento apresentado pela empresa 

VITRINE MOVÉIS, sendo assim parecer dado por NÃO FAVORÁVEL em razão do preço. 

 

MOVEIS CARVALHO: Ofertou Cadeira tipo longarina 03 lugares, com base fixa, com sapatas reguláveis, estrutura 

em aço, assento e encosto revestido em material que permita a limpeza (aço, pvc, sintético, couro, couro PU), 

braço com formato anatômico, largura total da longarina 1,80 mt, peso mínimo suportado de 90 kg por assento, alta 

resistência e garantia mínima de 6 meses.NOBRE/ EXECUTIVA. Garantia 12 meses. 

 

Conforme avaliação feita pelo responsável técnico designado que analisou a compatibilidade do equipamento com as 

especificações técnicas do Edital do CPP 005/2019 a proposta tem especificação técnica compatível, segundo 

avaliação o equipamento atende as necessidades da Entidade, todavia, o preço está ACIMA do plano de trabalho 

aprovado, sendo assim parecer dado por NÃO FAVORÁVEL em razão do preço. 

 

VITRINE MOVEIS: Ofertou Cadeira tipo longarina 03 lugares, com base fixa, com sapatas reguláveis, estrutura em 

aço, assento e encosto revestido em material que permita a limpeza (couro PU), braço com formato anatômico, 

largura total da longarina 1,80 mt, peso mínimo suportado de 90 kg por assento, alta resistência e garantia mínima 

de 6 meses. 

 

Conforme avaliação feita pelo responsável técnico designado que analisou a compatibilidade do equipamento com 

as especificações técnicas do Edital do CPP 005/2019, a proposta tem especificação técnica compatível, consta 

prazo de garantia, qualidade do equipamento boa e manutenção externa de custo compatível com o mercado, 

segundo avaliação o equipamento atende as necessidades da Entidade, o orçamento está compatível com o plano 

de aplicação aprovado. Sendo assim parecer dado por FAVORÁVEL. 

 

CONCLUSÃO: 

  

Equipamento: LONGARINA. 

Relacionando os equipamentos ofertados, analisando suas especificações, qualidades e valores, a empresa que 

apresentou proposta mais harmonizável foi a VITRINE MOVEIS. 

 

 

 

ITEM 

05 

NOME DO ITEM 

MESA DE REUNIÃO 

QUANTIDADE 

01 

 

Dentre as propostas recebidas temos: 

 

 

R3 TECNOLOGIA: Ofertou Mesa de Reunião Redonda 15mm, Fabricada  em  MDP,  revestido  de  melamínico 

com 15mm de espessura envolvido com perfil T, Tampo: MDP 15mm, Painel: MDP 15mm Pés metálicos: tubo 

2″#20 e tubo 50 x 30#20 Desencaixe superior e inferior Medidas  altura:  0,74  diâmetro:  1,20 cod: 40.03.04. 



 

 

Marca: Nobre. Garantia 12 meses. 

 

Conforme avaliação feita pelo responsável técnico designado que analisou a compatibilidade do equipamento com 

as especificações técnicas do Edital do CPP 005/2019, a proposta tem especificação técnica compatível, qualidade 

do equipamento boa e manutenção externa de custo compatível com o mercado, segundo avaliação o equipamento 

atende as necessidades da Entidade, todavia, o orçamento está ACIMA do orçamento apresentado pela empresa 

VITRINE IMÓVEIS, sendo assim parecer dado por NÃO FAVORÁVEL em razão do preço. 

 

MEDLIFE: Ofertou Mesa de reunião para escritório redonda, tamanho mínimo de 1,20 mt, cor marfim, cinza ou ovo; 

Material de Confecção: tampo em madeira, mdp, mdf ou similar; espessura mínima do tampo de 15 mm; pé 

metálico preto, cristal ou alumínio; garantia mínima de 6 meses. Marca/ Modelo: MED LIFE/MSR01. 

 

Conforme avaliação feita pelo responsável técnico designado que analisou a compatibilidade do equipamento com 

as especificações técnicas do Edital do CPP 005/2019, a proposta tem especificação técnica compatível, qualidade 

do equipamento boa e manutenção externa de custo compatível com o mercado, segundo avaliação o equipamento 

atende as necessidades da Entidade, todavia, o orçamento está ACIMA do orçamento apresentado pela empresa 

VITRINE IMÓVEIS, sendo assim parecer dado por NÃO FAVORÁVEL em razão do preço. 

 

MOVEIS CARVALHO: Ofertou Mesa de reunião para escritório redonda, tamanho mínimo de 1,20 mt, cor marfim, 

cinza ou ovo; Material de Confecção: tampo em madeira, mdp, mdf ou similar; espessura mínima do tampo de 15 

mm; pé metálico preto, cristal ou alumínio; garantia mínima de 6 meses. NOBRE/ 15MM COD:400304. Garantia 12 

Meses. 

 

Conforme avaliação feita pelo responsável técnico designado que analisou a compatibilidade do equipamento com 

as especificações técnicas do Edital do CPP 005/2019, a proposta tem especificação técnica compatível, qualidade 

do equipamento boa e manutenção externa de custo compatível com o mercado, segundo avaliação o equipamento 

atende as necessidades da Entidade, todavia, o orçamento está ACIMA do orçamento apresentado pela empresa 

VITRINE IMÓVEIS, sendo assim parecer dado por NÃO FAVORÁVEL em razão do preço. 

 

VITRINE MOVEIS: Ofertou Mesa de reunião para escritório redonda, tamanho mínimo de 1,20 mt, cor,cinza; 

Material de Confecção: mdp,; espessura mínima do tampo de 15 mm; pé metálico preto; garantia mínima de 6 

meses. 

 

Conforme avaliação feita pelo responsável técnico designado que analisou a compatibilidade do equipamento com 

as especificações técnicas do Edital do CPP 005/2018, a proposta tem especificação técnica compatível, consta 

prazo de garantia, qualidade do equipamento boa e manutenção externa de custo compatível com o mercado, 

segundo avaliação o equipamento atende as necessidades da Entidade, o orçamento está compatível com o plano 

de aplicação aprovado. Sendo assim parecer dado por FAVORÁVEL.  

 

CONCLUSÃO: 

  

Equipamento: MESA DE REUNIÃO. 



 

 

Relacionando os equipamentos ofertados, analisando suas especificações, qualidades e valores, a empresa que 

apresentou proposta mais harmonizável foi a VITRINE MOVEIS. 

 

 

ITEM 

06 

NOME DO ITEM 

MESA PARA COMPUTADOR 

QUANTIDADE 

1 

 

Dentre as propostas recebidas temos: 

 

 

R3 TECNOLOGIA: Ofertou Mesa para Computador- Mesa Escritório (Escrivaninha)  Pé  Metal  15mmm Fabricada 

em  MDP,  revestido  de  melamínico com 15mm de espessura envolvido com perfil T, Com a Mesa para 

Computador e a Conexão Arredondada,  poderá  compor Estação  de Trabalho Conjugada, Tampo: MDP 

15mm.Painel: MDP  15mm,  Pés  metálicos:  tubo metalon  20  x  20  #20  e  tubo  oblongo  29  x  58 #20,  

Gaveteiro,  altura:  0,74   largura:  1,50 profundidade: 0,60 (m) – cod: 40.01.04. Marca: Nobre Movéis. Garantia 12 

meses. 

 

Conforme avaliação feita pelo responsável técnico designado que analisou a compatibilidade do equipamento com 

as especificações técnicas do Edital do CPP 005/2019, a proposta tem especificação técnica compatível, qualidade 

do equipamento boa e manutenção externa de custo compatível com o mercado, segundo avaliação o equipamento 

atende as necessidades da Entidade, todavia, o orçamento está ACIMA do orçamento apresentado pela empresa 

VITRINE IMÓVEIS, sendo assim parecer dado por NÃO FAVORÁVEL em razão do preço. 

 

MEDLIFE: Ofertou Mesa para computador em madeira, mdp, mdf ou similar, com suporte para impressora, cpu e 

teclado, com no mínimo 1 gaveta; garantia mínima de 6 meses. Marca/Modelo: MED LIFE/MSC1.1. 

 

Conforme avaliação feita pelo responsável técnico designado que analisou a compatibilidade do equipamento com 

as especificações técnicas do Edital do CPP 005/2019, a proposta tem especificação técnica compatível, qualidade 

do equipamento boa e manutenção externa de custo compatível com o mercado, segundo avaliação o equipamento 

atende as necessidades da Entidade, todavia, o orçamento está ACIMA do orçamento apresentado pela empresa 

VITRINE IMÓVEIS, sendo assim parecer dado por NÃO FAVORÁVEL em razão do preço. 

 

MOVEIS CARVALHO: Ofertou Mesa para computador em madeira, mdp, mdf ou similar, com suporte para 

impressora, cpu e teclado, com no mínimo 1 gaveta; garantia mínima de 6 meses.NOBRE/ 15MM COD: 400103. 

Garantia 12 meses. 

 

Conforme avaliação feita pelo responsável técnico designado que analisou a compatibilidade do equipamento com 

as especificações técnicas do Edital do CPP 005/2019, a proposta tem especificação técnica compatível, qualidade 

do equipamento boa e manutenção externa de custo compatível com o mercado, segundo avaliação o equipamento 

atende as necessidades da Entidade, todavia, o orçamento está ACIMA do orçamento apresentado pela empresa 

VITRINE IMÓVEIS, sendo assim parecer dado por NÃO FAVORÁVEL em razão do preço. 

 



 

 

 

VITRINE MOVEIS: Ofertou Mesa para computador em mdp, com suporte para impressora, cpu e teclado, com no 

mínimo 1 gaveta; garantia mínima de 6 meses. 

 

Conforme avaliação feita pelo responsável técnico designado que analisou a compatibilidade do equipamento com 

as especificações técnicas do Edital do CPP 005/2018, a proposta tem especificação técnica compatível, consta 

prazo de garantia, qualidade do equipamento boa e manutenção externa de custo compatível com o mercado, 

segundo avaliação o equipamento atende as necessidades da Entidade, o orçamento está compatível com o plano 

de aplicação aprovado. Sendo assim parecer dado por FAVORÁVEL.  

 

CONCLUSÃO: 

  

Equipamento: MESA PARA COMPUTADOR. 

Relacionando os equipamentos ofertados, analisando suas especificações, qualidades e valores, a empresa que 

apresentou proposta mais harmonizável foi a VITRINE MOVEIS. 

 

 

ITEM 

07 

NOME DO ITEM 

MESA PARA REFEITÓRIO  

QUANTIDADE 

10 

 

Dentre as propostas recebidas temos: 

 

R3 TECNOLOGIA: Ofertou Mesa para refeitório - Mesas p/ Refeitório Fixa c/ Encosto 06 Lugares CÓDIGO: 

50006C, Produto: Mesa Refeitório c/ Encosto 06 Lugares, Modelo: Mesa c/ bancos fixos, Linha: D.W., Garantia: 1 

Ano, Acabamento: Fita PVC, Assento e Encosto: MDF c/ fita, Estrutura: Tubos de Aço 50x30mm na chapa 18, 

Madeira: MDF Branco, Estrutura: Pintura Eletrostática Preta. Marca: POLLO MOVEIS CÓDIGO:50006C. Garantia 

12 Meses. 

 

Conforme avaliação feita pelo responsável técnico designado que analisou a compatibilidade do equipamento com 

as especificações técnicas do Edital do CPP 005/2019, a proposta tem especificação técnica compatível, qualidade 

do equipamento boa e manutenção externa de custo compatível com o mercado, segundo avaliação o equipamento 

atende as necessidades da Entidade, porém, o orçamento NÃO está compatível com o plano de aplicação 

aprovado, sendo assim parecer dado por NÃO FAVORÁVEL em razão do PREÇO. 

 

MEDLIFE: Ofertou Mesa para refeitório retangular, 6 lugares, assentos fixos com encosto,; tampo em madeira, 

mdp, mdf ou similar de espessura mínima de 18 mm; estrutura em aço; cores: Marca/Modelo:MED LIFE/MSF6. 

Garantia 12 meses. 

 

Conforme avaliação feita pelo responsável técnico designado que analisou a compatibilidade do equipamento com 

as especificações técnicas do Edital do CPP 005/2019, a proposta tem especificação técnica compatível, qualidade 

do equipamento boa e manutenção externa de custo compatível com o mercado, segundo avaliação o equipamento 

atende as necessidades da Entidade, todavia, o orçamento está ACIMA do orçamento apresentado pela empresa 



 

 

VITRINE IMÓVEIS, sendo assim parecer dado por NÃO FAVORÁVEL em razão do preço. 

 

MOVEIS CARVALHO: Ofertou Mesa para refeitório retangular, 6 lugares, assentos fixos com encosto; tampo em 

madeira, mdp, mdf ou similar de espessura mínima de 18 mm; estrutura em aço; cores: branco, cinza; garantia 

mínima de 6 meses.VOTORIA MOVEIS/ RF-6L. Garantia 12 meses. 

 

Conforme avaliação feita pelo responsável técnico designado que analisou a compatibilidade do equipamento com 

as especificações técnicas do Edital do CPP 005/2019, a proposta tem especificação técnica compatível, qualidade 

do equipamento boa e manutenção externa de custo compatível com o mercado, segundo avaliação o equipamento 

atende as necessidades da Entidade, porém, o orçamento NÃO está compatível com o plano de aplicação 

aprovado, sendo assim parecer dado por NÃO FAVORÁVEL em razão do PREÇO. 

 

VITRINE MOVEIS: Ofertou Mesa para refeitório retangular, 6 lugares, assentos fixos com encosto,; tampo, mdp, 

mdf ou similar de espessura mínima de 25 mm; estrutura em aço; cores:cinza; garantia mínima de 6 meses. 

 

Conforme avaliação feita pelo responsável técnico designado que analisou a compatibilidade do equipamento com 

as especificações técnicas do Edital do CPP 005/2018, a proposta tem especificação técnica compatível, consta 

prazo de garantia, qualidade do equipamento boa e manutenção externa de custo compatível com o mercado, 

segundo avaliação o equipamento atende as necessidades da Entidade, o orçamento está compatível com o plano 

de aplicação aprovado. Sendo assim parecer dado por FAVORÁVEL.  

 

PROENÇA: Ofertou Mesa para Refeitório - 6 lugares com tampo em fórmica e bordas em PVC, com banco 

individual. Tampos produzido em MDP 18mm de espessura. Estrutura em aço com tratamento anti-ferrugem, com 

pintura e o xi elet o t  tica. Medidas tampo principal: L 2.0 x P 0.70. Manual de montagem: sim. MARCA GDL 

INDUSTRIA. Garantia 12 meses. 

 

Conforme avaliação feita pelo responsável técnico designado que analisou a compatibilidade do equipamento com 

as especificações técnicas do Edital do CPP 005/2019, a proposta tem especificação técnica compatível, qualidade 

do equipamento boa e manutenção externa de custo compatível com o mercado, segundo avaliação o equipamento 

atende as necessidades da Entidade, todavia, o orçamento está ACIMA do orçamento apresentado pela empresa 

VITRINE IMÓVEIS, sendo assim parecer dado por NÃO FAVORÁVEL em razão do preço. 

 

MAIS ÉTICA: Ofertou Mesa para Refeitório - 6 lugares com banco individual. Tampos produzido em MDP 18mm de 

espessura. Estrutura em aço com tratamento anti-ferrugem, com pintura epóxi eletrostática. Medidas tampo 

principal: L 2.0 x P 0.70. Manual de montagem: sim MARCA ATUAL MOVEIS. Garantia 12 meses. 

 

Conforme avaliação feita pelo responsável técnico designado que analisou a compatibilidade do equipamento com 

as especificações técnicas do Edital do CPP 005/2019, a proposta tem especificação técnica compatível, qualidade 

do equipamento boa e manutenção externa de custo compatível com o mercado, segundo avaliação o equipamento 

atende as necessidades da Entidade, todavia, o orçamento está ACIMA do orçamento apresentado pela empresa 

VITRINE IMÓVEIS, sendo assim parecer dado por NÃO FAVORÁVEL em razão do preço. 

 



 

 

CONCLUSÃO: 

  

Equipamento: MESA PARA REFEITÓRIO. 

Relacionando os equipamentos ofertados, analisando suas especificações, qualidades e valores, a empresa que 

apresentou proposta mais harmonizável foi a VITRINE MOVEIS. 
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