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PREGÃO ELETRÔNICO

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral
Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe
Pregão Eletrônico

Nº 00050/2016(SRP)

RESULTADO POR FORNECEDOR

02.309.765/000133  EGIDE  COMERCIO DE VESTUARIO E ELETRODOMESTICOS LTDA 
Item Descrição
Unidade de Fornecimento Quantidade Valor Unitário
9 APARELHO TELEFÔNICO
UNIDADE
10
R$ 651,9900

Valor Global
R$ 6.519,9000

Marca: Intelbras
Fabricante: Intelbras
Modelo / Versão: TIP 125
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Telefone IP VoIP Intelbras  O TIP 125 é um terminal inteligente IP para quem quer
economizar no preço, sem economizar na qualidade. Com a tecnologia IP, o usuário realiza chamadas telefônicas pela internet,
economiza em infraestrutura, tem maior flexibilidade para trocar de mesa de trabalho, por exemplo, sem precisar alterar seu ramal
ou puxar fios, e tem muitas outras vantagens. TIP 125 L A P 140 mm 150 mm 149 mm A L P » Protocolo SIP 2.0 » Suporte a uma
conta SIP » Vivavoz com qualidade em HD » Display gráfico de 128 × 32 pixels » Tecla menu para acesso as configurações básicas
do terminal » Tecla para correio de voz1 com sinalização por LED » Tecla de sigilo (mute) com sinalização por LED » Tecla para
atendimento via headset com sinalização por LED » Tecla para utilização do vivavoz com sinalização por LED » Teclas para ajuste
de volume de áudio e campainha » Tecla flash e rediscar » Qualidade de áudio em HD » Suporte a PoE IEEE802.3af » Conector
exclusivo para utilização de headset RJ9 » 2 portas Ethernet de 10/100Mbps » Suporte a VLAN » Possibilidade de instalação em mesa
ou parede » Sinalização de campainha por LED » Garantia de qualidade na voz com suporte a QoS

Total do Fornecedor:
05.258.798/000190  HGC TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS  EIRELI  EPP
Item Descrição
Unidade de Fornecimento Quantidade Valor Unitário
16 DESCANSO PÉS
UNIDADE
30
R$ 75,0000

R$ 6.519,9000
Valor Global
R$ 2.250,0000

Marca: Martinucci
Fabricante: Martinucci
Modelo / Versão: sw
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Suporte ergonomico de descanso para os pes regulagem de altura com ajuste de
inclinação pelos próprios pés, plataforma de apoio com textura antiderrapante e massageadora, armação metálica com pintura de
alta resistência, pés com material emborrachado para aderência ao piso regulagem de altura aproximada de 4 a 14cm, capacidade
de carga aproximada de 35kg, peso aproximado 2kg, produzido de acordo com as exigências da MTB NR 17, acompanhado de
manual de instruções em português.

26 GAVETEIRO MÓVEL

UNIDADE

20

R$ 530,0000

R$ 10.600,0000

Marca: Martinucci
Fabricante: Martinucci
Modelo / Versão: sw
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gaveteiro volante 03 gavetas 400x500x650mm Composto por 1 tampo superior
confeccionado em MDF ou MDP revestido em laminado melamínico de alta pressão e com 25mm de espessura; Bordas retas
encabeçadas com fita de poliestireno de superfície visível texturizada na mesma cor do tampo com espessura de 2mm e raio
ergonômico de contato. Corpo do gaveteiro (laterais  fundo  tampo inferior):confeccionado em MDF ou MDP revestido em
laminado melamínico de 18 mm de espessura; Bordas aparentes: encabeçadas com fita reta de poliestireno espessura 2,0 mm com
raio de 2,5 mm em seu perímetro, na mesma cor do tampo coladas pelo sistema hotmelt. Frente das gavetas em MDF de 18 mm
de espessura; Bordas aparentes: encabeçadas com fita reta de poliestireno espessura 2,0 mm com raio de 2,5 mm em seu
perímetro, na mesma cor do tampo coladas pelo sistema hotmelt. Corpo das gavetas: laterais da gaveta em MDF ou MDP revestido
em laminado melamínico de 18 mm de espessura; Bordas aparentes encabeçadas com fita reta de poliestireno espessura 1,0 mm na
mesma cor do tampo coladas pelo sistema hotmelt. Fundo da gaveta em chapa de espessura de 4 mm tipo Eucatex ou MDP.
Ferragens para duas gavetas para objetos, mais gavetão inferior para pastas suspensas com deslizamento sobre trilhos telescópicos.
Elementos de fixação por meio de parafusos embutidos. Puxadores embutidos em formato retangular em termoplástico preto ou
puxador externo retangular pequeno com pintura metálica; Sistema de fecho: fechadura em aço niquelado com tambor de giro
simples 180º e 2 (duas) chaves escamoteáveis com revestimento em polipropileno, com acionamento simultâneo entre as gavetas.
Rodízios de duplo giro em polipropileno com diâmetro de 50mm. Pintura epóxi pó. a ser definida posteriormente, de acordo com o
padrão de cores de mobiliário estabelecido pelo Tribunal e de acordo com a cartela de laminados simples do fabricante, sendo do
tipo laminado melamínico. 0,40x0,50x0,65m.

Total do Fornecedor:
05.269.798/000195  TOP MOVEIS LTDA  EPP
Item Descrição
Unidade de Fornecimento Quantidade Valor Unitário
12 ESCADA
UNIDADE
10
R$ 136,7200

R$ 12.850,0000
Valor Global
R$ 1.367,2000

Marca: MOR
Fabricante: MOR
Modelo / Versão: 005106
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESCADA DE ALUMÍNIO 8 DEGRAUS, articulada tipo cavalete, com travas de
segurança, com degraus e pés antiderrapantes. Suporta pelo menos 100 kg.

13 ESCADA

UNIDADE

5

R$ 120,0000

R$ 600,0000

Marca: MOR
Fabricante: MOR
Modelo / Versão: 005104
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESCADA DE ALUMÍNIO 6 DEGRAUS, articulada tipo cavalete, com travas de
segurança, com degraus e pés antiderrapantes. Suporta pelo menos 100 kg.
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15 ESTANTE METÁLICA

UNIDADE

25

R$ 263,8000

R$ 6.595,0000

Marca: AMAPA
Fabricante: AMAPA
Modelo / Versão: C/6
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTANTE METÁLICA AÇO (1,98X0,92X0,30)m, com prateleiras removíveis e ajustáveis
de 3 em 3 cm, 6 unidades, bordas com três dobras, com dois reforços em "X" em cada lateral e um reforço em "X" no fundo. Chapa
de 20 nas prateleiras e chapa de 16 nas colunas. Pintura em esmalte sintético na cor cinza. Pés com sapatas plásticas.
Contemplando a montagem do produto.

20 ARMÁRIO ESCRITÓRIO

UNIDADE

20

R$ 400,0000

R$ 8.000,0000

Marca: MARTINUCCI
Fabricante: MARTINUCCI
Modelo / Versão: GDAL0874BRF15
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS (800X600X740)mm Composto por 1 Tampo superior
confeccionado em MDF ou MDP revestido em laminado melamínico de 25mm de espessura; Laterais, fundo, portas e prateleiras
confeccionado em MDF ou MDP revestido em laminado melamínico de 18 mm de espessura, fechado com 2 portas de abrir e 1
prateleira interna. Bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno de superfície visível texturizada na mesma cor do tampo com
espessura de 2mm, raio ergonômico de contato com o usuário e coladas pelo sistema hotmelt. Base em aço, retangular com
50x20mm e espessura de 0,95mm, possuindo 4 (quatro) sapatas reguladoras de nível em polipropileno preto, que permitem
regulagens de nivelamento. Dobradiças de aço com mecanismo que permite abertura de 270º e regulagens horizontais e verticais;
Elementos de fixação por meio de parafusos embutidos, possibilitando a desmontagem sem danificar a madeira. Acabamento em
pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi. Puxadores embutidos em formato retangular em termoplástico preto ou
puxador externo retangular pequeno com pintura metálica ou tipo alça; fechadura em aço niquelado com tambor de giro simples
180º e 2 (duas) chaves escamoteáveis com revestimento em polipropileno.

22 MESA ESCRITÓRIO

UNIDADE

10

R$ 339,9500

R$ 3.399,5000

Marca: MARTINUCCI
Fabricante: MARTINUCCI
Modelo / Versão: GDMX1060BRM
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA RETANGULAR DE TRABALHO BASE METÁLICA (1000X600X740750)mm:
Composto por 1 tampo superior sobreposto à estrutura, em forma retangular (medidas acima descritas) confeccionado em MDF
revestido em laminado melamínico ou MDP revestido em laminado melamínico de 25mm de espessura. Bordas retas encabeçadas
com fita de poliestireno de superfície visível texturizada na mesma cor do tampo, com espessura de 2mm, raio ergonômico de
contato com o usuário e coladas pelo sistema hotmelt. Laterais revestidas com fita de poliestireno reta de 2,0mm e raio de 2,5mm,
na mesma cor do tampo, coladas pelo sistema hotmelt. 1 painel em MDF ou MDP revestido em laminado melamínico de 18 mm de
espessura. Bordas revestidas com fita de poliestireno reta de 2,0mm e raio de 2,5mm, na mesma cor do tampo, coladas pelo
sistema. Estrutura de sustentação: a altura das estruturas é regulável através das sapatas niveladoras, e possibilitando assim que a
superfície de trabalho atenda a altura recomendada pelas normas da ABNT. 2 pés laterais: estrutura central vertical “coluna”
composta por chapa de aço e espessura de 1,2mm, possuindo tampa vertical em polipropileno ou aço removível, formando uma
calha interna para passagem de fiação. base de sustentação inferior em aço tubular de secção elíptica 45x20mm e espessura de
1,55mm, com ponteiras injetadas de cor semelhante à estrutura metálica e 02 sapatas reguladoras de nível em formato hexagonal.
base de sustentação superior em aço de secção retangular 40x20mm e espessura de 1,55mm com ponteiras injetadas de cor
semelhante à estrutura metálica. Elementos de fixação por meio de parafusos embutidos, Acabamento em pintura eletrostática
totalmente automatizada em epóxi.

Total do Fornecedor:
06.954.360/000109  MASTER COMERCIAL EIRELI  ME
Item Descrição
Unidade de Fornecimento Quantidade Valor Unitário
4 FORNO MICROONDAS
unidade
10
R$ 482,8500

R$ 19.961,7000
Valor Global
R$ 4.828,5000

Marca: CONSUL
Fabricante: CONSUL
Modelo / Versão: CMA20
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conforme Descrição complementar do Anexo I do Edital (termo de referência).

Total do Fornecedor:
11.094.173/000132  OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI  EPP
Item Descrição
Unidade de Fornecimento Quantidade Valor Unitário
7 APARELHO TELEFÔNICO
unidade
60
R$ 35,0000

R$ 4.828,5000
Valor Global
R$ 2.100,0000

Marca: Elgin
Fabricante: Elgin
Modelo / Versão: Tcf2000
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Marca Elgin Modelo Tcf2000 Aparelho telefonico de mesa analógico com
rediscagem/tom/mute/flash e com, no mínimo, 2 níveis de volume de campainha, saída para conector RJ11

8

APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO

unidade

15

R$ 89,9400

R$ 1.349,1000

Marca: Elgin
Fabricante: Elgin
Modelo / Versão: Tsf8001
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Marca Elgin Modelo Tsf 8001 Telefone sem fio controle volume ringue/monofono,
tensão alimentação 110/220V, Tecnologia DECT 6.0, 1.9 GHZ, tecla flash/mute, rediscagem e discagem rápida, modo discagem tone
e pulse, com identificador de chamadas

10 VENTILADOR

UNIDADE

15

R$ 119,8300

R$ 1.797,4500

Marca: Ventisol
Fabricante: Ventisol
Modelo / Versão: Voc50
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Marca Ventisol Modelo Voc50Cm Notos Ventilador de coluna de escritório/residencial,
110V ou bivolt, com selo procel categoria A ou B, 3 velocidades, oscilante, grade de proteção removível, potência mínima de 80W,
diâmetro da hélice de 40 cm, ajuste inclinação, desmontável e com regulagem de altura

Total do Fornecedor:
15.612.021/000135  TECMOVEIS ELETRO DISTRIBUIDORA LTDA  ME
Item Descrição
Unidade de Fornecimento Quantidade Valor Unitário
3 FOGÃO GÁS
unidade
5
R$ 440,0000

R$ 5.246,5500
Valor Global
R$ 2.200,0000

Marca: Esmaltec
Fabricante: Esmaltec
Modelo / Versão: Caribe 4Q
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fogão a gás, tipo doméstico, com, no mínimo, 4 bocas, com acendimento automático,
mesa em inox, tampo de vidro, forno autolimpante, cor branca, bivolt. Classe energética da mesa e do forno: A, com válvula de
segurança. Garantia mínima de 12 meses. Assistência técnica de 12 meses preferencialmente em Aracaju  SE.

https://www.comprasnet.gov.br/seguro/indexgov.asp
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Total do Fornecedor:
17.579.869/000135  VIDARE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI  ME
Item Descrição
Unidade de Fornecimento Quantidade Valor Unitário
17 ARMÁRIO ESCRITÓRIO
UNIDADE
10
R$ 695,0000

R$ 2.200,0000
Valor Global
R$ 6.950,0000

Marca: Artline
Fabricante: Artline
Modelo / Versão: FAS0913
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Declaramos expressamente que cumpriremos com todas as cláusulas e condições do
edital e todos os seus anexos, bem como atenderemos a todas as especificações técnicas. ARMÁRIO MÉDIO 2 PORTAS
(900X500X130)mm: Composto por 1 Tampo superior confeccionado em MDF ou MDP revestido em laminado melamínico de 25mm
de espessura; Laterais, fundo, portas e prateleiras confeccionado em MDF ou MDP revestido em laminado melamínico de 18 mm de
espessura, fechado com 2 portas de abrir e 3 prateleiras internas. Bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno de superfície
visível texturizada na mesma cor do tampo com espessura de 2mm, raio ergonômico de contato com o usuário e coladas pelo
sistema hotmelt em todo o seu perímetro. Base em aço, retangular com 50x20mm e espessura de 0,95mm, possuindo 4 (quatro)
sapatas reguladoras de nível em polipropileno Cor: preto, que permitem regulagens de nivelamento. Dobradiças de aço com
mecanismo que permite abertura de 110 a 270º e regulagens horizontais e verticais; Elementos de fixação por meio de parafusos
embutidos, possibilitando a desmontagem sem danificar a madeira. Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada
em epóxi. Puxadores embutidos em formato retangular em termoplástico preto ou puxador externo retangular pequeno com pintura
metálica, ou tipo alça; fechadura em aço niquelado com tambor de giro simples 180º e 2 (duas) chaves escamoteáveis com
revestimento em polipropileno. a ser definida posteriormente, de acordo com o padrão de cores de mobiliário estabelecido pelo
Tribunal e de acordo com a cartela de laminados simples do fabricante, sendo do tipo laminado melamínico.
Medidas:0,90x0,50x1.30m. Variação nas medidas de 5% para + ou –

18 ARMÁRIO ESCRITÓRIO

UNIDADE

5

R$ 800,0000

R$ 4.000,0000

Marca: Artline
Fabricante: Artline
Modelo / Versão: FAS0913 + FPS9050
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Declaramos expressamente que cumpriremos com todas as cláusulas e condições do
edital e todos os seus anexos, bem como atenderemos a todas as especificações técnicas. ARMÁRIO MÉDIO 2 PORTAS COM 1
SUPORTE PARA PASTA SUSPENSA (900X500X130)mm: Composto por 1 Tampo superior confeccionado em MDF ou MDP revestido em
laminado melamínico de 25mm de espessura; Laterais, fundo, portas e prateleiras confeccionado em MDF ou MDP revestido em
laminado melamínico de 18 mm de espessura, fechado com 2 portas de abrir e no seu interior, contendo 1 suporte retrátil interno
com armação telescópica para pastas suspensas e 2 prateleiras internas. Bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno de
superfície visível texturizada na mesma cor do tampo com espessura de 2mm, raio ergonômico de contato com o usuário e coladas
pelo sistema hotmelt em todo o seu perímetro. Base em aço, retangular com 50x20mm e espessura de 0,95mm, possuindo 4
(quatro) sapatas reguladoras de nível em polipropileno preto, que permitem regulagens de nivelamento. Dobradiças de aço com
mecanismo que permite abertura de 270º e regulagens horizontais e verticais; Elementos de fixação por meio de parafusos
embutidos, possibilitando a desmontagem sem danificar a madeira. Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada
em epóxi. Puxadores embutidos em formato retangular em termoplástico preto ou puxador externo retangular pequeno com pintura
metálica, ou tipo alça; fechadura em aço niquelado com tambor de giro simples 180º e 2 (duas) chaves escamoteáveis com
revestimento em polipropileno. Cor a ser definida posteriormente, de acordo com o padrão de cores de mobiliário estabelecido pelo
Tribunal e de acordo com a cartela de laminados simples do fabricante, sendo do tipo laminado melamínico.
Medidas:0,90x0,50x1.30m. Variação nas medidas de 5% para + ou –

19 ARMÁRIO ESCRITÓRIO

UNIDADE

5

R$ 990,0000

R$ 4.950,0000

Marca: Artline
Fabricante: Artline
Modelo / Versão: FAS0913 + FPS9050
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Declaramos expressamente que cumpriremos com todas as cláusulas e condições do
edital e todos os seus anexos, bem como atenderemos a todas as especificações técnicas. ARMÁRIO MÉDIO 2 PORTAS COM 3
SUPORTE PARA PASTA SUSPENSA (900X500X130)mm: Composto por 1 Tampo superior confeccionado em MDF ou MDP revestido em
laminado melamínico de 25mm de espessura; Laterais, fundo, portas e prateleiras confeccionado em MDF ou MDP revestido em
laminado melamínico de 18 mm de espessura, fechado com 2 portas de abrir e no seu interior, contendo 3 suportes retráteis com
armação telescópica para pastas suspensas. Bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno de superfície visível texturizada na
mesma cor do tampo com espessura de 2mm, raio ergonômico de contato com o usuário e coladas pelo sistema hotmelt. Base em
aço, retangular com 50x20mm e espessura de 0,95mm, possuindo 4 (quatro) sapatas reguladoras de nível em polipropileno preto,
que permitem regulagens de nivelamento. Dobradiças de aço com mecanismo que permite abertura de 270º e regulagens horizontais
e verticais; Elementos de fixação por meio de parafusos embutidos, possibilitando a desmontagem sem danificar a madeira.
Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi. Puxadores embutidos em formato retangular em
termoplástico preto ou puxador externo retangular pequeno com pintura metálica ou tipo alça; fechadura em aço niquelado com
tambor de giro simples 180º e 2 (duas) chaves escamoteáveis com revestimento em polipropileno. Cor: a ser definida
posteriormente, de acordo com o padrão de cores de mobiliário estabelecido pelo Tribunal e de acordo com a cartela de laminados
simples do fabricante, sendo do tipo laminado melamínico. Medidas:0,90x0,50x1.30m. Variação nas medidas de 5% para + ou –

21 MESA ESCRITÓRIO

UNIDADE

2

R$ 955,0000

R$ 1.910,0000

Marca: Artline
Fabricante: Artline
Modelo / Versão: FRR2211
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE REUNIÃO RETANGULAR (1100X2200X740)mm: Composto por 1 tampo
superior sobreposto à estrutura, em forma retangular (medidas acima descritas) confeccionado em MDF revestido em laminado
melamínico de alta pressão ou MDP revestido em laminado melamínico de 25mm de espessura. Bordas retas encabeçadas com fita
de poliestireno de superfície visível texturizada na mesma cor do tampo, com espessura de 2mm, raio ergonômico de contato com o
usuário e coladas pelo sistema hotmelt. Laterais revestidas com fita de poliestireno reta de 2,0mm e raio de 2,5mm, na mesma cor
do tampo, coladas pelo sistema hotmelt. 1 painel em MDF ou MDP revestido em laminado melamínico de 18 mm de espessura.
Bordas revestidas com fita de poliestireno reta de 2,0mm e raio de 2,5mm, na mesma cor do tampo, coladas pelo sistema hotmelt
em todo o seu perímetro. Estrutura de sustentação: a altura das estruturas é regulável através das sapatas niveladoras, e
possibilitando assim que a superfície de trabalho atenda a altura recomendada pelas normas da ABNT. Estas estruturas possuem o
tratamento do aço descrito abaixo, 2 pés laterais: estrutura central vertical “coluna” composta por chapa de aço e espessura de
1,2mm, conformada anatomicamente por moldes pneumáticos criando estampas em relevo para reforço estrutural e estético,
possuindo tampa vertical em polipropileno removível, formando uma calha interna para passagem de fiação. Base de sustentação
inferior em aço tubular de secção elíptica 45x20mm e espessura de 1,55mm, com ponteiras injetadas de cor semelhante à estrutura
metálica e 02 sapatas reguladoras de nível em formato hexagonal. base de sustentação superior em aço de secção retangular
40x20mm e espessura de 1,55mm com ponteiras injetadas de cor semelhante à estrutura metálica elementos de fixação: por meio
de parafusos soberbos e embutidos, Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi. Cor: a ser definida
posteriormente, de acordo com o padrão de cores de mobiliário estabelecido pelo Tribunal e de acordo com a cartela de laminados
simples do fabricante, sendo do tipo laminado melamínico. Medidas: 1,10x2,20x0,74m Variação nas medidas de 5% para + ou –
Garantia mínima:05anos.Assitência técnica preferencialmente em Aracaju. Declaramos expressamente que cumpriremos com todas
as cláusulas e condições do edital e todos os seus anexos, bem como atenderemos a todas as especificações técnicas.
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UNIDADE

3

R$ 475,0000

R$ 1.425,0000

Marca: Artline
Fabricante: Artline
Modelo / Versão: FML1616
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA EM L PENINSULAR BASE METALICA (1600x1600x600x600x740750)mm:
Composto por 1 tampo superior em L, peninsular, confeccionado em MDF de 25mm de espessura, com revestimento de pintura em
laca gofrata texturizada ou MDP revestido em laminado melamínico. Bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno de superfície
visível texturizada na mesma cor do tampo com espessura de 2mm e raio ergonômico de contato com o usuário. Dois painéis em
MDP melamínico baixa pressão de 18 mm de espessura, bordas perímetro encabeçado com fita reta de poliestireno de 2,0mm na
mesma cor do tampo aplicadas com cola pelo sistema hotmelt. Estrutura de sustentação: a altura das estruturas é regulável através
das sapatas niveladoras, e possibilitando assim que a superfície de trabalho atenda a altura recomendada pelas normas da ABNT. 2
pés laterais: estrutura central vertical “coluna” composta por chapa de aço e espessura de 1,2mm, conformada anatomicamente,
possuindo tampa vertical em polipropileno ou aço removível, formando uma calha interna para passagem de fiação. base de
sustentação inferior em aço tubular de secção elíptica 45x20mm e espessura de 1,55mm, com ponteiras injetadas de cor semelhante
à estrutura metálica e 02 sapatas reguladoras de nível em formato hexagonal. base de sustentação superior em aço de secção
retangular 40x20mm e espessura de 1,55mm com ponteiras injetadas de cor semelhante à estrutura metálica. 1 pé de canto em aço
tubular com secção redonda de 3 polegadas de diâmetro semi triangular, permitindo a passagem de fiação, espessura de 1,25mm
com sapata conjugada injetada reguladora de nível com diâmetro de 3 polegadas de cor semelhante à estrutura etálica. Elementos
de fixação por meio de parafusos embutidos, Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi Cor: a ser
definida posteriormente, de acordo com o padrão de cores de mobiliário estabelecido pelo Tribunal e de acordo com a cartela de
laminados simples do fabricante, sendo do tipo laminado melamínico.Medidas: 1,60x1,60x0,60x0,60x0,74m. Variação nas medidas
de 5% para + ou – Garantia mínima:05anos.Assitência técnica preferencialmente em Aracaju. Declaramos expressamente que
cumpriremos com todas as cláusulas e condições do edital e todos os seus anexos, bem como atenderemos a todas as especificações
técnicas

24 MESA ESCRITÓRIO

UNIDADE

3

R$ 880,0000

R$ 2.640,0000

Marca: Artline
Fabricante: Artline
Modelo / Versão: FML1614
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA EM L PENINSULAR BASE METALICA (1600x1400x600x600x740)mm: Composto
por 1 tampo superior em L, peninsular, confeccionado em MDF de 25mm de espessura, com revestimento de pintura em laca gofrata
texturizada ou MDP revestido em laminado melamínico. Bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno de superfície visível
texturizada na mesma cor do tampo com espessura de 2mm e raio ergonômico de contato com o usuário. Dois painéis em MDP
melamínico baixa pressão de 18 mm de espessura, bordas perímetro encabeçado com fita reta de poliestireno de 2,0mm na mesma
cor do tampo aplicadas com cola pelo sistema hotmelt. Estrutura de sustentação: a altura das estruturas é regulável através das
sapatas niveladoras, e possibilitando assim que a superfície de trabalho atenda a altura recomendada pelas normas da ABNT. 2 pés
laterais: estrutura central vertical “coluna” composta por chapa de aço e espessura de 1,2mm, conformada anatomicamente,
possuindo tampa vertical em polipropileno ou aço removível, formando uma calha interna para passagem de fiação. base de
sustentação inferior em aço tubular de secção elíptica 45x20mm e espessura de 1,55mm, com ponteiras injetadas de cor semelhante
à estrutura metálica e 02 sapatas reguladoras de nível em formato hexagonal. base de sustentação superior em aço de secção
retangular 40x20mm e espessura de 1,55mm om ponteiras injetadas de cor semelhante à estrutura metálica. 1 pé de canto em aço
tubular com secção redonda de 3 polegadas de diâmetro semi triangular, permitindo passagem de fiação, espessura de 1,25mm com
sapata conjugada injetada reguladora de nível com diâmetro de 3 polegadas de cor semelhante à estrutura metálica. Elementos de
fixação por meio de parafusos embutidos, Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi Cor: a ser
definida posteriormente, de acordo com o padrão de cores de mobiliário estabelecido pelo Tribunal e de acordo com a cartela de
laminados simples do fabricante, sendo do tipo laminado melamínico. Medidas: 1,60x1,40x0,60x0,60x0,74m. Variação nas medidas
de 5% para + ou – Garantia mínima:05anos.Assitência técnica preferencialmente em Aracaju. Declaramos expressamente que
cumpriremos com todas as cláusulas e condições do edital e todos os seus anexos, bem como atenderemos a todas as especificações
técnicas

25 MESA ESCRITÓRIO

UNIDADE

12

R$ 600,0000

R$ 7.200,0000

Marca: Artline
Fabricante: Artline
Modelo / Versão: FML1414
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA EM L PENINSULAR BASE METALICA (1400x1400x600x600x740)mm:Composto
por 1 tampo superior em L peninsular confeccionado em MDF de 25mm de espessura, com revestimento de pintura em laca gofrata
texturizada ou MDP revestido em laminado melamínico. Bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno de superfície visível
texturizada na mesma cor do tampo com espessura de 2mm e raio ergonômico de contato com o usuário. Dois painéis em MDP
melamínico baixa pressão de 18 mm de espessura, bordas perímetro encabeçado com fita reta de poliestireno de 2,0mm na mesma
cor do tampo aplicadas com cola pelo sistema hotmelt. Estrutura de sustentação regulável através das sapatas niveladoras, e
possibilitando assim que a superfície de trabalho atenda a altura recomendada pelas normas da ABNT. Dois pés laterais: estrutura
central vertical “coluna” composta superfície de trabalho atenda a altura recomendada pelas normas da ABNT. Dois pés laterais:
estrutura central vertical “coluna” composta por chapa de aço e espessura de 1,2mm, conformada anatomicamente por moldes para
reforço estrutural e estético, possuindo tampa vertical em polipropileno removível, formando uma calha interna para passagem de
fiação. Base de sustentação inferior em aço galvanizado tubular de secção elíptica 45x20mm e espessura de 1,55mm, com ponteiras
injetadas de cor semelhante à estrutura metálica e 02 sapatas reguladoras de nível em formato hexagonal. Base de sustentação
superior em aço galvanizado de secção retangular 40x20mm e espessura de 1,55mm com ponteiras injetadas de cor semelhante à
estrutura metálica. Um pé de canto: estrutura de canto em aço galvanizado tubular com secção redonda de 3 polegadas de
diâmetro, espessura de 1,25mm com sapata conjugada injetada reguladora de nível com diâmetro de 3 polegadas de cor semelhante
a estrutura metálica. Elementos de fixação por meio de parafusos, buchas rosqueadas, possibilitando a desmontagem sem danificar
a madeira. Pintura epóxi pó com polimerização em estufa.Cor: a ser definida posteriormente, de acordo com o padrão de cores de
mobiliário estabelecido pelo Tribunal e de acordo com a cartela de laminados simples do fabricante, sendo do tipo laminado
melamínico.Medidas: 1,40x1,40x0,60x0,60x0,74m. Variação nas medidas de 5% para + ou – Garantia mínima:05anos.Assitência
técnica preferencialmente em Aracaju. Declaramos expressamente que cumpriremos com todas as cláusulas e condições do edital e
todos os seus anexos, bem como atenderemos a todas as especificações técnicas

Total do Fornecedor:
23.868.006/000180  SINGULAR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  ME
Item Descrição
Unidade de Fornecimento Quantidade Valor Unitário
14 ESCADA
UNIDADE
5
R$ 96,9000

R$ 29.075,0000
Valor Global
R$ 484,5000

Marca: ALLFORT
Fabricante: ALLFORT
Modelo / Versão: ECO ALUM
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESCADA DE ALUMÍNIO 04 DEGRAUS  Articulada tipo cavalete, com travas de
segurança, com degraus e pés antiderrapantes. Suporta pelo menos 100 kg. Garantia de 06 meses. Assistência Técnica Autorizada no
Estado de Sergipe.

Total do Fornecedor:

R$ 484,5000

24.845.457/000165  ITACA EIRELI  ME
https://www.comprasnet.gov.br/seguro/indexgov.asp
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30/11/2016

ComprasNet

Item Descrição
Unidade de Fornecimento Quantidade Valor Unitário
1 APARELHO PURIFICADOR DE ÁGUA
unidade
54
R$ 419,0000

Valor Global
R$ 22.626,0000

Marca: LIBELL
Fabricante: LIBELL
Modelo / Versão: ACQUAFLEX
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aparelho Purificador de água Substituição dos bebedouros elétricos que se encontram
instalados na Sede e os Cartórios Eleitorais por purificadores de água. O quantitativo adicional, no percentual de 20 % (vinte por
cento), servirá de reserva técnica para atender eventual demanda futura.

Total do Fornecedor:

R$ 22.626,0000

Valor Global da Ata: R$ 103.792,1500

Voltar

https://www.comprasnet.gov.br/seguro/indexgov.asp
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