PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPANCIRETÃ
Estado do Rio Grande do Sul
Rua Exp. João Moreira Alberto, 181 – CEP 98.170-000
Fone (55) 3272 7500 / 3272 1864 / 3272 2433
PREGÃO PRESENCIAL Nº 32/2018
Preços Registrados de Móveis Planejados Destinados a Reestruturação
das Salas do Centro Administrativo
Validade: 06 de julho de 2019
O presente instrumento tem por objetivo divulgar o registro de preços de Móveis Planejados Destinados a
Reestruturação das Salas do Centro Administrativo, abaixo descritos, válidos pelo período de 06/07/2018 a
06/07/2019, bem como o nome do respectivo fornecedor.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2018
FORNECEDOR: ALFRS INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA – EPP
Item

01

Código

17.135

Descrição
31 (trinta e uma) unidades - Mesas em
formato “L” com medidas mínimas de 1800mm x
1450mm x 750mm, toda em MDF 18 mm
revestido laminado, com bordas de 1 mm de
espessura em alto acabamento, com tampo
reforçado de 3,6 cm de espessura, contendo
gaveteiro com 3 (três) gavetas, de tamanho
total em 46,3 cm (altura) x 45 cm(largura) x 55
cm (comprimento), com puxadores de embutir
e corrediça telescópica de 450mm de 4cm de
largura com acabamento em aço, e também
espaço para CPU e suporte para teclado com
corrediça telescópica de 300 mm de 4cm de
largura com acabamento em aço, devendo ainda
possuir “passa fios” e pés com regulagem de
altura. As corrediças telescópicas devem ser do
tipo “Self Closing” com deslizamento através de
roldanas de poliacetal, com deslizamento estável
e silencioso, sistema de fechamento automático
em final de curso self closing, capacidade de
carga: 50kg, com acabamento de pintura
eletrostática epóxi. O gaveteiro deverá conter
fechadura com chave para as 3 gavetas. Cor
Amantea – Valor unitário: R$ 935,00 – Valor
total de R$ 28.985,00
01 (uma) unidade – Uma mesa com medidas
mínimas de 2000 mm (comprimento) x 1000mm
(largura) x 300mm (altura), em MDF 18 mm
revestido laminado, com bordas de 1 mm de
espessura em alto acabamento, com tampo

Quant.

Apres.

Valor
Global

1

Unidade

112.000,00

reforçado de 3,6 cm de espessura, pés em MDF.
Cor Amantea – Valor total de R$ 800,00
01 (uma) unidade – Móvel para recepção, na
cor Amantea, composto pelos seguintes
módulos:
a) Uma mesa com medidas mínimas de 3000
mm (comprimento) x 600mm (largura) x 800mm
(altura), em MDF 18 mm revestido laminado,
com bordas de 1 mm de espessura em alto
acabamento, com tampo reforçado de 3,6 cm de
espessura, pés em MDF
b) Duas mesas com medidas mínimas de 1700
mm (comprimento) x 500mm (largura) x 800mm
(altura), em MDF 18 mm revestido laminado,
com bordas de 1 mm de espessura em alto
acabamento, com tampo reforçado de 3,6 cm de
espessura, pés em MDF, com dois gaveteiros de
3 (três) gavetas, com corrediça telescópica de
450mm de 4cm de largura com acabamento em
aço, com sistema de travamento simultâneo e
puxadores de embutir, devendo ainda possuir
“passa fios” e pés com regulagem de altura,
com suporte para CPU e suporte para teclado.
c) Um armário com duas portas de abrir, com
puxador de encaixe, medindo 1250 mm
(comprimento) x 350mm (largura) x 800mm
(altura), em MDF 18 mm revestido laminado,
com bordas de 1 mm de espessura de alto
acabamento, com pés com regulagem de altura.
d) Uma porta com sistema de dobradiça vai e
vem
Valor total de R$ 4.000,00
01 (uma) unidade – Móvel para guarita em
formato de “L”, com medidas mínimas de 1500
mm (comprimento) x 2000 mm (comprimento) x
550mm (largura) x 1500mm (altura), em MDF
18 mm revestido laminado, com bordas de 1
mm de espessura em alto acabamento, com
tampo reforçado de 3,6 cm de espessura, com
04 (quatro) gavetas, com corrediça telescópica
de 450mm de 4cm de largura com acabamento
em aço, com sistema de travamento simultâneo
e puxadores de embutir, devendo ainda possuir
“passa fios” e pés com regulagem de altura.
Balcão inferior com 900 mm de altura. Parte
superior com 220 mm de largura e 600mm de
altura, com porta com sistema de dobradiça vai
e vem. Cor Amantea. Valor total de R$
3.300,00
12 (doze) unidades – Repartições para mesas
em “L”, em MDF 18 mm revestido laminado,
com medidas mínimas de:
1800 mm (comprimento) x 300mm (altura);
1430 mm (comprimento) x 300mm (altura).
Cor Amantea – Valor Unitário: R$ 200,00 –
Valor total de R$ 2.400,00
01 (uma) unidade - Armário com medidas
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mínimas de 590 mm (comprimento) x 2600mm
(altura) x 570mm (profundidade), com uma
porta de abrir com sistema de click, pés com
regulagem de altura, puxadores de encaixe,
tudo em MDF 18 mm revestido laminado, com
bordas de 1 mm de espessura de alto
acabamento. Montagem com sistema mini fix.
Cor Amantea – Valor total de R$ 1.000,00

02 (duas) unidades - Armários com medidas
mínimas de 1000 mm (comprimento) x 900mm
(altura) x 500mm (profundidade), contendo 3
(três) portas de correr, com sistema de freio,
pés com regulagem de altura, puxadores de
encaixe e corrediça telescópica de 450mm de
4cm de largura com acabamento em aço, com 2
(duas) divisórias internas com 45cm (altura) x
50cm (profundidade), tudo em MDF 18 mm
revestido laminado, com bordas de 1 mm de
espessura de alto acabamento. As corrediças
telescópicas devem ser do tipo “Self Closing”
com deslizamento através de roldanas de
poliacetal,
com
deslizamento
estável
e
silencioso, sistema de fechamento automático
em final de curso “self closing”. As portas de
correr devem ser perfil AG347/ RO64 sobreposto
com amortecedor, tanto para abrir como para
fechar, em padrão Agility 3x1, com mecanismo
para porta não desencarrilhar. Montagem com
sistema mini fix. Cor Amantea – Valor
Unitário: R$ 800,00 – Valor total de R$
1.600,00

04 (quatro) unidades - Armários com
medidas mínimas de 2100 mm (comprimento) x
900mm (altura) x 500mm (profundidade),
contendo 3 (três) portas de correr, com sistema
de freio, pés com regulagem de altura,
puxadores de encaixe e corrediça telescópica de
450mm de 4cm de largura com acabamento em
aço, com 2 (duas) divisórias internas com 45cm
(altura) x 50cm (profundidade), tudo em MDF
18 mm revestido laminado, com bordas de 1
mm de espessura de alto acabamento. As
corrediças telescópicas devem ser do tipo “Self
Closing” com deslizamento através de roldanas
de poliacetal, com deslizamento estável e
silencioso, sistema de fechamento automático
em final de curso “self closing”. As portas de
correr devem ser perfil AG347/ RO64 sobreposto
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com amortecedor, tanto para abrir como para
fechar, em padrão Agility 3x1, com mecanismo
para porta não desencarrilhar. Montagem com
sistema mini fix. Cor Amantea – Valor
Unitário: R$ 1.500,00 – Valor total de R$
6.000,00

01 (uma) unidade - Armário com medidas
mínimas de 2250 mm (comprimento) x 900mm
(altura) x 500mm (profundidade), contendo 3
(três) portas de correr, com sistema de freio,
pés com regulagem de altura, puxadores de
encaixe e corrediça telescópica de 450mm de
4cm de largura com acabamento em aço, com 2
(duas) divisórias internas com 45cm (altura) x
50cm (profundidade), tudo em MDF 18 mm
revestido laminado, com bordas de 1 mm de
espessura de alto acabamento. As corrediças
telescópicas devem ser do tipo “Self Closing”
com deslizamento através de roldanas de
poliacetal,
com
deslizamento
estável
e
silencioso, sistema de fechamento automático
em final de curso “self closing”. As portas de
correr devem ser perfil AG347/ RO64 sobreposto
com amortecedor, tanto para abrir como para
fechar, em padrão Agility 3x1, com mecanismo
para porta não desencarrilhar. Montagem com
sistema mini fix. Cor Amantea – Valor total de
R$ 1.415,00

01 (uma) unidade - Armário com medidas
mínimas de 2080 mm (comprimento) x 2600mm
(altura) x 600mm (profundidade), contendo 3
(três) portas de correr, com sistema de freio,
pés com regulagem de altura, puxadores de
encaixe e corrediça telescópica de 450mm de
4cm de largura com acabamento em aço, com 2
(duas) divisórias internas com 45cm (altura) x
50cm (profundidade), tudo em MDF 18 mm
revestido laminado, com bordas de 1 mm de
espessura de alto acabamento. As corrediças
telescópicas devem ser do tipo “Self Closing”
com deslizamento através de roldanas de
poliacetal,
com
deslizamento
estável
e
silencioso, sistema de fechamento automático
em final de curso “self closing”. As portas de
correr devem ser perfil AG347/ RO64 sobreposto
com amortecedor, tanto para abrir como para
fechar, em padrão Agility 3x1, com mecanismo
para porta não desencarrilhar. Montagem com
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sistema mini fix. Cor Amantea – Valor total de
R$ 2.850,00

01 (uma) unidade - Armário com medidas
mínimas de 2400mm (comprimento) x 2500mm
(altura) x 600mm (profundidade), contendo 6
(seis) portas de correr, com sistema de freio,
pés com regulagem de altura, puxadores de
encaixe e corrediça telescópica de 450mm de
4cm de largura com acabamento em aço, com 2
(duas) divisórias internas com 45cm (altura) x
50cm (profundidade), tudo em MDF 18 mm
revestido laminado, com bordas de 1 mm de
espessura de alto acabamento. As corrediças
telescópicas devem ser do tipo “Self Closing”
com deslizamento através de roldanas de
poliacetal,
com
deslizamento
estável
e
silencioso, sistema de fechamento automático
em final de curso “self closing”. As portas de
correr devem ser perfil AG347/ RO64 sobreposto
com amortecedor, tanto para abrir como para
fechar, em padrão Agility 3x1, com mecanismo
para porta não desencarrilhar. Montagem com
sistema mini fix. Cor Amantea – Valor total de
R$ 2.950,00

01 (uma) unidade - Armário com medidas
mínimas de 2400 mm (comprimento) x 900mm
(altura) x 500mm (profundidade), contendo 3
(três) portas de correr, com sistema de freio,
pés com regulagem de altura, puxadores de
encaixe e corrediça telescópica de 450mm de
4cm de largura com acabamento em aço, com 2
(duas) divisórias internas com 45cm (altura) x
50cm (profundidade), tudo em MDF 18 mm
revestido laminado, com bordas de 1 mm de
espessura de alto acabamento. As corrediças
telescópicas devem ser do tipo “Self Closing”
com deslizamento através de roldanas de
poliacetal,
com
deslizamento
estável
e
silencioso, sistema de fechamento automático
em final de curso “self closing”. As portas de
correr devem ser perfil AG347/ RO64 sobreposto
com amortecedor, tanto para abrir como para
fechar, em padrão Agility 3x1, com mecanismo
para porta não desencarrilhar. Montagem com
sistema mini fix. Cor Amantea – Valor total de
R$ 3.000,00
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05 (cinco) unidades - Armários com medidas
mínimas de 2500 mm (comprimento) x 900mm
(altura) x 500mm (profundidade), contendo 3
(três) portas de correr, com sistema de freio,
pés com regulagem de altura, puxadores de
encaixe e corrediça telescópica de 450mm de
4cm de largura com acabamento em aço, com 2
(duas) divisórias internas com 45cm (altura) x
50cm (profundidade), tudo em MDF 18 mm
revestido laminado, com bordas de 1 mm de
espessura de alto acabamento. As corrediças
telescópicas devem ser do tipo “Self Closing”
com deslizamento através de roldanas de
poliacetal,
com
deslizamento
estável
e
silencioso, sistema de fechamento automático
em final de curso “self closing”. As portas de
correr devem ser perfil AG347/ RO64 sobreposto
com amortecedor, tanto para abrir como para
fechar, em padrão Agility 3x1, com mecanismo
para porta não desencarrilhar. Montagem com
sistema mini fix. Cor Amantea – Valor
Unitário: R$ 2.600,00 – Valor total de R$
13.000,00

01 (uma) unidade - Armário com medidas
mínimas de 2760 mm (comprimento) x 2570mm
(altura) x 600mm (profundidade), contendo 3
(três) portas de correr, com sistema de freio,
pés com regulagem de altura, puxadores de
encaixe e corrediça telescópica de 450mm de
4cm de largura com acabamento em aço, com 2
(duas) divisórias internas com 45cm (altura) x
50cm (profundidade), tudo em MDF 18 mm
revestido laminado, com bordas de 1 mm de
espessura de alto acabamento. As corrediças
telescópicas devem ser do tipo “Self Closing”
com deslizamento através de roldanas de
poliacetal,
com
deslizamento
estável
e
silencioso, sistema de fechamento automático
em final de curso “self closing”. As portas de
correr devem ser perfil AG347/ RO64 sobreposto
com amortecedor, tanto para abrir como para
fechar, em padrão Agility 3x1, com mecanismo
para porta não desencarrilhar. Montagem com
sistema mini fix. Cor Amantea – Valor total de
R$ 3.200,00

01 (uma) unidade - Armário com medidas
mínimas de 3000 mm (comprimento) x 900mm
(altura) x 500mm (profundidade), contendo 4
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(quatro) portas de correr, com sistema de freio,
pés com regulagem de altura, puxadores de
encaixe e corrediça telescópica de 450mm de
4cm de largura com acabamento em aço, com 2
(duas) divisórias internas com 45cm (altura) x
50cm (profundidade), tudo em MDF 18 mm
revestido laminado, com bordas de 1 mm de
espessura de alto acabamento. As corrediças
telescópicas devem ser do tipo “Self Closing”
com deslizamento através de roldanas de
poliacetal,
com
deslizamento
estável
e
silencioso, sistema de fechamento automático
em final de curso “self closing”. As portas de
correr devem ser perfil AG347/ RO64 sobreposto
com amortecedor, tanto para abrir como para
fechar, em padrão Agility 3x1, com mecanismo
para porta não desencarrilhar. Montagem com
sistema mini fix. Cor Amantea – Valor total de
R$ 3.500,00

01 (uma) unidade - Armário com medidas
mínimas de 3090 mm (comprimento) x 900mm
(altura) x 600mm (profundidade), contendo 4
(quatro) portas de correr, com sistema de freio,
pés com regulagem de altura, puxadores de
encaixe e corrediça telescópica de 450mm de
4cm de largura com acabamento em aço, com 2
(duas) divisórias internas com 45cm (altura) x
50cm (profundidade), tudo em MDF 18 mm
revestido laminado, com bordas de 1 mm de
espessura de alto acabamento. As corrediças
telescópicas devem ser do tipo “Self Closing”
com deslizamento através de roldanas de
poliacetal,
com
deslizamento
estável
e
silencioso, sistema de fechamento automático
em final de curso “self closing”. As portas de
correr devem ser perfil AG347/ RO64 sobreposto
com amortecedor, tanto para abrir como para
fechar, em padrão Agility 3x1, com mecanismo
para porta não desencarrilhar. Montagem com
sistema mini fix. No canto direito deve
possuir espaço para unir uma mesa em
“L”. Cor Amantea – Valor total de R$
3.500,00

05 (cinco) unidades - Armários com medidas
aproximadas de 3300 mm (comprimento) x
900mm (altura) x 500mm (profundidade),
contendo 3 (três) portas de correr, com sistema
de freio, pés com regulagem de altura,
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puxadores de encaixe e corrediça telescópica de
450mm de 4cm de largura com acabamento em
aço, com 2 (duas) divisórias internas com 45cm
(altura) x 50cm (profundidade), tudo em MDF
18 mm revestido laminado, com bordas de 1
mm de espessura de alto acabamento. As
corrediças telescópicas devem ser do tipo “Self
Closing” com deslizamento através de roldanas
de poliacetal, com deslizamento estável e
silencioso, sistema de fechamento automático
em final de curso “self closing”. As portas de
correr devem ser perfil AG347/ RO64 sobreposto
com amortecedor, tanto para abrir como para
fechar, em padrão Agility 3x1, com mecanismo
para porta não desencarrilhar. Montagem com
sistema mini fix. Cor Amantea – Valor
Unitário: R$ 3.200,00 – Valor total de R$
16.000,00

01 (uma) unidade - Armário com medidas
mínimas de 4020mm (comprimento) x 2570mm
(altura) x 600mm (profundidade), contendo 3
(três) portas de correr, com sistema de freio,
pés com regulagem de altura, puxadores de
encaixe e corrediça telescópica de 450mm de
4cm de largura com acabamento em aço, com 2
(duas) divisórias internas com 45cm (altura) x
50cm (profundidade), tudo em MDF 18 mm
revestido laminado, com bordas de 1 mm de
espessura de alto acabamento. As corrediças
telescópicas devem ser do tipo “Self Closing”
com deslizamento através de roldanas de
poliacetal,
com
deslizamento
estável
e
silencioso, sistema de fechamento automático
em final de curso “self closing”. As portas de
correr devem ser perfil AG347/ RO64 sobreposto
com amortecedor, tanto para abrir como para
fechar, em padrão Agility 3x1, com mecanismo
para porta não desencarrilhar. Montagem com
sistema mini fix. Cor Amantea – Valor total de
R$ 6.500,00

01 (uma) unidade - Armário com medidas
mínimas de 4500 mm (comprimento) x 2540mm
(altura) x 600mm (profundidade), contendo 6
(seis) portas de correr, com sistema de freio,
pés com regulagem de altura, puxadores de
encaixe e corrediça telescópica de 450mm de
4cm de largura com acabamento em aço, com 2
(duas) divisórias internas com 45cm (altura) x
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50cm (profundidade), tudo em MDF 18 mm
revestido laminado, com bordas de 1 mm de
espessura de alto acabamento. As corrediças
telescópicas devem ser do tipo “Self Closing”
com deslizamento através de roldanas de
poliacetal,
com
deslizamento
estável
e
silencioso, sistema de fechamento automático
em final de curso “self closing”. As portas de
correr devem ser perfil AG347/ RO64 sobreposto
com amortecedor, tanto para abrir como para
fechar, em padrão Agility 3x1, com mecanismo
para porta não desencarrilhar. Montagem com
sistema mini fix. Cor Amantea – Valor total de
R$ 8.000,00
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