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DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES 

PLANILHA FINAL  (Aquisição de mobiliários, para as necessidades todas as Secretárias e Departamentos do Município de Caratinga.) 

Processo 31/2021 - Pregão 22/2021. 

  

LOTE ITEM DESCRIÇÃO MARCA UND QUANT 
UNITÁRIO 
LICITADO 

DATA / VR 
REEQUIL. 

DATA / VR 
REEQUIL. 

DATA / VR 
REEQUIL. 

DATA / VR 
REEQUIL. 

FORNECEDOR 

1 3 

Mesa de escritório com 03 gavetas - medidas 
1,37 x 0,60 x 0,74 mm, gaveteiro com 03 
gavetas com chaves, com corrediças 
metálicas, tampo BP 18 mm com acabamento 
em abs 0,15 mm com furo para passagem de 
fios, estrutura pés metalon 30x50 e parte 
debaixo do pé em tubo oblongo com ponteira 
em polipropileno. Estruturas metálicas com 
pintura em epóxi. 

MC MÓVEIS UND 20,00 394,0000     Werli e Vasconcelos Ltda 

1 4 

Mesa de escritório com 04 gavetas - medidas 
1,37 x 0,60 x 0,74 mm, gaveteiro com 04  
gavetas com chaves, com corrediças 
metálicas, tampo BP 18 mm com acabamento 
em abs 0,15 mm com furo para passagem de 
fios, estrutura pés metalon 30x50 e parte 
debaixo do pé em tubo oblongo com ponteira 
em polipropileno. Estruturas metálicas com 
pintura em epóxi. 

MC MÓVEIS UND 10,00 450,0000     Werli e Vasconcelos Ltda 

1 6 

Mesa para reunião retangular - medidas 1,20 x 
0,70 x 0,75 (A x L x P) tampo em BP de 30 mm, 
acabamento em fita de bordo, sistema de 
colagem hot-melt, estrutura dos pés metalon 
30x50, com ponteiras de polipropileno. 

MC MÓVEIS UND 5,00 300,0000     Werli e Vasconcelos Ltda 

1 9 

Cadeira modelo diretor - assento e encosto 
boleados e anatômicos, espuma injetada de 07 
cm, base giratória em aço, tamanho  grande c/ 
capa em polipropileno c/ sistema relax, permite 
um leve balanço da cadeira, união do assento 
c/ o encosto através de lamina de aço, c/ 
acabamento tipo sanfona e acabamento em 
courino modelo c/ gomos costurados. 

MC MÓVEIS UND 30,00 500,0000     Werli e Vasconcelos Ltda 
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1 10 

Cadeira modelo presidente - assento e encosto 
boleados e anatômicos, espuma injetada de 07 
cm , base giratória em aço, tamanho  grande 
com capa em polipropileno com sistema relax, 
permite um leve balanço da cadeira,  união do 
assento com o encosto através de lamina de 
aço, com acabamento tipo sanfona e 
acabamento em courino com gomos 
costurados . 

MC MÓVEIS UND 30,00 525,5000     Werli e Vasconcelos Ltda 

1 12 

Conjunto escolar para educação infantil com 
04 cadeiras - medidas da mesa 80 x 80 x 55 cm, 
tampo em compensado multilaminado 15 mm, 
revestido em fórmica. Estrutura da mesa em 
tubo industrial 7/8 com pés duplos ate o chão. 
Assento da cadeira medindo 28 x 28 cm e 
encosto 26 x15 em compensado multilaminado 
de 12 mm revestido em fórmica, estrutura em 
tubo industrial 7/8. pintura eletrostática a pó.  

MC MÓVEIS UND 60,00 574,0000     Werli e Vasconcelos Ltda 

1 15 

Cadeira para reunião – (C7) Descrição: • 
Cadeira fixa com braços, espaldar médio, 
assento e encosto em compensado 
multilaminado anatômico, espuma de 
poliuretano injetada em densidade de 40 a 
50kg/m³, com apoio dorso lombar, com capa 
de polipropileno anti-alérgico em alta 
resistência a propagação de rasgos além de 
baixa deformação. Solidez à luz classe 5, 
pilling padrão 5, peso 280/290g/m, base em 
aço, pintura em epóxi pó na cor preta, encosto 
fixo, revestimento em tecido fogo retardante, 
na cor azul. Braços fixos e apoia braços em 
poliuretano. OBS: A cadeira deve obter a 
certificação da ABNT 13.962 e ter garantia de 5 
(cinco) anos. Dimensões: • Altura do assento 
da cadeira ao chão: regulável 

MC MÓVEIS UND 50,00 270,0000     Werli e Vasconcelos Ltda 
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1 16 

Mesa de Trabalho – (M6) Descrição: • Mesa 
para professor, em tampo único, em melamina, 
com 25mm de espessura, com bordas 
arredondadas em perfil de PVC, e acabamento 
em fita de PVC, sobre estrutura metálica 
tubular tripé composta por travessas passa-
cabos, com garras nas extremidades e furos 
para a passagem de cabos, em chapa de aço, e 
laterais com coluna e apoio, tipo “mão 
francesa”, em tubos de aço redondos. • 
Estrutura em aço, com tratamento anti-
ferrugem de decapagem e fosfatização, 
seguido pelo processo de pintura eletrostática 
com tinta híbrida de epóxi com poliéster em 
pó, com secagem em estufa. • Deverão possuir 
duas gavetas com rodízios em metal, e 
travamento lateral parasegredo.  

MC MÓVEIS UND 50,00 373,0000     Werli e Vasconcelos Ltda 

1 17 

Mesa para refeitório com 02 bancos - medidas 
da mesa 3,00 x 0,90 x 0,75, tampo em 
compensado  multilaminado  de 30 cm 
revestido em fórmica , estrutura em metalon 30 
x 50 chapa reforçada. Bancos medindo 3,00 x 
0,30 x 0,40 tampo em compensado 
multilaminado  de 15mm , revestido em 
fórmica, estrutura em metalon 30x50. Estrutura 
com acabamento em preto, pintura 
eletrostática a pó texturizada. (PMC) 

MC MÓVEIS UND 50,00 1.050,0000     Werli e Vasconcelos Ltda 

1 1 

Mesa de computador com 03 gavetas e porta 
teclado - mesa de 1,37 x 0,60 x 0,74 mm com 03 
gavetas com corrediças metálicas, chaves e 
teclado retrátil, com sistema de trilho 
telescópico, tampo de 30 mm, com 
acabamento em fita de bordo, da mesma cor 
do tampo, com furo para passagem de fios 
estrutura em metalon 30 x 50 e parte debaixo 
do pé em tubo oblongo, com ponteiras em 
polipropileno. Estruturas metálicas com 
pintura em epóxi. 

INOVAR UND 15,00 419,0000     
Giovanni Martins de Oliveira 
04221369647 

1 2 

Mesa secretaria para atendimento - medidas 
1,20 x 0,60 x 0,74 mm, gaveteiro com 02 
gavetas com chaves, com corrediças 
metálicas, tampo BP 18 mm, com acabamento 
em abs 0,15 mm, com furo para passagem de 
fios, estrutura pés metalon 30x50 e parte 
debaixo do pé em tubo oblongo com ponteira 
em polipropileno. Estruturas metálicas com 
pintura em epóxi. 

INOVAR UND 15,00 398,0000     
Giovanni Martins de Oliveira 
04221369647 
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1 5 

Mesa para computador - teclado central ou 
lateral rebaixados de acordo com solicitação 
medindo 1,20 x 0,70 x 0,74 tampo de 15 mm, 
com acabamento em fita de bordo da mesma 
cor do tampo, sistema de colagem hot-melt, 
estrutura dos pés em metalon 30 x 50 e parte 
debaixo do pé em tubo oblongo com ponteiras 
em polipropileno. Estruturas metálicas com 
pintura em epóxi. 

INOVAR UND 10,00 365,0000     
Giovanni Martins de Oliveira 
04221369647 

1 7 

Mesa escolar para educação infantil, medidas 
da mesa 80x80x55cm, tampo em compensado 
multilaminado 15mm, revestido em fórmica. 
Estrutura da mesa em tubo industrial 7/8 com 
pés duplos até o chão. 

INOVAR UND 10,00 303,0000     
Giovanni Martins de Oliveira 
04221369647 

1 8 

Armário 02 portas para balcão - medidas 80 x 
40 x 73(L x P x A), com 02 portas com chaves, 
com uma prateleira, confeccionado em MDF de 
15 mm, puxador em abs da cor do móvel, 
fixado ao balcão através de parafusos auto 
atarraxantes. Acabamento com fita de borda da 
mesma cor do tampo 

INOVAR UND 10,00 426,0000     
Giovanni Martins de Oliveira 
04221369647 

1 11 

Longarina 02 lugares - assento e encosto retos 
com espuma injetada de 03 cm, parte da 
madeira em compensado multilaminado de 10 
mm, encosto ligado ao assento através de tubo 
industrial 7/8 em formato de U, pés e travessas 
em metalon 30 x 50 com pintura eletrostática a 
pó  com ponteiras em polipropileno, pés com 
regulagem de altura. 

INOVAR UND 5,00 268,0000     
Giovanni Martins de Oliveira 
04221369647 

1 13 

Cadeira com altura regulável – (C6) Descrição: 
• Cadeiras giratória com braços, espaldar 
médio, assento e encosto em compensado 
multilaminado anatômico, espuma de 
poliuretano injetada em densidade de 40 a 
50kg/m³, com apoio dorso lombar, com capa 
de polipropileno anti-alérgico em alta 
resistência a propagação de rasgos além de 
baixa deformação. Solidez à luz classe 5, 
pilling padrão 5, peso 280/290g/m, mecanismo 
relax com bloqueio e regulagem permanente-
gás, base em aço com 5 hastes, pintura em 
epóxi pó na cor preta, encosto em 7 posições 
na altura, rodízio duplos em nylon, 
revestimento em tecido azul, fogo retardante. 
Braços reguláveis com alma de aço e apoia 
braços em poliuretano com regul 

INOVAR UND 50,00 460,0000     
Giovanni Martins de Oliveira 
04221369647 

 

 

FORNECEDOR CNPJ ENDEREÇO TELEFONE 
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Werli e Vasconcelos Ltda 12.641.724/0001-01 Jair Fraga Galofante 65   Salatiel Caratinga 33 3321 9528 

Giovanni Martins de Oliveira 04221369647 40.369.967/0001-60 Dario da Anunciação Grossi 627 APT 01 Dário Grossi Caratinga 33 9 8889 0033 

 

CONTRATO 
INÍCIO VENCIMENTO 

  

 
 

 


