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O(A) Sr(a) Secretário(a), no uso de suas atribuições legais, com base na Lei  N. 10.520/2002, homologa o 

Processo Licitatório Nº 383/2022 na modalidade REGISTRO DE PREÇOS (PREGAO) Nº 126/2022, 

objeto:REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS PARA ATENDER À 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE -SEMSA, e o adjudica para as empresas:  

 34.329.066/0001-41 ESPAÇO A MÓVEIS PLANEJADOS LTDA CPF/CNP

J:  Marca       V. 

Total 
V. Unit. Unidade Qtde Item 

 1.800,00 FABRICAÇÃO 
PROPRIA 

54.000,00 30,00 UN 6,00 

 

 ARMARIO 
AEREO PARA COZINHA 
Deverá conter: 
Corpo: confeccionado em MDF (medium density fiberboard), espessura de 18 mm, revestida nas duas faces com laminado melamínico, por efeito de prensagem a 
quente que faz o laminado se fundir a madeira, formando com ela um corpo único e inseparável (bp), superfície lisa sem texturas. Acabamento em fita de borda pvc de 
1 mm de espessura em todas as extremidades. Sistema de fixação do corpo feito através de conjunto minifix, sendo tambor de giro (ø15), confeccionado em zamak e 
pino metálico com rosca e cavilhas de madeira. 
Colunas/Prateleiras internas, sendo no máximo duas colunas e no máximo 4 prateleiras, com dispositivo de fixação fabricado em plástico de alta resistência. A 
prateleira deve ser encaixada de cima para baixo. Diâmetro de furação de 20 mm acabamento fita de borda pvc de 1mm. 
Fundo do armário: confeccionado no mesmo material do tampo com espessura de 6 mm revestida nas duas faces com laminado melamínico. 
Portas podendo ser: duas ou três portas de puxar confeccionadas em MDF (medium density fiberboard), espessura de 18 mm, revestida nas duas faces com laminado 
melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira cada porta OU duas pu três portas de correr confeccionadas em MDF (medium 
density fiberboard), espessura de 18 mm, revestida nas duas faces com laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira 
cada porta; 
Deverá ser instalado na parede com materiais resistentes; 
Por se tratar de um móvel planejado, o fornecedor deverá prestar o serviço de medição e desenho técnico do móvel, bem como a confecção e instalação do mesmo no 
lugar desejado. 
Especificações mínimas e máximas do móvel: 
Largura: 1,0 m a 2,0 m 
Altura: 80 cm a 1,20 m 
Profundidade: 30 cm a 80 cm 
Cartela de possíveis cores: preto fosco, ébano, branco diamante, branco fosco, opala, tabaco, cinza cristal, cinza médico fosco, grafite, mocca, mocca arauco, carvalho 
americano, carvalho macico, nogueira, imbuia, noce naturale, marfim, mogno, jatobá, castanho, nogal, ipê, cedro, pau de ferro, itaúba e cumaré; 
Poderá ser solicitado acabamento com UV brilho; 
Garantia de dois anos 
 FABRICAÇÃO 
PROPRIA 

DESCRIÇÃO: 

 

 Desconto Ofertado 0,00% 

 

 10.500,00 FABRICAÇÃO 
PROPRIA 

52.500,00 5,00 UN 7,00 

 

 ARMARIO 
PARA ARMAZENAMENTO 
1 - Corpo: confeccionado em MDF (medium density fiberboard), espessura de 18 mm, revestida nas duas faces com laminado melamínico, por efeito de prensagem a 
quente que faz o laminado se fundir a madeira, formando com ela um corpo único e inseparável (bp), superfície lisa sem texturas. Acabamento em fita de borda pvc de 
1 mm de espessura em todas as extremidades. Sistema de fixação do corpo feito através de conjunto minifix, sendo tambor de giro (ø15), confeccionado em zamak e 
pino metálico com rosca e cavilhas de madeira. 
2 - Colunas/Prateleiras internas, sendo no máximo 8 colunas e no máximo 8 prateleiras: com dispositivo de fixação fabricado em plástico de alta resistência. A 
prateleira deve ser encaixada de cima para baixo. Diâmetro de furação de 20 mm acabamento fita de borda pvc de 1mm. 
Cartela de cores mínimas: preto fosco, ébano, branco diamante, branco fosco, opala, tabaco, cinza cristal, cinza médico fosco, grafite, mocca, mocca arauco, carvalho 
americano, carvalho macico, nogueira, imbuia, noce naturale, marfim, mogno, jatobá, castanho, nogal, ipê, cedro, pau de ferro, itaúba e cumaré; 
Por se tratar de um móvel planejado, o fornecedor deverá prestar o serviço de medição e desenho técnico do móvel, bem como a confecção e instalação do mesmo no 
lugar desejado. 
Especificações mínimas e máximas do móvel: 
Largura: 5,0 m a 5,60 m 
Altura: 2,0m a 2,60 m 
Profundidade: 30 cm a 80 cm 
Cartela de possíveis cores: preto fosco, ébano, branco diamante, branco fosco, opala, tabaco, cinza cristal, cinza médico fosco, grafite, mocca, mocca arauco, carvalho 
americano, carvalho macico, nogueira, imbuia, noce naturale, marfim, mogno, jatobá, castanho, nogal, ipê, cedro, pau de ferro, itaúba e cumaré; 
Poderá ser solicitado acabamento com brilho; 

DESCRIÇÃO: 
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 Garantia de dois anos 
 FABRICAÇÃO 
PROPRIA  

 Desconto Ofertado 0,00% 

 

 3.600,00 FABRICAÇÃO 
PROPRIA 

36.000,00 10,00 UN 8,00 

 

 ARMARIO 
PARA COZINHA COM CUBA E GAVETAS 

 
Deverá conter: 
1- Corpo, confeccionado em MDF (medium density fiberboard), espessura de18 mm, revestido nas duas faces com laminado melamínico, por efeito de prensagem a 
quente que faz o laminado se fundir a madeira, formando com ela um corpo único e inseparável (bp), oriundas de madeiras certificadas de reflorestamento com selo 
fsc. Acabamento com fita de borda pvc de 1 mm em todo contorno, colados ao tampo através de processo hot melt, acabamento nas cores semelhantes ao 
revestimento. Fixação por meio de buchas e sistema minifix. 
2 - Prateleira interna, sendo no máximo 3 prateleiras: com dispositivo de fixação fabricado em plástico de alta resistência. A prateleira deve ser encaixada de cima para 
baixo. Diâmetro de furação de 20 mm acabamento fita de borda pvc de 1mm. 
3 - Duas portas podendo ser: duas ou três portas de puxar confeccionadas em MDF (medium density fiberboard), espessura de 18 mm, revestida nas duas faces com 
laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira cada porta OU duas ou três portas de correr confeccionadas em MDF 
(medium density fiberboard), espessura de 18 mm, revestida nas duas faces com laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir 
a madeira cada porta;4 - Repartição vertical interna, sendo no máximo 3, diâmetro de furação de 20 mm acabamento fita de borda pvc de 1mm. 
4 - Cuba de embutir retangular em aço inoxidável 430, com acabamento polido e acetinado, medidas aproximadas de 40x35x14 c (tolerância de 5 cm), espessura de 
0,5 mm, válvula de diâmetro 3 ½ e sifão em PVC. 
5 - Poderá ser solicitado espaço para cooktop de embutir; 
6 - Tampo superior deve ser resistente a água e calor, devido a cuba e possibilidade de instalação de cooktop; 
7 - 04 gavetas, confeccionado em MDF (medium density fiberboard) com espessura de 18mm revestida nas duas faces com laminado melamínico, por efeito de 
prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira, formando com ela um corpo único e inseparável (bp), oriundas de madeiras certificadas de 
reflorestamento com selo fsc, acabamento em fita de borda pvc de 1 mm, colados através de processo hotmelt, acabamento na cor semelhante ao revestimento, com 
resistência a impactos e termicamente estável. Fundo das gavetas confeccionado espessura de 6 mm, deslizamento das gavetas por meio de corrediças metálicas 
telescópicas. Fixação por meio de buchas e sistema minifix. Puxadores: confeccionados em zamak na cor cromado, podendo medir de 10 a 30 cm. Largura e altura das 
gavetas a definir no desenho técnico. 
Poderá ser solicitado que seja entregue com a abertura para colocação da pia da cozinha; 
Por se tratar de um móvel planejado, o fornecedor deverá prestar o serviço de medição e desenho técnico do móvel, bem como a confecção e instalação do mesmo no 
lugar desejado. 
Por se tratar de um móvel planejado, o fornecedor deverá prestar o serviço de medição e desenho técnico do móvel, bem como a confecção e instalação do mesmo no 
lugar desejado. 
Especificações mínimas e máximas do móvel (portas+gaveteiros): 
Largura: 1,00 m a 2,00 m; 

DESCRIÇÃO: 

 

 Desconto Ofertado 0,00% 

 

 2.800,00 FABRICAÇÃO 
PROPRIA 

28.000,00 10,00 UN 9,00 

 

 BALCÃO 
ABERTO 
1 - Corpo: confeccionado em MDF (medium density fiberboard), espessura de 18 mm, revestida nas duas faces com laminado melamínico, por efeito de prensagem a 
quente que faz o laminado se fundir a madeira, formando com ela um corpo único e inseparável (bp), superfície lisa sem texturas. Acabamento em fita de borda pvc de 
1 mm de espessura em todas as extremidades. Sistema de fixação do corpo feito através de conjunto minifix, sendo tambor de giro (ø15), confeccionado em zamak e 
pino metálico com rosca e cavilhas de madeira. 
2 - Colunas/Prateleiras internas, sendo no máximo 3 colunas e no máximo 6 prateleiras: com dispositivo de fixação fabricado em plástico de alta resistência. A 
prateleira deve ser encaixada de cima para baixo. Diâmetro de furação de 20 mm acabamento fita de borda pvc de 1mm. 
Cartela de cores mínimas: preto fosco, ébano, branco diamante, branco fosco, opala, tabaco, cinza cristal, cinza médico fosco, grafite, mocca, mocca arauco, carvalho 
americano, carvalho macico, nogueira, imbuia, noce naturale, marfim, mogno, jatobá, castanho, nogal, ipê, cedro, pau de ferro, itaúba e cumaré; 
Por se tratar de um móvel planejado, o fornecedor deverá prestar o serviço de medição e desenho técnico do móvel, bem como a confecção e instalação do mesmo no 
lugar desejado. 
Especificações mínimas e máximas do móvel: 
Largura: 1,50 m a 2,50 m 
Altura: 80 cm a 1,50 m 
Profundidade: 30 cm a 80 cm 
Cartela de possíveis cores: preto fosco, ébano, branco diamante, branco fosco, opala, tabaco, cinza cristal, cinza médico fosco, grafite, mocca, mocca arauco, carvalho 
americano, carvalho macico, nogueira, imbuia, noce naturale, marfim, mogno, jatobá, castanho, nogal, ipê, cedro, pau de ferro, itaúba e cumaré; 

DESCRIÇÃO: 
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 Poderá ser solicitado acabamento com brilho; 
Garantia de dois anos 
 FABRICAÇÃO 
PROPRIA  

 Desconto Ofertado 0,00% 

 

 4.000,00 FABRICAÇÃO 
PROPRIA 

20.000,00 5,00 UN 13,00 

 

 MESA 
PARA ESCRITÓRIO 
1 - Corpo: confeccionado em MDF (medium density fiberboard), espessura de 18 mm, revestida nas duas faces com laminado melamínico, por efeito de prensagem a 
quente que faz o laminado se fundir a madeira, formando com ela um corpo único e inseparável (bp), superfície lisa sem texturas. Acabamento em fita de borda pvc de 
1 mm de espessura em todas as extremidades. Sistema de fixação do corpo feito através de conjunto minifix, sendo tambor de giro (ø15), confeccionado em zamak e 
pino metálico com rosca e cavilhas de madeira. 
2 - Poderá ser solicitado de 2 a 5 gavetas, confeccionados em MDF (medium density fiberboard) com espessura de 18mm revestida nas duas faces com laminado 
melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira, formando com ela um corpo único e inseparável (bp), oriundas de madeiras 
certificadas de reflorestamento com selo fsc, acabamento em fita de borda pvc de 1 mm, colados através de processo hotmelt, acabamento na cor semelhante ao 
revestimento, com resistência a impactos e termicamente estável. Fundo das gavetas confeccionado espessura de 6 mm, deslizamento das gavetas por meio de 
corrediças metálicas telescópicas. Fixação por meio de buchas e sistema minifix. Puxadores: confeccionados em zamak na cor cromado, podendo medir de 10 a 30 
cm. Largura e altura das gavetas a definir no desenho técnico. 
Cartela de cores mínimas: preto fosco, ébano, branco diamante, branco fosco, opala, tabaco, cinza cristal, cinza médico fosco, grafite, mocca, mocca arauco, carvalho 
americano, carvalho macico, nogueira, imbuia, noce naturale, marfim, mogno, jatobá, castanho, nogal, ipê, cedro, pau de ferro, itaúba e cumaré; 
Por se tratar de um móvel planejado, o fornecedor deverá prestar o serviço de medição e desenho técnico do móvel, bem como a confecção e instalação do mesmo no 
lugar desejado. 
Especificações mínimas e máximas do móvel: 
0,60 a 0,80 de altura, 5,20 a 5,80 largura e 0,80 a 1,0 m de profundidade 
Cartela de possíveis cores: preto fosco, ébano, branco diamante, branco fosco, opala, tabaco, cinza cristal, cinza médico fosco, grafite, mocca, mocca arauco, carvalho 
americano, carvalho macico, nogueira, imbuia, noce naturale, marfim, mogno, jatobá, castanho, nogal, ipê, cedro, pau de ferro, itaúba e cumaré; 
Poderá ser solicitado acabamento com brilho; 
Garantia de dois anos 

 
 
 FABRICAÇÃO 

PROPRIA 

DESCRIÇÃO: 

 

 Desconto Ofertado 0,00% 

 

 400,00 FABRICAÇÃO 
PROPRIA 

20.000,00 50,00 UN 15,00 

 

 NICHO 
Deverá conter: 
Corpo: confeccionado em MDF (medium density fiberboard), espessura de 18 mm, revestida nas duas faces com laminado melamínico, por efeito de prensagem a 
quente que faz o laminado se fundir a madeira, formando com ela um corpo único e inseparável (bp), superfície lisa sem texturas. Acabamento em fita de borda pvc de 
1 mm de espessura em todas as extremidades. Sistema de fixação do corpo feito através de conjunto minifix, sendo tambor de giro (ø15), confeccionado em zamak e 
pino metálico com rosca e cavilhas de madeira. 
Poderá haver colunas/prateleiras internas, sendo no máximo duas colunas e no máximo duas prateleiras, com dispositivo de fixação fabricado em plástico de alta 
resistência. A prateleira deve ser encaixada de cima para baixo. Diâmetro de furação de 20 mm acabamento fita de borda pvc de 1mm. 
Fundo do nicho: confeccionado no mesmo material do tampo com espessura de 6 mm revestida nas duas faces com laminado melamínico. 
Por se tratar de um móvel planejado, o fornecedor deverá prestar o serviço de medição e desenho técnico do móvel, bem como a confecção e instalação do mesmo no 
lugar desejado. 
Especificações mínimas e máximas do móvel: 
Largura: 30 cm a 80 m 
Altura: 30 cm a 80 cm 
Profundidade: 30 cm a 80 cm 
Cartela de possíveis cores: preto fosco, ébano, branco diamante, branco fosco, opala, tabaco, cinza cristal, cinza médico fosco, grafite, mocca, mocca arauco, carvalho 
americano, carvalho macico, nogueira, imbuia, noce naturale, marfim, mogno, jatobá, castanho, nogal, ipê, cedro, pau de ferro, itaúba e cumaré; 
Poderá ser solicitado acabamento com brilho; 
Garantia de dois anos 
 FABRICAÇÃO 

PROPRIA 

DESCRIÇÃO: 

 

 Desconto Ofertado 0,00% 
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 210.500,00 Total para Este Fornecedor: 

 13.579.783/0001-51 MARCELO MOHALLEM EPP CPF/CNP

J:  Marca       V. 

Total 
V. Unit. Unidade Qtde Item 

 1.995,00 NOBRE 
MINAS 

29.925,00 15,00 UN 11,00 

 

 CONJUNTO MESA E CADEIRA 
- MESA EM GRANITO E CADEIRAS DE AÇO 
Tampo/mesa em granito cinza polido, com espessura mínima do granito 15 mm 
Medidas do tampo/mesa: 1.00m a 2,0 x 0,60 a 1,2 m (Retangular) 
Altura: 77cm 
Quantidade de cadeiras de 4 a 8 unidades, estofadas, na cor a escolher no pedido. Medidas das cadeiras (AxLxP): 1,0 m x 0,37x 0,41 m (tolerância de 5 cm) 
Cadeiras em 100% aço reforçado com pintura epóxi. 
 NOBRE 
MINAS 

DESCRIÇÃO: 

 

 Desconto Ofertado 0,00% 

 

 29.925,00 Total para Este Fornecedor: 

 71.360.713/0001-04 MODERN DESIGN DO BRASIL LTDA CPF/CNP

J:  Marca       V. 

Total 
V. Unit. Unidade Qtde Item 

 2.750,00 MOVEIS 
DRUMMOND 

41.250,00 15,00 UN 2,00 

 

 ARMARIO 
PARA COZINHA COM DUAS PORTAS E 4 GAVETAS 

 
Deverá conter: 
1- Corpo, confeccionado em MDF (medium density fiberboard), espessura de18 mm, revestido nas duas faces com laminado melamínico, por efeito de prensagem a 
quente que faz o laminado se fundir a madeira, formando com ela um corpo único e inseparável (bp), oriundas de madeiras certificadas de reflorestamento com selo 
fsc. Acabamento com fita de borda pvc de 1 mm em todo contorno, colados ao tampo através de processo hot melt, acabamento nas cores semelhantes ao 
revestimento. Fixação por meio de buchas e sistema minifix. 
2 - Prateleira interna, sendo no máximo 3 prateleiras: com dispositivo de fixação fabricado em plástico de alta resistência. A prateleira deve ser encaixada de cima para 
baixo. Diâmetro de furação de 20 mm acabamento fita de borda pvc de 1mm. 
4 - Portas podendo ser: duas portas de puxar confeccionadas em MDF (medium density fiberboard), espessura de 18 mm, revestida nas duas faces com laminado 
melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira cada porta OU duas portas de correr confeccionadas em MDF (medium density 
fiberboard), espessura de 18 mm, revestida nas duas faces com laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira cada 
porta; 
5 - 02 puxadores em perfil, com dobradiças caneco de 35 mm com amortecedor e puxadores reforçados linha pesada em aluminium anodizado de encaixe 18 mm. 
6 - 04 gavetas, confeccionado em MDF (medium density fiberboard) com espessura de 18mm revestida nas duas faces com laminado melamínico, por efeito de 
prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira, formando com ela um corpo único e inseparável (bp), oriundas de madeiras certificadas de 
reflorestamento com selo fsc, acabamento em fita de borda pvc de 1 mm, colados através de processo hotmelt, acabamento na cor semelhante ao revestimento, com 
resistência a impactos e termicamente estável. Fundo das gavetas confeccionado espessura de 6 mm, deslizamento das gavetas por meio de corrediças metálicas 
telescópicas. Fixação por meio de buchas e sistema minifix. Puxadores: confeccionados em zamak na cor cromado, podendo medir de 10 a 30 cm. Largura e altura das 
gavetas a definir no desenho técnico. 
Poderá ser solicitado que seja entregue com a abertura para colocação da pia da cozinha; 
Por se tratar de um móvel planejado, o fornecedor deverá prestar o serviço de medição e desenho técnico do móvel, bem como a confecção e instalação do mesmo no 
lugar desejado. 
Especificações mínimas e máximas do móvel: 
Largura: 1,00 m a 2,00 m (armário + gaveteiro); 
Altura: 1,0 m a 1,40 m; 
Profundidade: 50 cm a 80 cm. 
Cores do revestimento melamínico: preto fosco, ébano, branco diamante, branco fosco, opala, tabaco, cinza cristal, cinza médico fosco, grafite, mocca, mocca arauco, 
carvalho americano, carvalho macico, nogueira, imbuia, noce naturale, marfim, mogno, jatobá, castanho, nogal, ipê, cedro, pau de ferro, itaúba e cumaré; 
Poderá ser solicitado acabamento com brilho; 

DESCRIÇÃO: 

 

 Desconto Ofertado 0,00% 
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 5.334,00 MOVEIS 
DRUMMOND 

53.340,00 10,00 UN 10,00 

 

 BALCÃO 
ESTILO BUFFET 
Deverá conter: 
Corpo: confeccionado em MDF (medium density fiberboard), espessura de 18 mm, revestida nas duas faces com laminado melamínico, por efeito de prensagem a 
quente que faz o laminado se fundir a madeira, formando com ela um corpo único e inseparável (bp), superfície lisa sem texturas. Acabamento em fita de borda pvc de 
1 mm de espessura em todas as extremidades. Sistema de fixação do corpo feito através de conjunto minifix, sendo tambor de giro (ø15), confeccionado em zamak e 
pino metálico com rosca e cavilhas de madeira. 
Colunas/Prateleiras internas, sendo no máximo duas colunas e no máximo 4 prateleiras, com dispositivo de fixação fabricado em plástico de alta resistência. A 
prateleira deve ser encaixada de cima para baixo. Diâmetro de furação de 20 mm acabamento fita de borda pvc de 1mm. 
Fundo do armário: confeccionado no mesmo material do tampo com espessura de 6 mm revestida nas duas faces com laminado melamínico. 
Portas podendo ser: duas ou três portas de puxar confeccionadas em MDF (medium density fiberboard), espessura de 18 mm, revestida nas duas faces com laminado 
melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira cada porta OU duas pu três portas de correr confeccionadas em MDF (medium 
density fiberboard), espessura de 18 mm, revestida nas duas faces com laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira 
cada porta; 
Por se tratar de um móvel planejado, o fornecedor deverá prestar o serviço de medição e desenho técnico do móvel, bem como a confecção e instalação do mesmo no 
lugar desejado. 
Especificações mínimas e máximas do móvel: 
Largura: 1,50 m a 2,50 m 
Altura: 80 cm a 1,50 m 
Profundidade: 30 cm a 80 cm 
Cartela de possíveis cores: preto fosco, ébano, branco diamante, branco fosco, opala, tabaco, cinza cristal, cinza médico fosco, grafite, mocca, mocca arauco, carvalho 
americano, carvalho macico, nogueira, imbuia, noce naturale, marfim, mogno, jatobá, castanho, nogal, ipê, cedro, pau de ferro, itaúba e cumaré; 
Poderá ser solicitado acabamento com brilho; 
Garantia de dois anos 
 MOVEIS 
DRUMMOND 

DESCRIÇÃO: 

 

 Desconto Ofertado 0,00% 

 

 94.590,00 Total para Este Fornecedor: 

 19.612.735/0001-02 RIBEIRO COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI CPF/CNP

J:  Marca       V. 

Total 
V. Unit. Unidade Qtde Item 

 1.970,00 DURATEX 49.250,00 25,00 UN 1,00 

 

 ARMARIO 
COM DUAS PORTAS, PRATELEIRAS E GAVETAS INTERNAS 
Deverá conter: 
1- Corpo: confeccionado em MDF (medium density fiberboard), espessura de 18 mm, revestida nas duas faces com laminado melamínico, por efeito de prensagem a 
quente que faz o laminado se fundir a madeira, formando com ela um corpo único e inseparável (bp), superfície lisa sem texturas. Acabamento em fita de borda pvc de 
1 mm de espessura em todas as extremidades. Sistema de fixação do corpo feito através de conjunto minifix, sendo tambor de giro (ø15), confeccionado em zamak e 
pino metálico com rosca e cavilhas de madeira. 
2 - Prateleiras/colunas internas (nichos), sendo no máximo 6 prateleiras / 2 colunas, com dispositivo de fixação fabricado em plástico de alta resistência. A prateleira 
deve ser encaixada de cima para baixo. Diâmetro de furação de 20 mm acabamento fita de borda pvc de 1mm. 
3 - Fundo do armário: confeccionado no mesmo material do tampo com espessura de 6 mm revestida nas duas faces com laminado melamínico. 
4 - Duas portas podendo ser: duas portas de puxar confeccionadas em MDF (medium density fiberboard), espessura de 18 mm, revestida nas duas faces com laminado 
melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira cada porta OU duas portas de correr confeccionadas em MDF (medium density 
fiberboard), espessura de 18 mm, revestida nas duas faces com laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira cada 
porta; 
5 - 02 puxadores em perfil, com dobradiças caneco de 35 mm com amortecedor e puxadores reforçados linha pesada em aluminium anodizado de encaixe 18 mm. 
Tamanho dos puxadores a definir no resgate, podendo ser de 10 cm a 30 cm. 
6 - Gavetas internas, sendo no máximo 4: confeccionada em MDF (medium density fiberboard) com espessura de 18 mm revestida nas duas faces com laminado 
melamínico, fundo das gavetas confeccionado espessura de 6 mm, .deslizamento das gavetas por meio de corrediças metálicas telescópicas. Tamanho a definir no 
desenho técnico do fornecedor. 
7- Podendo haver tubo cabideiro (arara) em aço ou madeira reforçada, se solicitado; 
obs: o armário deverá ser todo fechado, nas laterais, na parte frontal, superiores e inferiores sendo todo fechado em MDF 18mm. 
Por se tratar de um móvel planejado, o fornecedor deverá prestar o serviço de medição e desenho técnico do móvel, bem como a confecção e instalação do mesmo no 
lugar desejado. 
Especificações mínimas e máximas do móvel: 
Largura: 1,20 m a 1,80 m; 

DESCRIÇÃO: 
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 Altura: 1,80 m a 2,20 m; 
Profundidade: 40 cm a 80 cm. 
Cores do revestimento melamínico: preto fosco, ébano, branco diamante, branco fosco, opala, tabaco, cinza cristal, cinza médico fosco, grafite, mocca, mocca arauco, 
carvalho americano, carvalho macico, nogueira, imbuia, noce naturale, marfim, mogno, jatobá, castanho, nogal, ipê, cedro, pau de ferro, itaúba e cumaré; 
Poderá ser solicitado acabamento com brilho; 
Garantia de dois anos 
 

 Desconto Ofertado 0,00% 

 

 2.099,99 DURATEX 20.999,90 10,00 UN 3,00 

 

 ARMARIO 
PARA COZINHA COM CUBA 
 
Deverá conter: 
1- Corpo, confeccionado em MDF (medium density fiberboard), espessura de18 mm, revestido nas duas faces com laminado melamínico, por efeito de prensagem a 
quente que faz o laminado se fundir a madeira, formando com ela um corpo único e inseparável (bp), oriundas de madeiras certificadas de reflorestamento com selo 
fsc. Acabamento com fita de borda pvc de 1 mm em todo contorno, colados ao tampo através de processo hot melt, acabamento nas cores semelhantes ao 
revestimento. Fixação por meio de buchas e sistema minifix. 
2 - Prateleira interna, sendo no máximo 3 prateleiras: com dispositivo de fixação fabricado em plástico de alta resistência. A prateleira deve ser encaixada de cima para 
baixo. Diâmetro de furação de 20 mm acabamento fita de borda pvc de 1mm. 
3 - Duas portas podendo ser: duas ou três portas de puxar confeccionadas em MDF (medium density fiberboard), espessura de 18 mm, revestida nas duas faces com 
laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira cada porta OU duas ou três portas de correr confeccionadas em MDF 
(medium density fiberboard), espessura de 18 mm, revestida nas duas faces com laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir 
a madeira cada porta;4 - Repartição vertical interna, sendo no máximo 3, diâmetro de furação de 20 mm acabamento fita de borda pvc de 1mm. 
4 - Cuba de embutir retangular em aço inoxidável 430, com acabamento polido e acetinado, medidas aproximadas de 40x35x14 c (tolerância de 5 cm), espessura de 
0,5 mm, válvula de diâmetro 3 ½ e sifão em PVC. 
5 - Poderá ser solicitado espaço para cooktop de embutir; 
6 - Tampo superior deve ser resistente a água e calor, devido a cuba e possibilidade de instalação de cooktop; 
Por se tratar de um móvel planejado, o fornecedor deverá prestar o serviço de medição e desenho técnico do móvel, bem como a confecção e instalação do mesmo no 
lugar desejado. 
Especificações mínimas e máximas do móvel: 
Largura: 1,00 m a 2,00 m; 
Altura: 1,0 m a 1,40 m; 
Profundidade: 50 cm a 80 cm. 

 
Cores do revestimento melamínico: preto fosco, ébano, branco diamante, branco fosco, opala, tabaco, cinza cristal, cinza médico fosco, grafite, mocca, mocca arauco, 
carvalho americano, carvalho macico, nogueira, imbuia, noce naturale, marfim, mogno, jatobá, castanho, nogal, ipê, cedro, pau de ferro, itaúba e cumaré; 
Poderá ser solicitado acabamento com brilho; 
Garantia de Dois anos 
 

DURATEX 

DESCRIÇÃO: 

 

 Desconto Ofertado 0,00% 

 

 10.099,99 DURATEX 50.499,95 5,00 UN 4,00 
 

 ARMARIO 
EM FORMATO DE L GRANDE 
Deverá conter: 
Corpo: confeccionado em MDF (medium density fiberboard), espessura de 18 mm, revestida nas duas faces com laminado melamínico, por efeito de prensagem a 
quente que faz o laminado se fundir a madeira, formando com ela um corpo único e inseparável (bp), superfície lisa sem texturas. Acabamento em fita de borda pvc de 
1 mm de espessura em todas as extremidades. Sistema de fixação do corpo feito através de conjunto minifix, sendo tambor de giro (ø15), confeccionado em zamak e 
pino metálico com rosca e cavilhas de madeira. 
Colunas/Prateleiras internas, sendo no máximo duas colunas e no máximo 4 prateleiras, com dispositivo de fixação fabricado em plástico de alta resistência. A 
prateleira deve ser encaixada de cima para baixo. Diâmetro de furação de 20 mm acabamento fita de borda pvc de 1mm. 
Fundo do armário: confeccionado no mesmo material do tampo com espessura de 6 mm revestida nas duas faces com laminado melamínico. 
Portas podendo ser: duas ou três portas de puxar confeccionadas em MDF (medium density fiberboard), espessura de 18 mm, revestida nas duas faces com laminado 
melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira cada porta OU duas pu três portas de correr confeccionadas em MDF (medium 
density fiberboard), espessura de 18 mm, revestida nas duas faces com laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira 
cada porta; 
Deverá ser opcional a instalação de fechaduras; 
Por se tratar de um móvel planejado, o fornecedor deverá prestar o serviço de medição e desenho técnico do móvel, bem como a confecção e instalação do mesmo no 
lugar desejado. 

DESCRIÇÃO: 
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 Especificações mínimas e máximas do móvel (cada L): 
Largura: 2,50 m a 3,50 m 
Altura: 2,0 a 2,50 m 
Profundidade: 50 cm a 80 cm 
Cartela de possíveis cores: preto fosco, ébano, branco diamante, branco fosco, opala, tabaco, cinza cristal, cinza médico fosco, grafite, mocca, mocca arauco, carvalho 
americano, carvalho macico, nogueira, imbuia, noce naturale, marfim, mogno, jatobá, castanho, nogal, ipê, cedro, pau de ferro, itaúba e cumaré; 
Poderá ser solicitado acabamento com brilho; 
Garantia de dois anos 
 

DURATEX  

 Desconto Ofertado 0,00% 

 

 2.998,00 DURATEX 20.986,00 7,00 UN 5,00 
 

 ARMARIO 
EM FORMATO DE L MÉDIO 
Deverá conter: 
Corpo: confeccionado em MDF (medium density fiberboard), espessura de 18 mm, revestida nas duas faces com laminado melamínico, por efeito de prensagem a 
quente que faz o laminado se fundir a madeira, formando com ela um corpo único e inseparável (bp), superfície lisa sem texturas. Acabamento em fita de borda pvc de 
1 mm de espessura em todas as extremidades. Sistema de fixação do corpo feito através de conjunto minifix, sendo tambor de giro (ø15), confeccionado em zamak e 
pino metálico com rosca e cavilhas de madeira. 
Colunas/Prateleiras internas, sendo no máximo duas colunas e no máximo 4 prateleiras, com dispositivo de fixação fabricado em plástico de alta resistência. A 
prateleira deve ser encaixada de cima para baixo. Diâmetro de furação de 20 mm acabamento fita de borda pvc de 1mm. 
Fundo do armário: confeccionado no mesmo material do tampo com espessura de 6 mm revestida nas duas faces com laminado melamínico. 
Portas podendo ser: duas ou três portas de puxar confeccionadas em MDF (medium density fiberboard), espessura de 18 mm, revestida nas duas faces com laminado 
melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira cada porta OU duas pu três portas de correr confeccionadas em MDF (medium 
density fiberboard), espessura de 18 mm, revestida nas duas faces com laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira 
cada porta; 
Deverá ser opcional a instalação de fechaduras; 
Por se tratar de um móvel planejado, o fornecedor deverá prestar o serviço de medição e desenho técnico do móvel, bem como a confecção e instalação do mesmo no 
lugar desejado. 
Especificações mínimas e máximas do móvel (cada L): 
Largura: 1,50 m a 2,50 m 
Altura: 1,50 a 2,50 m 
Profundidade: 50 cm a 80 cm 
Cartela de possíveis cores: preto fosco, ébano, branco diamante, branco fosco, opala, tabaco, cinza cristal, cinza médico fosco, grafite, mocca, mocca arauco, carvalho 
americano, carvalho macico, nogueira, imbuia, noce naturale, marfim, mogno, jatobá, castanho, nogal, ipê, cedro, pau de ferro, itaúba e cumaré; 
Poderá ser solicitado acabamento com brilho; 
Garantia de dois anos 
 

DURATEX 

DESCRIÇÃO: 

 

 Desconto Ofertado 0,00% 

 

 1.029,99 DURATEX 20.599,80 20,00 UN 12,00 

 

 GAVETEIRO 
1- Corpo, confeccionado em MDF (medium density fiberboard), espessura de18 mm, revestido nas duas faces com laminado melamínico, por efeito de prensagem a 
quente que faz o laminado se fundir a madeira, formando com ela um corpo único e inseparável (bp), oriundas de madeiras certificadas de reflorestamento com selo 
fsc. Acabamento com fita de borda pvc de 1 mm em todo contorno, colados ao tampo através de processo hot melt, acabamento nas cores semelhantes ao 
revestimento. Fixação por meio de buchas e sistema minifix. 
2 - De 2 a 5 gavetas, confeccionados em MDF (medium density fiberboard) com espessura de 18mm revestida nas duas faces com laminado melamínico, por efeito de 
prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira, formando com ela um corpo único e inseparável (bp), oriundas de madeiras certificadas de 
reflorestamento com selo fsc, acabamento em fita de borda pvc de 1 mm, colados através de processo hotmelt, acabamento na cor semelhante ao revestimento, com 
resistência a impactos e termicamente estável. Fundo das gavetas confeccionado espessura de 6 mm, deslizamento das gavetas por meio de corrediças metálicas 
telescópicas. Fixação por meio de buchas e sistema minifix. Puxadores: confeccionados em zamak na cor cromado, podendo medir de 10 a 30 cm. Largura e altura das 
gavetas a definir no desenho técnico. 
Por se tratar de um móvel planejado, o fornecedor deverá prestar o serviço de medição e desenho técnico do móvel, bem como a confecção e instalação do mesmo no 
lugar desejado. 
Especificações mínimas e máximas do móvel: 
Largura: 30 cm a 80 cm 
Altura: 20 cm a 1 m; 
Profundidade: 30 cm a 70 cm. 
Cores do revestimento melamínico: preto fosco, ébano, branco diamante, branco fosco, opala, tabaco, cinza cristal, cinza médico fosco, grafite, mocca, mocca arauco, 

DESCRIÇÃO: 
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 carvalho americano, carvalho macico, nogueira, imbuia, noce naturale, marfim, mogno, jatobá, castanho, nogal, ipê, cedro, pau de ferro, itaúba e cumaré; 
Poderá ser solicitado acabamento com brilho; 
Garantia de Dois anos 
 
 

DURATEX  

 Desconto Ofertado 0,00% 

 

 3.499,99 DURATEX 10.499,97 3,00 UN 14,00 

 

 NICHO 
EM FORMATO DE U PARA ARMAZENAMENTO 
Deverá conter: 
Corpo: confeccionado em MDF (medium density fiberboard), espessura de 18 mm, revestida nas duas faces com laminado melamínico, por efeito de prensagem a 
quente que faz o laminado se fundir a madeira, formando com ela um corpo único e inseparável (bp), superfície lisa sem texturas. Acabamento em fita de borda pvc de 
1 mm de espessura em todas as extremidades. Sistema de fixação do corpo feito através de conjunto minifix, sendo tambor de giro (ø15), confeccionado em zamak e 
pino metálico com rosca e cavilhas de madeira. 
Colunas/Prateleiras internas, sendo no máximo duas colunas e no máximo 4 prateleiras, com dispositivo de fixação fabricado em plástico de alta resistência. A 
prateleira deve ser encaixada de cima para baixo. Diâmetro de furação de 20 mm acabamento fita de borda pvc de 1mm. 
Fundo do nicho: confeccionado no mesmo material do tampo com espessura de 6 mm revestida nas duas faces com laminado melamínico. 
Por se tratar de um móvel planejado, o fornecedor deverá prestar o serviço de medição e desenho técnico do móvel, bem como a confecção e instalação do mesmo no 
lugar desejado. 
Especificações de medidas do móvel : 
200 x 50 x 55cm em um dos lados, 310 x 50 x 55 cm no outro lado e 256 x 50 x 55cm no centro. 
Cartela de possíveis cores: preto fosco, ébano, branco diamante, branco fosco, opala, tabaco, cinza cristal, cinza médico fosco, grafite, mocca, mocca arauco, carvalho 
americano, carvalho macico, nogueira, imbuia, noce naturale, marfim, mogno, jatobá, castanho, nogal, ipê, cedro, pau de ferro, itaúba e cumaré; 
Poderá ser solicitado acabamento com brilho; 
Garantia de dois anos 
 

DURATEX 

DESCRIÇÃO: 

 

 Desconto Ofertado 0,00% 

 

 172.835,62 Total para Este Fornecedor: 

Determina-se, então, que o Setor de Compras e Licitações do Município de Itajubá convide o(s) vencedor(es) 

do referido processo para formalizar a contratação objetivada pelo presente certame. 

Itajubá, em 3 de novembro de 2022 
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