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PLANILHA DE MÉDIO DE MERCADO 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 001/2018-CMBN 
 
 

ITEM DESCRIÇÃO UND QTD V. UNIT V. TOTAL 

01 

Cadeira para auditório, com as seguintes 
especificações mínimas: assento e encosto em 

polipropileno base fica e pé palito, dimensões 

aproximadas 545x525x825, produto atende aos 

requisitos das normas NR17 

Und 80       200,00     16.000,00  

02 

Cadeiras diretor, com as seguintes especificações 

mínimas: couro cadeira giratória diretor 4002, 

possui sistema de relax , braços com regulagem de 

altura, base a gás com regulagem de altura da 
cadeira, aranha em polaina, pintura epóxi pó preto 

estrutura preta , espuma laminada 12 meses de 

garantia no revestimento e 6 anos de estrutura . 
Dimensões aproximadas 1020x700x460 

Und 12       796,00       9.552,00  

03 

Cadeira presidente, com as seguintes 

especificações mínimas: couro ecológico espuma 

expandida 50mm de espessura com densidade 
26kg/m3m compensado multilaminado 12mm base 

giratória desmontável com aranha 05 hartes, rodizio 

nylon com esferas de aço possui sistema relax. 
Dimensões aproximadas 1170x700x460 

Und 01       897,33           897,33  

04 

Geladeira duplex frost free, com as seguintes 

especificações mínimas:  com capacidade mínima 

de 400 litros tipo degelo seco, controle eletrônico 
interno com regulagem de temperatura de até 5 

níveis de temperatura, prateleiras em vidro 

temperada, tensão 110v/220v. Garantia de 12 meses 
classe de energia. Dimensões aproximadas 

175x71x73 

Und 01    3.512,30       3.512,30  

05 

Bebedouro de coluna, com as seguintes 

especificações mínimas: com garrafão de 20 litros, 
possui alças laterais possui aparador de agua 

removível tecla para agua gelada e tecla para agua 

natural, capacidade do reservatório de 1.8lts, 

potencia  97w. Dimensões aproximadas 
325x1025x340 

Und 01       913,33           913,33  

06 

Tv 40 polegadas, com as seguintes especificações 

mínimas: resolução mínima de 1920x1080 possui 
entrada USB, HDMI, função sçee´time função 

closed caption na cor preta espelhada 

Und 01    2.036,67       2.036,67  

07 

Projetor multimidia, com as seguintes 

especificações mínimas: powe lite U42 3.600 
lumens em cor preto e branco, resolução 1280x800, 

possui entrada HDMI método de projeção: 

Und 01    3.229,00       3.229,00  
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frontal/traseira/teto, LCD screem 0,59 polegadas, 

1000,024 de pixel. Lâmpada 210w, UHE brilho de 

cor 3600 lumens . 

08 

Banco pra recepção com 3 lugares com pintura 

epóxi pó na cor cinza ou preta, assento e encosto em 

polipropileno. Dimensões aproximadas 
81,5x141,5x52,50mm 

Und 06       760,67       4.564,02  

09 

Cadeiras para sala de reunião, com as seguintes 

epecificações mínimas:  assento multilaminado 

14mm de espessura espuma laminada, densidade 45 
a 50 k g m3. Encosto em multilaminado com 13mm 

de espessura espuma laminada densidade 45 a 50kg 

m3 estrutura em formato S em aço, sapatas e 

ponteiras em polipropileno. Dimensões 
81,50x49,50x56,00 

Und 10       531,00       5.310,00  

10 

Fogão 4 bocas para cozinha, com as seguintes 

especificações mínimas: forno autolimpante peso 18 
70kg queimadores esmaltados mesa de inox 

sobreposta vedada para facilitar a limpeza, 

manipulos removível, possui válvula de segurança , 

isolante térmico dimensões 81,50x49,50x56,00 

Und 01       539,00           539,00  

11 

Microfones para plenário, com as seguintes 

especificações mínimas: indicado para pulbitos, 

igreja e apresentações, reuniões e formaturas. Brase 

com botão liga e desliga com indicadora, haste 
flexível, cabeça com espuma anti puff resposta da 

frequencia 40hz e 19khz tipo unidirecional catioide 

Und 10       389,67       3.896,70  

12 

Caixa de som acústica para auditório e plenário, 
com as seguintes especificações mínimas: Potencia 

rms 75w sistema de 2 vias 01 woofer 10' 1 super t            

weeter profissional, tomadas de conexão p 10 (in e 

aut) resposta de frequencia 40hz a 20kht. 
Dimensões  710x486x530 peso 10,2kg 

Und 04    1.812,33       7.249,32  

13 

Sofá dois lugares para presidência. Com as 

seguintes especificações mínimas: Revestido em 

courissimo preto ou marrom com espuma de 28 
percintas elásticas do assento estrutura em madeira 

de lei. Dimensões 1,66x0,82x0,91 

Und 02    1.596,00       3.192,00  

14 

Cadeiras para presidência, com as seguintes 
especificações mínimas: assento e encosto em 

compensado multilaminado 14mm espuma injetada 

anatomicamente com 60mm de espessura, 

densidade 60 a 60kgm3 sapatas em polipropileno 
injetado, pintura epoxi po com camada de 60 

microns em estrutura na cor preta, braços com 

regulagem. 

Und 04       929,33       3.717,32  

15 
Central de 30.000 btus para auditório e plenário, 
com as seguintes especificações mínimas: classe A, 

voltagem 220v, com instalação 

Und 02    4.518,67       9.037,34  

16 
Central de 12.000 btus para auditório e plenário, 
com as seguintes especificações mínimas: classe A, 

voltagem 220v, com instalação 

Und 03    2.282,67       6.848,01  
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17 

Mesa de centro para recepção, com as seguintes 

especificações mínimas: em MDF medindo 

aproximadamente 50x80x42 com sapata para evitar 
riscos no piso nas cores branca ou madeira natural 

Und 01       366,00           366,00  

     -------------- 

 VALOR TOTAL    80.860,34 

 

                     Em atenção ao PBS nº. 004/2018, objetivando a instrução do presente processo 

informamos que os valores desta planilha foram obtidos mediante um consulta no mercado local e 

regional, para a realização deste PREGÃO PRESENCIAL, estimado o montante em R$: 80.860,34 

(Oitenta Mil Oitocentos e Sessenta Reais e Trinta e Quatro Centavos). 

 

 

Brasil Novo/PA, 17 de outubro de 2018. 

 

 

 

 

JOSÉ DE ARIMATÉIA A. BATISTA 

Pregoeiro – Portaria n. 003/2018 
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