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 TERMO DE HOMOLOGAÇÃO Pregão Eletrônico
Para Aquisição de Bens

1/2021
Processo Administrativo: 2/2021

O Presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Nilton Batista Raupp, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, e em
face aos princípios ordenados através da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pelo Pregoeiro e sua equipe
de apoio, resolve:

 
HOMOLOGAR E ADJUDICAR

Considerando  vencedor  da  licitação,  objeto  do  Pregão  Eletrônico  nº.  1/2021,  tendo  como  objeto  Aquisição  e  instalação  de  poltronas  de  auditório
articuladas, novas e para primeiro uso, para atender a demanda da Câmara Municipal de Garopaba., o(s) participante(s):

4142543 - ZAGUINI REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA
Lote: 1 - LOTE 01
Item Produto Unidade Marca Qtde Valor Unitário Valor Total

1 POLTRONA DE AUDITÓRIO ARTICULADA
CARACTERÍSTICA(S):
-  Assento  e  encosto:  em  estrutura  de  madeira
compensada multilaminada em formato anatômico de
15  mm,  com  espuma  de  poliuretano  injetado  ou
estofado, densidade D50 a D55, espessura média de
70mm; revestidos em tecido sintético 100% poliéster;
contraplacados  em  polipropileno  injetado  ou
estofado,  com  local  para  indicação  da  numeração
das  poltronas;  com  rebatimento  automático  do
assento,  sem  produção  de  ruídos,  devendo
permanecer  recolhidos,  automaticamente,  quando
sem uso; 
-  Apoio  de braços em poliuretano com alma de aço,
integrado à estrutura lateral das poltronas, no mesmo
material; 
-  Base  em  aço  estampado  ou  maciço,  na  cor  preta,
que deverá  ser  fixada ao contrapiso  pelo  fornecedor
através  de  chumbadores  de  alta  resistência  e
parafusos autoatarrachantes.
COR(ES):  assento,  encosto e contraplacados na cor
preta.
MEDIDA(S):  dimensões  de  assento  de  48  x  45  cm
(largura x profundidade), encosto 48 x 69 cm (largura
x altura), braço 7,5 x 34 cm (largura x comprimento),
altura  total  do  assento  de  92  cm,  profundidade  total
da  cadeira,  quando  recolhida,  de  35cm.  Variações
dimensionais de até 5%.
GARANTIA  MÍNIMA:  5  (cinco)  anos,  contados  da
data do recebimento definitivo.
ACONDICIONAMENTO:  embalagem  original  de
fábrica, com identificação do material.

UNIDADE LJL MOVEIS 
LJL4000

74 R$875,00 R$64.750,00
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2 POLTRONA  DE  AUDITÓRIO  ARTICULADA  -
PESSOA OBESA
CARACTERÍSTICA(S):
-  Assento  e  encosto:  em  estrutura  de  madeira
compensada multilaminada em formato anatômico de
15  mm,  com  espuma  de  poliuretano  injetado  ou
estofado, densidade D50 a D55, espessura média de
70mm; revestidos em tecido sintético 100% poliéster;
contraplacados  em  polipropileno  injetado  ou
estofado,  com  local  para  indicação  da  numeração
das  poltronas;  com  rebatimento  automático  do
assento,  sem  produção  de  ruídos,  devendo
permanecer  recolhidos,  automaticamente,  quando
sem uso; 
-  Apoio  de braços em poliuretano com alma de aço,
integrado à estrutura lateral das poltronas, no mesmo
material; 
-  Base  em  aço  estampado  ou  maciço,  na  cor  preta,
que deverá  ser  fixada ao contrapiso  pelo  fornecedor
através  de  chumbadores  de  alta  resistência  e
parafusos autoatarrachantes.
COR(ES):  assento,  encosto e contraplacados na cor
preta.
MEDIDA(S):  dimensões  de  assento  de  95  x  45  cm
(largura x profundidade), encosto 95 x 69 cm (largura
x altura), braço 7,5 x 34 cm (largura x comprimento),
altura  total  do  assento  de  92  cm,  profundidade  total
da  cadeira,  quando  recolhida,  de  35cm.  Variações
dimensionais de até 5%.
GARANTIA  MÍNIMA:  5  (cinco)  anos,  contados  da
data do recebimento definitivo.
ACONDICIONAMENTO:  embalagem  original  de
fábrica, com identificação do material.

UNIDADE LJL MOVEIS 
LJL4000

2 R$875,00 R$1.750,00

Total do Fornecedor: R$66.500,00

Garopaba, 22 de dezembro de 2021.

NILTON BATISTA RAUPP
PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES
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