
PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS
ESTADO DE SANTA CATARINA

CEP:

78.486.198/0001-52CNPJ: (49) 3632-1122

89898-000 - Tunápolis

Telefone:
Rua João de Castilho, 111 - CentroEndereço:

Nr.:   2/2022

   Processo Adm.:

   Data do Processo:

PREGÃO ELETRÔNICO

12/2022

07/01/2022

Página: 1 / 9

c) Modalidade:

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor,
especialmente pela Lei 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão
de Licitações, resolve:

e) Objeto da Licitação:

a) Nr. Processo:
b) Nr. Licitação:

d) Data de Homologação:

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

26/01/2022
Pregão eletrônico
2/2022 - PE
12/2022

2.1. A presente Licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA
EVENTUAL AQUISIÇÃO CADEIRAS, MESAS, MOBÍLIA HOSPITALAR, MATERIAIS
DE INFORMÁTICA, ELETRODOMÉSTICOS, E DEMAIS FERRAMENTAS,
DESTINADOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE, DE
ACORDO COM O ANEXO I, TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL.

Participante: ARGOS LTDA

Item Especificação Qtd. Unidade Valor Unitário Valor Total

17 Soprador  Térmico  –  Potencia  2000watts  –  Tensão  220 volts,  mínimo  de
02  estágios,    Freqüência:  60  Hz,  com Temperatura mínima: 350 °C e
máxima de 500Cº. - Soprador  Térmico  –  Potencia  2000watts  –  Tensão
220 volts,  mínimo  de  02  estágios,    Freqüência:  60  Hz,  com
Temperatura mínima: 350 °C e máxima de 500Cº.

1,000 UN 147,10 147,10

18 Soprador   e   Aspirador   de   Folhas   à   gasolina,   com   no mínimo  1HP,
motor  2  tempos,  mínimo  de  24  cc,  com  kit aspiração   incluso   e
acessórios   para   o   seu   devido   uso. Garantia 12 meses - Soprador   e
Aspirador   de   Folhas   à   gasolina,   com   no mínimo  1HP,  motor  2
tempos,  mínimo  de  24  cc,  com  kit aspiração   incluso   e   acessórios
para   o   seu   devido   uso. Garantia 12 meses

3,000 UN 1.085,73 3.257,19

23 Maquina de Cortar Grama a gasolina 4 TEMPOS, rotação mínima  de  3200
rpm,  Peso  aproximado    25  kg,  6  (HP), lamina  mínima  de  48cm  ,
regulagem  altura  mínima  de  5 posições, saída de grama lateral - Maquina
de Cortar Grama a gasolina 4 TEMPOS, rotação mínima  de  3200  rpm,
Peso  aproximado    25  kg,  6  (HP), lamina  mínima  de  48cm  ,  regulagem
altura  mínima  de  5 posições, saída de grama lateral

1,000 UN 2.163,17 2.163,17

Total do Participante: 5.567,46

Participante: Adovandro Luiz Fraporti

1 ESPECIFICAÇÃO  Maca com gabinete (ginecológico) - Estrutura:
Gabinete/Armário confeccionada em madeira “MDF” de 15 mm de
espessura, dupla face, com 2 portas e 3 gavetas. Leito: acolchoado com
espuma de alta densidade, revestido em courvim, dividido em 3 seções,
sendo assento fixo, parte posterior e anterior com movimentos através de
cremalheira. Pés: com ponteiras. Equipada: com um par de porta-coxas, com
haste inox e apoio em alumínio, anexos e gaveta de inox. Própria para
exames e curativos. - ESPECIFICAÇÃO  Maca com gabinete (ginecológico) -
Estrutura: Gabinete/Armário confeccionada em madeira “MDF” de 15 mm de
espessura, dupla face, com 2 portas e 3 gavetas. Leito: acolchoado

2,000 UN 1.500,00 3.000,00
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com espuma de alta densidade, revestido em courvim, dividido em 3 seções,
sendo assento fixo, parte posterior e anterior com movimentos através de
cremalheira. Pés: com ponteiras. Equipada: com um par de porta-coxas, com
haste inox e apoio em alumínio, anexos e gaveta de inox. Própria para
exames e curativos.

Item Especificação Qtd. Unidade Valor Unitário Valor Total

2 Mesa para exame clínico com gabinete- Estrutura em MDF com revestimento
melamínico 15mm; puxadores modelo italiano com ponteiras cromadas e
pintura epóxi, densidade do estofamento - Inclue 02 colchoes densidade 33,
com elevação do encosto, ferragens com 03 posições de encosto. Gabinete
com 04 módulos, sendo 02 módulos prateleira com uma divisória interna, 01
módulo gaveteiro, sendo 02 gavetas com 12 cm de altura, 01gaveta de 18
cm e 01 gaveta com 24 cm e 01 módulo prateleira especial com uma div -
Mesa para exame clínico com gabinete- Estrutura em MDF com revestimento
melamínico 15mm; puxadores modelo italiano com ponteiras cromadas e
pintura epóxi, densidade do estofamento - Inclue 02 colchoes densidade 33,
com elevação do encosto, ferragens com 03 posições de encosto. Gabinete
com 04 módulos, sendo 02 módulos prateleira com uma divisória interna, 01
módulo gaveteiro, sendo 02 gavetas com 12 cm de altura, 01gaveta de 18
cm e 01 gaveta com 24 cm e 01 módulo prateleira especial com uma div

1,000 UN 1.500,00 1.500,00

3 Biombo curvo com visor plumbífero. Biombo de proteção curvo de 1 mm,
construído em chapa de aço tratado e pintado, com visor de vidro plumbífero
tamanho 10 x 15cm, montado sobre rodízios. Dimensões: 80 cm de largura,
180cm de altura, 40 cm de comprimento. - Biombo curvo com visor
plumbífero. Biombo de proteção curvo de 1 mm, construído em chapa de aço
tratado e pintado, com visor de vidro plumbífero tamanho 10 x 15cm,
montado sobre rodízios. Dimensões: 80 cm de largura, 180cm de altura, 40
cm de comprimento.

1,000 UN 3.500,00 3.500,00

Total do Participante: 8.000,00

Participante: EVELIZE DE MEDEIROS 03091051960

10 Cabo Hdmi 2.0 4K Hdr 19P 2M Pix Gold, Preto - Cabo Hdmi 2.0 4K Hdr 19P
2M Pix Gold, Preto

1,000 UN 17,50 17,50

12 Filtro de Linha com 6 Tomadas - Régua Extensão- 2P +T Com fusivel e
proteção – Certificação INMETRO – Bivolt 10 amperes. - Filtro de Linha com
6 Tomadas - Régua Extensão- 2P +T Com fusivel e proteção – Certificação
INMETRO – Bivolt 10 amperes.

6,000 UN 28,40 170,40

36 Protetor Facial Kit Roçador, Kit combinado de tela plástica e suporte para
protetor facial com suspensão catraca. Malha plástica 8 x 14 pol. - Protetor
Facial Kit Roçador, Kit combinado de tela plástica e suporte para protetor
facial com suspensão catraca. Malha plástica 8 x 14 pol.

1,000 UN 132,00 132,00

Total do Participante: 319,90

Participante: GRATTOS INDÚSTRIA DE MÓVEIS E SERRALHERIA EIRELI

6 Cadeira escolar, com as seguintes especificações: Estrutura em tubo de aço
1006/1020 7/8 (parede 1,06mm) para os pés, base da estrutura do encosto
em formato duplo em tubo 16x30 (parede 1,90mm) com quatro travessas em
tubo 3/4 (parede 0,90mm) para reforço. Quatro pés com ponteiras de plástico
7/8 internas em polipropileno 100% injetado. Soldagem pelo processo MIG
em todas as junções. Proteção da superfície com tratamento especial,
anticorrosivos e desangraxante. Pintura em epóxi-pó processo de c - Cadeira
escolar, com as seguintes especificações: Estrutura em tubo de aço
1006/1020 7/8 (parede 1,06mm) para os pés, base da estrutura do encosto
em formato duplo em tubo 16x30 (parede 1,90mm) com quatro travessas em
tubo 3/4 (parede 0,90mm) para reforço. Quatro pés com ponteiras de plástico
7/8 internas em polipropileno 100% injetado. Soldagem pelo processo MIG
em todas as junções. Proteção da superfície com tratamento especial,
anticorrosivos e desangraxante. Pintura em epóxi-pó processo de c

30,000 UN 184,00 5.520,00

Total do Participante: 5.520,00

Participante: JEAN C. V. FERREIRA & CIA LTDA



Página: 3 / 9

Item Especificação Qtd. Unidade Valor Unitário Valor Total

27 Freezer  doméstico  vertical,  frost  free,  capacidade  mínima 240l    freezer
domestico;    no    modelo    descongelamento automático (frost free); portas
reversíveis, puxador em metal nobre; na cor branco; com 6 prateleiras em
acrílico, gavetas rasas   removíveis   em   cristal   transparente   com   trava
de segurança;   base   com   pés   estabilizadores   e   rodízios;   na voltagem
220v;  termostato,  formas  de  gelo,  controle  de congelamento   frontal
com   luzes   indicativa - Freezer  doméstico  vertical,  frost  free,  capacidade
mínima 240l    freezer    domestico;    no    modelo    descongelamento
automático (frost free); portas reversíveis, puxador em metal nobre; na cor
branco; com 6 prateleiras em acrílico, gavetas rasas   removíveis   em
cristal   transparente   com   trava   de segurança;   base   com   pés
estabilizadores   e   rodízios;   na voltagem  220v;  termostato,  formas  de
gelo,  controle  de congelamento   frontal   com   luzes   indicativa

1,000 UN 3.749,00 3.749,00

Total do Participante: 3.749,00

Participante: JP EQUIPAMENTOS LTDA

11 Mesa Para Escritório Reta, em MDP, com 2 Gavetas com chaves  e  com
dimensões  de  74  cm  x  60  cm  x  1.2  cm, Acabamento: Perfil Postform /
Fita de Bordo 1 mm e com Pés Em Aço. - Mesa Para Escritório Reta, em
MDP, com 2 Gavetas com chaves  e  com  dimensões  de  74  cm  x  60  cm
x  1.2  cm, Acabamento: Perfil Postform / Fita de Bordo 1 mm e com Pés Em
Aço.

1,000 UN 260,00 260,00

14 Liquidificador com 1200w de potência, com 12 velocidades – 220 Wolts –
com filtro,  copo transparente de acrílico com indicador de nível, sobretampa
removível , para bancada. - Liquidificador com 1200w de potência, com 12
velocidades – 220 Wolts – com filtro,  copo transparente de acrílico com
indicador de nível, sobretampa removível , para bancada.

5,000 UN 170,00 850,00

15 Escada com 08 degraus de aluminio, com fita de segurança com  capacidade
minima  de  110kg,  com  largura  minima  de 50cm  e  altura    minima  de
215cm.  Com  Certificação  do INMETRO - Escada com 08 degraus de
aluminio, com fita de segurança com  capacidade  minima  de  110kg,  com
largura  minima  de 50cm  e  altura    minima  de  215cm.  Com  Certificação
do INMETRO

2,000 UN 220,00 440,00

19 Torneira  Elétrica  com  controle  eletrônico  de  temperatura, com  potencia
mínima   5.500w  (base   para  instalação   em bancada e parede), Bica alta
articulável com arejador, na cor branca 220v. - Torneira  Elétrica  com
controle  eletrônico  de  temperatura, com  potencia  mínima   5.500w  (base
para  instalação   em bancada e parede), Bica alta articulável com arejador,
na cor branca 220v.

20,000 UN 160,00 3.200,00

20 Inflador     profissional:     04     picos;     potência     mínima 1800watts;
botão  liga/desliga;  apropriado  para  todo  tipo  de balão. Itens mínimos que
acompanha: pico especial para ser utilizado ao inflar balões de 260 (canudo);
cabo  de energia de  no  mínimo  5  metros;  no  mínimo  04  bicos,  entre
outros itens  necessário  para  o  perfeito  funcionamento  e  utilização do
equipamento.  Cor  vermelho;  peso  aproximado  3,14kg; voltagem 220v . -
Inflador     profissional:     04     picos;     potência     mínima 1800watts;
botão  liga/desliga;  apropriado  para  todo  tipo  de balão. Itens mínimos que
acompanha: pico especial para ser utilizado ao inflar balões de 260 (canudo);
cabo  de energia de  no  mínimo  5  metros;  no  mínimo  04  bicos,  entre
outros itens  necessário  para  o  perfeito  funcionamento  e  utilização do
equipamento.  Cor  vermelho;  peso  aproximado  3,14kg; voltagem 220v .

1,000 UN 599,90 599,90

21 Máquina de  Waffles  Profissional,  com  4  cavidades  e  que possui
estrutura em  aço  inoxidável,  220v,  com  Termostato, temperatura  de  50
a  300ºC  e  Luz  que  indica  aquecimento. Equipada com 02 resistências
uma superior e outra inferior tendo 1000w cada uma, munido de pegador. -
Máquina de  Waffles  Profissional,  com  4  cavidades  e  que possui
estrutura em  aço  inoxidável,  220v,  com  Termostato, temperatura  de  50
a  300ºC  e  Luz  que  indica  aquecimento. Equipada com 02 resistências
uma superior e outra inferior tendo 1000w cada uma, munido de pegador.

6,000 UN 880,00 5.280,00
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Item Especificação Qtd. Unidade Valor Unitário Valor Total

22 Batedeira  planetária  5l.  Batedeira  planetária  de  aplicação semi-industrial,
com  capacidade para 5  litros  com  cuba  em aço inox, quatro níveis de
velocidade. Movimento planetário e os seguintes acessórios inclusos: 1
tacho/bojo em aço inox, com capacidade para 5 litros; 1 batedor para massas
leves; 1 batedor  plano  para  massas  pesadas;  1  batedor  globo  para
claras, etc. Potência mínima: 750w. Voltagem: 220v - Batedeira  planetária
5l.  Batedeira  planetária  de  aplicação semi-industrial,  com  capacidade
para 5  litros  com  cuba  em aço inox, quatro níveis de velocidade.
Movimento planetário e os seguintes acessórios inclusos: 1 tacho/bojo em
aço inox, com capacidade para 5 litros; 1 batedor para massas leves; 1
batedor  plano  para  massas  pesadas;  1  batedor  globo  para claras, etc.
Potência mínima: 750w. Voltagem: 220v

2,000 UN 810,00 1.620,00

25 Máquina Lavar Roupa - modelo comercial/semi-industrial para  piso  com
capacidade  de  14  kg  de  roupas.   Voltagem 220v na cor Branca. Com no
mínimo 05 níveis de água Cesto  de  inox.   Possuir  11  programas  de
lavagem,  Função Reutilização   Água,  Garantia  do  fornecedor  de  mínimo
12 meses.  Velocidades  De  Centrifugação  (Rpm):  630-  com eficiência
energética  :  A   dispenser  individuais  com  tampa de vidro temperado -
Máquina Lavar Roupa - modelo comercial/semi-industrial para  piso  com
capacidade  de  14  kg  de  roupas.   Voltagem 220v na cor Branca. Com no
mínimo 05 níveis de água Cesto  de  inox.   Possuir  11  programas  de
lavagem,  Função Reutilização   Água,  Garantia  do  fornecedor  de  mínimo
12 meses.  Velocidades  De  Centrifugação  (Rpm):  630-  com eficiência
energética  :  A   dispenser  individuais  com  tampa de vidro temperado

2,000 UN 2.099,99 4.199,98

26 Freezer Horizontal, 314 Litros Branco – 220v - Eficiência Energética  “A”,
Com  dupla  função  –  refrigerador/freezer  – com fechadura de segurança –
com rodas 360º com 01 tampa e termostato. - Freezer Horizontal, 314 Litros
Branco – 220v - Eficiência Energética  “A”,  Com  dupla  função  –
refrigerador/freezer  – com fechadura de segurança – com rodas 360º com
01 tampa e termostato.

1,000 UN 2.250,00 2.250,00

29 Refrigerador   Duplex   Frost   Free   Vertical,   capacidade mínima    de  430
litros,  função  degelo,  com  voltagem  de 220v, Classificação Energética “A”,
com selo do Inmetro, na cor branca e com prateleiras nas portas, pés
niveladores com rodízio  e  12  meses  de  garantia  e  Prateleiras
removíveis, termostato. Com duas Portas. - Refrigerador   Duplex   Frost
Free   Vertical,   capacidade mínima    de  430  litros,  função  degelo,  com
voltagem  de 220v, Classificação Energética “A”, com selo do Inmetro, na cor
branca e com prateleiras nas portas, pés niveladores com rodízio  e  12
meses  de  garantia  e  Prateleiras  removíveis, termostato. Com duas
Portas.

1,000 UN 3.540,00 3.540,00

31 01 par de Caixa de som que possui potência total de 5 watts rms, , sendo
2,5watts em cada caixa;- Freqüência de resposta: 100   hz   -   20   khz;-
Comprimento   dos   Cabos:   75   cm;- Alimentação  de  energia:  DC  5V
através  do  cabo  USB;- nterface de áudio: cabo com conexão p2, a mesma
conexão de fones  de  ouvido;-  Compatível  com:  computador,  notebook -
Medidas mínimas (cada caixa): 7 cm de largura x 7 cm de altura x 7 cm de
profundidade. - 01 par de Caixa de som que possui potência total de 5 watts
rms, , sendo 2,5watts em cada caixa;- Freqüência de resposta: 100   hz   -
20   khz;-   Comprimento   dos   Cabos:   75   cm;- Alimentação  de  energia:
DC  5V  através  do  cabo  USB;- nterface de áudio: cabo com conexão p2, a
mesma conexão de fones  de  ouvido;-  Compatível  com:  computador,
notebook - Medidas mínimas (cada caixa): 7 cm de largura x 7 cm de altura x
7 cm de profundidade.

1,000 UN 63,00 63,00

33 Escada  de  Alumínio  Extensiva    2  x  14  degraus  com  no mínimo  7,0
metros  de  altura.  Espessura  mínima  de  14  cm  e Largura mínima de 70
cm, Capacidade de carga 150Kg  - com peso  máximo da escada de 15kg.  A
escada conta com rodas que  facilitam  o  uso,  sistema  de  articulação  com
encaixe  de travamento   que   proporciona   maior   segurança   e   abertura
cônica dos pés e sapatas antiderrapantes. - Escada  de  Alumínio  Extensiva
2  x  14  degraus  com  no mínimo  7,0  metros  de  altura.  Espessura
mínima  de  14  cm  e Largura mínima de 70 cm, Capacidade de

1,000 UN 815,00 815,00
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carga 150Kg  - com peso  máximo da escada de 15kg.  A escada conta com
rodas que  facilitam  o  uso,  sistema  de  articulação  com  encaixe  de
travamento   que   proporciona   maior   segurança   e   abertura cônica dos
pés e sapatas antiderrapantes.

Item Especificação Qtd. Unidade Valor Unitário Valor Total

35 Mini ventilador Portátil com 08 polegadas, Possui grade de proteção
laminada que previne acidentes.- Hélice com 3   lâminas   de   policarbonato
resistentes   à   corrosão   e ferrugem, Voltagem: 24V- Potência: 8W- Cabo
de 1,2m -   Botão   liga/desliga.   Possui   Clip   de   fixação   grande. - Mini
ventilador Portátil com 08 polegadas, Possui grade de proteção laminada que
previne acidentes.- Hélice com 3   lâminas   de   policarbonato   resistentes
à   corrosão   e ferrugem, Voltagem: 24V- Potência: 8W- Cabo de 1,2m -
Botão   liga/desliga.   Possui   Clip   de   fixação   grande.

3,000 UN 108,00 324,00

38 Mesa em L – com medidas aproximadas (AXCXP) 0,74X158X0,6M,
gaveteiro com 3 gavetas, confeccionado em MDF na cor branca (externo e
interno). acabamento em melaminico liso. Garantia mínima de 01 (um) ano
contra defeitos de fabricação. Montagem e instalação inclusa - Mesa em L –
com medidas aproximadas (AXCXP) 0,74X158X0,6M, gaveteiro com 3
gavetas, confeccionado em MDF na cor branca (externo e interno).
acabamento em melaminico liso. Garantia mínima de 01 (um) ano contra
defeitos de fabricação. Montagem e instalação inclusa

3,000 UN 820,00 2.460,00

44 Mesa Retangular em MDF na cor marrom com as seguintes medidas:
1200x600x740mm, com gaveteiro fixo com 03 gavetas normais medidas
42x410x380mm mesma cor da Mesa. - Mesa Retangular em MDF na cor
marrom com as seguintes medidas: 1200x600x740mm, com gaveteiro fixo
com 03 gavetas normais medidas 42x410x380mm mesma cor da Mesa.

2,000 UN 390,00 780,00

45 Kit Base de Madeira com Revestimento Laminado na cor Imbuia, modelo
para 03 mastros de alumínio, dividido em 04 partes com 57 cm e com
canopla de metal para encaixe do mastro. Descrição dos Mastros: Diâmetro
de 28 mm, 02 pressilhas para fixação nos ilhoses da bandeira, altura aprox.
do mastro com lança 2,30m, Ponteira lança com 30cm de altura em latão
niquelado e mastro para as bandeiras nos tamanhos 090x1,28 e 1,12x1,60m
- Kit Base de Madeira com Revestimento Laminado na cor Imbuia, modelo
para 03 mastros de alumínio, dividido em 04 partes com 57 cm e com
canopla de metal para encaixe do mastro. Descrição dos Mastros: Diâmetro
de 28 mm, 02 pressilhas para fixação nos ilhoses da bandeira, altura aprox.
do mastro com lança 2,30m, Ponteira lança com 30cm de altura em latão
niquelado e mastro para as bandeiras nos tamanhos 090x1,28 e 1,12x1,60m

3,000 KIT 820,00 2.460,00

Total do Participante: 29.141,88

Participante: Modular Comércio de Móveis e Ambientes Ltda

5 Cadeira universitária estofada: Estrutura em tubo de aço 7/8 (parede
1,06mm) para os pés. Uma peça em forma de "U" investido em tubo de aço
7/8 (parede 1,20mm) para fixação do encosto. Pés, com quatro encostos.
Pés, com quatro travas de reforço em tubo 3/4 (parede 0,90mm) para melhor
resistência da estutura. Ponteiras plásticas 7/8 internas fixadas através de
encaixe. Suporte de prancheta em tubo 7/8 (parede 1,20mm) e tubo 3/4
(parede 1,06mm) para fixação da prancheta. Porta livros abaixo do ass -
Cadeira universitária estofada: Estrutura em tubo de aço 7/8 (parede
1,06mm) para os pés. Uma peça em forma de "U" investido em tubo de aço
7/8 (parede 1,20mm) para fixação do encosto. Pés, com quatro encostos.
Pés, com quatro travas de reforço em tubo 3/4 (parede 0,90mm) para melhor
resistência da estutura. Ponteiras plásticas 7/8 internas fixadas através de
encaixe. Suporte de prancheta em tubo 7/8 (parede 1,20mm) e tubo 3/4
(parede 1,06mm) para fixação da prancheta. Porta livros abaixo do ass

24,000 UN 291,00 6.984,00

43 Jogo de Mesa 70x70cm e com 4 cadeiras dobráveis, feitas de madeira de
Lei, podendo ser de Itauba, Cambará, Cedrinho, Garapeira, Tauari e
Grandis. Sendo que apenas o tampo de mesa também onde pode se apoia o
pé (travessa) é feito em MDF. Especificações Técnicas sobre o produto:
Altura da Mesa 75 cm, Comprimento da Mesa 70 cm, Material das cadeiras
Madeira de Lei,

2,000 UN 599,00 1.198,00
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altura total da cadeira 77 cm, altura do assento 45 cm, largura da cadeira 39
cm, resistência 12kgs e Garantia de 03 meses contra defei - Jogo de Mesa
70x70cm e com 4 cadeiras dobráveis, feitas de madeira de Lei, podendo ser
de Itauba, Cambará, Cedrinho, Garapeira, Tauari e Grandis. Sendo que
apenas o tampo de mesa também onde pode se apoia o pé (travessa) é feito
em MDF. Especificações Técnicas sobre o produto: Altura da Mesa 75 cm,
Comprimento da Mesa 70 cm, Material das cadeiras Madeira de Lei, altura
total da cadeira 77 cm, altura do assento 45 cm, largura da cadeira 39 cm,
resistência 12kgs e Garantia de 03 meses contra defei

Total do Participante: 8.182,00

Participante: N & L MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

Item Especificação Qtd. Unidade Valor Unitário Valor Total

24 Chaleira   Elétrica   de   Inox   de   1,8   litros,   alças   com isotérmico, com
tampa com trava de segurança e com LED indicadora de fervura,   220v -
Chaleira   Elétrica   de   Inox   de   1,8   litros,   alças   com isotérmico, com
tampa com trava de segurança e com LED indicadora de fervura,   220v

10,000 UN 70,00 700,00

Total do Participante: 700,00

Participante: NORTHWEST MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA

37 Martelete perfurador rompedor com potencia mínima de 800w – voltagem de
220v....acompanha   1 Empunhadura lateral;1 Maleta 1 – mandril     Rotação
Minima : 0 a 1.500 RPM – força de impacto minimo 0 a 5.000bpm - Martelete
perfurador rompedor com potencia mínima de 800w – voltagem de
220v....acompanha   1 Empunhadura lateral;1 Maleta 1 – mandril     Rotação
Minima : 0 a 1.500 RPM – força de impacto minimo 0 a 5.000bpm

1,000 UN 617,77 617,77

Total do Participante: 617,77

Participante: POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA

13 Roteador    Wirelles    com    03    antenas.    2.4ghz    IEEE, 802.11n/g/b,
velocidade     de     transmissão     750     mbps homologado      ANATEL,
compatível      com      sistemas w10/w8.1/w7 32 e 64 bits. - Roteador
Wirelles    com    03    antenas.    2.4ghz    IEEE, 802.11n/g/b,     velocidade
de     transmissão     750     mbps homologado      ANATEL,      compatível
com      sistemas w10/w8.1/w7 32 e 64 bits.

5,000 UN 199,00 995,00

Total do Participante: 995,00

Participante: R.S. COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA

16 Forno   elétrico   de   bancada,   44   litros   –   com   Timer   – Dourador  -  na
cor    branca  –  220v  com  abertura  de  porta frontal  ergonômica,  com
prateleiras  com  grade  cromada, com 02 níveis de altura, termostato e
resistência blindada. Temperatura variando entre 50ºC à 320º função
autolimpante. - Forno   elétrico   de   bancada,   44   litros   –   com   Timer   –
Dourador  -  na  cor    branca  –  220v  com  abertura  de  porta frontal
ergonômica,  com  prateleiras  com  grade  cromada, com 02 níveis de altura,
termostato e resistência blindada. Temperatura variando entre 50ºC à 320º
função autolimpante.

1,000 UN 550,00 550,00

Total do Participante: 550,00

Participante: RODRIGO SOARES SALA 10289611970

32 01  par  de  Caixa  de  som  que  possui  potência  total  de  4 wattsAlto
Falante   diâmetro:   2   polegadas,Saída   de   áudio Plugue):   3,5   mm
(P2)Potência   de   saída:   2W   cada   (4W total)Possui   controle   de
volumeFreqüência   de   resposta: 150Hz~14kHzCompatível com: PC /
Notebook / MP3 / MP4 / CelularComprimento do Cabo: 60 cmDimensões
aproximadas do produto (cm) AxLxP: 7,5 x 15 x 9 cm - 01  par  de  Caixa  de
som  que  possui  potência  total  de  4 wattsAlto   Falante   diâmetro:   2
polegadas,Saída   de   áudio Plugue):   3,5   mm   (P2)Potência   de   saída:
2W   cada   (4W total)Possui   controle   de

1,000 UN 64,90 64,90
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volumeFreqüência   de   resposta: 150Hz~14kHzCompatível com: PC /
Notebook / MP3 / MP4 / CelularComprimento do Cabo: 60 cmDimensões
aproximadas do produto (cm) AxLxP: 7,5 x 15 x 9 cm

Total do Participante: 64,90

Participante: TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA

Item Especificação Qtd. Unidade Valor Unitário Valor Total

7 Cadeira giratória secretária: Cadeira giratória, sem braços, assento
(430x390mm) e encosto (360 x 270mm) espuma injetada revestido em tecido
com acabamento da borda em perfil PVC flexível fixado na estrutura através
de parafusos "com porca de garras" colocados internamente. Encosto em
sua parte traseira revestido em vinil na cor preta. Encosto interligado ao
assento através de haste única com sanfona de acabamento. Base giratória
com regulagem de altura mecânica com 5 hastes e rodízios. - Cadeira
giratória secretária: Cadeira giratória, sem braços, assento (430x390mm) e
encosto (360 x 270mm) espuma injetada revestido em tecido com
acabamento da borda em perfil PVC flexível fixado na estrutura através de
parafusos "com porca de garras" colocados internamente. Encosto em sua
parte traseira revestido em vinil na cor preta. Encosto interligado ao assento
através de haste única com sanfona de acabamento. Base giratória com
regulagem de altura mecânica com 5 hastes e rodízios.

3,000 UN 273,00 819,00

8 Cadeira giratória presidente: Base giratória em polipropileno de 5 hastes com
rodízios. Coluna a gás em tubo de aço com acabamento em pintura epóxi-pó
cor preto. Regulagem de altura. Apoia braços em aço com acabamento em
polipropileno. Regulagem vertical do apoio em até 8 posições de ajustes.
Assento (480 x 445mm) e encosto (620 x 470mm) em polipropileno
recebendo almofada em espuma injetada revestido de tecido. O assento e
encosto são interligados através de chapa de aço com vinco central para -
Cadeira giratória presidente: Base giratória em polipropileno de 5 hastes com
rodízios. Coluna a gás em tubo de aço com acabamento em pintura epóxi-pó
cor preto. Regulagem de altura. Apoia braços em aço com acabamento em
polipropileno. Regulagem vertical do apoio em até 8 posições de ajustes.
Assento (480 x 445mm) e encosto (620 x 470mm) em polipropileno
recebendo almofada em espuma injetada revestido de tecido. O assento e
encosto são interligados através de chapa de aço com vinco central para

5,000 UN 546,00 2.730,00

9 Pen Drive,  32 GB - Pen Drive,  32 GB 8,000 UN 27,30 218,40

28 Forno micro-ondas domestico, com capacidade mínima de 30 litros elétrico;
gabinete em aço esmaltado, na cor branca; com   prato   giratório,   trava   de
segurança,   com   painel digital;para   bancada   e   com   timer;   na
voltagem   220v, potencia de 900w; com garantia mínima de 12 meses após
a entrega do equipamento; classificação energética A. - Forno micro-ondas
domestico, com capacidade mínima de 30 litros elétrico; gabinete em aço
esmaltado, na cor branca; com   prato   giratório,   trava   de   segurança,
com   painel digital;para   bancada   e   com   timer;   na   voltagem   220v,
potencia de 900w; com garantia mínima de 12 meses após a entrega do
equipamento; classificação energética A.

1,000 UN 637,00 637,00

30 Bebedouro  Purificador  de  água,  com  capacidade  de  3,2 Litros,  Opções
de  temperatura  Natural  e  Refrigerada,  com Bandeja coletora de resíduos
removível, com Torneiras, com filtro ou com elemento filtrante, Tipo de
instalação Hidráulica Cor Branco; Garantia do fornecedor 12 meses, 220volts
– com termostato. - Bebedouro  Purificador  de  água,  com  capacidade  de
3,2 Litros,  Opções  de  temperatura  Natural  e  Refrigerada,  com Bandeja
coletora de resíduos removível, com Torneiras, com filtro ou com elemento
filtrante, Tipo de instalação Hidráulica Cor Branco; Garantia do fornecedor 12
meses, 220volts – com termostato.

1,000 UN 572,99 572,99

39 Cadeira executiva fixa sem braços com as seguintes características
mínimas:, revestida em courino na cor a escolher, encosto em concha única,
moldado anatomicamente a quente em compensado multilaminado resinado,
com espessura de 12 mm, espuma injetada densidade 26 kg/m³ e espessura
média de 40 mm, capa do encosto com costuras duplas horizontais em
desenho próprio, previamente

24,000 UN 632,99 15.191,76
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fixados às espumas, e posteriormente com grampos de madeira, incluindo-se
a contra-capa do encosto no mesmo material da c - Cadeira executiva fixa
sem braços com as seguintes características mínimas:, revestida em courino
na cor a escolher, encosto em concha única, moldado anatomicamente a
quente em compensado multilaminado resinado, com espessura de 12 mm,
espuma injetada densidade 26 kg/m³ e espessura média de 40 mm, capa do
encosto com costuras duplas horizontais em desenho próprio, previamente
fixados às espumas, e posteriormente com grampos de madeira, incluindo-se
a contra-capa do encosto no mesmo material da c

Item Especificação Qtd. Unidade Valor Unitário Valor Total

40 Poltrona giratória diretor com espaldar médio, apoia-braços e relax. Assento
e encosto em compensado multilaminado resinado, moldado
anatomicamente a quente com espessura média de 14mm. Possui curvatura
na parte frontal do assento para evitar o estrangulamento na corrente
sanguínea, e curvatura anatômica no encosto de forma a permitir a
acomodação das regiões dorsal e lombar, adaptando-se melhor à coluna
vertebral; espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível
microcelular de alta resis - Poltrona giratória diretor com espaldar médio,
apoia-braços e relax. Assento e encosto em compensado multilaminado
resinado, moldado anatomicamente a quente com espessura média de
14mm. Possui curvatura na parte frontal do assento para evitar o
estrangulamento na corrente sanguínea, e curvatura anatômica no encosto
de forma a permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar, adaptando-
se melhor à coluna vertebral; espuma injetada anatomicamente em
poliuretano flexível microcelular de alta resis

24,000 UN 839,99 20.159,76

41 Poltrona giratória presidente com espaldar médio, apoia-braços e relax.
assento e encosto em compensado multilaminado resinado, moldado
anatomicamente a quente com espessura média de 14mm. possui curvatura
na parte frontal do assento para evitar o estrangulamento na corrente
sanguínea, e curvatura anatômica no encosto de forma a permitir a
acomodação das regiões dorsal e lombar, adaptando-se melhor à coluna
vertebral; espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível
microcelular de alta re - Poltrona giratória presidente com espaldar médio,
apoia-braços e relax. assento e encosto em compensado multilaminado
resinado, moldado anatomicamente a quente com espessura média de
14mm. possui curvatura na parte frontal do assento para evitar o
estrangulamento na corrente sanguínea, e curvatura anatômica no encosto
de forma a permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar, adaptando-
se melhor à coluna vertebral; espuma injetada anatomicamente em
poliuretano flexível microcelular de alta re

3,000 UN 924,99 2.774,97

42 Cadeira executiva back sistem com braço com as seguintes especificações:
assento e encosto em compensado multilaminado resinado, moldado
anatomicamente a quente com espessura média de 13mm. Possui curvatura
na parte frontal do assento para evitar o estrangulamento na corrente
sanguínea, e curvatura anatômica no encosto de forma a permitir a
acomodação das regiões dorsal e lombar, adaptando-se melhor à coluna
vertebral; espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível
microcelular de alta r - Cadeira executiva back sistem com braço com as
seguintes especificações: assento e encosto em compensado multilaminado
resinado, moldado anatomicamente a quente com espessura média de
13mm. Possui curvatura na parte frontal do assento para evitar o
estrangulamento na corrente sanguínea, e curvatura anatômica no encosto
de forma a permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar, adaptando-
se melhor à coluna vertebral; espuma injetada anatomicamente em
poliuretano flexível microcelular de alta r

2,000 UN 1.780,00 3.560,00

Total do Participante: 46.663,88

Total Geral: 110.071,79
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