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                        ESTADO DE SANTA CATARINA         

 

         
     PREGÃO PRESENCIAL 
            PREFEITURA MUNICIPAL DE XAVANTINA                  Nr.: 47/2022 
          
                         
   CNPJ: 83.009.878/0001-15 Telefone: (49) 3454-3100            Processo Adm.: 65/2022   
   Endereço: RUA PREFEITO OCTÁVIO URBANO SIMON, 163 - CENTRO                   Data do Processo: 27/10/2022      CEP: 89780-000 - Xavantina     
                        

 

  

                          TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO 
Código registro TCE: CADB05C5FFCD13BFDA050364C86946C8A03736C6 

  

                         
  O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, 

especialmente pela lei 10.520/2002, Art. 1 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela 
Comissão de Licitações, resolve: 

  

                          01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:   

                         
    a) Nr. Processo:   65/2022  
    b) Nr. Licitação:  47/2022 - PR   
    c) Modalidade: Pregão presencial   

      18/11/2022   
    e) Objeto da Licitação:  REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO, COM 

FORNECIMENTO PARCELADO DE MOVEIS PLANEJADOS, MOBILIÁRIOS 
DIVERSOS, ELETRÔNICOS E NOTEBOOKS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE XAVANTINA-SC, 
CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO "C" DESTE EDITAL. A SER PAGA COM 
RECURSOS DO ESTADO, PROCESSO SCC 18.337-2021, PORTARIA Nº 466/SEF – 
22/11/2021. 

    
            

                           Lote: 1     

                           Participante: JACKSON NEIMAR PEDRASSANI     

                           Item Especificação Qtd.   Valor Unitário Valor Total     

                           1 Mural para exposição de trabalhos em MDF branco tx de 6mm, com aplicação de 
manta de cortiça 5mm e molduras em MDF branco tx de 30mm, nas dimensões: 
5,80x1,20. 

4,000 UNI  1.616,42 6.465,68     

                     

                         
  2 Mural para exposição de trabalhos em MDF branco tx de 6mm, com aplicação de 

manta de cortiça 5mm e molduras em MDF branco tx de 30mm, nas dimensões: 
4,50x1,20. 

3,000 UNI  1.329,43 3.988,29     

                     

                         
  3 Mural para exposição de trabalhos em MDF branco tx de 6mm, com aplicação de 

manta de cortiça 5mm e molduras em MDF branco tx de 30mm, nas dimensões: 
2,20x0,80. 

1,000 UNI  574,25 574,25     

                     

                         
  4 Mural para exposição de trabalhos em MDF branco tx de 6mm, com aplicação de 

manta de cortiça 5mm e molduras em MDF branco tx de 30mm, nas dimensões: 
3,00x1,00. 

1,000 UNI  971,78 971,78     

                     

                                   Total do Participante:                   12.000,00    
                                               Lote: 2     

                           Participante: ORIGINAL MOVEIS LTDA     

                           5 Armário com nichos, nas dimensões de 6,00x1,20x0,55 (CxHxP), com chapas de MDF 
branco TX externas de 30mm e chapas divisórias de MDF de 15mm branco TX, com 
pés em aço com regulagem. 

1,000 UNI  3.800,00 3.800,00     

                     

                         
  6 Armário com nichos, em formato de “L”, nas dimensões de 3,82+3,98x1,13x,55 

(CxHxP), com chapas de MDF externas de 30mm branco TX e chapas de MDF 
divisórias de 15mm branco TX, com pés em aço com regulagem. 

1,000 UNI  4.800,00 4.800,00     

                     

                         
  7 Armário com nichos, nas dimensões de 6,30x1,13x0,55 (CxHxP), com chapas 

externas de MDF de 30mm branco TX e chapas divisórias de MDF 15mm branco TX, 
com pés em aço com regulagem. 

1,000 UNI  4.000,00 4.000,00     
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 Item Especificação Qtd.   Valor Unitário Valor Total    

                   8 Armário com nichos e cabideiro, dimensões de 1,60x1,60 e 1,35x0,50 (LXHxP), com 
chapas de MDF 15mm Branco TX, pés com rodinhas móveis com trava. 

5,000 UNI  900,00 4.500,00    

                 

                  
 9 Prateleira organizadora de livros, dimensões de 0,90x0,95x0,30 (LxHxP), 

espaçamento para colocação dos livros de no mínimo 5 cm, com chapas de 15mm 
em MDF branco TX, pés com rodinhas móveis com trava. 

13,000 UNI  500,00 6.500,00    

                 

                  
 10 Armário com nichos, portas e gavetas, nas dimensões de 4,50x0,90x0,60 (CxHxP), 

confeccionado em MDF Branco TX sendo as partes externas e prateleiras horizontais 
de 30mm e prateleiras verticais, portas e frentes de gavetas em MDF de 15mm. 
Puxador de portas e gavetas tipo colegatto, dobradiças com amortecimento, gavetas 
com corrediças telescópicas. Com pés de aço com regulagem. 

1,000 UNI  4.800,00 4.800,00    

                 

                  
 11 Armário com nichos, nas dimensões de 3,05x1,10x0,60 (CxHxP), com chapas 

externas e divisórias na horizontal de MDF branco TX de 30mm e chapas divisórias 
na vertical de 15mm, com pés em aço e regulagem. 

1,000 UNI  2.000,00 2.000,00    

                 

                      Total do Participante:            30.400,00   
                                Lote: 3    

                   Participante: JACKSON NEIMAR PEDRASSANI    

                   12 Mesa professora, com gavetas, puxador modelo em haste, nas dimensões de 
1,00x0,60x0,75 (CxLxH). Confeccionado com chapas de MDF de 30mm branco TX, 
tampo e detalhes na cor Jequitibá da Arauco ou similar. Pés sapata com regulagem. 

15,000 UNI  1.163,75 17.456,25    

                 

                  
 13 Armário com nichos, porta de abrir e porta basculante nas dimensões de 

3,00x2,90x0,55 (CxHxP), com chapas externas de 30mm de MDF, chapas divisórias 
na horizontal em 30mm e chapas divisórias na vertical de 15mm, todas na cor 
Jequitibá da Arauco ou similar. Portas em 15mm na cor castanha branca da Arauco 
ou similar. Com pés em aço com regulagem e puxador collegato em alumínio. 
Dobradiças com amortecimento. 

1,000 UNI  9.400,17 9.400,17    

                 

                  
 14 Armário com portas com fechaduras e puxador ponto, nas dimensões 

3,00x1,90x0,60 (CxHxP). Confeccionado em chapas de 30mm de MDF branco TX, 
com pés reguláveis e dobradiças com amortecimento. 

1,000 UNI  7.189,11 7.189,11    

                 

                  
 15 Mesa para computador dupla, com dimensões de 3,00x0,60x0,75 (CxLxH), com 

gavetas e espaço passa fio. Mesa confeccionada em MDF na cor Jequitibá da Arauco 
ou similar, em chapa de 30mm, com 08 gavetas com corrediças telescópicas, 
puxador colegatto em alumínio e pés sapata com regulagem. 

1,000 UNI  2.954,47 2.954,47    

                 

                      Total do Participante:            37.000,00   
                                Lote: 4    

                   Participante: JACKSON NEIMAR PEDRASSANI    

                   16 Armário com nichos na parte inferior e portas de giro na parte superior, nas 
dimensões de 2,80x2,12x0,60 e 0,45 (CxHxP), com chapas externas de 30mm de 
MDF, chapas divisórias internas de 15mm na cor Jequitibá da Arauco ou similar. 
Portas de giro em MDF branco TX 15mm com dobradiça de amortecimento e 
puxador tipo hastes. Com pés em aço com regulagem. 

8,000 UNI  3.357,50 26.860,00    

                 

                  
 17 Armário com portas e divisórias internas, nas dimensões de 0,90x1,72x0,45 (LxHxP). 

Chapas externas nas dimensões de 30mm e chapas internas de 15mm de MDF 
Branco TX. Portas com puxador tipo hastes com dobradiça de amortecimento e pés 
de aço com regulagem. 

16,000 UNI  790,00 12.640,00    

                 

                      Total do Participante:            39.500,00   
                                Lote: 5    

                   Participante: ELEGANCE HOME CENTER LTDA    
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 Item Especificação Qtd.   Valor Unitário Valor Total    

                   18 Armário com prateleiras, em formato de “L”, nas dimensões de 4,33+7,74x0,92x,35 
(CxHxP), com chapas de MDF de 15mm e divisórias internas de 15mm. Na cor 
Castanha Branca da Arauco ou similar, com fundo em MDF 6mm dupla face na cor 
branca. Com pés em aço com regulagem. (Vistas 01 e 02 do detalhamento) 
(biblioteca) 

1,000 UNI  9.238,52 9.238,52    

                 

                  
 19 Armário com prateleiras, nas dimensões de 1,96x2,59x0,35 (CxHxP), com chapas de 

MDF 15mm e divisórias internas de 15mm. Na cor Castanha Branca da Arauco ou 
similar, com fundo em MDF 6mm dupla face na cor branca. Com pés em aço com 
regulagem. (Vista 03 do detalhamento) (biblioteca) 

1,000 UNI  2.325,80 2.325,80    

                 

                  
 20 Prateleira suspensa para livros nas dimensões de 0,70x0,30x0,10 (CxHxP), com 

chapas de MDF de 15mm na cor Castanha Branca da Arauco ou similar. (biblioteca) 
4,000 UNI  333,92 1.335,68    

                 

                      Total do Participante:            12.900,00   
                                Lote: 6    

                   Participante: LUCIANO PILATTI    

                   21 Puff Pêra Infantil para bibliotecas das escolas municipais. Puff confeccionado em 
material lavável e impermeável (preferencialmente courvin) com costuras duplas e 
reforçadas, tamanho mínimo: Altura 86cm, largura 60cm e profundidade 60cm. 
Produzir em cores vibrantes e sortidas (rosa, laranja, azul, verde, vermelho, preto) a 
definir com a equipe da secretaria de educação no momento da compra. 

8,000 UNI  167,8249 1.342,60    

                 

                  
 22 Puff Pêra Adulto para bibliotecas das escolas municipais. Puff confeccionado em 

material lavável e impermeável (preferencialmente courvin) com costuras duplas e 
reforçadas, tamanho mínimo: altura 110cm, largura 75cm e profundidade 75cm. 
Produzir em cores vibrantes e sortidas (rosa, laranja, azul, verde, vermelho, preto) a 
definir com a equipe da secretaria de educação no momento da compra. 

8,000 UNI  202,35 1.618,80    

                 

                  
 23 Puff modelo quadrado revestido de material lavável e impermeável (courvin). Com 

costuras duplas e reforçadas. Estrutura de madeira e espuma superior e lateral com 
densidade mínima D-23. Dimensões mínimas (cm) de 35 x 45 x 35 (L x A x P). 
Produzir em cores vibrantes e sortidas (rosa, laranja, azul, verde, vermelho, preto) a 
definir com a equipe da secretaria de educação no momento da compra. 

20,000 UNI  141,93 2.838,60    

                 

                      Total do Participante:            5.800,00   
                                Lote: 7    

                   Participante: ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA    

                   24 Mesa para refeitório para 8 lugares com bancos escamoteáveis, tampo em MDF , de 
preferência na cor branco, bancos acoplados na mesa com estrutura de aço. 
Estrutura da mesa em tubo de aço industrial para os pés em 30x50 (parede mínima 
de 1,20mm). Requadro a unir os pés em tubo 1 ¼(parede 1,20mm). Soldado nos pés 
um mecanismo giratório que permitirá a mobilidade dos bancos. Base dos mochos 
em tubo 1 ¼(parede 1,20mm) sendo que uma extremidade é soldada à travessa da 
mesa e a outra extremidade solda 

6,000 UNI  2.295,00 13.770,00    

                 

                  
 25 Bancos para mesas de refeitório: Estrutura em tubo de aço industrial SAE 1006/1020 

com os pés em tubo no mínimo em 30x50mm com parede mínima 1,20mm e 
requadro superior em tubo no mínimo 30x50mm com parede mínima 1,20mm que 
unidas entre si formam uma peça única. Na peça do requadro estão soldados seis 
suportes em tubo de aço nas dimensões mínimas 20x20x60mm com parede mínima 
1,20mm essas servirão para fixação do tampo. Fechamento dos topos com ponteiras 
plásticas injetadas e fixadas através de en 

6,000 UNI  530,00 3.180,00    

                 

                      Total do Participante:            16.950,00   
                                Lote: 8    

                   Participante: ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA    
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 Item Especificação Qtd.   Valor Unitário Valor Total    

                     26 CADEIRA SECRETARIA FIXA. Cadeira fixa de interlocução, sem braços, com espaldar 
médio. A cadeira não tem ajuste ou regulagem em nenhum elemento. Encosto 
estruturado em compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 12 
mm a 15 mm, estofamento em espuma injetada moldada de poliuretano com no 
mínimo 40 mm de espessura no apoio lombar e densidade entre 45 a 50 KG/M³. 
Revestida em tecido ou corino, preferencialmente na cor preta. Contracapa do 
encosto no mesmo material que a capa, provido 

20,000 UNI  175,00 3.500,00    

                   

                    
 27 CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA Cadeira Giratória, sem braços reguláveis, conforme 

ABNT NBR 13962/18, com espaldar médio. Ajustes e movimentos independentes 
para altura do assento, com rodízios e giro de 360 graus do assento e encosto. 
Encosto estruturado em compensado multilaminado anatômico de espessura 
mínima de 12 mm a 15 mm, estofamento em espuma injetada moldada de 
poliuretano com no mínimo 40 mm de espessura no apoio lombar e densidade 
entre 45 a 50 KG/M³. Revestida em tecido ou corano, na co 

13,000 UNI  435,00 5.655,00    

                   

                        Total do Participante:             9.155,00   
                                   Lote: 10    

                     Participante: LUCIANO PILATTI    

                     29 Caixa de som amplificada características mínimas: potência 400w. Conexão 
Bluetooth, USB, Micro SD, FM. Entrada auxiliar P2. Entrada P10 (Microfone ou 
instrumento musical). Autonomia da bateria mínima de 6h em volume médio. Com 
função Rec gravar. Possui alça, rodas e encaixe para pedestal. Fonte bivolt. 

3,000 UNI  748,00 2.244,00    

                   

                        Total do Participante:             2.244,00   
                                   Lote: 11    

                     Participante: LUCIANO PILATTI    

                     30 Notebook com as características mínimas: tela: 15,6’’; resolução 1366x768; CPU 04 
núcleos, memória 08GB; Armazenamento 256GB [SSD]; sistema operacional 
Microsoft Windows 10 pro, conectividade wi-fi e cabo; teclado Português-BR com 
teclado numérico; Processador: Intel Core i5-1135G7; com portas de comunicação 
HDMI, USB, RJ45 (LAN); leitor de cartões multimídia, saída para fone de 
ouvido/entrada para microfone. Com carregador bivolt. 

1,000 UNI  4.250,00 4.250,00    

                   

                        Total do Participante:             4.250,00   
                                   Lote: 12    

                     Participante: LUCIANO PILATTI    

                     31 Capa tipo Pasta para Tablet da Multilaser MLX3 – M10A 3G – TELA DE 10,1’. Capa 
com suporte protetor, confeccionada em material sintético impermeável e suporte 
firme. Modelo que permite acesso aos botões de funcionalidade do aparelho. O 
modelo deve apresentar possibilidade de usar o aparelho com apoio na horizontal e 
vertical. 

200,000 UNI  98,00 19.600,00    

                   

                        Total do Participante:             19.600,00   
                                  
     Total Geral:             189.799,00  
   

            
   Xavantina,  18/11/2022      

            

                               

 Ari Parisotto    Assinatura do Responsável   

            PREFEITO MUNICIPAL             

 

            Xavantina 18/11/2022 
 
 
 
 
                                                _____________________________________ 

Ari Parisotto 
PREFEITO MUNICIPAL 
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