
município d

MUNICÍPIO DE PLANALTO
CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101
E-mail: planalto(a)planalto.pr.gov.br
Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

Planalto-Pr. 23 de setembro de 2022.

SOLICITAÇÃO SECRETARIA

DE; Angela Regina Garcia Caneppa - Secretária Municipal de Saúde;

PARA: Luiz Carlos Boni - Prefeito Municipal

Senhor Prefeito,

□ CONViTE □ pregão Dt
irCíTAÇAO N.®:
SOLICITAÇAO;
PROCEsaorav

^ ̂

Pelo presente solicitamos a Vossa Excelência a competente autorização
objetivando a Aquisição de móveis para a utilização nas UBS pertencentes a
Secretaria Municipal de Saúde, conforme abaixo segue:

ITEM

01

DESCRIÇÃO/
ESPECIFICAÇÃO

MESA L 120x160cm C/GAVETEIRO
MÓVEL C/CHAVE Com a seguinte
composição: Tampo constituído em
MDP de 25mm de espessura,
revestida em laminado meiâmínico
de baixa pressão texturizado em
ambas as faces, borda que
acompanha todo o
contorno do tampo em PS 3mm de
espessura, colada a quente pelo
sistema hoit-meit, com raio mínimo
de 2,5mm. Dotado com 1 passa cabo
de diâmetro de 60mm em poliestireno
Injetado de alto impacto. Painel
frontal em MDP de IS mm de
espessura, revestida em laminado
meiâmínico de baixa pressão
texturizado em ambas
as faces. Bordas horizontais com
acabamento em PS 0.7mm de
espessura, colada a quente pelo
sistema hoit-meit. Painel frontal
fixado aos pés laterais e pé central
da mesa, com cavilhas, parafusos
minifix de aço e buchas em nylon.
Pés Painel em MDP de 25mm de
espessura, revestida em laminado
meiâmínico de baixa pressão
texturizado em ambas
as faces, bordas com acabamento

QUANT UN

Un

V.
UNIT.
999,00

V. TOTAL

4995,00
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em PS 0.7mm de espessura, colada
a quente pelo sistema holt-meit. Pé
Centrai, formado pela união de duas
peças com auxílio de cavilhas,
parafusos minifix de aço e buchas em
nylon, resultando em um formato em
L, constituídos em MDP de 25mm de
espessura, revestida em laminado
meiâmíníco de baixa pressão
texturizado em ambas as faces,
bordas com acabamento em OS
0,7mm de espessura, colada a
quente pelo sistema hoit-meit. Utiliza-
se de sistema distanciador produzido
em Zamac, com altura de 20mm para
unir

tampo e pés laterais, fixado com
parafusos, possibilitando a
montagem do tampo "L" dupla face,
para direita ou esquerda. Pés contem
sapatas reguláveis em PVC rígido
com diâmetro de 22mm, cuja função
será contornar eventuais desníveis
de piso. Medidas: 120/160 x 60/60 x
74cm. Cor
padrão: Cinza / Cinza. Gaveteiro
volante 02 gavetas e 01 gavetão com
tampo confeccionada em MDP, de
25mm de espessura, revestida em
laminado meiâmínico de baixa
pressão texturizado em ambas as
faces, bordas com acabamento na
cor branco PP 2 mm e nas demais
cores é de PS
2 mm de espessura, colada a quente
pelo sistema hoit-meit. Caixaria toda
confeccionada em MDP, de 18mm de
espessura, revestida em laminado
meiâmínico de baixa pressão
texturizado em ambas as faces,
bordas com acabamento na cor
branco PP 0,7mm e nas demais
cores é de PS 0,7mm de espessura,
colada a quente pelo sistema hoit-
meit. Gavetas internas
confeccionados em MDP, de
15mm de espessura, revestido em
ambas as faces laminado meiâmínico
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de baixa pressão texturizado com
bordas com acabamento na cor

branco PR 0,7 mm e nas demais
cores é de OS 0,7 mm de espessura,
colada a

quente pelo sistema holt-melt, com
uma delas contendo haste em aço de
espessura 3,2mm para pastas
suspensas. 02 Frentes de Gaveta e
01 Frente de Gavetão

confeccionadas em MDP, de 18mm
de espessura, revestida em laminado
melâmínico de
baixa pressão texturizado em ambas
as faces, bordas com acabamento na
cor branco PP 0,7mm e nas demais
cores é de PS 0,7mm de espessura,
colada a quente pelo sistema holt-
melt.

Sistema de fixação utilizando
cavilhas, buchas plásticas e minifix.
Deslizantes de abertura total em
todas gavetas, utilizando na sua
confecção chapas dobradas de
l,2mm de espessura no
componente que é fixado junto a
caixaria e no componente deslizante
usa chapa de 0,9mm, que vai fixado
junto a gaveta, já no gavetão utiliza
um deslizante com chapas de 1,5 e
1,2 respectivamente. Puxadores em
Pollestireno com entre furos de
128mm, com 2 dobras 90°
totalizando altura de 25mm e largura
total de 142mm. Fechadura com
travamento simultâneo das 3
gavetas, com 2 chaves dobráveis.

Rodízios de O50mm com chapa de
fixação na base reforçada de l,9mm
de espessura. Medidas; 37,7 X 45 X
63cm. Cor padrão: Cinza / Cinza.

ARMARIO / BALCAO BAIXO 90 cm
C/PORTAS Com a seguinte
composição: Tampo confeccionada
em MDP, de 25mm de espessura,
revestida em laminado melâmínico
de baixa pressão texturizado em

un 692,00 2768.00
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ambas as faces, bordas com
acabamento em PS 2mm de
espessura, colada a quente pelo
sistema holtmelt. Caixaria

toda confeccionada em MDP, de
18mm de espessura, revestida em
laminado melâmínico de baixa
pressão texturizado em ambas as
faces, bordas com acabamento em
OS 0,7mm de espessura, colada a
quente pelo sistema holt-melt.
Sistema de fixação utiizando
cavilhas, buchas plásticas e minifix.
Configurado com 1 prateleira
confeccionadas em MDP, de
18mm de espessura, revestida em
laminado melâmínico de baixa
pressão texturizado em ambas as
faces, bordas com acabamento em
OS 0,7mm de espessura, colada a
quente pelo sistema holtmelt,
apoiada por meio de cunha plástica
em aço tambor minifix no interior,
para aperto de minifix fixado junto à
lateral do armário, com opção de 3
tipos de altura para cada prateleira.
02 Portas confeccionadas em MDP,
de 18mm de espessura, revestida em
laminado melâmínico de baixa
pressão texturizado em ambas as
faces, bordas com acabamento em
OS 0,7mm de espessura, colada a
quente pelo sistema holt-melt.
Dobradiças baixas de abertura da
porta em 110°. Puxadores em

Poliestireno com entre furos de
128mm, com 2 dobras 90°
totalizando altura de 25mm e largura
total de 142mm e travamento das
portas por uma única fechadura.
Utiliza sapatas reguláveis fixadas na
base por meio de bucha metálica.
Medidas: 90 x 50 x 74,3 cm. Cor
padrão:Cinza/Cinza.

POLTRONA DIRETOR GIRATÓRIA
C/MECANISMO S.R.E E APOIO DE
BRAÇOS ENCOSTO - Encosto

un 1090,00 6540,00

0004



MUNICÍPIO DE

PLANALTO
líee^i.

MUNICÍPIO DE PLANALTO
CNPJ:75.460.526/000M5

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101
E-maíl: planalto@planalto.pr.gov.br
Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

fabricado em compensado
multilaminado resinado, moldado
anatomicamente a quente com
espessura de 13 mm de espessura
média. Possui curvatura anatômica
no encosto de forma à permitir a
acomodação das regiões dorsal e
lombar, adaptando-se melhora
coluna vertebral. - Espuma injetada
anatomicamente em poliuretano
flexível microcelular de alta
resistência, isento de CFC, com
densidade controlada de 45 a 55
Kg/m com 60
mm de espessura média.
Revestimento do encosto em CEC,
formado por costuras laterais e
centrais em desenho próprio, fixado
por grampos com acabamento

zincado. - Contra capa do encosto
injetada em polipropileno copolímero
texturizado na cor preta, montadas
por parafusos, auxiliando em futuras
manutenções. - A fixação do encosto
no mecanismo é feita com parafusos
sextavados Grau 5 SAE J429 do tipo
flangeado com trava mecânica no
flange na bitola V4"x 20 fpp e porcas
de garra encravadas e rebitadas na
madeira. ASSENTO - Assento
fabricado em compensado
multilaminado resinado, moldado
anatomicamente a quente com 14
mm de espessura média. Possui
curvatura

na parte frontal do assento para
evitar

o  estrangulamento na corrente
sangüínea. - Espuma injetada
anatomicamente em poliuretano
flexível microcelular de alta
resistência, isento de CFC, com
densidade controlada de 45 a 55
Kg/m'^ com 60
mm de espessura média.
Revestimento do assento em CEC,
formado por costuras laterais e
centrais em desenho próprio, fixado
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por grampos com acabamento
zincado. - Contra capa do assento
injetadas em poíipropileno
copolímero texturizado na cor preta,
montadas por grampos com
acabamento zincado, auxiliando em
futuras manutenções. - A fixação do
assento no mecanismo é

feita com parafusos sextavados Grau
5 SAE J429 do tipo flangeado com
travamecânica no flange, na bitola
Vít"x 20 fpp e porcas de garra
encravadas e rebitadas na madeira.

BRAÇOS - Apoia braços e corpo do
braço em polipropüeno copolímero
injetado texturizado na cor preta, com
estrutura vertical em formato de "L"

fabricada em chapa de aço estrutural
ASTM A36 com 50,50 mm de largura
e 6,35 mm de espessura, pintada,
com 7 posições de regulagem de
altura feita
por botão injetado em Poliamida 6,
totalizando 85 mm de curso. A
estrutura vertical em formato de "L"
possui 2 furos oblongos, permitindo
ajuste horizontal por parafuso com
utilização de chave com curso de 25
mm em cada braço durante a
montagem do braço no assento. - A
fixação do braço no assento é feita
com parafusos sextavados Grau 5
SAE J429 do tipo flangeado com
trava mecânica no flange, na bitola
%"x 20 fpp e porcas de garra
encravadas e rebitadas na madeira
do assento. MECANISMO
Mecanismo com sistema reclinador
do encosto com 6
lâminas de frenagem, de estrutura
monobloco, soldado por processo
MIG em célula robotizada, com
assento fixo e com inclinação fixa
com 3° de inclinação e 2 furações
para fixação do assento com
distância entre centros de
125 x 125 mm e 160 x 200 mm.
Suporte do encosto com regula
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de 16 altura automática através de

catraca com 12 posições, totalizando
80 mm de curso, recoberto por capa
injetada em polipropüeno copolimero.
Inclinação do encosto com 20° de
curso semi-circular acionado por
alavanca, obtendo-se infinitas
posições, com molas para o retorno
automático do encosto, e ajuste
automático na frenagem do
reclinador.

- Alavanca de acionamento do

sistema reclinador do encosto possui
duas formas de acionamento. Ao ser

movimentada para cima a mesma
possibilita uma regulagem fina do
encosto enquanto a alavanca
permanecer acionada pelo usuário.
Ao ser movimentada para baixo a
alavanca permanece acionada sem a
ação do usuário e permite que o
encosto fique em movimento livre até
que o usuário puxe novamente a
alavanca para a posição neutra
aonde ela irá frenar o mecanismo na
posição desejada. - Acionamento da
coluna gás feita por alavanca
independente injetada em Poliacetal.

O  mecanismo
possui peça plástica de acabamento
e proteção das lâminas do reclinador
em Polipropüeno Copolimero injetado
na cor preta. - Possui sistema de
encaixe

da coluna através de cone Morse.
COLUNA - Coluna centra!
desmontável fixada por encaixe
cônico fabricada em tubo de aço SAE
1010/1020 redondo com 50,80 mm
de diâmetro e 1,50 mm de espessura
de parede, rolamento/mancai axial de
giro, arruela de aço temperado de
alta resistência, bucha mancai de giro
Injetada em Poliacetal e recaiíbrada
na montagem, sistema de regulagem
de altura da cadeira por coluna de
mola à
gás DIN EN 16955 Classe 4 com 115

000.
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mm de curso nominal com tolerância
de 5 mm para mais ou para menos,
quando medida montada, devido à
compressão dos componentes. -
Sistema de regulagem de altura da
cadeira por coluna de mola agás. -
Capa telescópica injetada em
polipropileno copoíímero texturizado
17 na cor preta, dividido em 3 partes
encaixadas, usado para protegera
coluna. - Possui sistema de
montagem na base e no mecanismo
por encaixe cone Morse. BASE -
Base giratória desmontável com
aranha de 5 hastes fabricada com
tubos de aço SAE 1010/1020
retangular 20x30 mm e 1.50 mm de
espessura de parede, soldadas com
cone central fabricado em tubo aço
SAE 1010/1020 redondo com 57,15
mm de diâmetro e 2,25 mm
de espessura de parede. Pino do
rodízio fabricado com aço trefilado
SAE 1213 redondo com 10 mm de
diâmetro soldado na extremidade da
haste em furos do tipo flangeado,
evitando que se soltem, coberta por
polalna injetada em polipropileno
copoíímero na cor preta com sistema
de encaixe plástico entre cone da
aranha e a coluna, apoiada sobre 5
rodízios de giro duplo com 50 mm de
diâmetro em nylon com capa, esfera
metálica inserida na estrutura, que
facilita o giro, banda de rolagem em
nylon para uso em carpetes, tapetes
e similares. - Montagem do rodízio na
base é feito diretamente sobre o pino
soldado na aranha sem utilização de
buchas de adaptação. - Possui
sistema de montagem da coluna na
base por encaixe cone Morse.
ACABAMENTO - Os componentes
metálicos pintados possuem
tratamento de superfície através de
banho nanocerâmico por spray,
executado em linha continua
automátiga, sem uso de produtos

00Ü8
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clorados para desengraxe, e com
posterior tratamento de efluentes, de
acordo com as normas ambientais

vigentes, proporcionando melhor
proteção contra corrosão e excelente
ancoragem da tinta. - A tinta utilizada
para a pintura é em pó, do tipo
híbrida (poliéster - epóxi), garantindo
resistência a radiação e resistência
química, W-eco, atendendo norma
Européia RoHS, isenta de metais
pesados, nas cores disponíveis para
linha, com camada média de 60
mícrons de espessura. Todas as
peças são curadas em estufa com
esteira de movimentação contínua à
temperatura de 200"" C. DIMENSÕES
APROXIMADAS DA CADEIRA Altura
Total da Cadeira; 925-1120 mm

Profundidade Total da Cadeira: 660 -
745 mm Largura Total da Cadeira:
660

mm Extensão Vertical do Encosto:
465 mm Largura do Encosto: 450 mm
Largura do Assento: 485 mm
Profundidade da Superfície do
Assento: 465 mm Altura do Assento:
465 - 580 mm.

CADEIRA FIXA C/PES EM SEM
BRAÇOS Cadeira executiva
aproximação pé em "S" com as
seguintes especificações: ENCOSTO
- Estrutura injetada em poliproplleno
copolímero estruturado com
nervuras, borda de ancoragem da
cola e canal para grampos. Possui
curvatura anatômica de forma a

permitir a acomodação das regiões
dorsal e lombar, adaptando-se
melhor à coluna vertebral. - Espuma
Injetada anatomicamente em
poliuretano flexível mícrocelular de
alta resistência, isento de CFC, com
densidade controlada de 45 a 55
Kg/m'^ com 40 mm de espessura
média. - Revestimento do encosto
em couríssimo fixado por grampos

un 741.00 1482,00
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com acabamento zincado. - Contra
capa do encosto injetada em
poliproplleno copolímero texturlzado
na cor preta, montada por encaixe,
auxiliando em futuras manutenções. -
Suporte do encosto fabricado em
chapa de aço estrutural ASTM A36
com 76,20 mm de largura e 6,35 mm
de espessura, curvada e nervurada à
frio para aumentar a resistência. - A
fixação da mola no encosto é feita
com parafusos sextavados Grau 5
SAE J429 do tipo flangeado com
trava mecânica no flange, na bitola
14"x 20 fpp e porcas de garra
encravadas e rebitadas no plástico. -
A fixação do conjunto encosto e mola
no assento é feita com parafusos
sextavados Grau 5 SAE J429 do tipo
flangeado com trava mecânica no
flange, na bitola A"x 20 fpp e porcas
de garra encravadas e rebitadas na
madeira do assento. ASSENTO -
Assento fabricado em compensado
multilaminado resinado, moldado
anatomicamente a quente com 13
mm de espessura. Possuí curvatura
na parte frontal do assento para
evitar o estrangulamento na corrente
sangüínea. - Espuma injetada
anatomicamente em poliuretano
flexível microcelular de alta
resistência, isento de CFC, com
densidade controlada de 50 a 60
Kg/m^ com 50 mm de espessura
média. - Revestimento do assento
em couríssimo fixado por grampos
com acabamento zincado. - Contra
capa do assento Injetada em
poliproplleno copolímero texturlzado
na cor preta, montada por grampos
com acabamento zincado, auxiliando
em futuras manutenções. - A fixação
do assento na estrutura é feita com
parafusos sextavados Grau 5 SAE
J429 do tipo flangeado com trava
mecânica no flange, na bitola Wx 20
fpp e porcas de garra encravadas e

0010
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rebitadas na madeira. ESTRUTURA -

Estrutura formada por tubo de aço
SAE 1010/1020 redondo com 25,40
mm de diâmetro e 2,25 mm de
espessura de parede, curvada à frio,
executado e calibrado por máquina
CNC. -Travessas de fixação do
assento fabricadas em chapa de aço
SAE 1020 com 4,76 mm de
espessura. - A união das travessas
na estrutura da cadeira é feita por
processo de solda do tipo MIG em
célula robotizada formando uma

estrutura única para posterior
montagem. - Assento fixo com
inclinação fixa entre -2° e -T e furos
de fixação com distância entre centro
de 160x200mm. - Sapatas de suporte
do pé injetadas em Polipropiíeno
Copolimero na cor preta, com cantos
arredondados, sapata frontal anti
tombamento, fixadas à estrutura por
rebite de alumínio do tipo repuxado.
ACABAMENTO - Os componentes
metálicos pintados possuem
tratamento de superfície através de
banho nanocerâmico por spray,
executado em linha automática, sem
uso de produtos clorados para
desengraxe, e com posterior
tratamento de efluentes, de acordo
com as normas ambientais vigentes,
proporcionando melhor proteção
contra corrosão e excelente

ancoragem da tinta, evitando assim o
descolamento da mesma. -A tinta
utilizada para a pintura é em pó, do
tipo híbrida (poliéster - epóxi), W-eco,
atendendo norma Européia RoHS,
isenta de metais pesados, na cor
preto liso semi-brilho, com camada
média de 60 mícrons de espessura.
Todas as peças são curadas em
estufa com esteira de movimentação
contínua à temperatura de 200° 0.
DIMENSÕES APROXIMADAS DA
CADEIRA: Altura Total da Cadeira:
860 mm Profundidade Total da

OOil
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Cadeira: 610 mm Largura Total da
Cadeira: 465 mm Largura do
Encosto: 425 mm Profundidade da

Superfície do Assento; 430 mm
Largura do Assento: 465 mm Altura
do Assento: 470 mm Extensão
Vertical do Encosto: 350 mm

06

Cadeira empilhável, confeccionada
em tubo de aço
oblongo, com encaixes laterais para
transformar em
longarína. Assento e encosto em
polipropileno na cor
preta. Peso suportado: 150 kg.
Garantia 12 meses

Cadeira em polipropileno ou
policarbonato;
Encosto para as costas em formato
arredondado com espaços vazados,
empilhável e de fácil limpeza;
Medidas aproximadas: profundidade:
55 cm;

largura: 54 cm;
altura total: 82 cm;
altura do chão até o assento: 48 cm;
altura do chão até o braço: 67 cm;
profundidade interna do assento: 42
cm;

largura interna do assento: 44 cm;
peso suportado: 130 kg.
cor nude.

07 Poltrona com encosto reclínável,
estrutura em madeira, percintas
elásticas, espuma de densidade real
d-28;

Revestimento em corlno, material
lavável e impermeável;
Estofada com espuma em toda sua
estrutura (encosto, assento e apoio
para os braços; almofadas fixas;
suporta 150 kg;
Medidas aproximadas:
altura 96 cm;
largura 96 cm;
profundidade 90 cm;
altura do assento ao chão 45 cm;
Cor: nude.

LUGARES, êmlongarína

20 un

un

230,00 4600,00

299,00

un

1196.00

990,00

un 795,00

990,00

4770.00
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polipropileno, Medidas aproximadas;
assento: 146,5 x A40,5 cm; por
assento - Encosto: L46 x ASO,5 cm;
por assento

09 Divã para exame clinico adulto,
estrutura tubular em aço redondo,
leito estofado revestido em courvim,
cabeceira reclinável em até 4

posições através de cremalheira ,
pés com ponteiras plásticas, pintura
eletrostática a pó epoxi, comprimento
1,85x0,80x0,80
Mesa de exames clínicos com

estrutura tubular

metálica esmaltada na cor branca

(pintura epòxi ou
eletrostática), leito acolchoado em
espuma de

poliuretano de V qualidade, revestido
em courvin, na
cor azul, cabeceira reclinável

manualmente através de

cremalheira, pés com ponteira de
borracha.

Acompanha suporte para lençol de
papel de 50 mm.
Dimensões aproximadas de 1,85 m
de comprimento X
0,80 m de largura X 0,80 de altura.
Garantia de 1(um)
ano. Fabricado de acordo com

Padrões Internacionais
de Qualidade, Normas da ABNT,
Apresentar Registro
no MS/ANVISA.

Un 750,00 1500,00

10 Mesa auxiliar para material
ginecológico com tampa e
prateleira em chapa de aço inox 20
de acabamento
polido, pés em tubo de 1 X 1,20 mm,
pés providos de
rodas giratórias de 3" de diâmetro
com aro de rodas de

polletileno, extremidades sem
arestas. Fixação da
prateleira seja por solda com
acabamento liso.
Medindo aproximadamente 0,40 X

un 500,00 1500,00
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0,60 X 0,80 m.Com rodízio.
Garantia de 1(um) ano. Fabricado de
acordo com

Padrões Internacionais de Qualidade,
Normas da
ABNT, Apresentar Registro no
MS/ANVISA.

11 ESTANTE DE AÇO COM 6
PRATELEIRAS

Medidas aproximadas:
Altura total: 198cm

Largura total: 92.5cm
Profundidade total: 42cm

3 un 399,00 1197,00

12 ARMARIO DE AÇO, Quantidade de
prateleiras: 04

Quantidade de portas: 02
- Chapa das prateleiras: 26 (0,45mm)
- Chapa das travas: 20 (0.90mm)
- Dimensões (ALP/cm): 198 x 90 x 40
-  Pintura: Eletrostátíca / Epóxi
- Peso suportado: 30Kg por prateleira
COM CHAVE

COR CINZA

3 un 1299,00 3897,00

lotai 35.435,00

O custo total estimado da solicitação acima, importa no
valor aproximado de R$ 35.435,00 (trinta e cinco mil quatrocentos e trinta e cinco
reais).

Cordialmente,

Angela Regina Gar
ria Municipal

Caneppa
e Saúde
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TERMO DE REFERÊNCIA

1. ORGÃO INTERESSADO
1.1. Secretaria Municipal de Saúde.

2. OBJETO:

2.1. Aquisição de móveis para a utilização nas UBS pertencentes a Secretaria Municipal
de Saúde. ^

3.

3.1.

4.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

RESPONSÁVEL PELO TERMO DE REFERÊNCIA
Angela Regina Garcia Caneppa

JUSTIFICATIVA PARA A AQUISIÇÃO
Primeiramente, vale frisar que a aquisição dos itens se justifica face ao interesse
publico de manter os serviços da administração pública municipal, equipamentos e
materiais permanentes que apoiam a realização de atividades essenciais ao
cumprimento das atividades administrativas realizadas por esta municipalidade. Bem

^ adequação do ambiente para o desenvolvimento dasatividades exercidas nas Unidades de Saúde do Município.
Cabe aqui ressaltar que o uso contínuo dos mobiliários enseja o desgaste e
danificaçao desses, comprometendo a estrutura física dos ambientes de trabalho e
de atendimento aos usuários do SUS. Para tanto, se faz necessário realizar
constantes investirnentos na estrutura e bem estar dos ambientes, a fim de
proporcionar condições ideais para o desenvolvimento das atividades, comodidade e
acolhimento aos sen/idores e munícipes que freqüentam as Unidades de Saúde.
Esta aquisição se justifica pela necessidade de equipar e/ou substituir mobiliário
antigo e danificado, bem como melhorar a ambiência nas salas de atendimento a
população, e adequação dos espaços de atendimento, tornando assim um ambiente
mais agradavel para quem procura atendimento nas Unidades da Secretaria de
Saúde do município.
O valor máximo para o item foi definido através do menor valor obtido por meio de
orçamentos de fornecedores. Foram realizadas pesquisas em atas e contratos junto
ao poder publico, pesquisa na Internet e Banco de preços, a fim de verificar o valor
praticado no mercado, todos seguem anexos a este Termo de Referência.

5. DEFINIÇÃO E QUANTIDADE DO OBJETO:
ITEM DESCRIÇÃO/

ESPECIFICAÇÃO
QUANT UN V.

UNIT.

V. TOTAL

01 MESA L 120x160cm C/GAVETEIRO
móvel c/chave Com a seguinte
composição: Tampo constituído em
MDP de 25mm de espessura,
revestida em laminado meiâmínico
de baixa pressão texturizado em
ambas as faces, borda que
acompanha todo o
contorno do tampo em PS 3mm de

5 Un 999,00 4995,00
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espessura, colada a quente pelo
sistema hoit-meít, com raio mínimo
de 2,5mm. Dotado com 1 passa cabo
de diâmetro de 60mm em poliestireno
Injetado de alto impacto. Painel
frontal em MDP de IS mm de
espessura, revestida em laminado

meiâmínico de baixa pressão
texturizado em ambas
as faces. Bordas horizontais com
acabamento em PS 0,7mm de
espessura, colada a quente pelo
sistema hoit-meit. Painel frontal
fixado aos pés laterais e pé central
da mesa, com cavilhas, parafusos
minifix de aço e buchas em nylon.
Pés Painel em MDP de 25mm de
espessura, revestida em laminado

meiâmínico de baixa pressão
texturizado em ambas
as faces, bordas com acabamento
em PS 0,7mm de espessura, colada
a quente pelo sistema hoit-meit. Pé
Centrai, formado pela união de duas
peças com auxílio de cavilhas,
parafusos minifix de aço e buchas em
nylon, resultando em um formato em
L, constituídos em MDP de 25mm de
espessura, revestida em laminado

meiâmínico de baixa pressão
texturizado em ambas as faces,
bordas com acabamento em OS
0,7mm de espessura, colada a
quente pelo sistema hoit-meit. Utiliza-
se de sistema distanciador produzido
em Zamac, com altura de 20mm para
unir

tampo e pés laterais, fixado com
parafusos, possibilitando a
montagem do tampo "L" dupla face,
para direita ou esquerda. Pés contem
sapatas reguláveis em PVC rígido
com diâmetro de 22mm, cuja função
será contornar eventuais desníveis
de piso. Medidas; 120/160 x 60/60 x
74cm. Cor
padrão: Cinza / Cinza. Gaveteiro
volante 02 gavetas e 01 gavetão com

3o  '
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tampo confeccionada em MDP, de
25mm de espessura, revestida em
laminado meiâmínico de baixa
pressão texturizado em ambas as
faces, bordas com acabamento na
cor branco PR 2 mm e nas demais
cores é de PS
2 mm de espessura, colada a quente
pelo sistema hoit-meit. Caixaria toda
confeccionada em MDP, de 18mm de
espessura, revestida em laminado

meiâmínico de baixa pressão
texturizado em ambas as faces,
bordas com acabamento na cor
branco PP 0,7mm e nas demais
cores é de PS 0,7mm de espessura,
colada a quente pelo sistema hoit-
meit. Gavetas internas
confeccionados em MDP, de
15mm de espessura, revestido em
ambas as faces laminado meiâmínico
de baixa pressão texturizado com
bordas com acabamento na cor
branco PP 0,7 mm e nas demais
cores é de OS 0,7 mm de espessura,
colada 3
quente pelo sistema holt-melt, com
uma delas contendo haste em aço de
espessura 3,2mm para pastas
suspensas. 02 Frentes de Gaveta e
01 Frente de Gavetão
confeccionadas em MDP, de 18mm
de espessura, revestida em laminado
meiâmínico de
baixa pressão texturizado em ambas
as faces, bordas com acabamento na
cor branco PP 0,7mm e nas demais
cores é de PS 0,7mm de espessura,
colada a quente pelo sistema holt-
melt.

Sistema de fixação utilizando
cavilhas, buchas plásticas e minifix.
Deslizantes de abertura total em
todas gavetas, utilizando na sua
confecção chapas dobradas de
l,2mm de espessura no
componente que é fixado junto a
caixaria e no componente deslizante
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usa chapa de 0,9mm, que vai fixado
junto a gaveta, já no gavetão utiliza
um deslizante com chapas de 1,5 e
1,2 respectivamente. Puxadores em
Pollestireno com entre furos de
128mm, com 2 dobras 90°
totalizando altura de 25mm e largura
total de 142mm. Fechadura com
travamento simultâneo das 3
gavetas, com 2 chaves dobráveis.
Rodízios de 05Omm com chapa de
fixação na base reforçada de l,9mm
de espessura. Medidas; 37,7 X 45 X
63cm. Cor padrão: Cinza / Cinza.

ARMÁRIO / BALCÃO BAIXO 90 cm
C/PORTAS Com a seguinte
composição; Tampo confeccionada
em MDP, de 25mm de espessura,
revestida em laminado melâmínico
de baixa pressão texturizado em
ambas as faces, bordas com
acabamento em PS 2mm de
espessura, colada a quente pelo
sistema holtmelt. Caixaria
toda confeccionada em MDP, de
18mm de espessura, revestida em
laminado melâmínico de baixa
pressão texturizado em ambas as
faces, bordas com acabamento em
OS 0,7mm de espessura, colada a
quente pelo sistema holt-melt.
Sistema de fixação utüzando
cavilhas, buchas plásticas e minifix.
Configurado com 1 prateleira
confeccionadas em MDP, de
18mm de espessura, revestida em
laminado melâmínico de baixa
pressão texturizado em ambas as
faces, bordas com acabamento em
OS 0,7mm de espessura, colada a
quente pelo sistema holtmelt,
apoiada por meio de cunha plástica
em aço tambor minifix no interior,
para aperto de minifix fixado junto á
lateral do armário, com opção de 3
tipos de altura para cada prateleira.
02 Portas confeccionadas em MDP,

02 un 692,00 2768.00
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de 18mm de espessura, revestida em
laminado melâmínico de baixa
pressão texturizado em ambas as
faces, bordas com acabamento em
OS 0,7mm de espessura, colada a
quente pelo sistema holt-meít.
Dobradiças baixas de abertura da
porta em 110^ Puxadores em
Poliestireno com entre furos de
128mm. com 2 dobras 90°
totalizando altura de 25mm e largura
total de 142mm e travamento das
portas por uma única fechadura.
Utiliza sapatas reguláveis fixadas na
base por meio de bucha metálica.
Medidas: 90 x 50 x 74,3 cm. Cor
padrão:Cinza/Gjnza.

POLTRONA DIRETOR GIRATÓRIA
C/MECANISMO S.R.E E APOIO DE
BRAÇOS ENCOSTO - Encosto
fabricado em compensado
multilaminado resinado, moldado
anatomicamente a quente com
espessura de 13 mm de espessura
média. Possui curvatura anatômica
no encosto de forma à permitir a
acomodação das regiões dorsal e
lombar, adaptando-se melhora
coluna vertebral. - Espuma injetada
anatomicamente em poliuretano
flexível microcelular de alta
resistência, isento de CFC, com
densidade controlada de 45 a 55
Kg/m com 60
mm de espessura média.
Revestimento do encosto em CEC,
formado por costuras laterais e
centrais em desenho próprio, fixado
por grampos com acabamento
zincado. - Contra capa do encosto
injetada em polipropileno copolímero
texturizado na cor preta, montadas
por parafusos, auxiliando em futuras
manutenções. - A fixação do encosto
no mecanismo é feita com parafusos
sextavados Grau 5 SAE J429 do tipo
flangeado com trava mecânica no

un 1090.00 6540.00

3^) '
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flange na bitola V4"x 20 fpp e porcas
de garra encravadas e rebitadas na
madeira. ASSENTO - Assento
fabricado em compensado
muítilaminado resinado, moldado
anatomicamente a quente com 14
mm de espessura média. Possui
curvatura

na parte frontal do assento para
evitar

o  estrangulamento na corrente
sangüínea. - Espuma injetada
anatomicamente em poliuretano
flexível microceiular de alta
resistência, isento de CFC, com
densidade controlada de 46 a 55
Kg/m^ com 60
mm de espessura média.
Revestimento do assento em CEC,
formado por costuras laterais e
centrais em desenho próprio, fixado
por grampos com acabamento

zincado. - Contra capa do assento
injetadas em polipropileno
copolímero texturízado na cor preta,
montadas por grampos com
acabamento zincado, auxiliando em
futuras manutenções. - A fixação do
assento no mecanismo é
feita com parafusos sextavados Grau
5 SAE J429 do tipo flangeado com
travamecâníca no flange, na bitola
Vít"x 20 fpp e porcas de garra
encravadas e rebitadas na madeira.
BRAÇOS - Apoia braços e corpo do
braço em polipropüeno copolímero
injetado texturízado na cor preta, com
estrutura vertical em formato de "L"
fabricada em chapa de aço estrutural
ASTM A36 com 50,50 mm de largura
e 6,35 mm de espessura, pintada,
com 7 posições de regulagem de
altura feita
por botão injetado em Poliamida 6,
totalizando 85 mm de curso. A
estrutura vertical em formato de "L"
possui 2 furos oblongos, permitindo
ajuste horizontal por parafuso com

3-o
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utilização de chave com curso de 25
mm em cada braço durante a
montagem do braço no assento. - A
fixação do braço no assento é feita
com parafusos sextavados Grau 5
SAE J429 do tipo flangeado com
trava mecânica no flange, na bitola
%"x 20 fpp e porcas de garra
encravadas e rebitadas na madeira
do assento. MECANÍSI\/IO
Mecanismo com sistema reclinador
do encosto com 6
lâminas de frenagem, de estrutura
monobloco, soldado por processo
MIG em célula robotizada, com
assento fixo e com inclinação fixa
com 3° de inclinação e 2 furações
para fixação do assento com
distância entre centros de
125 X 125 mm e 160 x 200 mm.
Suporte do encosto com regulagem
de 16 altura automática através de
catraca com 12 posições, totalizando
80 mm de curso, recoberto por capa
injetada em polipropüeno copolímero.
Inclinação do encosto com 20° de
curso semi-circular acionado por
alavanca, obtendo-se infinitas
posições, com molas para o retorno
automático do encosto, e ajuste
automático na frenagem do
reclinador.

-  Alavanca de acionamento do
sistema reclinador do encosto possui
duas formas de acionamento. Ao ser
movimentada para cima a mesma
possibilita uma regulagem fina do
encosto enquanto a alavanca
permanecer acionada pelo usuário.
Ao ser movimentada para baixo a
alavanca permanece acionada sem a
ação do usuário e permite que o
encosto fique em movimento livre até
que o usuário puxe novamente a
alavanca para a posição neutra
aonde ela irá frenar o mecanismo na
posição desejada. - Acionamento da

luna gás feita por alavanca

3O a/ i 0021



iÇtZJo-'

MUNICÍPIO DE

PLâNALM

independente injetada em Pollacetal.
O  mecanismo

possui peça plástica de acabamento
e proteção das lâminas do reclinador
em Poíipropüeno Copolímero injetado
na cor preta. - Possui sistema de

encaixe

da coluna através de cone Morse.
COLUNA - Coluna central
desmontável fixada por encaixe
cônico fabricada em tubo de aço SAE
1010/1020 redondo com 50,80 mm
de diâmetro e 1,50 mm de espessura
de parede, rolamento/mancai axial de
giro, arruela de aço temperado de
alta resistência, bucha mancai de giro
Injetada em Pollacetal e recaiibrada
na montagem, sistema de regulagem
de altura da cadeira por coluna de
mola à
gás DIN EN 16955 Classe 4 com 115
mm de curso nominal com tolerância
de 5 mm para mais ou para menos,
quando medida montada, devido à
compressão dos componentes. -
Sistema de regulagem de altura da
cadeira por coluna de mola agás. -
Capa telescópica injetada em
polipropileno copolímero texturizado
17 na cor preta, dividido em 3 partes
encaixadas, usado para protegera
coluna. - Possui sistema de
montagem na base e no mecanismo
por encaixe cone Morse. BASE -
Base giratória desmontável com
aranha de 5 hastes fabricada com
tubos de aço SAE 1010/1020
retangular 20x30 mm e 1,50 mm de
espessura de parede, soldadas com
cone central fabricado em tubo aço
SAE 1010/1020 redondo com 57,15
mm de diâmetro e 2,25 mm
de espessura de parede. Pino do
rodízio fabricado com aço trefilado
SAE 1213 redondo com 10 mm de
diâmetro soldado na extremidade da
haste em furos do tipo flangeado,
eyitando que se soltem, coberta por

MUNICÍPIO DE PLANALTO
CNPJ: 76.460,526/0001-16
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polaina injetada em poliproplleno
copolímero na cor preta com sistema
de encaixe plástico entre cone da
aranha e a coluna, apoiada sobre 5
rodízios de giro duplo com 50 mm de
diâmetro em nylon com capa. esfera
metálica Inserida na estrutura, que
facilita o giro. banda de rolagem em
nylon para uso em carpetes, tapetes
e similares. - Montagem do rodízio na
base é feito diretamente sobre o pino
soldado na aranha sem utilização de
buchas de adaptação. - Possui
sistema de montagem da coluna na
base por encaixe cone Morse.
ACABAMENTO - Os componentes
metálicos pintados possuem
tratamento de superfície através de
banho nanocerâmico por spray.
executado em linha continua
automática, sem uso de produtos
clorados para desengraxe, e com
posterior tratamento de efluentes, de
acordo com as normas ambientais
vigentes, proporcionando melhor
proteção contra corrosão e excelente
ancoragem da tinta. - A tinta utilizada
para a pintura é em pó, do tipo
híbrida (poliéster - epóxi). garantindo
resistência a radiação e resistência
química, W-eco. atendendo norma
Européia RoHS, isenta de metais
pesados, nas cores disponíveis para
linha, com camada média de 60
mícrons de espessura. Todas as
peças são curadas em estufa com
esteira de movimentação contínua à
temperatura de 200° C. DIMENSÕES
APROXIMADAS DA CADEIRA Altura
Total da Cadeira: 925-1120 mm
Profundidade Total da Cadeira: 660 -
745 mm Largura Total da Cadeira:
660

mm Extensão Vertical do Encosto:
465 mm Largura do Encosto: 450 mm
Largura do Assento: 485 mm
Profundidade da Superfície do
Assento: 465 mm Altura do Assento:

3ü 1^'' 0023
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465 580 mm.

CADEIRA FIXA C/PES EM SEM
BRAÇOS Cadeira executiva
aproximação pé em "S" com as
seguintes especificações: ENCOSTO
- Estrutura injetada em poliproplleno
copolímero estruturado com
nervuras, borda de ancoragem da
cola e canal para grampos. Possui
curvatura anatômica 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 resistência, isento de CFC, com
densidade controlada de 45 a 55
Kg/m'^ com 40 mm de espessura
média. - Revestimento do encosto
em couríssimo fixado por grampos
com acabamento zincado. - Contra
capa do encosto injetada em
polipropileno copolímero texturizado
na cor preta, montada por encaixe,
auxiliando em futuras manutenções. -
Suporte do encosto fabricado em
chapa de aço estrutural ASTM A36
com 76,20 mm de largura e 6,35 mm
de espessura, curvada e nervurada à
frio para aumentar a resistência. - A
fixação da mola no encosto é feita
com parafusos sextavados Grau 5
SAE J429 do tipo flangeado com
trava mecânica no flange, na bitola
14"x 20 fpp e porcas de garra
encravadas e rebitadas no plástico. -
A fixação do conjunto encosto e mola
no assento é feita com parafusos
sextavados Grau 5 SAE J429 do tipo
flangeado com trava mecânica no
flange, na bitola A"x 20 fpp e porcas
de garra encravadas e rebitadas na
madeira do assento. ASSENTO -
Assento fabricado em compensado
multilaminado resinado, moldado
anatomicamente a quente com 13
mm de espessura. Possui curvatura

un 741,00 1482,00

3n O 10
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na parte frontal do assento para
evitar o estrangulamento na corrente
sangüínea. - Espuma injetada
anatomicamente em poliuretano
flexível microcelular de alta

resistência, isento de CFC. com
densidade controlada de 50 a 60

Kg/m'^ com 50 mm de espessura
média. - Revestimento do assento

em couríssimo fixado por grampos
com acabamento zincado. - Contra

capa do assento injetada em
poliproplleno copolímero texturizado
na cor preta, montada por grampos
com acabamento zincado, auxiliando
em futuras manutenções. - A fixação
do assento na estrutura é feita com

parafusos sextavados Grau 5 SAE
J429 do tipo flangeado com trava
mecânica no flange, na bitola Wx 20
fpp e porcas de garra encravadas e
rebitadas na madeira. ESTRUTURA -
Estrutura formada por tubo de aço
SAE 1010/1020 redondo com 25,40
mm de diâmetro e 2,25 mm de
espessura de parede, curvada à frio,
executado e calibrado por máquina
CNC. -Travessas de fixação do
assento fabricadas em chapa de aço
SAE 1020 com 4,76 mm de
espessura. - A união das travessas
na estrutura da cadeira é feita por
processo de solda do tipo MIG em
célula robotizada formando uma
estrutura única para posterior
montagem. - Assento fixo com
inclinação fixa entre -2° e -T e furos
de fixação com distância entre centro
de 160x200mm. - Sapatas de suporte
do pé injetadas em Polipropileno
Copolímero na cor preta, com cantos
arredondados, sapata frontal anti
tombamento, fixadas à estrutura por
rebite de alumínio do tipo repuxado.
ACABAMENTO - Os componentes
metálicos pintados possuem
tratamento de superfície através de
banho nanocerâmico por spray,

3HO /J' 25
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executado em linha automática, sem
uso de produtos clorados para
desengraxe, e com posterior
tratamento de efluentes, de acordo
com as normas ambientais vigentes,
proporcionando melhor proteção
contra corrosão e excelente
ancoragem da tinta, evitando assim o
descolamento da mesma. -A tinta
utilizada para a pintura é em pó, do
tipo híbrida (poliéster - epóxi), W-eco,
atendendo norma Européia RoHS,
isenta de metais pesados, na cor
preto liso semi-brilho, com camada
média de 60 mícrons de espessura.
Todas as peças são curadas em
estufa com esteira de movimentação
continua à temperatura de 200° C.
DIMENSÕES APROXIMADAS DA
CADEIRA: Altura Total da Cadeira:
860 mm Profundidade Total da
Cadeira: 610 mm Largura Total da
Cadeira: 465 mm Largura do
Encosto: 425 mm Profundidade da
Superfície do Assento: 430 mm
Largura do Assento: 465 mm Altura
do Assento: 470 mm Extensão
Vertical do Encosto: 350 mm

Cadeira empilhável, confeccionada
em tubo de aço
oblongo, com encaixes laterais para
transformar em
longarina. Assento e encosto em
polipropileno na cor
preta. Peso suportado: 150 kg.
Garantia 12 meses

polipropileno ouCadeira em

policarbonato;
Encosto para as costas em formato
arredondado com espaços vazados,
empilhável e de fácil limpeza;
Medidas aproximadas: profundidade:
55 cm;

largura: 54 cm;
altura total: 82 cm;
altura do chão até o assento: 48 cm;
altura do chão até o braço: 67 cm;
profundidade interna do assento: 42

20 un 230,00

un

4600,00

299,00 1196,00

3T)
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cm;

largura interna do assento: 44 cm;
peso suportado: 130 kg.
cor nude.

07

08

09

Poltrona com encosto reclinável,
estrutura em madeira, percintas
elásticas, espuma de densidade real
d-28:

Revestimento em corino, material
lavável e impermeável;
Estofada com espuma em toda sua
estrutura (encosto, assento e apoio
para os braços; almofadas fixas;
suporta 150 kg;
Medidas aproximadas:
altura 96 cm;

largura 96 cm;
profundidade 90 cm;
altura do assento ao chão 45 cm;
Cor: nude.

LONGARINA 3 LUGARES, em
polipropileno, Medidas aproximadas:
assento: 146,5 x A40,5 cm; por
assento - Encosto: L46 x A30,5 cm;
por assento

Divã para exame clinico adulto,
estrutura tubular em aço redondo,
leito estofado revestido em courvim,
cabeceira reclinável em até 4
posições através de cremalheira ,
pés com ponteiras plásticas, pintura
eletrostática a pó epoxi, comprimento
1,85x0,80x0,80
Mesa de exames clínicos com

estrutura tubular

metálica esmaltada na cor branca

(pintura epóxl ou
eletrostática), leito acolchoado em
espuma de

poliuretano de 1® qualidade, revestido
em courvin, na
cor azul, cabeceira reclinável

manualmente através de
cremalheira, pés com ponteira de
borracha.

Acompanha suporte para lençol de
papel de 50 mm.
Dimensões aproximadas de 1,85 m

un 990,00 990,00

un 795,00

Un 750,00

4770,00

1500,00

3o
13
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de comprimento X
0,80 m de largura X 0,80 de altura.
Garantia de 1(um)
ano. Fabricado de acordo com
Padrões Internacionais
de Qualidade, Normas da ABNT,
Apresentar Registro
no MS/ANVISA.

10 Mesa auxiliar para material
ginecológico com tampa e
prateleira em chapa de aço inox 20
de acabamento
polido, pés em tubo de 1 X 1,20 mm,
pés providos de
rodas giratórias de 3" de diâmetro
com aro de rodas de

polietileno, extremidades sem
arestas. Fixação da
prateleira seja por solda com
acabamento üso.
Medindo aproximadamente 0,40 X
0,60 X 0,80 m.Com rodízio.
Garantia de 1(um) ano. Fabricado de
acordo com
Padrões Internacionais de Qualidade,
Normas da
ABNT, Apresentar Registro no
MS/ANVISA.

11

12

ESTANTE DE AÇO COM 6
PRATELEIRAS

Medidas aproximadas:
Altura total: 198cm

Largura total: 92.5cm
Profundidade total: 42cm
ARMARIO DE AÇO, Quantidade de
prateleiras: 04

Quantidade de portas: 02
- Chapa das prateleiras: 26 (0,45mm)
- Chapa das travas: 20 (0,90mm)
- Dimensões (ALP/cm): 198 x 90 x 40
-  Pintura: Eletrostática / Epóxi
- Peso suportado: 30Kg por prateleira
COM CHAVE

COR CINZA

un 500,00 1500,00

un

un

399,00

1299,00

1197,00

3897,00

Total
35.435,00

3o 14
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O custo total estimado do objeto Importa no valor aproximado de R$ 35.435,00 (trinta e
cinco mil quatrocentos e trinta e cinco reais).

6. LOCAL E CONDIÇÕES DE ENTREGA
6.1. A empresa vencedora do certame deverá entregar e instalar o objeto, no prazo
máximo de 30 (trinta) dias, nos locais previamente estabelecidos pela Secretaria de
Saúde, o prazo será contado a partir da emissão/recebimento da ordem de entrega
emitida pela Secretaria de Saúde deste Município de Planalto.
6.2. Todas as despesas, diretas e indiretas, correrão por conta da Contratada,
inclusive transporte/deslocamento até o local indicado para entrega do objeto, tributos,
taxas, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes do objeto
contratado.

6.3. Para os Itens 03 e 04 a empresa deverá comprovar na entrega que o objeto
atende as normativas abaixo descritas:
-Laudo Técnico emitido por Ergonomista, Médico do Trabalho ou Engenheiro de
Segurança do Trabalho, conforme Norma Regulamentadora NR 17, Indicando quais
requisitos da Norma o Produto atende. Deve possuir também, a Documentação
comprobatória e respectiva assinatura do profissional responsável pela Análise Técnica
e emissão do Documento supracitado;
-Termo de Garantia de 6 (seis) anos contra defeitos de fabricação na estrutura
metálica, emitido pelo fabricante;
-Declaração indicando revenda autorizada a prestar manutenção/assistência nos
produtos cotados;
-Relatório de Ensaio e/ou Laudo de Conformidade com as seguintes Normas, emitidas
por laboratório acreditado pelo INMETRO:
ABNTNBR 10443/2008;
ABNTNBR 11003:2009;
ABNT NBR 8094:1983

ABNTNBR 5841/2015;
ABNT NBR ISO 4628-3/2015;
ABNT NBR 8095:2015 - avaliando: ABNT NBR 5841/2015
ABNT NBR ISO 4628-3/2015 .
-Licença de Operação da Empresa fabricante das cadeiras; Certificado de
Regularidade e Certidão Negativa de Débitos do Ibama da Empresa fabricante das
cadeiras;
-Relatório de Ensaio emitido por laboratório de que a Espuma é Isenta CFC;
-Relatório de Ensaio e/ou Laudo de Conformidade com as Normas"
ABNTNBR 8537/2015

ABNTNBR 8619/2015

ABNT NBR 8797/2017

ABNT NBR 8910/2016

ABNT NBR 9178/2015
ABNT NBR 9176/2016

ABNT NBR 9177/2015

ABNTNBR14961/2016
ABNTNBR 8515/2016
ABNT NBR 8516/2015.

3 15
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6.4. Para os 01 e 02 a empresa deverá comprovar na entrega que o objeto atende as
normativas abaixo descritas:

-NR 17

-FSC

-NBR 13961 - GAVETEIROS E ARMÁRIOS
-NBR 13966-MESAS

-NBR 15786 - CALL CENTER
-NBR 13967 - ESTAÇÃO DE TRABALHO
-NBR 5841 - GRAU DE EMPOLAMENTO DE SUPERFÍCIES PINTADAS
-NBR ISO 4628 - AVALIAÇÃO DO GRAU DE ENFERRUJAMENTO
-NBR 9050 - AGESSIBILIDADE

-NBR 8094 - NÉVOA SALINA 1200 HORAS
-NBR 8095 - GAMARA ÚMIDA 1200 HORAS
-NBR 8096 - DIÓXIDO DE ENXOFRE 1200 HORAS
-NBR 10443 - TINTAS E VERNIZES - ESPESSURA DA PELÍCULA EM SUPERFÍCIES
RUGOSAS

-NBR 11003 - TINTAS - ADERÊNCIA
-DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 05 ANOS PARA OS MÓVEIS
-CERTIFICADO DE REGULARIDADE IBAMA
-I.S.O 9001

-I.S.O 14001.

7. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
7.1, O pagamento dar-se-á até o 30° (trigésimo) dia subsequente a entrega do objeto, e

mediante apresentação da(s) respectiva(s) nota(s) fiscal(is) e devidamente
acompanhada de Certidão Negativa de INSS, FGTS e Certidão Tributo Municipal.

7.2. O pagamento será efetuado através de transferência eletrônica, para conta em
nome da Pessoa Jurídica contratada, à vista da fatura/nota fiscal por ele
apresentada

8. DA GARANTIA

8.1 Os itens deverão possuir garantia do fabricante de acordo com o descritivo. Na
hipótese de absoluta impossibilidade de cumprimento desta condição, devidamente
justificada e previamente avaliada pela instância gestora, a administração poderá,
excepcionalmente, admitir a entrega, obrigando-se o fornecedor, quando acionado, a
proceder a imediata substituição, à vista da inviabilidade de utilização dos produtos
no período de validade;

9. GERÊNCIA E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
9.1. A execução do contrato será acompanhada, controlada, fiscalizada, gerenciada e

avaliada pelo Secretário de saúde desta municipalidade, Angela Regina Garcia
Caneppa.

Planalto-PR, 23 de setembro de 2022.
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Angela Redina Garcià\(íaneppa
Seçretaria/Municipaí Saúde

u; ̂ ç. _^o fO

Luiz Carlos Boni

Prefeito Municipal
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Tabela Comparativa de Preços

O
CD

^o

Rèspons vel pela 0^ o

Item descrição Centro

Oeste

Itamar J.G

Móveis

RD

Comércio
Multinegócios
JMC

Banco de

Preços
Ata Pregão
002/2022

Município
Uniflor

Município
São

Mateus

do Sul

Internet Valor

referencia

01 mesa 1

120x160

1.560,00 1.500,00 1.679,00 1.738,00 999,00 1.549,00

999 00
02 armário /

balcão

baixo

977,00 1.200,00 692,00 744,00 899,00 838,33 649,00 532,00

692 00
03 poltrona

diretor
1.560,00 1.100,00 1.407,00 1.551,00 1090,00 1.355,04 1.420,00 1.020,00

1090 00
04 cadeira fixa 741,00 800,00 779,00 852,00 799,00 664,52 683,00 523,80

741 00
05 cadeira

empilhável
383,00 230,00 279,00 261,00 299,00 260,00 229,00

230 00
06 Cadeira

nude
850,00 299,00 346,85

299 00
07 Poltrona

nude

6.500,00 990,00 1.141,98

990 00
08 longarina 3

lugares
1.274,00 900,00 819,00 795,00 899,00 781,07 1.620,00 270,00 1.037,59

795 00
09 dívã para

exame

1.360,00 750,00 2.150,00 535,00

750 00
10 mesa

auxiliar

1240,00 500,00 564,48 680,00

500 00
11 estante de

aço

580,00 450,00 579,00 543,00 399,00 488,80 260,00 546,33

399 00
12 armário de

aço

1.742,00 1.500,00 1.953,00 1.896,00 1299,00 1.096,72 1.070,86 849,00 1.315,00

1299 00
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PROPOSTA DE PREÇOS

OBJETO: Aquisição de móveis para a Secretaria Municipal de Saúde, para utilização nas UBS,
visando equipar e/ou substituir mobiliário antigo e danificado, bem como melhorar a ambiência nas
salas de atendimento a população, e adequação dos espaços de atendimento.

EMPRESA: MULTINEGOCÍOS JMC

TELEFONE: 46 99988-9434

CNPJ: 43.882.979/0001-81

ENDEREÇO: RUA SELEM, 2470

CIDADE: REALEZA ESTADO:PARANA

ITEM DESCRIÇÃO/
ESPECIFICAÇÃO

QUANT UN V. UNIT. V. TOTAL

Poltrona com encosto
reclinável, estrutura em
madeira, percintas elásticas,
espuma de densidade real d-
28;

Revestimento em corino,
material lavável e

impermeável;

Estofada com espuma em toda
sua estrutura (encosto,
assento e apoio para os
braços; almofadas fixas;

01
suporta 150 kg;

Medidas aproximadas:

altura 96 cm;

largura 96 cm;

profundidade 90 cm;

altura do assento ao chão 45
cm;

Cor: nude.

1 un 990,00

02
Cadeira em polipropileno ou
policarbonato; 4 un 299,00

Planalto/RR 14.09.2022
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MUNICÍPIO DE PLANALTO
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Encosto para as costas em
formato arredondado com

espaços vazados, empilhável
e de fácil limpeza;

Medidas aproximadas:
profundidade: 55 cm;

largura: 54 cm;

altura total: 82 cm;

altura do chão até o assento:

48 cm;
I

altura do chão até o braço: 67
cm;

profundidade interna do
assento: 42 cm;

largura interna do assento: 44
cm;

peso suportado: 130 kg.

cor nude.

VALOR TOTAL: R$

Prazo de Entrega:

Validade da Proposta:

Data: de de 2022.

Prazo para resposta = 03 dias úteis.

ASSINATURA COM CARIMBO

IAN|C IV^ADIA Assinado de forma digitai por JANE
JMINC IVIMnlM MARÍACOMÍRAN:0261 6646978

DN: c=BR, o=iCP-Bra$!i, ou=AC

rOMIRAN-n? S0LUTiMuitiplav5.^ ̂ lvlll\r^lN.V./4l ou=29180757000196. ou=Preser»ciai,
ou=Certificado PF Al, cn=JANE

^1 f\f\Af\Q'7Ç{ MARiACOMIRAN:02616646978
^  ij Dados: 2022.09.24 08:32:05-03'00"

Planalto/PR 14.09.2022
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município de planalto
CNPJ; 76.460.526/0001-16

Fone: (45) 3555-8100 - Fax; (46) 3555-8101
E-maíl: planalto@planalto.pr.gov.br
Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

PROPOSTA DE PREÇOS

OBJETO: Aquisição de móveis para a Secretaria Municipal de Saúde, para utilização nas UBS,
visando equipar e/ou substituir mobiliário antigo e danificado, bem como melhorar a ambiência
nas salas de atendimento a população, e adequação dos espaços de atendimento.

EMPRESA: MULTINEGOCIOS JMC

TELEFONE: 46 99988-9434

CNPJ: 43.882.979/0001-81

ENDEREÇO: RUA BELEM, 2470

CIDADE: REALEZA ESTADO: PARANA

ITEM

01

DESCRIÇÃO/
ESPECIFICAÇÃO

120x160cm

Com

espessura,

laminado

MESA L

C/GAVETEIRO

MÓVEL C/CHAVE
seguinte
composição: Tampo constituído
em

MDP de 25mm de

revestida em

meiâmínico de baixa pressão
texturizado em ambas as faces,
borda que acompanha todo o
contorno do tampo em PS 3mm
de

espessura, colada a quente pelo
sistema hoit-meit, com raio
mínimo de 2,5mm. Dotado com 1
passa cabo de diâmetro de BOmm
em poiiestireno Injetado de alto
impacto. Painel frontal em MDP
de IS mm de espessura,revestida
em laminado meiâmínico de
baixa pressão texturizado em
ambas

as faces. Bordas horizontais com

acabamento em PS 0,7mm de
espessura, colada a quente pelo
sistema hoit-meit. Painel frontal
fixado aos pés laterais e pé
central da mesa, com cavilhas,
parafusos minifix de aço e buchas
em nylon. Pés Painel em MDP de
25mm de espessura, revestida
em laminado meiâmínico de
baixa pressão texturizado em

QUANT UN V. UNIT. V. TOTAL

Un 999,00

Planalto/PR 08.09.2022
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ambas

as faces, bordas com

acabamento em PS 0,7mm de

espessura, colada a quente pelo
sistema hoit-meit. Pé

Centrai, formado pela união de
duas

peças com auxílio de cavilhas,
parafusos minifix de aço e buchas
em nyion, resultando em um
formato em L, constituídos em
MDP de 25mm de espessura,
revestida em laminado

meiâmínico de baixa pressão
texturizado em ambas as faces,
bordas com acabamento em OS

0,7mm de espessura, colada a
quente pelo sistema hoit-meit.
Utiiiza-se de sistema distanciador

produzido em Zamac, com altura
de 20mm para unir
tampo e pés laterais, fixado com
parafusos, possibilitando a
montagem do tampo "L" dupla
face, para direita ou esquerda.
Pés contem sapatas reguláveis
em PVC rígido com diâmetro de
22mm, cuja função será
contornar eventuais desníveis de

piso. Medidas: 120/160 x 60/60 x
74cm. Cor

padrão: Cinza / Cinza. Gaveteiro
volante 02 gavetas e 01 gavetão
com tampo confeccionada em

MDP, de 25mm de espessura,
revestida em laminado

meiâmínico de baixa pressão
texturizado em ambas as faces,
bordas com acabamento na cor

branco PP 2 mm e nas demais
cores é de PS

2 mm de espessura, colada a
quente
pelo sistema hoit-meit. Caixaria
toda

confeccionada em MDP, de
18mm de espessura, revestida
em laminado meiâmínico de

baixa pressão texturizado em
ambas as faces, bordas com
acabamento na cor branco PP

0,7mm e nas demais cores é de
PS 0,7mm de espessura, colada
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a quente pelo sistema hoit-meit.
Gavetas internas confeccionados

em MDP, de

15mm de espessura, revestido
em

ambas as faces laminado

melamínico de baixa pressão
texturizado com

bordas com acabamento na cor

branco PR 0,7 mm e nas demais
cores é de OS 0,7 mm de
espessura, colada a
quente pelo sistema holt-melt,
com

uma delas contendo haste em

aço de espessura 3,2mm para
pastas

suspensas. 02 Frentes de Gaveta
e  01 Frente de Gavetão

confeccionadas em MDP, de
ISmm de espessura, revestida
em laminado melâmínico de

baixa pressão texturizado em
ambas

as faces, bordas com
acabamento na cor branco PP

0,7mm e nas demais cores é de

PS 0,7mm de espessura, colada
a quente pelo sistema holt-melt.
Sistema de fixação utilizando
cavilhas, buchas plásticas e
minifix. Deslizantes de abertura

total em todas gavetas, utilizando
na sua confecção chapas
dobradas de l,2mm de espessura
no

componente que é fixado junto a
caixaria e no componente
deslizante

usa chapa de 0,9mm, que vai
fixado

junto a gaveta, já no gavetão
utiliza um deslizante com chapas
de 1,5 e 1,2 respectivamente.
Puxadores em

Pollestireno com entre furos de
128mm, com 2 dobras 90°

totalizando altura de 25mm e
largura total de 142mm.
Fechadura com travamento
simultâneo das 3 gavetas, com 2
chaves dobráveis. Rodízios de
OSOmm com chapa de fixação na
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base reforçada de l,9mm de
espessura. Medidas; 37,7 X 45 X
63cm. Cor padrão; Cinza / Cinza.

02

Diva para exame clinico adulto,
estrutura tubular em aço redondo,
leito estofado revestido em

courvim, cabeceira reclinável em

até 4 posições através de
cremalheira , pés com ponteiras
plásticas, pintura eletrostática a
pó epoxi, comprimento
1,85x0,80x0,80

Mesa de exames clínicos com

estrutura tubular

metálica esmaltada na cor branca

(pintura epóxi ou
eletrostática), leito acolchoado
em espuma de

poliuretano de 1® qualidade,
revestido em courvin, na
cor azul, cabeceira reclinável

manualmente através de

cremalheira, pés com ponteira de
borracha.

Acompanha suporte para lençol
de papel de 50 mm.
Dimensões aproximadas de 1,85
m  de comprimento X
0,80 m de largura X 0,80 de
altura. Garantia de 1(um)
ano. Fabricado de acordo com

Padrões Internacionais
de Qualidade, Normas da ABNT,
Apresentar Registro
no MS/ANVISA.

Un

03

/  BALCAO BAIXOARMÁRIO
9Qcm

C/PORTAS Com a seguinte
composição: Tampo
confeccionada em MDP, de
25mm de espessura,
revestida em laminado

melâmínico de baixa pressão
texturizado em ambas as faces,
bordas com acabamento em PS
2mm de espessura, colada a
quente pelo sistema holtmelt.
Caixaria

toda confeccionada em MDP, de
18mm de espessura, revestidi

un 899,00
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em

laminado melâmínico de baixa
pressão texturizado em ambas as
faces, bordas com acabamento
em OS 0,7mm de espessura,
colada a quente pelo sistema
holt-melt. Sistema de fixação
utiizando cavilhas, buchas
plásticas e minifix. Configurado
com 1 prateleira confeccionadas
em MDP, de

18mm de espessura, revestida
em

laminado melâmínico de baixa
pressão texturizado em ambas as
faces, bordas com acabamento
em OS 0,7mm de espessura,
colada a quente pelo sistema
holtmelt, apoiada por meio de
cunha plástica em aço tambor
minifix no interior, para aperto de
minifix fixado junto à lateral do
armário, com opção de 3 tipos de
altura para cada prateleira. 02
Portas confeccionadas em MDP,
de 18mm de espessura, revestida
em laminado melâmínico de
baixa pressão texturizado em
ambas as faces, bordas com
acabamento em OS 0,7mm de
espessura, colada a quente pelo
sistema holt-melt. Dobradiças
baixas de abertura da porta em
110°. Puxadores em Poliestireno
com entre furos de 128mm, com
2 dobras 90° totalizando altura de
25mm e largura
total de 142mm e travamento das
portas por uma única fechadura.
Utiliza sapatas reguláveis fixadas
na base por meio de bucha
metálica. Medidas: 90 x 50 x 74,3
cm. Cor padrão:Cinza/Cinza.

POLTRONA DIRETOR
GIRATÓRIA
C/MECANISMO S.R.E E APOIO
DE

BRAÇOS ENCOSTO - Encosto
fabricado em compensado
multilaminado resinado, moldado
anatomicamente a quente com
espessura de 13 mm de

un 1090,00
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espessura

média. Possui curvatura

anatômica no encosto de forma à
permitir a
acomodação das regiões dorsal e
lombar, adaptando-se melhora
coluna vertebral. - Espuma
injetada
anatomicamente em poliuretano
flexível microcelular de alta

resistência, isento de CFC, com
densidade controlada de 45 a 55
Kg/m com 60
mm de espessura média. -
Revestimento do encosto em
CEC,

formado por costuras laterais e
centrais em desenho próprio,
fixado

por grampos com acabamento

zincado. ■

encosto

injetada
copolímero
texturizado

montadas

auxiliando

Contra capa do

em polipropileno

na cor preta,

por parafusos,
em futuras

manutenções. - A fixação do
encosto

no mecanismo é feita com

parafusos
sextavados Grau 5 SAE J429 do

tipo
flangeado com trava mecânica no
flange na bitola V4"x 20 fpp e
porcas

de garra encravadas e rebitadas
na

madeira. ASSENTO - Assento
fabricado em compensado
multilaminado resinado, moldado
anatomicamente a quente com 14
mm de espessura média. Possui
curvatura

na parte frontal do assento para
evitar

o estrangulamento na corrente
sangüínea. - Espuma injetada
anatomicamente em poliuretano
flexível microcelular de alta
resistência, isento de CFC, com
densidade controlada de 45 a 55
Kg/m^ com
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mm de espessura média. -
Revestimento do assento em
CEC,

formado por costuras laterais e
centrais em desenho próprio,
fixado

por grampos com acabamento

zincado. - Contra capa do
assento

injetadas em polipropileno
copolímero texturizado na cor
preta, montadas por grampos
com acabamento zincado,
auxiliando em futuras

manutenções. - A fixação do
assento no mecanismo é

feita com parafusos sextavados
Grau 5 SAE J429 do tipo
flangeado com travamecânica no
flange, na bitola Vít"x 20 fpp e
porcas de garra
encravadas e rebitadas na

madeira.

BRAÇOS - Apoia braços e corpo
do

braço em poüpropüeno
copolímero
injetado texturizado na cor preta,
com estrutura vertical em formato

de "L" fabricada em chapa de aço
estrutural ASTW A36 com 50,50
mm de largura e 6,35 mm de
espessura, pintada, com 7
posições de regulagem de altura
feita

por botão injetado em Poliamida
6,
totalizando 85 mm de curso. A

estrutura vertical em formato de

possui 2 furos oblongos,
permitindo
ajuste horizontal por parafuso
com

utilização de chave com curso de
25

mm em cada braço durante a
montagem do braço no assento. -
A

fixação do braço no assento é
feita

com parafusos sextavados Grau
5
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SAE J429 do tipo flangeado com
trava mecânica no flange, na
bitola %"x 20 fpp e porcas de
garra encravadas e rebitadas na
madeira do assento.

MECANISMO - Mecanismo com

sistema reclinador do encosto

com 6

lâminas de frenagem, de
estrutura

monobloco, soldado por processo
MIG em célula robotizada, com
assento fixo e com inclinação fixa
com 3° de inclinação e 2 furações
para fixação do assento com
distância entre centros de

125 X 125 mm e 160 x 200 mm.

Suporte do encosto com
reguíagem de 16 altura
automática através de catraca

com 12 posições, totalizando 80
mm de curso, recoberto por capa
injetada em polipropüeno
copolímero. Inclinação do
encosto com 20^" de curso semi-

clrcular acionado por alavanca,
obtendo-se infinitas posições,
com molas para o retorno
automático do encosto, e ajuste
automático na frenagem do
reclinador.

- Alavanca de acionamento do

sistema reclinador do encosto

possui duas formas de
acionamento. Ao ser

movimentada para cima a mesma
possibilita uma reguíagem fina do
encosto enquanto a alavanca
permanecer acionada pelo
usuário. Ao ser movimentada

para baixo a
alavanca permanece acionada
sem a ação do usuário e permite
que o

encosto fique em movimento livre
até que o usuário puxe
novamente a

alavanca para a posição neutra
aonde ela irá frenar o mecanismo

na posição desejada.
Acionamento da coluna gás feita
por alavanca independente
injetada em Poliacetal.
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mecanismo

possui peça plástica de
acabamento e proteção das
lâminas do reclinador em

Polipropüeno Copolímero injetado
na cor preta. - Possui sistema de
encaixe

da coluna através de cone Morse.

COLUNA - Coluna central

desmontável fixada por encaixe
cônico fabricada em tubo de aço
SAE 1010/1020 redondo com

50,80 mm de diâmetro e 1,50 mm
de espessura de parede,
rolamento/mancai axial de
giro, arruela de aço temperado de
alta resistência, bucha mancai de
giro Injetada em Pollacetal e
recaiibrada na montagem,
sistema de regulagem de altura
da cadeira por coluna de mola à
gás DIN EN 16955 Classe 4 com
115 mm de curso nominal com

tolerância de 5 mm para mais ou
para menos, quando medida
montada, devido à compressão
dos componentes.
Sistema de regulagem de altura
da

cadeira por coluna de mola agás.

Capa telescópica injetada em
polipropüeno copolímero
texturizado

17 na cor preta, dividido em 3
partes

encaixadas, usado para
protegera
coluna. - Possui sistema de

montagem na base e no
mecanismo por encaixecone
Morse. BASE - Base giratória
desmontável com aranha de 5

hastes fabricada com tubos de
aço SAE 1010/1020 retangular
20x30 mm e 1,50 mm de
espessura de parede, soldadas
com cone central fabricado em

tubo aço SAE 1010/1020 redondo
com 57,15 mm de diâmetro e

2,25 mm
de espessura de parede. Pino do
rodízio fabricado com aço
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trefilado

SAE 1213 redondo com 10 mm

de

diâmetro soldado na extremidade
da

haste em furos do tipo flangeado,
evitando que se soltem, coberta
por

poiaina injetada em polipropileno
copolímero na cor preta com
sistema

de encaixe plástico entre cone da
aranha e a coluna, apoiada sobre
5

rodízios de giro duplo com 50 mm
de

diâmetro em nylon com capa,
esfera

metálica inserida na estrutura,
que

facilita o giro, banda de rolagem
em

nylon para uso em carpetes,
tapetes esimilares. - Montagem
do rodízio na

base é feito diretamente sobre o

pino
soldado na aranha sem utilização
de

buchas de adaptação. - Possui
sistema de montagem da coluna
na

base por encaixe cone Morse.
ACABAMENTO - Os

componentes
metálicos pintados possuem
tratamento de superfície através
de

banho nanocerâmico por spray,
executado em linha continua

automática, sem uso de produtos
clorados para desengraxe, e com
posterior tratamento de efluentes,
de

acordo com as normas

ambientais

vigentes, proporcionando melhor
proteção contra corrosão e
excelente

ancoragem da tinta. - A tinta
utilizada

para a pintura é em pó, do tipo
híbrida (poliéster - epóxh.
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05

06

07

garantindo
resistência a radiação e
resistência

química, W-eco, atendendo
norma

Européia RoHS, isenta de metais
pesados, nas cores disponíveis
para

linha, com camada média de 60

mícrons de espessura. Todas as
peças são curadas em estufa
com

esteira de movimentação
contínua à

temperatura de 200° C.

DIMENSÕES APROXIMADAS
DA CADEIRA Altura

Total da Cadeira: 925-1120 mm

Profundidade Total da Cadeira:

660

745 mm Largura Total da
Cadeira: 660
mm Extensão Vertical do

Encosto: 465 mm Largura do
Encosto: 450 mm Largura do
Assento: 485 mm

Profundidade da Superfície do
Assento: 465 mm Altura do

Assento: 465 - 580 mm.

LONGARINA 3 LUGARES, em
polipropileno, Medidas
aproximadas: assento: 146,5 x
A40,5 cm; por assento - Encosto:
L46 X ASO,5 cm; por assento

Cadeira empílhável,
confeccionada em tubo de aço
oblongo, com encaixes laterais
para transformar em

longarina. Assento e encosto em
polipropileno na cor
preta. Peso suportado: 150 kg.
Garantia 12 meses

CADEIRA FIXA C/PÉS EM SEM
BRAÇOS Cadeira executiva
aproximação pé em "S" com as
seguintes especificações:
ENCOSTO - Estrutura injetada
em polipropileno copolímero
estruturado com nervuras, borda
de ancoragem da cola e canal

20

un 899,00

299,00

799,00
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para grampos. Possui curvatura
anatômica 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 resistência, isento de
CFC, com densidade controlada

de 45 a 55 Kg/m'^ com 40 mm de
espessura média. - Revestimento
do encosto em couríssimo fixado

por grampos com acabamento
zincado. - Contra capa do
encosto injetada em polipropileno
copolímero texturizado na cor
preta, montada por encaixe,
auxiliando em futuras

manutenções. - Suporte do
encosto fabricado em chapa de
aço estrutural ASTM A36 com
76,20 mm de largura e 6,35 mm
de espessura, curvada e
nervurada à frio para aumentar a
resistência. - A fixação da mola
no encosto é feita com parafusos
sextavados Grau 5 SAE J429 do

tipo flangeado com trava
mecânica no flange, na bitola
14"x 20 fpp e porcas de garra
encravadas e rebitadas no

plástico. - A fixação do conjunto
encosto e mola no assento é feita

com parafusos sextavados Grau
5 SAE J429 do tipo flangeado
com trava mecânica no flange, na
bitola 'A"x 20 fpp e porcas de
garra encravadas e rebitadas na
madeira do assento. ASSENTO -

Assento fabricado em

compensado multilaminado
resinado, moldado

anatomicamente a quente com 13
mm de espessura. Possui
curvatura na parte frontal do
assento para evitar o
estrangulamento na corrente
sangüínea. - Espuma injetada
anatomicamente em poliuretano
flexível microcelular de alta

resistência, isento de CFC, com
densidade controlada de 50 a 60

Kg/m'^ com 50 mm de espessura
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média. - Revestimento do

assento em couríssimo fixado por
grampos com acabamento
zincado. - Contra capa do
assento injetada em poliproplleno
copolímero texturizado na cor
preta, montada por grampos com
acabamento zincado, auxiliando
em futuras manutenções. - A
fixação do assento na estrutura é
feita com parafusos sextavados
Grau 5 SAE J429 do tipo
flangeado com trava mecânica no
flange, na bitola Wx 20 fpp e
porcas de garra encravadas e
rebitadas na madeira.

ESTRUTURA - Estrutura formada

por tubo de aço SAE 1010/1020
redondo com 25,40 mm de

diâmetro e 2,25 mm de

espessura de parede, curvada à
frio, executado e calibrado por
máquina CNC. -Travessas de
fixação do assento fabricadas em
chapa de aço SAE 1020 com
4,76 mm de espessura. - A união
das travessas na estrutura da

cadeira é feita por processo de
solda do tipo MIG em célula
robotizada formando uma

estrutura única para posterior
montagem. - Assento fixo com
inclinação fixa entre -2® e -T e
furos de fixação com distância
entre centro de 160x200mm. -

Sapatas de suporte do pé
injetadas em Polipropiíeno
Copolímero na cor preta, com
cantos arredondados, sapata
frontal anti tombamento, fixadas à
estrutura por rebite de alumínio
do tipo repuxado. ACABAMENTO
-  Os componentes metálicos
pintados possuem tratamento de
superfície através de banho
nanocerâmico por spray,
executado em linha automática,
sem uso de produtos clorados
para desengraxe, e com posterior
tratamento de efluentes, de
acordo com as normas

ambientais vigentes,
proporcionando melhor proteção
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contra corrosão e excelente

ancoragem da tinta, evitando
assim o descolamento da

mesma. -A tinta utilizada para a
pintura é em pó, do tipo híbrida
(poliéster - epóxi), W-eco,
atendendo norma Européia
RoHS, Isenta de metais pesados,
na cor preto liso semi-brilho, com
camada média de 60 mícrons de

espessura. Todas as peças são
curadas em estufa com esteira de

movimentação contínua à
temperatura de 200° C.

DIMENSÕES APROXIMADAS
DA CADEIRA: Altura Total da

Cadeira: 860 mm Profundidade

Total da Cadeira: 610 mm

Largura Total da Cadeira: 465
mm Largura do Encosto: 425 mm
Profundidade da Superfície do
Assento: 430 mm Largura do
Assento: 465 mm Altura do
Assento: 470 mm Extensão

Vertical do Encosto: 350 mm

Mesa auxiliar para material
ginecológico com tampa e
prateleira em chapa de aço inox
20 de acabamento
polido, pés em tubo de 1 X 1,20
mm, pés providos de
rodas giratórias de 3" de diâmetro
com aro de rodas de

polietileno, extremidades sem
arestas. Fixação da
prateleira seja por solda com
acabamento liso.
Medindo aproximadamente 0,40
X 0,60 X 0,80 m.Com rodízio.
Garantia de 1(um) ano. Fabricado
de acordo com
Padrões Internacionais de
Qualidade, Normas da
ABNT, Apresentar Registro no
MS/ANVISA.

ESTANTE DE AÇO COM 6
PRATELEIRAS

Medidas aproximadas:
Altura total; 198cm

Largura total: 92.5cm
Profundidade total: 42cm
ARMARIO DE AÇO, Quantidade
de prateleiras: 04
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Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

e  excelente I i I I

399,00

1299,00

Planalto/RR 08.09.2022
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MUNICÍPIO DE PLANALTO
CNPJ: 76.460.526/0001-16

HWfg F°"®- (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101ÃÍtIPvaü E-mail: planalto(3)planalto.pr.gov.br
Mumcipio DE Praça São Francisco de Assis, 1583

85750-000 PLANALTO - PARANÁ
-  Quantidacde de portas: 02 | |
-  Chapa das prateleiras: 26
(0,45mm)
- Chapa das travas: 20 (0,90mm)
- Dimensões (ALP/cm): 198 x 90
X  40

- Pintura: Eletrostática / Epóxi
-  Peso suportado: 30Kg por
prateleira
COM CHAVE

COR CINZA

VALOR TOTAL: R$

Prazo de Entrega:

Validade da Proposta:

Data: de de 2022.

Prazo para resposta = 03 dias úteis.

ASSINATURA COM CARIMBO

JANE

MARIA

COM IRA

N:02616

646978

Assinado de forma

digital por JANE MARIA
COMIRAN:02616646978

DN:c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=AC SOLUTI Múltipla
v5,

0U=29180757000196,

ou=Presencial,
oü=Certlficado PFAl,
cn=JANE MARIA

COMIRAN:02616646978

Dados: 2022.09.24

08:31:22 -03'00'
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Para;

Prefeitura Municipal de Planalto
Planalto-Pr.

06.336.209/0001-07
903.08300-05

RD Comércio de Móveis Ltda

ORÇAMENTO lL
Rua Tenente Camargo, 1956

85.601-610 • Francisco Beltrão-PR.

Atendendo sua solicitação apresentamos nossa proposta comercial, conforme abaixo discriminado:

ITEM DESCRIÇÃO UND QTDE
VALOR

UNITÁRIO
VALOR

TOTAL

01

MESA EM L 120x160cm C/GAVETEIRO MÓVEL
Mesa estação de trabalho em L tampo e laterais em MDP 25mm e
PAINEL FRONTAL EM MDP ISMM.

Medidas: 120/160 x 60/60 x 74cm.
Cor padrão: Cinza / Cinza.
GAVETEIRO móvel 02 GAVETAS E 01 GAVETÃO CORPO EM MDP ISMM,
LATERAIS E FRONTES DE GAVETAS EM MDF ISMM.

Medidas: 37,7 x 45 x 63cm.
Cor padrão: Cinza / Cinza.

Un 05 1.738,00 8.690,00

02

ARMARIO / BALCAO BAIXO 02 PORTAS
Armário baixo fechado com 02 porta de abrir, tampo em MDP
25mm, corpo, portas e prateleiras internas em MDP IBmm.
Medidas: 90 x 50 x 74,3 cm.
Cor padrão: Cinza / Cinza.

Un 04 744,00 2.976,00

03

CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS
Cadeira fixa assento e encosto com espuma injetada sem costura,
estrutura metálica tipo "S" acabamento pintura epóxi a pó, sem
APOIO DE BRAÇOS.

Medidas:

Altura Total da Cadeira: 860 mm

Profundidade Total DA Cadeira: 610 mm

Largura Total da Cadeira: 465 mm

Largura do Encosto: 425 mm

Profundidade da Superfície do Assento: 430 mm
Largura do Assento: 465 mm

Altura do Assento: 470 mm

Extensão Vertical do Encosto: 350 mm

Un 02 852,00 1.704,00

04

POLTRONA DIRETOR GIRATÓRIA C/ APOIO DE BRAÇOS
Poltrona diretor giratória assento e encosto com espuma
injetada com costura gomada, base com haste METÁLICA E PISTÃO A
GÁS, SISTEMA DE RECLINADOR NO ENCOSTO, APOIO DE BRAÇOS COM
regulagem de altura.

Medidas:

Altura Total da Cadeira: 925-1120 mm
Profundidade Total da Cadeira: 660 - 745 mm
Largura Total da Cadeira: 660 mm
Extensão Vertical do Encosto: 465 mm
Largura do Encosto: 450 mm
Largura do Assento: 485 mm
Profundidade da Superfície do Assento: 465 mm
Altura do Assento: 465 - 580 mm

Un 04 1.551,00 6.204,00

05

LONGARINA 03 LUGARES
LoNGARINA 03 LUGARES COM ASSENTO E ENCOSTO INJETADO EM
POLIPROPILENO INJETADO NA COR PRETA.

Estrutura metálica tubo 30x50mm acabamento com pintura epóxi
Un 06 795,00 4.770,00

cfnso
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A PÓ NA COR PRETA.

Medidas:

Assento

Largura: 465 mm

Altura: 405 mm

Encosto

Largura: 460 mm

Altura: 305 mm

06

CADEIRA FIXA

Cadeira fixa empilhável

Estrutura metâuca tubo oblongo 16x30mm acabamento com

pintura epóxi a pó na cor preta com encaixe lateral para

transformar em longarina.

Assento e encosto injetado em poupropileno injetado n cor

preta.

Medidas:

Assento

Largura: 465 mm

Altura: 405 mm

Encosto

Largura; 460 mm

Altura: 305 mm

Un 20 261,00 5.220,00

07

ESTANTE DE AÇO 06 PRAT 42CM
Estante de aço, desmontável, com 06 prateleiras com 40
REGULAGENS DE ALTURA, DOBRAS DUPLAS NAS LATERAIS E TRIPLAS NAS

PARTES FRONTAIS E POSTERIORES, 04 COLUNAS EM PERFIL L DE
30x30MM com sapatas plásticas, reforço na parte INTERNA DAS
PRATELEIRAS, MEDINDO NO MÍNIMO 13x50x955MM, ESTRUTURA
CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO N® 20 (0,90MM) NAS COLUNAS E N®
26 (0,45mm) nas prateleiras. Capacidade de carga 20 kg
DISTRIBUÍDOS POR PRATELEIRA. MEDIDAS MÍNIMAS: ALTURA 1980MM,
Largura 920mm, Profundidade 420mm. Acabamento com pintura
ELETROSTÂTICA A PÓ NA COR CiNZA. ACOMPANHA PARAFUSOS COM
PORCAS SEXTAVADAS.

Un 03 543,00 1.629,00

08

ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS:
Armário de aço medindo 198cm alt X 90cm larg X 40cm prof aço
CHAPA MISTA 24/26 COM 02 PORTAS DE ABRIR COM CHAVE E FECHADURA
EMBUTIDA DE TAMBOR CILÍNDRICO COM 02 PONTOS DE TRAVAMENTO
SUPERIOR E INFERIOR, DOBRADIÇAS INTERNAS, 04 PRATELEIRAS
INTERNAS COM REFORÇO E REGULAGEM DE ALTURA, ACABAMENTO EM

PINTURA ELETROSTÂTICA EPÓXI A PÓ COR CINZA. - CAPACIDADE DE CARGA
25kg distribuídos por prateleira.

ÜN 03 1.896,00 5.688,00

Validade da Proposta: A proposta terá vaüdade de 15 (Quinze) dias, a partir da data de

APRESENTAÇÃO.

Prazo de Entrega: Os produtos serão entregues em até 45 (Quarenta e cinco) dias após confirmação.

Condições de Pagamento: O pagamento será 30 (trinta) dias após emissão da nota fiscal.

O preço proposto acima contempla todas as despesas necessárias ao pleno fornecimento, tais como os
ENCARGOS (obrigações SOCIAIS, IMPOSTOS, TAXAS, ETC), COTADOS SEPARADOS E INCIDENTES SOBRE O
FORNECIMENTO.

Francisco Beltrão (PR), 16 de Setembro de 2022.

0ÍD51
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Francisco Beltrão (PR), 15 de Setembro de 2022.

J.G Móveis e Máquinas Ltda

Rua São Paulo, 919 - Centro

85.601-010- Francisco Beltrão - Pr.

46 3524.1995 -maqglll@maqgill.com.br

CNPJ9SM1341/0001.6S . mu Esr )21.0)023-86

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO

Planalto-PR.

Prezados Senhores,

Conforme vossa solicitação, fornecemos através do presente preços e condições das
mercadorias abaixo relacionadas:

Descrição

MESA L 120x16Qcm C/GAVETEIRO MÓVEL C/CHAVE

Com a seguinte composição: Tampo constituído em MDP de
25mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa

pressão texturizado em ambas as faces, borda que acompanha
todo o contorno do tampo em PS 3mm de espessura, colada a
quente pelo sistema holt-melt, com raio mínimo de 2,5mm.
Dotado com 1 passa cabo de diâmetro de 60mm em poliestireno
injetado de alto impacto. Painel frontal em MDP de 15mm de
espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão
texturizado em ambas as faces. Bordas horizontais com
acabamento em PS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo
sistema holt-melt. Painel frontal fixado aos pés laterais e pé
central da mesa, com cavilhas, parafusos minifix de aço e buchas
em nylon. Pés Painel em MDP de 25mm de espessura, revestida
em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em
ambas as faces, bordas com acabamento em PS 0,7mm de
espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Pé Central,
formado pela união de duas peças com auxílio de cavilhas,
parafusos minifix de aço e buchas em nylon, resultando em um
formato em L, constituídos em MDP de 25mm de espessura,
revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado
em ambas as faces, bordas com acabamento em PS 0,7mm de
espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Utiliza-se de
sistema distanciador produzido em Zamac, com altura de 20mm
para unir tampo e pés laterais, fixado com parafusos,
possibilitando a montagem do tampo "L" dupla face, para direita
ou esquerda. Pés contem sapatas reguláveis em PVC rígido com
diâmetro de 22mm, cuja função será contornar eventuais
desníveis de piso. Medidas: 120/160 x 60/60 x 74cm. Cor padrão:
Cinza/Cinza.

Gaveteiro volante 02 gavetas e 01 gavetâo com tampo
confeccionada em MDP, de 25mm de espessura, revestida em
laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as
faces, bordas com acabamento na cor branco PP 2 mm e nas
demais cores é de PS 2 mm de espessura, colada a quente pelo
sistema holt-melt. Caixaria toda confeccionada em MDP, de
18mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa
pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento
na cor branco PP 0,7mm e nas demais cores é de PS 0,7mm de
espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Gavetas
internas confeccionados em MDP, de ISmm de espessura,

móveis residenciais | móveis para escritório

Valor

Unitário
Valor Total

1.679,00 8.395,00
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revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa

pressão texturizado com bordas com acabamento na cor branco
PP 0,7 mm e nas demais cores é de PS 0,7mm de espessura,
colada a quente pelo sistema holt-melt, com uma delas contendo
haste em aço de espessura 3,2mm para pastas suspensas. 02
Frentes de Gaveta e 01 Frente de Gavetão confeccionadas em

MDP, de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico
de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com
acabamento na cor branco PP 0,7mm e nas demais cores é de PS
0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt.
Sistema de fixação utilizando cavilhas, buchas plásticas e minifix.
Deslizantes de abertura total em todas gavetas, utilizando na sua
confecção chapas dobradas de 1,2mm de espessura no
componente que é fixado junto a caixaria e no componente
deslizante usa chapa de 0,9mm, que vai fixado junto a gaveta, já
no gavetão utiliza um deslizante com chapas de 1,5 e 1,2
respectivamente. Puxadores em Poliestireno com entre furos de
128mm, com 2 dobras 90° totalizando altura de 25mm e largura
total de 142mm. Fechadura com travamento simultâneo das 3
gavetas, com 2 chaves dobráveis. Rodízios de 05Omm com chapa
de fixação na base reforçada de 1,9mm de espessura. Medidas:
37,7 X 45 X 63cm. Cor padrão: Cinza / Cinza.

MESA nr Pi PAINEL DIR/ESQ
MD 005

391108

391107

391108

391loè
391111

391113

391121

120/120

140/140

16(^160
120/140

12a/16CÍ
140/160

X €0/60x74
X 60/60x74

X 60/60x 74
X 60/60x74

X60/50 X 74
X 60/60x74

Xj80/80X74

€AVETEiRO VOLANTE 02

GAVETAS 01 GAVETÃO

90732 37,7 X 63 X45

02 04 Un

ARMÁRIO / BALCÃO BAIXO 90cm C/PORTAS
Com a seguinte composição: Tampo confeccionada em MDP, de
25mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa
pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento
em PS 2mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-
melt. Caixaria toda confeccionada em MDP, de 18mm de
espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão
texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento em PS
0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt.
Sistema de fixação utiizando cavilhas, buchas plásticas e minifix.
Configurado com 1 prateleira confeccionadas em MDP, de 18mm
de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa
pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento
em PS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-
melt, apoiada por meio de cunha plástica em aço tambor minifix
no interior, para aperto de minifix fixado junto à lateral do
armário, com opção de 3 tipos de altura para cada prateleira. 02
Portas confeccionadas em MDP, de 18mm de espessura,
revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado
em ambas as faces, bordas com acabamento em PS 0,7mm de

móveis residenciais | móveis para escritório

692,00 2.768,00
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espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Dobradiças
baixas de abertura da porta em 110°. Puxadores em Poliestireno
com entre furos de 128mm, com 2 dobras 90° totalizando altura
de 25mm e largura total de 142mm e travamento das portas por
uma única fechadura. Utiliza sapatas reguláveis fixadas na base
por meio de bucha metálica. Medidas: 90 x 50 x 74,3 cm. Cor
padrão: Cinza/Cinza.

ARMARIO BAIXO 02

PORTAS MD 022

391503 80 X 50x74,3

391504 90 X 50x74,3

391522 80 X 63x74,3

391523 90 X 63x74,3

Os documentos abaixo relacionados deverão ser anexados a Proposta de Preços sob pena de desclassificação:

-NBR 13961 - GAVETEIROS E ARMÁRIOS

-NBR 13966-MESAS

-NBR 15786-CALLCENTER

-NBR 13967 - ESTAÇÃO DE TRABALHO

-NBR 5841 - GRAU DE EMPOLAMENTO DE SUPERFÍCIES PINTADAS

-NBR ISO 4628 - AVALIAÇÃO DO GRAU DE ENFERRUJAMENTO

-NBR 9050 - ACESSIBILIDADE

-NBR 8094 - NÉVOA SALINA 1200 HORAS

-NBR 8095 - CAMARA ÚMIDA 1200 HORAS

-NBR 8096 - DIÓXIDO DE ENXOFRE 1200 HORAS

-NBR 10443 - TINTAS E VERNIZES-ESPESSURA DA PELÍCULA EM SUPERFÍCIES RUGOSAS
-NBR 11003 - TINTAS - ADERÊNCIA

-DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 05 ANOS PARA OS MÓVEIS

-CERTIFICADO DE REGULARIDADE IBAMA

-I.S.O 9001

-I.S.O 14001

Item Qtde Descrição

POLTRONA DIRETOR GIRATÓRIA C/MECANISMO S.R.g E
APOIO DE BRAÇOS
ENCOSTO

- Encosto fabricado em compensado multilaminado resinado,

moldado anatomicamente a quente com espessura de 13 mm de
espessura média. Possui curvatura anatômica no encosto de

Unitário

1.407,00 5.628,00

móveis residenciais j móveis para escritório
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forma à permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar,

adaptando-se melhor à coluna vertebral.

- Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível

microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade

controlada de 45 a 55 Kg/m^ com 60 mm de espessura média,
- Revestimento do encosto em CEC, formado por costuras laterais
e centrais em desenho próprio, fixado por grampos com

acabamento zincado.

- Contra capa do encosto injetada em polipropileno copolímero

texturizado na cor preta, montadas por parafusos, auxiliando em
futuras manutenções.

- A fixação do encosto no mecanismo é feita com parafusos

sextavados Grau 5 SAE J429 do tipo flangeado com trava
mecânica no flange na bitola Va"x 20 fpp e porcas de garra
encravadas e rebitadas na madeira.

ASSENTO

- Assento fabricado em compensado multilaminado resinado,

moldado anatomicamente a quente com 14 mm de espessura
média. Possui curvatura na parte frontal do assento para evitar o
estrangulamento na corrente sangüínea.

- Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível

microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade

controlada de 45 a 55 Kg/m' com 60 mm de espessura média.
- Revestimento do assento em CEC, formado por costuras laterais

e centrais em desenho próprio, fixado por grampos com

acabamento zincado.

- Contra capa do assento injetadas em polipropileno copolímero

texturizado na cor preta, montadas por grampos com
acabamento zincado, auxiliando em futuras manutenções.
- A fixação do assento no mecanismo é feita com parafusos
sextavados Grau 5 SAE J429 do tipo flangeado com trava
mecânica no flange, na bitola lA"x 20 fpp e porcas de garra
encravadas e rebitadas na madeira.

BRAÇOS

- Apoia braços e corpo do braço em polipropileno copolímero
injetado texturizado na cor preta, com estrutura vertical em

formato de "L" fabricada em chapa de aço estrutural ASTM A36
com 50,50 mm de largura e 6,35 mm de espessura, pintada, com
7 posições de regulagem de altura feita por botão injetado em
Poliamida 6, totalizando 85 mm de curso. A estrutura vertical em

formato de "L" possui 2 furos oblongos, permitindo ajuste
horizontal por parafuso com utilização de chave com curso de 25
mm em cada braço durante a montagem do braço no assento.
- A fixação do braço no assento é feita com parafusos sextavados
Grau 5 SAE J429 do tipo flangeado com trava mecânica no flange,
na bitola 14"x 20 fpp e porcas de garra encravadas e rebitadas na
madeira do assento.

MECANISMO

móveis residenciais | móveis para escritório
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- Mecanismo com sistema reclinador do encosto com 6 lâminas

defrenagem, de estrutura monobloco, soldado por processo MIG
em célula robotizada, com assento fixo e com inclinação fixa com
3® de inclinação e 2 furações para fixação do assento com
distância entre centros de 125 x 125 mm e 160 x 200 mm. Suporte
do encosto com regulagem de altura automática através de

catraca com 12 posições, totalizando 80 mm de curso, recoberto

por capa injetada em polipropileno copolímero. Inclinação do
encosto com 20° de curso semi-circular acionado por alavanca,
obtendo-se infinitas posições, com molas para o retorno
automático do encosto, e ajuste automático na frenagem do
reclinador.

- Alavanca de acionamento do sistema reclinador do encosto

possui duas formas de acionamento. Ao ser movimentada para
cima a mesma possibilita uma regulagem fina do encosto
enquanto a alavanca permanecer acionada pelo usuário. Ao ser
movimentada para baixo a alavanca permanece acionada sem a
ação do usuário e permite que o encosto fique em movimento
livre até que o usuário puxe novamente a alavanca para a posição
neutra aonde ela irá frenar o mecanismo na posição desejada.
- Acionamento da coluna gás feita por alavanca Independente
injetada em Poliacetal.

- O mecanismo possui peça plástica de acabamento e proteção
das lâminas do reclinador em Polipropileno Copolímero injetado
na cor preta.

- Possui sistema de encaixe da coluna através de cone Morse.

COLUNA

- Coluna central desmontável fixada por encaixe cõnico fabricada
em tubo de aço SAE 1010/1020 redondo com 50,80 mm de
diâmetro e 1,50 mm de espessura de parede, rolamento/mancai
axial de giro, arruela de aço temperado de alta resistência, bucha
mancai de giro injetada em Poliacetal e recalibrada na

montagem, sistema de regulagem de altura da cadeira por
coluna de mola à gás DIN EN 16955 Classe 4 com 115 mm de

curso nominal com tolerância de 5 mm para mais ou para menos,
quando medida montada, devido à compressão dos
componentes.

- Sistema de regulagem de altura da cadeira por coluna de mola
àgás.

- Capa telescópica injetada em polipropileno copolímero
texturizado na cor preta, dividido em 3 partes encaixadas, usado
para protegera coluna.

- Possui sistema de montagem na base e no mecanismo por
encaixe cone Morse.

BASE

- Base giratória desmontável com aranha de 5 hastes fabricada
com tubos de aço SAE 1010/1020 retangular 20x30 mm e 1,50
mm de espessura de parede, soldadas com cone central

fabricado em tubo aço SAE 1010/1020 redondo com 57,15 mm

móveis residenciais \ móveis para escritório
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de diâmetro e 2,25 mm de espessura de parede. Pino do rodízio

fabricado com aço trefilado SAE 12'13 redondo com 10 mm de

diâmetro soldado na extremidade da haste em furos do tipo

flangeado, evitando que se soltem, coberta por polaina injetada

em polipropileno copolímero na cor preta com sistema de

encaixe plástico entre cone da aranha e a coluna, apoiada sobre

5 rodízios de giro duplo com 50 mm de diâmetro em nylon com

capa, esfera metálica inserida na estrutura, que facilita o giro,

banda de rolagem em nylon para uso em carpetes, tapetes e

similares.

- Montagem do rodízio na base é feito diretamente sobre o pino

soldado na aranha sem utilização de buchas de adaptação.

- Possui sistema de montagem da coluna na base por encaixe

cone Morse.

ACABAMENTO

- Os componentes metálicos pintados possuem tratamento de

superfície através de banho nanocerâmico por spray, executado

em linha continua automática, sem uso de produtos clorados

para desengraxe, e com posterior tratamento de efluentes, de

acordo com as normas ambientais vigentes, proporcionando

melhor proteção contra corrosão e excelente ancoragem da

tinta.

- A tinta utilizada para a pintura é em pó, do tipo híbrida (poliéster

- epóxi), garantindo resistência a radiação e resistência química,

W-eco, atendendo norma Européia RoHS, isenta de metais

pesados, nas cores disponíveis para linha, com camada média de

60 mícrons de espessura. Todas as peças são curadas em estufa

com esteira de movimentação contínua à temperatura de 200° C.

DIMENSÕES APROXIMADAS DA CADEIRA

Altura Total da Cadeira: 925-1120 mm

Profundidade Total da Cadeira: 660 - 745 mm

Largura Total da Cadeira: 660 mm

Extensão Vertical do Encosto: 465 mm

Largura do Encosto: 450 mm

Largura do Assento: 485 mm

Profundidade da Superfície do Assento: 465 mm

Altura do Assento: 465 - 580 mm

móveis residenciais | móveis para escritório
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Os documentos abaixo relacionados deverão ser anexados a Proposta de Preços sob pena de desclassificação:
-Laudo Técnico emitido por Ergonomista, Médico do Trabalho ou Engenheiro de Segurança do Trabalho, conforme
Norma Regulamentadora NR 17, indicando quais requisitos da Norma o Produto atende. Deve possuir também, a
Documentação comprobatória e respectiva assinatura do profissional responsável pela Análise Técnica e emissão do

Documento supracitado;

-Termo de Garantia de 6 (seis) anos contra defeitos de fabricação na estrutura metálica, emitido pelo fabricante;
-Relatório de Ensaio e/ou Laudo de Conformidade com a Norma ABNT NBR 10443/2008 - Tintas e Vernizes -

Determinação da Espessura da Película Seca sobre Superfícies Rugosas - Emitido por laboratório acreditado pelo
INMETRO;

-Relatório de Ensaio e/ou Laudo de Conformidade com a Norma ABNT NBR 8094:1983 - Corrosão por Exposição à Névoa
Salina, de no mínimo 500 horas, avaliando: ABNT NBR 5841/2015 - Determinação do Grau de Empolamento de
Superfícies Pintadas, com Resultado Final: dO/tO; e, ABNT NBR ISO 4628-3/2015 - Tintas e Vernizes - Avaliação do Grau
de Enferrujamento, com Resultado Final: RIO - Emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO;
-Relatório de Ensaio e/ou Laudo de Conformidade com a Norma ABNT NBR 8537/2015 - Espuma flexível de poliuretano
- Determinação da Densidade;

-Relatório de Ensaio e/ou Laudo de Conformidade com a Norma ABNT NBR 8619/2015 - Espuma flexível de poliuretano
- Determinação da Resilíència;

-Relatório de Ensaio e/ou Laudo de Conformidade com a Norma ABNT NBR 8910/2016 - Espuma flexível de poliuretano
- Determinação da resistência à compressão;

-Relatório de Ensaio e/ou Laudo de Conformidade com a Norma ABNT NBR 9178/2015 - Espuma flexível de poliuretano
- Determinação das Características de Queima;

04 02

CADEIRA FIXA C/PÉS EM "S" SEM BRAÇOS
Cadeira executiva aproximação pé em "S" com as seguintes
especificações:
ENCOSTO

- Estrutura injetada em polipropileno copolímero estruturado

com nervuras, borda de ancoragem da cola e canal para
grampos. Possui curvatura anatômica 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 resistência, isento de CFC, com densidade

controlada de 45 a 55 Kg/m^ com 40 mm de espessura média.
- Revestimento do encosto em couríssimo fixado por grampos
com acabamento zincado.

- Contra capa do encosto injetada em polipropileno copolímero
texturizado na cor preta, montada por encaixe, auxiliando em

futuras manutenções.

- Suporte do encosto fabricado em chapa de aço estrutural ASTM
A36 com 76,20 mm de largura e 6,35 mm de espessura, curvada
e nervurada à frio para aumentar a resistência.

- A fixação da mola no encosto é feita com parafusos sextavados
Grau 5 SAE J429 do tipo flangeado com trava mecânica no flange,
na bitola 14"x 20 fpp e porcas de garra encravadas e rebitadas no

plástico.

779,00 1.558,00

móveis residenciais | móveis para escritório
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- A fixação do conjunto encosto e mola no assento é feita com

parafusos sextavados Grau 5 SAE J429 do tipo flangeado com

trava mecânica no flange, na bitola %"x 20 fpp e porcas de garra

encravadas e rebitadas na madeira do assento.

ASSENTO

- Assento ftibricado em compensado multilaminado resinado,

moldado anatômica mente a quente com 13 mm de espessura.
Possui curvatura na parte frontal do assento para evitar o

estrangulamento na corrente sangüínea.

- Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível

microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade

controlada de 50 a 60 Kg/m^ com 50 mm de espessura média.
- Revestimento do assento em couríssimo fixado por grampos

com acabamento zincado.

- Contra capa do assento injetada em polipropileno copolímero

texturizado na cor preta, montada por grampos com

acabamento zincado, auxiliando em futuras manutenções.
- A fixação do assento na estrutura é feita com parafusos
sextavados Grau 5 SAE J429 do tipo flangeado com trava
mecânica no flange, na bitola %"x 20 fpp e porcas de garra
encravadas e rebitadas na madeira.

ESTRUTURA

- Estrutura formada por tubo de aço SAE 1010/1020 redondo com
25,40 mm de diâmetro e 2,25 mm de espessura de parede,

curvada à frio, executado e calibrado por máquina CNC.
-Travessas de fixação do assento fabricadas em chapa de aço SAE
1020 com 4,76 mm de espessura.

- A união das travessas na estrutura da cadeira é feita por
processo de solda do tipo MIG em célula robotizada formando

uma estrutura única para posterior montagem.

- Assento fixo com inclinação fixa entre -2° e -T e furos de fixação
com distância entre centro de 160x200mm.

- Sapatas de suporte do pé injetadas em Polipropileno
Copolímero na cor preta, com cantos arredondados, sapata
frontal anti tombamento, fixadas à estrutura por rebite de
alumínio do tipo repuxado.

ACABAMENTO

- Os componentes metálicos pintados possuem tratamento de
superfície através de banho nanocerâmico por spray, executado
em linha automática, sem uso de produtos clorados para
desengraxe, e com posterior tratamento de efluentes, de acordo
com as normas ambientais vigentes, proporcionando melhor

proteção contra corrosão e excelente ancoragem da tinta,
evitando assim o descolamento da mesma.

- A tinta utiiizada para a pintura é em pó, do tipo híbrida (poliéster
- epóxi), W-eco, atendendo norma Européia RoHS, isenta de
metais pesados, na cor preto liso semi-brilho, com camada média

de 60 mícrons de espessura. Todas as peças são curadas em

móveis residenciais | móveis para escritório
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estufa com esteira de movimentação contínua à temperatura de
200° C.

DIMENSÕES APROXIMADAS DA CADEIRA:

Altura Total da Cadeira: 860 mm

Profundidade Total da Cadeira: 610 mm

Largura Total da Cadeira: 465 mm

Largura do Encosto: 425 mm

Profundidade da Superfície do Assento: 430 mm

Largura do Assento: 465 mm

Altura do Assento: 470 mm

Extensão Vertical do Encosto: 350 mm

Os documentos abaixo relacionados deverão ser anexados a Proposta de Preços sob pena de desclassifícação:
-Laudo Técnico emitido por Ergonomista, Médico do Trabalho ou Engenheiro de Segurança do Trabalho, conforme
Norma Regulamentadora NR 17, indicando quais requisitos da Norma o Produto atende. Deve possuir também, a
Documentação comprobatória e respectiva assinatura do profissional responsável pela Análise Técnica e emissão do
Documento supracitado;

-Termo de Garantia de 6 (seis) anos contra defeitos de fabricação na estrutura metálica, emitido pelo fabricante;
-Declaração indicando revenda autorizada a prestar manutenção/assistência nos produtos cotados;
-Relatório de Ensaio e/ou Laudo de Conformidade com a Norma ABNT NBR 10443/2008 - Tintas e Vernizes -
Determinação da Espessura da Película Seca sobre Superfícies Rugosas - Emitido por laboratório acreditado pelo
INMETRO;

-Relatório de Ensaio e/ou Laudo de Conformidade com a Norma ABNT NBR 11003:2009 - Tintas - Determinação da
Aderência - Emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO;
-Relatório de Ensaio e/ou Laudo de Conformidade com a Norma ABNT NBR 8094:1983 - Corrosão por Exposição à Névoa
Salina, de no mínimo 500 horas, avaliando: ABNT NBR 5841/2015 - Determinação do Grau de Empolamento de
Superfícies Pintadas, com Resultado Final: dO/tO; e, ABNT NBR ISO 4628-3/2015 - Tintas e Vernizes - Avaliação do Grau
de Enferrujamento, com Resultado Final: RiO - Emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO;
-Relatório de Ensaio e/ou Laudo de Conformidade com a Norma ABNT NBR 8095:2015 - Corrosão por Exposição à
Atmosfera Úmida Saturada, de no mínimo 400 horas, avaliando: ABNT NBR 5841/2015 - Determinação do Grau de
Empolamento de Superfícies Pintadas, com Resultado Final: dO/tO; e, ABNT NBR ISO 4628-3/2015 - Tintas e Vernizes -
Avaliação do Grau de Enferrujamento, com Resultado Final: RiO - Emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO;
-Licença de Operação da Empresa fabricante das cadeiras;

-Certificado de Regularidade e Certidão Negativa de Débitos do Ibama da Empresa fabricante das cadeiras;
-Relatório de Ensaio emitido por laboratório de que a Espuma é Isenta CFC;
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-Relatório de Ensaio e/ou Laudo de Conformidade com a Norma ABNT NBR 8537/2015 - Espuma flexível de poliuretano

- Determinação da Densidade;

-Relatório de Ensaio e/ou Laudo de Conformidade com a Norma ABNT NBR 8619/2015 - Espuma flexível de poliuretano

- Determinação da Resiliência;

-Relatório de Ensaio e/ou Laudo de Conformidade com a Norma ABNT NBR 8797/2017 - Espuma flexível de poliuretano

- Determinação da Deformação permanente à compreensão;

-Relatório de Ensaio e/ou Laudo de Conformidade com a Norma ABNT NBR 8910/2016 - Espuma flexível de poliuretano

- Determinação da resistência à compressão;

-Relatório de Ensaio e/ou Laudo de Conformidade com a Norma ABNT NBR 9178/2015 - Espuma flexível de poliuretano

- Determinação das Características de Queima;

-Relatório de Ensaio e/ou Laudo de Conformidade com a Norma ABNT NBR 9176/2016 - Espuma flexível de poliuretano

- Determinação da força de indentação;

-Relatório de Ensaio e/ou Laudo de Conformidade com a Norma ABNT NBR 9177/2015 - Espuma flexível de poliuretano

- Determinação da fadiga dinâmica;

-Relatório de Ensaio e/ou Laudo de Conformidade com a Norma ABNT NBR 14961/2016-Espuma flexível de poliuretano

- Determinação do teor de cinzas;

-Relatório de Ensaio e/ou Laudo de Conformidade com a Norma ABNT NBR 8515/2016 - Espuma flexível de poliuretano

- Determinação da resistência à tração;

-Relatório de Ensaio e/ou Laudo de Conformidade com a Norma ABNT NBR 8516/2015 - Espuma flexível de poliuretano

- Determinação da resistência ao rasgamento;

-Certificado de Conformidade com a Norma ABNT NBR 13962:2018 - Emitido por organismo certificador de produto,
acreditado pelo INMETRO.

Item Qtde Descrição

LONGARiNA 3 LUGARES

Longarina assento e encosto em poliproplleno injetado,
estrutura metálica tubo 30x50mm, acabamento com pintura
epóxi na cor preta e ponteiras injetadas.
Medidas aproximadas: assento: L 46,5 x A 40,5 cm; por assento -
Encosto: L 46 x A 30,5 cm; por assento.

Valor

Unitário
Valor Total

819,00 4.914,00

CADEIRA FIXA

Cadeira empilhável, confeccionada em tubo de aço oblongo,
com encaixes laterais para transformar em longarina. Assento e
encosto em polipropileno na cor preta. Peso suportado: 150 kg.
Garantia 12 meses.

06 I 20 279,00
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07 03

ESTANTE DE ACO 06 PRAT 42cm!

Estante de aço, desmontável, com 06 prateleiras com 40
regulagens de altura, dobras duplas nas laterais e triplas nas
partes frontais e posteriores, 04 colunas em perfil L de BOxBOmm
com sapatas plásticas, reforço na parte interna das prateleiras,
medindo no mínimo 1 Bx50x955mm, estrutura confeccionada em
chapa de aço n° 20 (0,90mm) nas colunas e n° 26 (0,45mm) nas
prateleiras. Capacidade de carga 20 kg distribuídos por prateleira.
Medidas mínimas: Altura 1980mm, Largura 920mm,
Profundidade 420mm. Acabamento com pintura eletrostática a
pó na cor Cinza. Acompanha parafusos com porcas sextavadas.

579,00 1.737,00

08 03

ARMÁRIO DE AÇO 02 PORTAS:
Armário de aço 02 portas com as seguintes especificações:
Armário de aço medindo 198cm alt X 90cm larg X 40cm prof aço
chapa mista 24/26 com 02 portas de abrir com chave e fechadura
embutida de tambor cilíndrico com 02 pontos de travamento
superior e inferior, dobradiças internas, 04 prateleiras internas
com reforço e reguiagem de altura, acabamento em pintura
eletrostática epóxi a pó cor cinza. ■ Capacidade de carga 25kg
distribuídos por prateleira.

1.953,00 5.859,00
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Validade da Proposta

Prazo de Entrega

Condição de Pagamento

30 Dias

Até 60 dias após confirmação

30 dias

Certos de correspondermos às expectativas, permanecemos a disposição para

esclarecimentos sobre o conteúdo do presente, e desde já enviamos nossas,

Cordiais Saudações.

MAQGItL-J.GJ^^â$'éMáquinas Ltda
João Natal Gaóáia^^cio-gerente
CPF - RG n° 1.202.190-9 SSP/Pr

185.041.341/0001-68
MAQGILL J. & MÓVEIS
E MÁQUINAS LTDA.

Rua SÃO Paük). 919
Centrü CEP 85601-010

Lfranciaco Beltrfio

móveis residenciais 1 móveis para escritório
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MUNICÍPIO DE PLANALTO
CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101
E-maíl: planalto@planalto.pr.gov.br
Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANA

PROPOSTA DE PREÇOS

OBJETO: Aquisição de móveis para a Secretaria Municipal de Saúde, para utilização nas UBS,
visando equipar e/ou substituir mobiliário antigo e danificado, bem como melhorar a ambiência nas
salas de atendimento a população, e adequação dos espaços de atendimento.

EMPRESA: ITAMAR MAURi MULLER ME

TELEFONE: (46)25551050

CNPJ: 07260725/0001-68

ENDEREÇO: AV. RIO GRANDE DO SUL1168

CIDADE: PLANALTO ESTADO: PR.

ITEM DESCRIÇÃO/
ESPECIFICAÇÃO

Poltrona com encosto

reclinável, estrutura em
madeira, percintas elásticas,
espuma de densidade real d-
28;

Revestimento em corino,
material lavável e

impermeável;

Estofada com espuma em toda
sua estrutura (encosto,
assento e apoio para os
braços; almofadas fixas;

suporta 150 kg;

Medidas aproximadas:

altura 96 cm;

largura 96 cm;

profundidade 90 cm;

altura do assento ao chão 45

cm;

Cor: nude.

QUANT V. UNIT. 1 V. TOTAL

6.500,00 6.500,00

Cadeira em polipropileno ou
02 pollcarbonato; 850,00 3.400,00

Planalto/PR 14.09.2022 , ^ 0§§Í'^



MUNICÍPIO D

município de planalto
CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101
E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br
Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANA

Encosto para as costas em
formato arredondado com

espaços vazados, empilhável
e de fácil limpeza;

Medidas aproximadas;
profundidade: 55 cm;

largura: 54 cm;

altura total: 82 cm;

altura do chão até o assento:

48 cm;

altura do chão até o braço: 67
cm;

profundidade interna
assento: 42 cm;

do

largura interna do assento: 44
cm;

peso suportado: 130 kg.

cor nude.

VALOR TOTAL; R$ 9.900,00

Prazo de Entrega: 30 DIAS

Validade da Proposta:60 DIAS

Data14 de SETEMBRO de 2022.

Prazo para resposta = 03 dias úteis.

ASSINATU )MyCARII

Planalto/PR 14.09.2022
OOGG
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Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda."
FONE (46) 3536-6378 - E-mail: anamichele@hotmaii.com

Prefeitura Municipal de Planalto/RR

Diante da solicitação, emitimos o presente

ORÇAMENTO

DESCRIÇÃO/
ESPECIFICAÇÃO

MESA L 120x160cm C/GAVETEIRO MÓVEL C/CHAVE Com a seguinte composição:
Tampo constituído em MDP de 25mm de espessura, revestida em laminado meiâmínico de
baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda que acompanha todo o contorno do
tampo em PS 3mm de espessura, colada a quente pelo sistema hoit-meit, com raio mínimo
de 2,5mm. Dotado com 1 passa cabo de diâmetro de 60mm em poiiestireno Injetado de alto
impacto. Painel frontal em MDP de IS mm de espessura,revestida em laminado meiâmínico
de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas horizontais com acabamento em
PS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema hoit-meit. Painel frontal fixado aos
pés laterais e pé central da mesa, com cavilhas, parafusos minifix de aço e buchas em
nyíon. Pés Painel em MDP de 25mm de espessura, revestida em laminado meiâmínico de
baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento em PS 0,7mm de
espessura, colada a quente pelo sistema hoit-meit. Pé Central, formado pela união de duas
peças com auxilio de cavilhas, parafusos minifix de aço e buchas em nyion, resultando em
um formato em L, constituídos em MDP de 25mm de espessura, revestida em laminado
meiâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento em
OS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema hoit-meit. Utiiiza-se de sistema
distanciador produzido em Zamac, com altura de 20mm para unir tampo e pés laterais,
fixado com parafusos, possibilitando a montagem do tampo "L" dupla face, para direita ou
esquerda. Pés contem sapatas reguláveis em PVG rígido com diâmetro de 22mm, cuja
função será contornar eventuais desníveis de piso. Medidas; 120/160 x 60/60 x 74cm. Cor
padrão: Cinza / Cinza. Gaveteiro volante 02 gavetas e 01 gavetão com tampo
confeccionada em MDP, de 25mm de espessura, revestida em laminado meiâmínico de
baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento na cor branco PP
2 mm e nas demais cores é de OS 2 mm de espessura, colada a quente pelo sistema hoit-
meit. Caixaria toda confeccionada em MDP, de 18mm de espessura, revestida em laminado
meiâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento na
cor branco PP 0,7mm e nas demais cores é de PS 0,7mm de espessura, colada a quente
pelo sistema hoit-meit. Gavetas internas confeccionados em MDP, de 15mm de espessura,
revestido em ambas as faces laminado meiâmínico de baixa pressão texturizado com
bordas com acabamento na cor branco PP 0,7 mm e nas demais cores é de OS 0,7 mm de
espessura, colada a quente pelo sistema hoit-meit, com uma delas contendo haste em aco
de esoessura 3.2mm para pastas suspensas. 02 Frentes de Gaveta e 01 Frente de Gavetão
confeccionadas em MDP, de 18mm de espessura, revestida em laminado meiâmínico de
baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento na cor branco PP
0,7mm e nas demais cores é de PS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema
holt-melt. Sistema de fixação utilizando cavilhas, buchas plásticas e minifix. Deslizantes de
abertura total em todas gavetas, utilizando na sua confecção chapas dobradas de l,2mm
de espessura no componente que é fixado junto a caixaria e no componente deslizante usa
chapa de 0,9mm, que vai fixado junto a gaveta, já no gavetão utiliza um deslizante com
chapas de 1,5 e 1,2 respectivamente. Puxadores em Poiiestireno com entre furos de
128mm, com 2 dobras 90° totalizando altura de 25mm e largura total de 142mm. Fechadura
com travamento simultâneo das 3 gavetas, com 2 chaves dobráveis. Rodízios de OSOmm
com chapa de fixação na base reforçada de l,9mm de espessura. Medidas; 37,7 X 45 X
63cm. Cor padrão: Cinza / Cinza. I
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Diva para exame clinico adulto, estrutura tubular em aço redondo, leito estofado revestido
em courvim, cabeceira reclinável em até 4 posições através de cremalheira pés com
ponteiras plásticas, pintura eletrostática a pó epoxi, comprimento 1,85x0,80x0,80 Mesa de
exames clínicos com estrutura tubular metálica esmaltada na cor branca (pintura epóxi ou
eletrostática), leito acolchoado em espuma de poliuretano de 1^ qualidade, revestido em
courvin, na cor azul, cabeceira reclinável manualmente através de cremalheira, pés com
ponteira de borracha. Acompanha suporte para lençol de papel de 50 mm. Dimensões
aproximadas de 1,85 m de comprimento X 0,80 m de largura X 0,80 de altura. Garantia de
1(um) ano. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da
ABNT, Apresentar Registro no MS/ANVISA.
ARMÁRIO / BALCÂC) BAIXO 9Qcm C/PORTAS Com a seguinte composição: Tampo
confeccionada em MDP, de 25mm de espessura, revestida em laminado meíâmínico de
baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento em PS 2mm de
espessura, colada a quente pelo sistema holtmelt. Calxaria toda confeccionada em MDP,
de 18mm de espessura, revestida em laminado meíâmínico de baixa pressão texturizado
em ambas as faces, bordas com acabamento em OS 0,7mm de espessura, colada a quente
pelo sistema holt-melt. Sistema de fixação utiizando cavilhas, buchas plásticas e minifix.
Configurado com 1 prateleira confeccionadas em MDP, de 18mm de espessura, revestida
em laminado meíâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com
acabamento em OS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holtmelt, apoiada
por meio de cunha plástica em aço tambor minifix no interior, para aperto de minifix fixado
junto à lateral do armário, com opção de 3 tipos de altura para cada prateleira. 02 Portas
confeccionadas em MDP, de 18mm de espessura, revestida em laminado meíâmínico de
baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento em OS 0,7mm de
espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Dobradiças baixas de abertura da porta
em 110°. Puxadores em Poliestireno com entre furos de 128mm, com 2 dobras 90°
totalizando altura de 25mm e largura total de 142mm e travamento das portas por uma
única fechadura. Utiliza sapatas reguláveis fixadas na base por meio de bucha metálica.
Medidas: 90 x 50 x 74,3 cm. Cor padrão:Cinza/Cinza.
POLTRONA DIRETOR GIRATÓRIA C/MECANISMO S.R.E E APOIO DE BRAÇOS
ENCOSTO - Encosto fabricado em compensado multilaminado resinado, moldado
anatomicamente a quente com espessura de 13 mm de espessura média. Possui curvatura
anatômica no encosto de forma à permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar,
adaptando-se melhora coluna vertebral. - Espuma Injetada anatomicamente em poliuretano
flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 45 a
55 Kg/m com 60 mm de espessura média. - Revestimento do encosto em CEC, formado
por costuras laterais e centrais em desenho próprio, fixado por grampos com acabamento
zincado. - Contra capa do encosto injetada em polipropileno copolímero texturizado na cor
preta, montadas por parafusos, auxiliando em futuras manutenções. - A fixação do encosto
no mecanismo é feita com parafusos sextavados Grau 5 SAE J429 do tipo flangeado com
trava mecânica no flange na bitola V4"x 20 fpp e porcas de garra encravadas e rebitadas
na madeira. ASSENTO - Assento fabricado em compensado multilaminado resinado,
moldado anatomicamente a quente com 14 mm de espessura média. Possui curvatura na
parte frontal do assento para evitar o estrangulamento na corrente sangüínea. - Espuma
injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de
CFC, com densidade controlada de 45 a 55 Kg/m'^ com 60 mm de espessura média.
Revestimento do assento em CEC, formado por costuras laterais e centrais em desenho
próprio, fixado por grampos com acabamento zincado. - Contra capa do assento injetadas
em polipropileno copolímero texturizado na cor preta, montadas por grampos com
acabamento zincado, auxiliando em futuras manutenções. - A fixação do assento no
mecanismo é feita com parafusos sextavados Grau 5 SAE J429 do tipo flangeado com
travamecânica no flange, na bitola Vít"x 20 fpp e porcas de garra encravadas e rebitadas
na madeira. BRAÇOS - Apoia braços e corpo do braço em polipropüeno copolímero injetado
texturizado na cor preta, com estrutura vertical em formato de "L" fabricada em chapa de

Página 2 de 5 t,



Comercio de Móveis e Equipamentos Ltda.'

FONE (46) 3536-6378 - E-mail: anamichele@hotmaÍi.com

aço estrutural ASTM A36 com 50,50 mm de largura e 6,35 mm de espessura, pintada, com
7 posições de regulagem de altura feita por botão injetado em Poliamida 6, totalizando 85
mm de curso. A estrutura vertical em formato de "L" possui 2 furos oblongos, permitindo
ajuste horizontal por parafuso com utilização de chave com curso de 25mm em cada braço
durante a montagem do braço no assento. - A fixação do braço no assento é feita
com parafusos sextavados Grau 5 SAE J429 do tipo flangeado com trava mecânica no
flange, na bitola %"x 20 fpp e porcas de garra encravadas e rebitadas na madeira do
assento. MECANISMO - Mecanismo com sistema reclinador do encosto com 6 lâminas de
frenagem, de estrutura monobloco, soldado por processo MIG em célula robotizada, com
assento fixo e com inclinação fixa com 3° de inclinação e 2 furações para fixação do assento
com distância entre centros de 125 x 125 mm e 160 x 200 mm. Suporte do encosto com
regulagem de 16 altura automática através de catraca com 12 posições, totalizando 80 mm
de curso, recoberto por capa injetada em polipropüeno copolímero. Inclinação do encosto
com 20° de curso semi-circular acionado por alavanca, obtendo-se infinitas posições, com
molas para o retorno automático do encosto, e ajuste automático na frenagem do reclinador,
- Alavanca de acionamento do sistema reclinador do encosto possui duas formas de
acionamento. Ao ser movimentada para cima a mesma possibilita uma regulagem fina do
encosto enquanto a alavanca permanecer acionada pelo usuário. Ao ser movimentada para
baixo a alavanca permanece acionada sem a ação do usuário e permite que o encosto fique
em movimento livre até que o usuário puxe novamente a alavanca para a posição neutra
aonde ela irá frenar o mecanismo na posição desejada. - Acionamento da coluna gás feita
por alavanca independente injetada em Poliacetal. - O mecanismo possui peça plástica de
acabamento e proteção das lâminas do reclinador em Polipropüeno Copolímero injetado na
cor preta. - Possui sistema de encaixe da coluna através de cone Morse. COLUNA - Coluna
central desmontável fixada por encaixe cônico fabricada em tubo de aço SAE 1010/1020
redondo com 50,80 mm de diâmetro e 1,50 mm de espessura de parede, rolamento/mancai
axial de giro, arruela de aço temperado de alta resistência, bucha mancai de giro Injetada
em Poliacetal e recaiibrada na montagem, sistema de regulagem de altura da cadeira por
coluna de mola à gás DIN EN 16955 Classe 4 com 115 mm de curso nominal com tolerância
de 5 mm para mais ou para menos, quando medida montada, devido á compressão dos
componentes. - Sistema de regulagem de altura da cadeira por coluna de mola agás. - Capa
telescópica injetada em polipropileno copolímero texturizado 17 na cor preta, dividido em 3
partes encaixadas, usado para protegera coluna. - Possui sistema de montagem na base e
no mecanismo por encaixecone Morse. BASE - Base giratória desmontável com aranha de
5 hastes fabricada com tubos de aço SAE 1010/1020 retangular 20x30 mm e 1,50 mm de
espessura de parede, soldadas com cone central fabricado em tubo aço SAE 1010/1020
redondo com 57,15 mm de diâmetro e 2,25 mm de espessura de parede. Pino do rodízio
fabricado com aço trefilado SAE 1213 redondo com 10 mm de diâmetro soldado na
extremidade da haste em furos do tipo flangeado, evitando que se soltem, coberta por
polaina injetada em polipropileno copolímero na cor preta com sistema de encaixe plástico
entre cone da aranha e a coluna, apoiada sobre 5 rodízios de giro duplo com 50 mm de i
diâmetro em nylon com capa, esfera metálica inserida na estrutura, que facilita o giro, banda
de rolagem em nylon para uso em carpetes, tapetes esimilares. Montagem do rodízio na
base é feito diretamente sobre o pino soldado na aranha sem utilização de buchas de
adaptação. — Possui sistema de montagem da coluna na base por encaixe cone Morse.
ACABAMENTO - Os componentes metálicos pintados possuem tratamento de superfície
através de banho nanocerâmico por spray, executado em linha continua automática, sem
uso de produtos clorados para desengraxe, e com posterior tratamento de efluentes, de
acordo com as normas ambientais vigentes, proporcionando melhor proteção contra
corrosão e excelente ancoragem da tinta. - A tinta utilizada para a pintura é em pó, do tipo
híbrida (poliéster - epóxi), garantindo resistência a radiação e resistência química. W-eco,
atendendo norma Européia RoHS, isenta de metais pesados, nas cores disponíveis para
linha, com camada média de 60 mícrons de espessura. Todas as peças são curadas em
estufa com esteira de movimentação contínua á temperatura de 200° 0. DIMENSÕES
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APROXIMADAS DA CADEIRA Altura Total da Cadeira: 925-1120 mm Profundidade Total
da Cadeira: 660-745 mm Largura Total da Cadeira: 660 mm Extensão Vertical do Encosto:
465 mm Largura do Encosto: 450 mm Largura do Assento: 485 mm Profundidade da
Superfície do Assento: 465 mm Altura do Assento: 465 - 580 mm.
LONGARINA 3 LUGARES, em polipropileno, Medidas aproximadas: assento: 146,5 x A40,5
cm; por assento - Encosto: L46 x A30.5 cm; por assento
Cadeira empilhável, confeccionada em tubo de aço oblongo, com encaixes laterais para
transformar em longarina. Assento e encosto em polipropileno na cor preta. Peso
suportado: 150 kg. Garantia 12 meses

CADEIRA FIXA C/PES EM SEM BRAÇOS Cadeira executiva aproximação pé em "S" com
as seguintes especificações: ENCOSTO - Estrutura injetada em polipropileno copolimero
estruturado com nervuras, borda de ancoragem da cola e canal para grampos. Possui
curvatura anatômica de forma a permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar,
adaptando-se melhor à coluna vertebral. - Espuma injetada anatomicamente em poiiuretano
flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 45 a
55 Kg/m'^ com 40 mm de espessura média. - Revestimento do encosto em couríssimo
fixado por grampos com acabamento zincado. Contra capa do encosto injetada em
polipropileno copolimero texturizado na cor preta, montada por encaixe, auxiliando em
futuras manutenções. - Suporte do encosto fabricado em chapa de aço estrutural ASTM
A36 com 76,20 mm de largura e 6,35 mm de espessura, curvada e nervurada à frio para
aumentar a resistência. - A fixação da mola no encosto é feita com parafusos sextavados
Grau 5 SAE J429 do tipo flangeado com trava mecânica no flange, na bitola 14"x 20 fpp e
porcas de garra encravadas e rebitadas no plástico. - A fixação do conjunto encosto e mola
no assento é feita com parafusos sextavados Grau 5 SAE J429 do tipo flangeado com trava
mecânica no flange, na bitola A"x 20 fpp e porcas de garra encravadas e rebitadas na
madeira do assento. ASSENTO - Assento fabricado em compensado multilaminado
resinado, moldado anatomicamente a quente com 13 mm de espessura. Possui curvatura
na parte frontal do assento para evitar o estrangulamento na corrente sangüínea. - Espuma
injetada anatomicamente em poiiuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de
CFC, com densidade controlada de 50 a 60 Kg/m'^ com 50 mm de espessura média. -
Revestimento do assento em couríssimo fixado por grampos com acabamento zincado. -
Contra capa do assento injetada em polipropileno copolimero texturizado na cor preta,
montada por grampos com acabamento zincado, auxiliando em futuras manutenções. - A
fixação do assento na estrutura é feita com parafusos sextavados Grau 5 SAE J429 do tipo
flangeado com trava mecânica no flange, na bitola Wx 20 fpp e porcas de garra encravadas
e rebitadas na madeira. ESTRUTURA - Estrutura formada por tubo de aço SAE 1010/1020
redondo com 25,40 mm de diâmetro e 2,25 mm de espessura de parede, curvada à frio,
executado e calibrado por máquina CNC. -Travessas de fixação do assento fabricadas em
chapa de aço SAE 1020 com 4,76 mm de espessura. - A união das travessas na estrutura
da cadeira é feita por processo de solda do tipo MIG em célula robotizada formando uma
estrutura única para posterior montagem. - Assento fixo com inclinação fixa entre -2° e -T e
furos de fixação com distância entre centro de 160x200mm. - Sapatas de suporte do pé
injetadas em Polipropileno Copolimero na cor preta, com cantos arredondados, sapata
frontal anti tombamento, fixadas à estrutura por rebite de alumínio do tipo repuxado.
ACABAMENTO - Os componentes metálicos pintados possuem tratamento de superfície
através de banho nanocerâmico por spray, executado em linha automática, sem uso de
produtos clorados para desengraxe, e com posterior tratamento de efluentes, de acordo
com as normas ambientais vigentes, proporcionando melhor proteção contra corrosão e
excelente ancoragem da tinta, evitando assim o descolamento da mesma. -A tinta utilizada
para a pintura é em pó, do tipo híbrida (poliéster - epóxi), W-eco, atendendo norma Européia
RoHS, isenta de metais pesados, na cor preto liso semi-brilho, com camada média de 60
mícrons de espessura. Todas as peças são curadas em estufa com esteira de
movimentação contínua à temperatura de 200° C. DIMENSÕES APROXIMADAS DA
CADEIRA: Altura Total da Cadeira: 860 mm Profundidade Total da Cadeira: 610 mm

1.274,00

383,00

741,00
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Largura Total da Cadeira: 465 mm Largura do Encosto: 425 mm Profundidade da Superfície
do Assento: 430 mm Largura do Assento: 465 mm Altura do Assento: 470 mm Extensão
Vertical do Encosto: 350 mm

Mesa auxiliar para material ginecoiógico com tampa e prateleira em chapa de aço inox 20
de acabamento polido, pés em tubo de 1 X 1,20 mm, pés providos de rodas giratórias de 3"
de diâmetro com aro de rodas de polietileno, extremidades sem arestas. Fixação da
prateleira seja por solda com acabamento liso. Medindo aproximadamente 0,40 X 0,60 X
0,80 m.Com rodízio. Garantia de 1(um) ano. Fabricado de acordo com Padrões
Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, Apresentar Registro no MS/ANVISA.
ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS Medidas aproximadas: Altura total: 198cm
Largura total: 92.5cm Profundidade total: 42cm

ARMARIO DE AÇO, Quantidade de prateleiras: 04 - Quantidade de portas: 02 Chapa das
prateleiras: 26 (0,45mm) Chapa das travas: 20 (0,90mm) Dimensões (ALP/cm): 198 x 90 x
40 Pintura: Eletrostática / Epóxl - Peso suportado: 30Kg por prateleira COM CHAVE COR
CINZA

1.240,00

580,00

1.742,00

Os itens cotados apresentam valores unitários. A presente proposta é válida por 30 (trinta) dias. Prazo

de entrega 60 (sessenta) dias. Prazo para pagamento 30 (trinta) dias.

Dois Vizinhos, 08 de setembro de 2022. ^ ,
IH MÜV hVXjClT Lnu
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MUNICÍPIO DE PLANALTO
CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101
E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br
Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANA

PROPOSTA DE PREGOS

OBJETO: Aquisição de móveis para a Secretaria Municipal de Saúde, para utilização nas UBS,
visando equipar e/ou substituir mobiliário antigo e danificado, bem como melhorar a ambiência
nas salas de atendimento a população, e adequação dos espaços de atendimento.

EMPRESA: Pl&OÍl} PlUllt-t f
TELEFONE:

CNPJ:

FMnERECO: R TO ^ ■ PO W)
f^inARF- L-U-' ESTADO: r fL

ITEM

01

DESCRIÇÃO/
ESPECIFICAÇÃO

120x160cm

Com

espessura,

laminado

MESA L

C/GAVETEIRQ

MÓVEL C/CHAVE
seguinte
composição: Tampo constituído
em

MOR de 25mm de
revestida em

meiãmínico de baixa pressão
texturizado em ambas as faces,

borda que acompanha todo o
contorno do tampo em PS 3mm
de

espessura, colada a quente pelo
sistema hoit-meit, com raio
mínimo de 2,5mm. Dotado com 1
passa cabo de diâmetro de 60mm
em poiiestireno Injetado de alto
impacto. Painel frontal em MDP
de IS mm de espessura,revestida
em laminado meiãmínico de
baixa pressão texturizado em
ambas

as faces. Bordas horizontais com
acabamento em PS 0,7mm de
espessura, colada a quente pelo
sistema hoit-meit. Painel frontal
fixado aos pés laterais e pé
central da mesa, com cavilhas,
parafusos minifix de aço e buchas
em nylon. Pés Painel em MDP de
25mm de espessura, revestida
em laminado meiãmínico de
baixa pressão texturizado em

QUANT ÜN

1^00^

Un

V. UNIT. V. TOTAL

Planalto/PR 08.09.2022
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ambas

as faces, bordas com
acabamento em PS 0,7mm de
espessura, colada a quente pelo
sistema hoit-meit. Pé
Centrai, formado pela união de
duas

peças com auxílio de cavilhas,
parafusos minifix de aço e buchas
em nylon, resultando em um
formato em L, constituídos em

I MDP de 25mm de espessura,
revestida em laminado
meiâmínico de baixa pressão
texturizado em ambas as faces,
bordas com acabamento em 08
0,7mm de espessura, colada a
quente pelo sistema hoit-meit.
Utiiiza-se de sistema distanciador
produzido em Zamac, com altura
de 20mm para unir
tampo e pés laterais, fixado com
parafusos, possibilitando a
montagem do tampo "L" dupla
face, para direita ou esquerda.
Pés contem sapatas reguláveis
em PVC rígido com diâmetro de
22mm, cuja função será
contornar eventuais desníveis de
piso. Medidas; 120/160 x 60/60 x
74cm. Cor
padrão; Cinza / Cinza. Gaveteiro
volante 02 gavetas e 01 gavetão
com tampo confeccionada em
MDP, de 25mm de espessura, |
revestida em laminado
meiâmínico de baixa pressão
texturizado em ambas as faces,
bordas com acabamento na cor

branco PP 2 mm e nas demais
cores é de PS
2 mm de espessura, colada a
quente
pelo sistema hoit-meit. Caixaria
toda

confeccionada em MDP, de
18mm de espessura, revestida
em laminado meiâmínico de
baixa pressão texturizado em
ambas as faces, bordas com
acabamento na cor branco PP
0,7mm e nas demais cores é de
PS 0.7mm de espessura, colada
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a quente pelo sistema hoit-meit.
Gavetas intemas confeccionados
em MDP, de
15mm de espessura, revestido
em

ambas as faces laminado
melamínico de baixa pressão
texturizado com

bordas com acabamento na cor
branco PP 0,7 mm e nas demais
cores é de OS 0,7 mm de
espessura, colada a
quente pelo sistema holt-melt,
com

uma delas contendo haste em

aço de espessura 3,2mm para
pastas
suspensas. 02 Frentes de Gaveta
e  01 Frente de Gavetão
confeccionadas em MDP, de

18mm de espessura, revestida
em laminado melâmínico de
baixa pressão texturizado em
ambas

as faces, bordas com
acabamento na cor branco PP
0,7mm e nas demais cores é de
PS 0,7mm de espessura, colada
a quente pelo sistema holt-melt.
Sistema de fixação utilizando
cavilhas, buchas plásticas e
minifix. Deslizantes de abertura

total em todas gavetas, utilizando
na sua confecção chapas
dobradas de l,2mm de espessura

no

componente que é fixado junto a
caíxaria e no componente
deslizante

usa chapa de 0,9mm, que vai
fixado

junto a gaveta, já no gavetão
utiliza um deslizante com chapas
de 1,5 e 1,2 respectivamente.
Puxadores em

Pollestireno com entre furos de

128mm, com 2 dobras 90°
totalizando altura de 25mm e

largura total de 142mm.
Fechadura com travamento
simultâneo das 3 gavetas, com 2
chaves dobráveis. Rodízios de
OSOmm com chapa de fixação na 1
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jase reforçada de l,9mm de
espessura. Medidas; 37,7 X 45 X
63cm. Cor padrão: Cinza / Cinza.

Diva para exame clinico adulto,
estrutura tubular em aço redondo,
leito estofado revestido em

courvim, cabeceira reclinável em
até 4 posições através de
cremalheira , pés com ponteiras
plásticas, pintura eletrostática a
pó epoxi, comprimento
1,85x0,80x0,80

Mesa de exames clínicos com

estrutura tubular
metálica esmaltada na cor branca

(pintura epóxi ou
eletrostática), leito acolchoado
em espuma de
poliuretano de 1® qualidade,
revestido em courvin, na

cor azul, cabeceira reclinável
manualmente através de
cremalheira, pés com ponteira de
borracha.

Acompanha suporte para lençol
de papel de 50 mm.
Dimensões aproximadas de 1,85
m  de comprimento X
0,80 m de largura X 0,80 de
altura. Garantia de 1(um)
ano. Fabricado de acordo com
Padrões Internacionais
de Qualidade, Normas da ABNT,
Apresentar Registro
no MS/ANVISA.

00

Un

ARMARIO / BALCAO BAIXO
9Qcm

C/PORTAS Com a seguinte
composição: Tampo
confeccionada em MDP, de

25mm de espessura,
revestida em laminado
melàmínico de baixa pressão
texturizado em ambas as faces,
bordas com acabamento em PS
2mm de espessura, colada a
quente pelo sistema holtmelt.
Caixaria

toda confeccionada em MDP, de
18mm de espessura, revestida

un

J,^Oo,co
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laminado melâmínico de baixa
pressão texturizado em ambas as
kces, bordas com acabamento
em OS 0,7mm de espessura,
colada a quente pelo sistema
holt-melt. Sistema de fixação
utiizando cavilhas, buchas
plásticas e minifix. Configurado
com 1 prateleira confeccionadas
em MDP, de
18mm de espessura, revestida
em

laminado melâmínico de baixa
pressão texturizado em ambas as
faces, bordas com acabamento
em OS 0,7mm de espessura,
colada a quente pelo sistema
holtmelt, apoiada por meio de
cunha plástica em aço tambor
minifix no interior, para aperto de
minifix fixado junto à lateral do
armário, com opção de 3 tipos de
altura para cada prateleira. 02
Portas confeccionadas em MDP,
de 18mm de espessura, revestida
em laminado melâmínico de
baixa pressão texturizado em
ambas as faces, bordas com
acabamento em OS 0,7mm de
espessura, colada a quente pelo
sistema holt-melt. Dobradiças
baixas de abertura da porta em
110°. Puxadores em Poliestíreno
com entre furos de 128mm, com
2 dobras 90° totalizando altura de
25mm e largura
total de 142mm e travamento das
portas por uma única fechadura.
Utiliza sapatas reguláveis fixadas
na base por meio de bucha
metálica. Medidas: 90 x 50 x 74.3
cm. Cor padrão:Cinza/Cinza.

POLTRONA DIRETOR
GIRATÓRIA
C/MECANISMO S.R.E E APOIO
DE
BRAÇOS ENCOSTO - Encosto
fabricado em compensado
multilaminado resinado, moldado
anatomicamente a quente com
espessura de 13 mm de

iiõO.OO ^,íf00'O^
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espessura

média. Possui curvatura
anatômica no encosto de forma à
permitir a
acomodação das regiões dorsal e
lombar, adapfando-se melhora
coluna vertebral. - Espuma
injetada
anatomicamente em polluretano
flexível microcelular de alta
resistência, isento de CFC, com
densidade controlada de 45 a 55
Kg/m com 60
mm de espessura média. -
Revestimento do encosto em

CEC,
formado por costuras laterais e
centrais em desenho próprio,
fixado

por grampos com acabamento
zincado. - Contra capa do
encosto

injetada em polipropüeno
copolímero
texturizado na cor preta,
montadas por parafusos,
auxiliando em futuras
manutenções. - A fixação do
encosto

no mecanismo é feita com
parafusos
sextavados Grau 5 SAE J429 do
tipo
flangeado com trava mecânica no
fiange na bitola V4"x 20 fpp e
porcas

de garra encravadas e rebitadas
na

madeira. ASSENTO - Assento
fabricado em compensado
multilaminado resinado, moldado
anatomicamente a quente com 14
mm de espessura média. Possui
curvatura

na parte frontal do assento para
evitar

o estrangulamento na corrente
sangüínea. - Espuma injetada
anatomicamente em poliuretano
flexível microcelular de alta
resistência, isento de CFC, com
densidade controlada de 45 a 55
Kq/m'^ com 60_

Planatto/PR 08.09.2022
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mm de espessura média. -
Revestimento do assento em

CEC,
formado por costuras laterais e
centrais em desenho próprio,
fixado

por grampos com acabamento
zincado. - Contra capa do
assento

injetadas em polipropileno
copoiímero texturizado na cor

1 preta, montadas por grampos
com acabamento zincado,
auxiliando em futuras
manutenções. - A fixação do
assento no mecanismo é
feita com parafusos sextavados
Grau 5 SAE J429 do tipo
flangeado com travamecânica no
flange, na bitola Vít"x 20 fpp e
porcas de garra
encravadas e rebitadas na

madeira.

BRAÇOS - Apoia braços e corpo
do

braço em polipropüeno
copoiímero
injetado texturizado na cor preta,
com estrutura vertical em formato
de "L" fabricada em chapa de aço
estrutural ASTM A36 com 50,50
mm de largura e 6,35 mm de
espessura, pintada, com 7
posições de regulagem de altura
feita

por botão injetado em Poliamida
6,
totalizando 85 mm de curso. A
estrutura vertical em formato de
"L"

possui 2 furos oblongos,
permitindo
ajuste horizontal por parafuso
com

utilização de chave com curso de
25

mm em cada braço durante a
montagem do braço no assento. -
A

fixação do braço no assento é
feita

com parafusos sextavados Grau
5
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SAE J429 do tipo flangeado com
trava mecânica no flange, na
bitola %"x 20 fpp e porcas de
garra encravadas e rebitadas na
madeira do assento.
MECANISMO - Mecanismo com
sistema reclinador do encosto
com 6
lâminas de frenagem, de
estrutura

monobloco, soldado por processo
MIG em célula robotlzada, com
assento fixo e com inclinação fixa
com 3" de inclinação e 2 furações
para fixação do assento com
distância entre centros de
125 X 125 mm e 160 x 200 mm.
Suporte do encosto com
regulagem de 16 altura
automática através de catraca
com 12 posições, totalizando 80
mm de curso, recoberto por capa
injetada em polipropüeno
copolímero. Inclinação do
encosto com 20° de curso semi-
circular acionado por alavanca,
obtendo-se infinitas posições,
com molas para o retomo
automático do encosto, e ajuste
automático na frenagem do
reclinador.

- Alavanca de acionamento do
sistema reclinador do encosto
possui duas formas de
acionamento. Ao ser
movimentada para cima a mesma
possibilita uma regulagem fina do
encosto enquanto a alavanca
permanecer acionada pelo
usuário. Ao ser movimentada
para baixo a !
alavanca permanece acionada
sem a ação do usuário e permite
que o
encosto fique em movimento livre
até que o usuário puxe
novamente a

alavanca para a posição neutra
aonde ela irá frenar o mecanismo
na posição desejada.
Acionamento da coluna gás feita
por alavanca independente
inietada em Poliacetal. - O
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mecanismo

possui peça plástica de
acabamento e proteção das
lâminas do reclinador em
Polipropüeno Copolímero injetado
na cor preta. - Possuí sistema de
encaixe

da coluna através de cone Morse.
COLUNA - Coluna central
desmontável fixada por encaixe
cônico fabricada em tubo de aço
SAE 1010/1020 redondo com
50,80 mm de diâmetro e 1,50 mm
de espessura de parede,
rolamento/mancai axial de
giro, arruela de aço temperado de
alta resistência, bucha mancai de
giro Injetada em Pollacetal e
recaiibrada na montagem,

sistema de regulagem de altura
da cadeira por coluna de mola à
gás DIN EN 16955 Classe 4 com
115 mm de curso nominal com
tolerância de 5 mm para mais ou
para menos, quando medida
montada, devido à compressão
dos componentes.
Sistema de regulagem de altura
da

cadeira por coluna de mola agás.

Capa telescópica injetada em
polipropileno copolímero
texturizado

17 na cor preta, dividido em 3 |
partes
encaixadas, usado para
protegera !
coluna. - Possui sistema de
montagem na base e no
mecanismo por encaixecone
Morse. BASE - Base giratória
desmontável com aranha de 5
hastes fabricada com tubos de
aço SAE 1010/1020 retangular
20x30 mm e 1,50 mm de
espessura de parede, soldadas
com cone central fabricado em
tubo aço SAE 1010/1020 redondo
com 57,15 mm de diâmetro e
2,25 mm
de espessura de parede. Pino do
rodízio fabricado com aço

Planalto/PR 08.09.2022
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trefilado

SAE 1213 redondo com 10 mm
de

diâmetro soldado na extremidade

da

haste em furos do tipo fiangeado,
evitando que se soltem, coberta
por

polaina injetada em polipropileno
copolímero na cor preta com
sistema

de encaixe plástico entre cone da
aranha e a coluna, apoiada sobre
5

rodízios de giro duplo com 50 mm
de

diâmetro em nylon com capa,
esfera

metálica inserida na estrutura,

que

facilita o giro, banda de rolagem
em

nylon para uso em carpetes,
tapetes esimilares. - Montagem
do rodízio na

base é feito diretamente sobre o

pino
soldado na aranha sem utilização
de

buchas de adaptação. - Possui
sistema de montagem da coluna
na

base por encaixe cone Morse.
ACABAMENTO - Os
componentes
metálicos pintados possuem
tratamento de superfície através
de

banho nanocerâmico por spray,
executado em linha continua

automática, sem uso de produtos
clorados para desengraxe, e com
posterior tratamento de efluentes,
de

acordo com as normas

ambientais

vigentes, proporcionando melhor
proteção contra corrosão e
excelente

ancoragem da tinta. - A tinta
utilizada

para a pintura é em pó, do tipo
híbrida (poliéster - epóxi),
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a  radiação e

W-eco, atendendo

garantindo
resistência

resistência

química,
norma

Européia RoHS, Isenta de metais
pesados, nas cores disponíveis
para

linha, com camada média de 60
mícrons de espessura. Todas as
peças são curadas em estufa
com

esteira de movimentação
contínua à
temperatura de 200° C.
DIMENSÕES APROXIMADAS
DA CADEIRA Altura

Total da Cadeira: 925-1120 mm
Profundidade Total da Cadeira:
660

745 mm Largura Total da
Cadeira: 660
mm Extensão Vertical do
Encosto: 465 mm Largura do
Encosto: 450 mm Largura do
Assento: 485 mm

Profundidade da Superfície do
Assento: 465 mm Altura do
Assento: 465 - 580 mm.

05

LONGARINA 3 LUGARES, em
polipropileno, Medidas
aproximadas: assento: 146,5 x
A40,5 cm; por assento - Encosto:
L46 X ASO,5 cm; por assento

900.00

un

^•i/COr00

06

07

Cadeira empilhável,
confeccionada em tubo de aço
oblongo, com encaixes laterais
para transformar em
longarina. Assento e encosto em
polipropileno na cor
preta. Peso suportado: 150 kg.
Garantia 12 meses

^30^00

20

CADEIRA FIXA C/PES EM SEM
BRAÇOS Cadeira executiva
aproximação pé em "S" com as
seguintes especificações:
ENCOSTO - Estrutura injetada
em polipropileno copolímero
estruturado com nervuras, borda

de ancoragem da cola e canal

^00'Oõ J.(:>00rO3
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para grampos. Possui curvatura
anatômica 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 resistência, isento de
CFC, com densidade controlada
de 45 a 55 Kg/m'^ com 40 mm de
espessura média. - Revestimento
do encosto em courissimo fixado
por grampos com acabamento
zincado. - Contra capa do
encosto injetada em polípropileno
copolímero texturizado na cor
preta, montada por encaixe,
auxiliando em futuras
manutenções. - Suporte do
encosto fabricado em chapa de
aço estrutural ASTM A36 com
76,20 mm de largura e 6,35 mm
de espessura, curvada e
nervurada à frio para aumentar a
resistência. - A fixação da mola
no encosto é feita com parafusos
sextavados Grau 5 SAE J429 do

tipo flangeado com trava
mecânica no flange, na bitola
14"x 20 fpp e porcas de garra
encravadas e rebitadas no

plástico. - A fixação do conjunto
encosto e mola no assento é feita
com parafusos sextavados Grau
5 SAE J429 do tipo flangeado
com trava mecânica no flange, na
bitola 'A"x 20 fpp e porcas de
garra encravadas e rebitadas na
madeira do assento. ASSENTO -
Assento fabricado em
compensado multilaminado
resinado, moldado
anatomicamente a quente com 13
mm de espessura. Possui
curvatura na parte frontal do
assento para evitar o
estrangulamento na corrente
sangüínea. - Espuma injetada
anatomicamente em poliuretano
flexível microcelular de alta
resistência, isento de CFC, com
densidade controlada de 50 a 60

Ka/m^ com 50 mm de espessura
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média. - Revestimento do

assento em courísslmo fixado por
grampos com acabamento
zincado. - Contra capa do
assento injetada em poliproplleno
copolímero texturizado na cor
preta, montada por grampos com
acabamento zincado, auxiliando

em futuras manutenções. - A
fixação do assento na estrutura é
feita com parafusos sextavados
Grau 5 SAE J429 do tipo
flangeado com trava mecânica no
flange, na bitola Wx 20 fpp e
porcas de garra encravadas e
rebitadas na madeira.
ESTRUTURA - Estrutura formada
por tubo de aço SAE 1010/1020
redondo com 25,40 mm de
diâmetro e 2,25 mm de
espessura de parede, curvada à
frio, executado e calibrado por
máquina CNC. -Travessas de
fixação do assento fabricadas em
chapa de aço SAE 1020 com
4,76 mm de espessura. - A união
das travessas na estrutura da
cadeira é feita por processo de
solda do tipo MIG em célula
robotizada formando uma

estrutura única para posterior
montagem. - Assento fixo com
inclinação fixa entre -2° e -T e
furos de fixação com distância
entre centro de 160x200mm. -

Sapatas de suporte do pé
injetadas em Polipropileno
Copolímero na cor preta, com
cantos arredondados, sapata
frontal anti tombamento, fixadas à
estrutura por rebite de alumínio
do tipo repuxado. ACABAMENTO
-  Os componentes metálicos
pintados possuem tratamento de
superfície através de banho
nanocerâmico por spray,
executado em linha automática,

sem uso de produtos clorados
para desengraxe, e com posterior
tratamento de efluentes, de

acordo com as normas

ambientais vigentes,
proporcionando melhor proteção

MUNICÍPIO DE PLANALTO
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contra corrosão e excelente
ancoragem da tinta, evitando
assim o descolamento da
mesma. -A tinta utilizada para a

)intura é em pó, do tipo híbrida
políéster - epóxí), W-eco,
atendendo norma Européia
RoHS, isenta de metais pesados,
na cor preto liso semi-brilho, com
camada média de 60 mícrons de
espessura. Todas as peças são
curadas em estufa com esteira de
movimentação continua à
temperatura de 200° C.
DIMENSÕES APROXIMADAS
DA CADEIRA: Altura Total da
Cadeira: 860 mm Profundidade
Total da Cadeira: 610 mm
Largura Total da Cadeira: 465
mm Largura do Encosto: 425 mm
Profundidade da Superfície do
Assento: 430 mm Largura do
Assento: 465 mm Altura do
Assento: 470 mm Extensão
Vertical do Encosto: 350 mm

Mesa auxiliar para material
ginecològico com tampa e
prateleira em chapa de aço inox
20 de acabamento
polido, pés em tubo de 1 X 1,20
mm, pés providos de
rodas giratórias de 3" de diâmetro
com aro de rodas de
polietileno, extremidades sem
arestas. Fixação da
prateleira seja por solda com
acabamento liso.
Medindo aproximadamente 0,40
X 0,60 X 0,80 m.Com rodízio.
Garantia de 1(um) ano. Fabricado
de acordo com
Padrões Internacionais de
Qualidade, Normas da
ABNT, Apresentar Registro no
MS/ANVISA.
ESTANTE DE AÇO COM 6
PRATELEIRAS

Medidas aproximadas:
Altura total: 198cm

Largura total: 92.5cm
Profundidade total: 42cm
ARMARIO DE AÇO, Quantidade
de prateleiras: 04

^0,oo J^^OQOO
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- Quantidade de portas: 02
-  Chapa das prateleiras; 26
(0,45mm)
- Chapa das travas: 20 (0,90mm)
- Dimensões (ALP/cm): 198 x 90
X  40
- Pintura: Eletrostática / Epóxi
-  Peso suportado: 30Kg por
prateleira
COM CHAVE

COR CINZA

VALOR TOTAL: R$.

Prazo de Entrega:

Validade da Proposta: (^0
Data-j3...dBS57^.Ü^.^de 2022.

Prazo para resposta = 03 dias úteis.

ASSINATURA COM CARIMBO, ̂  ^

^ ;z ̂  fo o ooAé g
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PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIFLOR
Estado do Paraná

CNPJ 76.279.975/0001-62

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
"Ata da sassao de abertura dos envelopes de proposta e habilitação"

PREGÃO PRESENCIAL N.° 16. \2022.

EsTaDO DO PflRiMí™ reuniões da PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIFLOR,
nZTh ' "a das Flores, ns. 118, Centro, no Município de Uniflor, Estado do Paraná àsnove horas, reuniram-se o(a) Pregoeiro (a) oficiai e respectivos membros da Equipe de Apoio abaixo relacionados
designados pela Portaria n'. 66/2022, com a finalidade de realizar todos os procedimen^o^l^Lost referido

contratação DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS

roMrÂR.M7<f mobiliário, SENDO: POLTRONAS, ARMÁRIOS, ARQUIVOS,longarinas, mesas, suporte de cpu, gôndolas de parede e caixa de som
"^"^"^M^NTOS DO MUNICÍPIO DE UNIFLOR, ESTADO DO

n" 10 520/n?- ® conforme disposições contidas na Lei Federai
de 1993 e neles riknn — e ^d^sidiariamente na Lei Federai n". 8.666 de 21 de junho
qLle D-ef disposições fixadas no edital e anexos. Iniciando os trabalhos o (a) Preqoeiro ía) abriu a

A.G.S. COMERCIAL EIRELI-ME
24.435.379/0001-20
AVENIDA DOS PALMARES, 163 SALA 01 -
CEP

CONNECTGOV LTDA
38.047.263/0001-29
Rua Dona Franclsca, 8300 Módulo B - Box Rio- 87047030 RAiRRn apriTã i .òcnrvApm- i-rancisca, 8300 Módulo B - Bc

CiDADE/UF MerinnJ/pp LIBERDADE Branco - Perini Busne - CEP: 89219600 -CIDADE/UF; Maringá/PR BAIRRO
Wagner ramos staglíano

041.107.179-30

: Zona Industrial Norte CIDADE/UF-
Joinville/SC

Reginaldo Todâo Garcia
024.656.109-29

GF MOVEIS DE ESCRITÓRIO LTDA
44.784.805/0001-49
AV DONA LIQUINHA SILVEIRA , 675 SALA 01 -
CEP: 37902313 - BAIRRO: COHAB CIDADE/UP-
Passos/MG

CRYSTHOFER PYL CURY
006.639.441-47

I. SILVA EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
EPP

09.230.568/0001-73
RUA PREFEITO DEVETE DE PAULA XAVIER
1348 FUNDOS - CEP: 87302080 - BAIRRO:
CENTRO CIDADE/UF: Campo Mourâo/PR
IVO DA SILVA

414.132.969-04

PR COMERCIO ELETRÔNICO LTDA EPP
24.832.819/0001-83
AV AMÉRICO BELAY, 882 SALA 01 - CEP:
87023000 - BAIRRO: JD IMPERIAL CIDADE/UF-
Maringá/PR
MARCELO AUGUSTO PAPA JÚNIOR
101.852.549-18

SÉRGIO APOLINARIO GONÇALVES - ME
02.632.978/0001-00
RUA DEPUTADO BRANCO MENDES -. 51
CEP: 86690000 - BAIRRO: CENTRO
CIDADE/UF: Colorado/PR
SÉRGIO APOLINARIO GONÇALVES
280.172.859-49

0083



TECPA2 COMERCIAL ATACADISTA E
VAREJISTA LTDA

39.800.314/0001-04
R. PIONEIRO ANTONIO BERNARDES, 588
SALA 01 - CEP: 87025859 - BAIRRO: JD. DIAS II
CIDADE/UF: Maringá/PR
RAPHAEL WILLIAM VA2 E SILVA
058.044.999-80

Encerrada a fase de credenciamento, o (a) Pregoeiro (a) declarou que daquele momento em diante não
seria mais permitido a participação de proponentes retardatários. Foram rubricados pelos particioantes e

envelopes protocolados (proposta comercial e habilitação). Em seguida abriram-se os
enve opes de proposta de preço das licitantes para verificação de conformidade com as exigências do
edital, e passou-se a divulgação das propostas recebidas. O (A) Pregoeiro (a) franqueou o acesso de todos
ao conteúdo das mesmas aos interessados, solicitando que as rubricassem. Nenhuma empresa apresentou
irregularidades relevantes, que caracterizassem motivo para desclassificação. Abriu-se, por conseguinte a
rfroLnf para ciassificaçao dos iioitantes relativamente aos lances ofertados. A participação na
h1 r ̂ r I evidencia (m) ter o proponente examinado todos os termose seus anexos aceitando irretratavelmente suas exigências. Dando seqüência ao processo o

P°'' empresas estavam classificadas para a segunda fase do
f rt ®° mesma (s) novos lances verbais, em valores distintos e decrescentes. Os lances

tod^ ní "íY conhecimento e acompanhamento porpresentes. A fase de lance foi concluída de acordo com o RELATÓRIO DE LANCES anexo ao

blocando H Y Pregoeiro (a) negociou, por diversas vezes, com a (s) empresa (s) vencedora (s)buscando condições mais vantajosas para a Administração Pública. Com o encerramento da fase de lances

docSmlnto??e° hLwlrtarSn continuidade com a abertura dos envelopes contendo osdocumentos de habilitaçao da (s) empresa (s) vencedora (s) para verificar sua regularidade com as

habiftadrísro1sWnrn°r.^d'^S^^^^^ documentos habilitatórios apresentados, foi (ram)habi 1 ado (s) o (s) fornecedor (es) abaixo relacionados, tendo em vista, que cumpriu os requisitos

defiíitivr'ríarpmnnp"° '7'''"'^®"'° ®°"™catório. Conciuida a fase de documentação, e a classificação
visarão nrnnL=n®P esclareceu que, caso algum participante tivesse interesse, seria concedido
intlrn^f processo. Em seguida o (a) pregoeiro (a) indagou o (s) participante (s) sobre a intenção deinterpor recursos no prazo de 03 (três) dias. Pela ausência de manifestação de intenção de recurso

ed^Xin adkid1ca"cTo'!ie'"'®"° ^"^"^'"'strativamente, nos termos previsto no instrumentoeditaiicio. A adjudicaçao deu-se, segundo as condições estabelecidas no edital e nas propostas das

rtencrd"Ó1L escritório LTDA se retirou da sessão após

A.G.S COMERCIAL EIRELI-ME
pbte Item Produto/Serviço Marca Modelo

CAIXA DE

SOM,

NAVEGAÇÃO
EM PASTAS:

PERMITE

CONTROLAR
NOS BOTÕES
DA CAIXA

AS PASTAS DE

MÚSICAS DO
APARELHO

CONECTADO
VIA USB.

ENTRADA USB
CHARGER:

POSSIBILITA

RECARREGAR
A BATERIA DE

OUTROS

DISPOSITIVOS
ATRAVÉS DA
ENTRADA USB
DA CAIXA.

WOOFERS DE
12" +

TWEETER:

PROBASS WAVE12

Unid Quaníidad|F^|Íf|r Ippço totel'
ade e

UNID3,00 2.243,33 6.729,99



MUITO MAIS

QUALIDADE
SONORA COM
ps GRAVES
PERFEITOS
DOS

WOOFERS
SOMADOS AO
EQUILÍBRIO
DOS AGUDOS

DOS

TWEETERS,
RÁDIO FM
COM

MEMÓRIA
PARA

ESTAÇÕES;
MUITO MAIS
PRÁTICO
PARA

PREDEFINIR E
GRAVAR A

SINTONIA DAS I
ESTAÇÕES
FAVORITAS.
ENTRADAS
PARA

MICROFONES
(P10) COM
CONTROLE DE|
ECOE

VOLUME:
PARA FAZER a|
festa com a
SUA FAMÍLIA e|
AMIGOS.

ENTRADA DE
ÁUDIO
AUXILIAR RCA:
MAIS VARIADaI
POSSIBILIDAD
E DE

CONEXÕES
COM

jDISPOSITIVOS
DISPLAY

IDIGITAL COM
BACKLIGHT:
PRÁTICO
PARA

acompanharI
AS FAIXAS

REPRODUZID
AS.

ESTAÇÕES
SINTONIZADA
SE

CONFIGURAÇ
ÕES DE
EFEITOS E
ÁUDIO
selecionada]
S. ENTRADA
USB PARA

reprodução]
PE MÚSICA
BLUETOOTH
4.2.

]equalizacâo] nny01



TOTAL
GF MOVEIS DE ESCRITÓRIO LTDA

Lote Item Produto/Serviço MÍBS '

6.729,99

pW SEStídadlPreçõ IPreiço total

ARMÁRIO DE
AÇO, CHAPA
24, DUAS

PORTAS,
MEDIDAS: 1.98

ALTURA X 90
LARG X 40

PROF-04

PRATELEIRAS.
COR: CINZA.

ARMÁRIO DE
AÇO, CHAPA
22, DUAS

PORTAS,
MEDIDAS: 1.98

ALTURA X 90
LARG X 40

PROF-04

PRATELEIRAS.

COR: CINZA.

RS

MOVEIS

PA90

RS

MOVEIS
PA90

SANTA

HELENA

MONACO

ARQUIVO DE
AÇO, CHAPA
24, COM 04

GAVETAS,
COM CARRO

TELESCÓPICO
E

ROLAMENTOS
MEDIDAS

1.335 ALTX

470 LARG X
685 PROF.

COR: CINZA.

RS

MOVEIS
OF04P

UN!D5,00MONACO 299,85 1.499,25

OF04P



TOTAL

I, SILVA EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO EPP
Lote litem |Pròduto/Serviço|Marca iModefo

POLTRONA

PRESIDENTE,
ASSENTO E
ENCOSTO

CONFECCION
ADOS EM

MADEIRA

COMPENSADA
LÂMINADA
ANATÔMICA
DE 15 MM DE

ESPESSURA.

ESPUMA

LÂMINADA.
COM APOIO
DE CABEÇA.

COM BRAÇOS
CROMADOS,
APOIOS EM
MADEIRA

REVESTIDA
NA COR DA

POLTRONA.

BASE

GIRATÓRIA
CROMADA.
REGULAGEM

DE ALTURAÀ
GÁS E
SISTEMA DE
RELAX COM

TRAVA. COR:

AZUL

CHUMBO OU
CINZA.

POLTRONA
DIRETOR,
ASSENTO E

ENCOSTO

CONFECCION
ADO EM

MADEIRA

COMPENSADA
LAMINADA

ANATÔMICA
DE 15 MM DE

ESPESSURA E
CONTRA CAPA
DE 8 MM.

ASSENTO E
ENCOSTO EM
ESPUMA

LAMINADA.
COM BRAÇOS
'e BASE
ELÍPTICO
CROMADO.

COR: AZUL

52.830,00

Unid:|QuântiíiÍÍ|Pí%o í|PMp:i'!WI

QUALITÁ UNIDI.OO 705.00

PLAXMETAlPREMIUM UNIDS.OG
DIRETOR

705,00

1.020,00 3.060,00

0093



CHUMBO OU
CINZA.

POLTRONA IQUALITÁ |Q61
PRESIDENTE,
ASSENTO E

ENCOSTO

ANATÔMICO,
CONFECCION
ADOS EM

MADEIRA

compensadaI
LAMINADA DE
14 MM,
LÂMINA DE
UNIÃO DO
ASSENTO E

ENCOSTO.

ESPUMA

INJETADA DE
70 MM COM

REBAIXO,
BASE

GIRATÓRIA,
COM APOIO
DE BRAÇOS.

COR: AZUL

CHUMBO OU
CINZA.

UNID10,00 540,00 5.400,00

CADEIRA

LONGARINA,
03 LUGARES,
CROMADO
PRATA COM

ALMOFADA,
TIPO

LONGARINA
COM QUATRO

ASSENTOS E
BASE FIXA.

ASSENTO E
ENCOSTO
COM

ESTRUTURA
EM AÇO
PERFURADO El
ESTOFAMENT
O REVESTIDO
EM MATERIAL

SINTÉTICO DE|
PVC. BRAÇO
EM AÇO
CROMADO

FORMATO
ANATÔMICO,
PESO MÁXIMO 1
recomendadI
O POR

ASSENTO 150
KG.

? MEDIDAS:
46X34 CM;

? ASSENTO:
CM;

HSANAN 0942/3 |UNID|5,00 1.620,00 8.100,00



? ALTURA DO

ENCOSTO: 46
CM;

? ALTURA DO
CHÃO ATÉ O
ASSENTO: 38
CM;

? ALTURA DO
ASSENTO ATÉ I
O ENCOSTO:
42 CM;

? ALTURA DO
CHÃO ATÉ O
ENCOSTO: 75
CM;

? COR: AZUL

CHUMBO OU
CINZA.

CADEIRA

LONGARINA,
02 LUGARES,
CROMADO
IPRATA COM
^LMOFADA,

ITIPO
LONGARINA
COM QUATRO

ASSENTOS E
BASE FIXA.

ASSENTO E

ENCOSTO
COM

ESTRUTURA
EM AÇO
PERFURADO El
ESTOFAMENT
O REVESTIDO
EM MATERIAL

SINTÉTICO DE
PVC. BRAÇO
EM AÇO
CROMADO
FORMATO

ANATÔMICO,
PESO MÃXIMO
RECOMENDADI
O POR

ASSENTO 150
KG.

? MEDIDAS:
46X34 CM;

?ASSENTO:
52 CM;

? ALTURA DO
ENCOSTO: 46
CM;

? ALTURA DO
CHÃO ATÉ O
IaSSENTO: 38

HSANAN |09942/2 |UNID|5,00 920,00 .600,00

0095



CM;

? ALTURA DO

ASSENTO ATÉ I
O ENCOSTO:

42 CM;

? ALTURA DO
CHÃO ATÉ O
ENCOSTO: 75
CM;

? COR: AZUL

CHUMBO OU
CINZA.

POLTRONA IqUALITÁ |Q61
PRESIDENTE.
ASSENTO E
lENCOSTO
ANATÔMICO,

ICONFECCION
ADOS EM

MADEIRA

compensadaI
LAMINADA DE
14 MM,
LÂMINA DE
UNIÃO DO
ASSENTO E
ENCOSTO.
ESPUMA

INJETADA DE
70 MM COM

REBAIXO,
BASE

GIRATÓRIA,
(COM APOIO
DE BRAÇOS
REGULÁVEIS).

COR: AZUL

CHUMBO OU
CINZA.

UNIDIO.OO 526,00 15.260,00

CADEIRA

EXECUTIVA,
BASE BLACK

SYSTEM,
ASSENTO

CONFECCION
ADO EM

MADEIRA

compensada]
LAMINADA
ANATÔMICA
DE 14MM.

COM LÂMINA
PE UNIÃO DO
ASSENTO E
ENCOSTO.
ENCOSTO EM
TUBO 7/8 X
1.06

REVESTIDO
EM TELA 100%!
POLIÉSTER.
JASSENTO EM

IQUALITÁ |Q20 UNIDS.OO 408,00 3.264,00



ESPUMA

LAMINADA.

BRAÇO
MODELO

pIGITADOR
COM BOTÃO
PARA

REGULAGEM
DE ALTURA.

BASE

GIRATÓRIA
BLACK

SYSTEM,
REGULAGEM
PE ALTURA A
GÁS.

lESTABILIDADE
resistênciaI

|E
PURABILIDAD
|e. conforme!
^BNT NBR

113962/2018.

COR: AZUL

CHUMBO OU
CINZA.

CADEIRA

SECRETÁRIA
EXECUTIVA
FIXA-

ESPUMA

INJETADA

50MM-

ESTRUTURA
TUBO 7/8 -
COM

BRAÇOS,(04
PÉS OU PÉS
EM S).

COR: AZUL

CHUMBO OU
CINZA.

QUALITÁ Wr UNID8,00

POLTRONA IQUALITA IQBI
PRESIDENTE.
ASSENTO E
ENCOSTO

ANATÔMICO.
CONFECCION
ADOS EM

MADEIRA

compensadaI
LAMINADA DE
14 MM.
LÂMINA DE
UNIÃO DO
ASSENTO E

ENCOSTO.
ESPUMA

INJETADA DE

UNIDS.OO

219,00 1.752.00

490.00 1.470.00



70 MM COM

REBAIXO,
BASE

GIRATÓRIA.
SEM APOIO
DE BRAÇOS.

COR: AZUL

CHUMBO OU
CINZA.

SUPORTE

PARA CPU EM
MDF

REVESTIDO
EM

MELAMÍNICO.
RODINHAS:
p4UN, COR:
AZUL

CHUMBO OU
CINZA.

^lANFLEX TRCR0304 UNID|7,00 |38,50 269,50

APOIO IMULTIVISÂ IMDF
ERGONÔMICO Io
PARA OS PÉS,
DESCANSO
BASE NR17-

PRETO.

UNID 30,00 63,00 1.890,00

SUPORTE
PARA

MONITOR,
COM 2

GAVETAS,
IDEAL PARA
ELEVAR O
DE SEU

MONITOR

GARANTINDO
ASSIM UMA

MELHOR

POSTURA E
EVITANDO
DORES NA
COLUNA E
CANSAÇO NO
FINAL DO DIA.

^lANFLEX |TRCF0304 UNID 30,00 43,00 1.290,00

ALÉM DISSO,
O SUPORTE

POSSUI 2

GAVETAS
PARA NÃO
PERDER

ESPAÇO E
AINDA

AJUDAR NA

ORGANIZAÇÃ
O DE SUA
MESA. COR:
PRETO OU

CINZA.
CORPO:

PRETO OU
CINZA,
MATERIAL:
MDF.

DIMENSÕES: n093



LARGURA;

39CM,
PROFUNDIDA
DE: 26CM,
ALTURA:

12CM, PESO:
3,195KG.

TOTAL
^ COMERCIO ELETRÔNICO LTDA EPP
Lote : Item iFToduto/ServIçolMarca

37.060,50

íuantididpreço [Preço total

MESA

FABRICADA
COM TAMPO
EM MDP 25MM

E

ACABAMENTO
EM FITA DE

BORDA1MM.
PAINEL EM
MDP 15MM E

PÉS EM AÇO
COM CALHA

PARA

PASSAGEM
DE FIOS,
PINTURA

ELETROSTÁTI
CA EPÓXI A
PÓ DE ALTA
QUALIDADE E

DURABILIDAD
E. MEDIDAS:

ALTURA:

750MM,
LARGURA:

1600MM,
PROFUNDIDA
DE: 700MM -

03 GAVETAS.

COR: AZUL

CHUMBO OU
CINZA,

MESA

ESTAÇÃO DE
TRABALHO.
EM MDP

MELAMÍNICO
15MM,
BORDAS

18MM,

MEDIDAS :
1.60 COMPX
1.60 COMPX

60PROF X75

ALTURA, 03
GAVETAS
COM CHAVE.

COR; AZUL

CHUMBO OU
CINZA.

STIVARI

MOBILI

ME 01 UNID6.00 1401,85 12.411,10

STIVARI

MOBILI
MET01 UNID|6,00 523,17 13.139,02

STIVARI

MOBILI
UNID|7,00 1492,84 13.449,88



TRABALHO.
EM MDP

MELAMÍNICO
15MM.
BORDAS

18MM,

MEDIDAS ;
1.50 COMPX

1.20 COMPX

60PROF X75
ALTURA, 02
GAVETAS
COM CHAVE.

COR: AZUL

CHUMBO OU
CINZA.

TOTAL

SÉRGIO APOLINÁRIO GONÇALVES - ME

Lote lltem iProduto/ServiçolIiferca BÊIF

-

GONDULAS AMAPÁ INIC
DE PAREDE .
CHAPA 24-

MEDIDAS 1.70
ALT X1.00
LARG (04
PRATELEIRAS

DE30CM E01
BASE DE 01

CM. COR:

CINZA.
ESTANTE/ARM PERFIL Z 5PR
ÁRIO DE AÇO
30 CM, 5

BANDEJAS.
COR: CINZA,
SUPORTE
120KG. ,
MATERIAL:
AÇO.
QUANTIDADE
DE

PRATELEIRAS:
5, ALTURA X

LARGURA X

PROFUNDIDA
DE: 198CMX

92 X 30CM.

 9.000,00
?ALVES - ME

Marca Modelo Unid Quanítdad Preço Preço total
.  ade e

AMAPÁ INICIAL UNID 10,00 951.77 9.517,70

UNID 10,00 147,23 1.472,30

TOTAL
10.990,00

®  prefeito municipal. Nada mais havendo a tratar o(a)
vat ass nida netoía^ PrenoT ? f ^ P''®sente ata, que após lida e achada conforme,
deselarer^ A« m ®P°'P ® P®'®® Participantes presentes que assim odesejarem. Assim sendo, declarou encerrados os trabalhos e pediu para que fosse submetida a presente
ata ao crivo da autoridade superior para homologação.

MEMBROS DA EQUIPE DE APOIO.

MARCIA CRISTINA GATI
Membro

825.673.879-00

CELSO CUSTODIO DOS ANJOS
Membro

047.435.859-37



PREGOEIRO(A) OFICIAL.

LAIS MORETTO

071.621.259-56

PARTICIPANTES DA LICITAÇÃO

A.G.S. COMERCIAL EIRELI-ME
24.435.379/0001-20
AVENIDA DOS PALMARES, 163 SALA 01 -
CEP: 87047030 - BAIRRO: JARDIM LIBERDADE
CIDADE/UF: Maringá/PR
Wagner ramos stagliano
041.107.179-30

CONNECTGOV LTDA
38.047.263/0001-29
Rua Dona Francisca, 8300 Módulo B - Box Rio
Branco - Perini Busne - CEP: 89219600 -
BAIRRO: Zona Industrial Norte CIDADE/UF:
Joinville/SC
Reginaldo Todâo Garcia
024.656.109-29

GF MOVEIS DE ESCRITÓRIO LTDA
44.784.805/0001-49
AV DONA LIQUINHA SILVEIRA, 675 SALA 01 -
CEP: 37902313 - BAIRRO: COHAB CIDADE/UF:
Passos/MG

CRYSTHOFER PYL CURY
006.639.441-47

I. SILVA EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
EPP

09.230.568/0001-73
RUA PREFEITO DEVETE DE PAULA XAVIER
1348 FUNDOS - CEP: 87302080 - BAIRRO:
CENTRO CIDADE/UF: Campo Mourâo/PR
IVO DA SILVA

414.132.969-04

PR COMERCIO ELETRÔNICO LTDA EPP
24.832.819/0001-83
AV AMÉRICO BELAY, 882 SALA 01 - CEP*
87023000 - BAIRRO: JD IMPERIAL CIDADE/UF:
Maringá/PR
MARCELO AUGUSTO PAPA JÚNIOR
101.852.549-18

SÉRGIO APOLINÁRIO GONÇALVES - ME
02.632.978/0001-00
RUA DEPUTADO BRANCO MENDES - 51
CEP: 86690000 - BAIRRO: CENTRO
CIDADE/UF: Colorado/PR
SÉRGIO APOLINARIO GONÇALVES
280.172.859-49

TECPAZ COMERCIAL ATACADISTA E
VAREJISTA LTDA
39.800.314/0001-04
R. PIONEIRO ANTONIO BERNARDES, 588
SALA 01 - CEP: 87025859 - BAIRRO: JD. DIAS II
CIDADE/UF: Maringá/PR
RAPHAEL WILLIAM VAZ E SILVA
058.044.999-80 omi



município de são MATEUS DO SUL

kg. Altura regulável (a gás).
Dimensões mínimas: encosto (50 x 40
cm), assento (45 x 47cm) e altura do
chão ao assento aproximadamente
50cm. Entreear montado

Garantia: 30 dias.

Órgão Solicitante Comissão Central de Registro de Preços
Fiscal/Gestor Secretaria Fiscal Setorial Gestor Setorial

Educação e Cultura Giovana de Assis Niz Gralaki e
Mayara Ribeiro Silveira

Sibele de Fátima Ferreira

Wanderbrook e Márcio

Rodrigo Oliveira Filho
Obras Guilherme Wenglareki e Eleandro

Benedito de Lima

Assistência Social Dirlei de Fátima Mello e Ana
Paula Efíko Wons dos Santos

Saúde Silvia Regina Araújo e
Alessandra Fedalto Pereira

Industria e Comércio Osnildo L do Rosário e Marceli
Serpe

Meio Ambiente Rachel Azambuja Langaro e
Alisson Felipe Miranda Ferreira

Casa Civil Adrieli Cavalheiro Araszewski e

Emanuely Pinto Ponchek
Agricultura Rafael Oliveira e Edmundo

Boyanowski Neto
Esporte Carlos Eduardo de Oliveria e

Joice Fátima Ferreira

Finanças Kátia Glaab e Solange de Fátima
Furtado Franco

Administração Carlos Eduardo Milcarek Higo José da Rocha
Valor total R$ 32.560,00 (trinta e dois mil, quinhentos e sessenta reais)
Prazo de Vigência 30/06/2022 a 30/06/2023
Dotação
Orçamentária

10, 13, 25, 68, 54, 55, 80, 98, 127, 174, 355, 362, 375, 386, 402, 422, 471, 633, 518, 538,
554, 578. Complemento do Elemento: 4.4.90.52.12; 4.4.90.52.33; 4.4.90.52.34; 4.4 90 52 36
e 4.4.90.52.42.

Detentor

Detentora

CNPJ

Objeto

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 214/2022
Município de São Mateus do Sul
Faria Rodrigues Industria de Moveis Ltda.- EPP

13.457.500/0001-07
Registro de Preços, para a futura e eventual aquisição de mobiliários e equipamentos, destinados a
atender as necessidades da Prefeitura Municipal de São Mateus do Sul, de acordo com as
especificações constantes no Anexo I do Edital, de conformidade com a solicitação da Comissão
Central de Registro de Preços, obrigando as partes o cumprimento em todos os seus termos e nas
condições expressas no Edital de Pregão Eletrônico n.° 033/2022- S.R.P.

ITEM UND QUANT ESPECIFICAÇÃO MARCA PREÇO
UNITÁRIO

17 Und 63

CADEIRA DE ESCRITÓRIO,
modelo diretor, giratória. Base
policarbonato e regulagem de altura.
Características do produto: com
suporte para até 150 kg, cor preta,
estrutura em aço, revestimento em

ACHEI

MOVEIS

R$ 429,00

Rua Barão do Rio Branco, 431 - Centro Fone(042) 3912-7138 CEP 83300-000 São Mateus do Sul-PR

nrj3



município de são MATEUS DO SUL

tecido, encosto fixo, com cinco pés e
rodízios (policarbonato), assento em
tecido, braços em policarbonato.
Dimensões mínimas: largura de 46 cm,
altura mínima de 1,00 metro e
proftindidade mínima de 47 cm.

Entreear montado.Garantia: 30 dias.
22 Und 24 LONGARINA 3 LUGARES: assenta

e encosto em polipropileno; estrutura
em tubo de aço; pintura eletrostática
epóxi; acabamento em polipropileno,
cor preta, azul ou verde. Dimensões

aproximadas: l,47cm de comprimento,
57cm de profundidade, 45 cm de altura
do chão e 37cm altura do encosto.

Entreear montado.Garantia; 12 meses

ACHEI

MOVEIS

R$ 270,00

23 Und 32 LONGARINA 4 LUGARES: assenta
e encosto em polipropileno; estrutura
em tubo de aço; pintura eletrostática
epóxi; acabamento em polipropileno,
cor preta, azul ou verde; Garantia de
Dimensões aproximadas: 2,50m de
comprimento, 68cm de profundidade e
87cm de altura. Entreear montado

Garantia; 12 meses.

ACHEI

MOVEIS

R$ 369,00

28 Und 64 MESA EM (L) EM MADEIRA OU
MDP. Estação para escritório sendo
composta por 2 mesas retas, conexão e
gaveteiro fixo com 2 gavetas com
chave. Medidas aproximadas mesas
retas uma de 1,20 x 60, outra de 80 x
60 cm, conexão de 60x60 e gaveteiro
com 74 cm de altura. Disponíveis nas
cores, marrom, cinza, bege ou branco,
a  escolha do solicitante. Entreear

montado. Garantia: 30 dias

ACHEI

MOVEIS

R$ 493,00

29 Und 7 MESA PARA COMPUTADOR com

teclado rebaixado com dimensões

aproximadas de 137x60cm. Estrutura
em aço carbono e tampo em MDF
Disponíveis nas cores, marrom, cinza,
bege ou branco, a escolha do
solicitante. Entreear montado.

Garantia: 30 dias.

ACHEI

MOVEIS

R$213,00

34 Conj.
Mesa e

cadeira

90 CONJUNTO ALUNO PEQUENO
ED INFANTIL - (modelo FNDE/pro
infância) cj03. Conjunto de mesa cora
uma cadeira para a pré-escola,
conjunto de mesa retangular com uma
cadeira p crianças de 5 a 6 anos.
Tampo em madeira aglomerada (mdp),
com os cantos arredondados, espessura
18 mm com revestimento superior em
laminado melaminico de alta pressão
com 0 acabamento texturizado cor

cinza, afixado à estrutura com

ACHEI

MOVEIS

R$ 298,00

PREFEITURA MUNICIPAL
Rua Barão do Rio Branco, 431 - Centro Fone(042) 3912-7138 CEP 83900-000

CNPJ 76.021.450/0001 -22
São Mateus do Sul-PR
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37 Conj.
Mesa e

dois

bancos

50

parafusos de 5,0mm de 0 x 45 mm de
comprimento.
Porta livros em polipropileno, afixado
à estrutura por rebites de repuxo com
4,0 mm de 0 X 10 mm de comprimento
e com o símbolo internacional da

reciclagem. Ponteiras e sapatas em
polipropileno copolímero virgem
afixado por meio de encaixe. Coluna e
travessa longitudinal em tubo oblongo
29 X 58 mm (ch 16), travessa superior
em tubo 0 1 '/4" (ch 16) e pés
confeccionados em tubo 0 1 '/2" (ch
16). Dimensões aproximadas: cja-03 (1
X p X a) 600 X 450 x 464 mm; cadeira:
assento e encosto em polipropileno e
afixado à estrutura por rebites de
repuxo. Em polipropileno estrutura
tubular 0 20,7 mm (ch 14). Dimensões
aproximadas: cja-03: encosto 396 x
198assentos 400 x 310alturas até o

assento 350 mmObservações: conjunto
indicado para jardim e pré-escola.
Recomendado para crianças de 1,19 a
1, 42 m de altura. Encosto 396x198

assento 400x390 altura até o assento

430mm

observações: conjunto indicado para o
ensino fundamental. Recomendado

para crianças de 1,46 a 1,76 m de
altura. - comcertificado do Inmetro.

Entregar montado.Garantia: 1 ano

CONJUNTO REFEITÓRIO
(EMPILHÁVEL) tampo em assento
em mdp face superior em laminado de
alta pressão texturizado, face inferior
bp, postforming 90® e fita de pvc nos
bordos transversais; estrutura
monobloco empilhável em tubo de aço
20x40 pintura epóxi pó brilhante;
acabamento com ponteiras pretas.
Dimensões: mesa: 2000x700mm, alt:
720 mm banco: 1900x300mm alt.

420mm. Entregar montado.

Garantia: 1 ano.

ACHEI

MOVEIS

R$ 778,00

Cota Reservada de 25%para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Inclusive Microempreendedor
Individual

ITEM UNO QUANT ESPECIFICAÇÃO MARCA PREÇO
UNITÁRIO

90 Conj.
Mesa e

cadeira

126 CONJUNTO ALUNO CJ 06 (padrão
FNDE) carteira: tampo em madeira
aglomerada (mdp), com os cantos
arredondados, espessura 18 mm com
revestimento superior em laminado

ACHEI

MOVEIS

R$ 335,00

Rua Barão do Rio Branco, 431 - Centro Fone(042) 3912-7138 CEP 83900-000 São Mateus do Sul-PR
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MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO SUL

melaminico de alta pressão com o
acabamento texturizado cor cinza,
afixado à estrutura com parafusos de
5,0mm de 0 X 45 mm de comprimento.
Porta livros em polipropileno, afixado
à estrutura por rebites de repuxo com
4,0 mm de 0 X 10 mm de comprimento
e com o símbolo intemacional da

reciclagem. Ponteiras e sapatas em
polipropileno copolímero virgem
afixado por meio de encaixe. Coluna e
travessa longitudinal em tubo oblongo
29 X 58 mm (ch 16), travessa superior
em tubo 0 1 Í4" (ch 16) e pés
confeccionados em tubo 0 1 i4" (ch
16). Dimensões aproximadas: cja-06 (1
X p X a) 600 X 450 x 760 mm; cadeira:
assento e encosto em polipropileno e
afixado à estrutura por rebites de
repuxo. Em polipropileno copolímero
virgem, com o símbolo intemacional
de reciclagem e afixado por meio de
encaixe. Estmtura tubular 0 20, 7 mm
(ch 14). Dimensões aproximadas:
encosto 396 x 198, assento 400 x 430,
altura até o assento 460 mm;
observações: conjunto indicado para o
ensino fundamental/médio.

Recomendado para crianças de l,59m
a  1,88 m de altura. (Cor azul) -
comcertificado do inmetro.

Entregar montado.Garantia: 1 ano

COTA PRINCIPAL

ITEM

93

UND

Conj.
Mesa e

cadeira

QUANT

375

ESPECIFICAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL

CONJUNTO ALUNO CJ 06 (padrão
FNDE) carteira: tampo em madeira
aglomerada (mdp), com os cantos
arredondados, espessura 18 mm com
revestimento superior em laminado
melaminico de alta pressão com o
acabamento texturizado cor cinza,
afixado à estmtura com parafusos de
5,0mm de 0 X 45 mm de comprimento.
Porta livros em polipropileno, afixado
à estmtura por rebites de repuxo com
4,0 mm de 0 X 10 mm de comprimento
e com o símbolo intemacional da

reciclagem. Ponteiras e sapatas em
polipropileno copolímero virgem
afixado por meio de encaixe. Coluna e
travessa longitudinal em tubo oblongo
29 X 58 mm (ch 16), travessa superior
em tubo 0 1 Ya (ch 161 e nés

MARCA

ACHEI

MOVEIS

PREÇO
UNITÁRIO

R$ 335,00

Rua Barão do Rio Branco. 431 - Centro Fone(042) 3912-7138 CEP 83900-000

CNPJ 76.021.450/0001-22
São Mateus do Sul-PR
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Órgão Solicitante
Fiscal/Gestor

Valor total

Prazo de Vigência

Dotação
Orçamentária

confeccionados em tubo 0 1 14" (ch
16). Dimensões aproximadas: cja-06 (1
X p X a) 600 X 450 x 760 mm; cadeira:
assento e encosto em polipropileno e
afixado à estrutura por rebites de
repuxo. Em polipropileno copolímero
virgem, com o símbolo intemacional
de reciclagem e afixado por meio de
encaixe. Estrutura tubular 0 20, 7 mm
(ch 14). Dimensões aproximadas:
encosto 396 x 198, assento 400 x 430,
altura até o assento 460 mm;
observações: conjunto indicado para o
ensino fundamental/médio.

Recomendado para crianças de l,59m
a  1,88 m de altura. (Cor azul) -
comcertificado do inmetro.

Entregar montado.Garantia: 1 ano

Comissão Central de Registro de Preços

Secretaria Fiscal Setorial Gestor Setorial

Educação e Cultura Giovana de Assis Niz Gralaki e

Mayara Ribeiro Silveira
Sibele de Fátima Ferreira

Wanderbrook e Márcio

Rodrigo Oliveira Filho
Obras Guilherme Wenglareki e Eleandro

Benedito de Lima

Assistência Social Dirlei de Fátima Mello e Ana

Paula Effko Wons dos Santos

Saúde Silvia Regina Araújo e
Alessandra Fedalto Pereira

Industria e Comércio Osnildo L do Rosário e Marceli

Serpe
Meio Ambiente Rachel Azambuja Langaro e

Alisson Felipe Miranda Ferreira
Casa Civil Adrieli Cavalheiro Araszewski e

Emanuely Pinto Ponchek
Agricultura Rafael Oliveira e Edmundo

Boyanowski Neto
Esporte Carlos Eduardo de Oliveria e

Joice Fátima Ferreira

Finanças Kátia Glaab e Solange de Fátima
Furtado Franco

Administração Carlos Eduardo Milcarek Higo José da Rocha
R$ 311.913,00 (trezentos e onze mil, novecentos e treze reais),
30/06/2022 a 30/06/2023

10, 13, 25, 68, 54, 55, 80,
554, 578. Complemento do
e 4.4.90.52.42.

98, 127, 174, 355, 362, 375, 386, 402, 422, 471, 633, 518, 538,
Elemento: 4.4.90.52.12; 4.4.90.52.33; 4.4.90.52.34; 4.4.90.52.36

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREGOS N» 215/2022
Detentor Município de São Mateus do Sul
Detentora FL Milkievicz Ltda

CNPJ 37.282.550/0001-50
Objeto Registro de Preços, para a futura e eventual aquisição de mobiliários e equipamentos, destinados a

atender as necessidades da Prefeitura Municipal de São Mateus do Sul, de acordo com as
especificações constantes no Anexo I do Edital, de conformidade com a solicitação da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL
Rua Barão do Rio Branco, 431 - Centro Fone(042) 3912-7138 CEP 83900-000

CNPJ 76.021.450/0001-22
São Mateus do Sul-Pfl ni97



MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DQ SUL

Serpe
Meio Ambiente Rachel Azambuja Langaro e

Alisson Felipe Miranda Ferreira
Casa Civil Adrieli Cavalheiro Araszewski e

Emanuely Pinto Ponchek
Agricultura Rafael Oliveira e Edmundo

Boyanowski Neto
Esporte Carlos Eduardo de Oliveria e Joice

Fátima Ferreira

Finanças Kátia Glaab e Solange de Fátima
Furtado Franco

Administração Carlos Eduardo Milcarek Higo José da Rocha
Valor total R$ 21.030,00 (vinte e um mil e trinta reais)
Prazo de Vigência 30/06/2022 a 30/06/2023
Dotação
Orçamentária

10, 13, 25, 68, 54, 55, 80, 98, 127, 174, 355, 362, 375, 386, 402, 422, 471, 633, 518, 538,
554, 578. Complemento do Elemento: 4.4.90.52.12; 4.4.90.52.33; 4.4.90.52.34- 4 4 90 52 36
e 4.4.90.52.42.

Detentor

Detentora

CNPJ

Objeto

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 230/2022
Município de São Mateus do Sul
Reispel Ltda

42.199.488/0001-78

Registro de Preços, para a futura e eventual aquisição de mobiliários e equipamentos, destinados a
atender as necessidades da Prefeitura Municipal de São Mateus do Sul, de acordo com as
especificações constantes no Anexo I do Edital, de conformidade com a solicitação da Comissão
Central de Registro de Preços, obrigando as partes o cumprimento em todos os seus termos e nas
condições expressas no Edital de Pregão Eletrônico n.° 033/2022- S.R.P.

ITEM

83

UND

Und

QUANT

06

ESPECIFICAÇÃO

REFRIGERADOR VERTICAL EM
INOX - 4 PORTAS (l.OOOL) -
LINHA COMERCIAL

Gabinete interno em aço galvanizado,
Gabinete externo (frente e laterais) em
aço inox brilhoso. Base, costas e teto
externos em aço galvanizado.
Isolamento térmico em 100%
poliuretano, injetado, densidade média
40kg/m^, Espessura do painel de
isolamento de 35mm, Portas em aço
inox com isolamento térmico em
poliuretano injetado, densidade média
40kg/m^, Sistema de abertura pivotante
com dobradiças de fechamento
manual, Puxador em plástico injetado,
Sistema de armazenamento com
prateleiras, base + 3 níveis. Pés
reguláveis injetados em termoplástico,
temperatura variável O® a 5° C.
Garantia: 1 ano

MARCA

KOFISA

PREÇO
UNITÁRIO

R$ 6.045,00

Cota Reservada de 25%para Mícroempresas e Empresas de Pequeno Porte, Inclusive Microempreendedor
Individual

PREFEITURA MUNICIPAL
Rua Barão do Rio Branco, 431 - Centro Fone(042) 3912-7138 CEP 83300-000

CNPJ 76.021.450/0001-22
São Mateus do Sul-PR
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ITEM UND QUANT ESPECIFICAÇÃO MARCA PREÇO
UNITÁRIO

89 Und 85 ARMÁRIO ALTOEM AÇOcom 2
portas e fechadura com 4 prateleiras;
capacidade aproximada de 200kg;
estrutura super-reforçado
confeccionado em aço 24 para as
portas e no corpo. Dimensões
aproximadas 200x90x47cm (variação
de 3%) cor cinza.Oarantia: 30 dias.

RS R$ 849,00

COTA PRINCIPAL

ITEM UND QUANT ESPECIFICAÇÃO MARCA PREÇO

UNITÁRIO

92 Und 255 ARMÁRIO ALTOEM AÇOcom 2
portas e fechadura com 4 prateleiras;
capacidade aproximada de 200kg;
estrutura super-reforçado
confeccionado em aço 24 para as
portas e no corpo. Dimensões

aproximadas 200x90x47cm (variação
de 3%) cor cinza.
Garantia: 30 dias.

RS R$ 849,00

Orgao Solicitante Comissão Central de Registro de Preços
Fiscal/Gestor Secretaria Fiscal Setorial Gestor Setorial

Educação e Cultura Giovana de Assis Niz Gralaki e
Mayara Ribeiro Silveira

Sibele de Fátima Ferreira

Wanderbrook e Márcio

Rodrigo Oliveira Filho
Obras Guilherme Wenglareki e Eleandro

Benedito de Lima

Assistência Social Dirlei de Fátima Mello e Ana Paula
Effko Wons dos Santos

Saúde Silvia Regina Araújo e Alessandra
Fedalto Pereira

Industria e Comércio Osnildo L do Rosário e Marceli
Serpe

Meio Ambiente Rachel Azambuja Langaro e
Alisson Felipe Miranda Ferreira

Casa Civil Adrieli Cavalheiro Araszewski e
Emanuely Pinto Ponchek

Agricultura Rafael Oliveira e Edmundo
Boyanowski Neto

Esporte Carlos Eduardo de Oliveria e Joice
Fátima Ferreira

Finanças Kátia Glaab e Solange de Fátima
Furtado Franco

Administração Carlos Eduardo Milcarek Higo José da Rocha
Valor total K3» 324.930,00 (trezentos e vinte e quatro mil. novecentos e trinta reak^
Prazo de Vigência 3U/ÜÒ/2Ü22 a 30/06/2023

Dotação
Orçamentária

10, 13, 25, 68, 54, 55, 80, 98, 127, 174, 355, 362, 375, 386, 402, 422, 471, 633, 518, 538,
554, 578. Complemento do Elemento: 4.4.90.52.12; 4.4.90.52.33- 4 4 90 52 34- 4 4 90 52 36
2 4.4.90.52.42. , . - . .

PREFEITURA MUNICIPAL
Rua Barão do Rio Branco, 431 - Centro Fone(042) 3912-7138 CEP 83900-000

CNPJ 76.021.450/0001-22

Sao Mateus do Sul-PR
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Rodrigo Oliveira Filho
Obras Guilherme Wenglareki e Eleandro

Benedito de Lima
Assistência Social Dirlei de Fátima Mello e Ana Paula

Effko Wons dos Santos
Saúde Silvia Regina Araújo e Alessandra

Fedalto Pereira

Industria e Comércio Osnildo L do Rosário e Marceli
Serpe

Meio Ambiente Rachel Azambuja Langaro e
Alisson Felipe Miranda Ferreira

Casa Civil Adrieli Cavalheiro Araszewski e
Emanuely Pinto Ponchek

Agricultura Rafael Oliveira e Edmundo
Boyanowski Neto

Esporte Carlos Eduardo de Oliveria e Joice
Fátima Ferreira

Finanças Kátia Glaab e Solange de Fátima
Furtado Franco

Administração Carlos Eduardo Milcarek Higo José da Rocha
Valor total RS 24.153,40 (vinte e quatro mil, cento e cinqüenta e três reais e quarenta centavos!
Prazo de Vigência 30/06/2022 a 30/06/2023
Dotação
Orçamentária

10, 13, 25, 68, 54, 55, 80, 98, 127, 174, 355, 362, 375, 386, 402, 422, 471, 633, 518, 538,
554, 578. Complemento do Elemento: 4.4.90.52.12; 4.4.90.52.33; 4.4.90.52.34- 4 4 90 52 36
e 4.4.90.52.42.

Detentor

Detentora

CNPJ

Objeto

ITEM

14

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 232/2022
Município de São Mateus do Sul
S. do Lago Silva- Equipamentos Para Escritório Eireli.
03

UND

.269.422/0001-55
Registro de Preços, para a futura e eventual aquisição de mobiliários e equipamentos, destinados a
atender as necessidades da Prefeitura Municipal de São Mateus do Sul, de acordo com as
especificações constantes no Anexo I do Edital, de conformidade com a solicitação da Comissão
Central de Registro de Preços, obrigando as partes o cumprimento em todos os seus termos e nas
condições expressas no Edital de Pregão Eletrônico n.° 033/2022- S.R.P

Und

QUANT

43

ESPECIFICAÇÃO

CADEIRA GIRATÓRIA SEM
BRAÇOS (modelo
FNDE/Proinfãncia) cadeira estofada
giratória sem braços, espaldar médio,
assento e encosto em compensado
multilaminado anatômico, espuma de
poliuretano injetada em densidade de
40 a 50kg/m^ com apoio dorso
lombar, com capa de polipropileno
antialérgico em alta resistência a
propagação de rasgos além de baixa
deformação. Peso 280/290g/m,
mecanismo relax com bloqueio e
regulagem permanente-gás, base em
aço com 5 hastes, pintura em epóxi pó
na cor preta, encosto em 7 posições na
altura, rodízio duplos em nylon,
revestimento em tecido azul. Altura e

PREFEITURA MUNICIPAL
Rua Barão do Rio Branco, 431 - Centro

MARCA

QUALITA

PREÇO
UNITÁRIO

R$ 235,00

Fone(042) 3912-7138 CEP 83300-000

CNPJ 76.021.450/0001-22
São Mateus do Sul-PR
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MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO SUL

21

27

35

Und

Und

Conj.
De mesa

quadrad
a com

04

cadeiras

95

19

36

profundidade do encosto por manipulo
ou alavanca. Regulagem de altura a
gás, estrela em aço com capa plástica
nylon alumínio ou cromada.
Acabamento das capas de proteção e
estrutura na cor preta. Cor: azul

revestimento: tecido garantia de 5
(cinco) anos. Medidas: altura do
assento da cadeira ao chão: 37,5cm
altura total: 67,5cm assento da cadeira:
29 cm X 27 cm encosto da cadeira: 29

cm X 17 cm. Para escritório. Entregar

montado.Garantia: 30 dias

ESTANTE EM AÇO, COR CINZA
- com dimensões aproximadas de
1,98x90x30 cm, capacidade de 25kg
por bandeja regulável, com reforço
central, proteção — anti-risco nos
pés, parafusos em aço, pintura epóxi
- * tratamento anti - ferrugem.
Entregar montado.Garantia- 30 dias.

MESA DE REUNIÃO OVAL para
08 lugares, com dimensões
aproximadas 2000x1000x750mm,
tampo em melanina na cor platina com
25 mm de espessura bordas
arredondadas em perfil de pvc preto,
sobre estrutura metálica tubular, garras
nas extremidades e furo para cabos,
laterais com colunas duplas em tubos
de aço redondo com pés horizontais
com tubo de aço oblongo com
ponteiras em poliestireno na cor preta.
Todas as partes metálicas devem ser
unidas entre si por meio de solda,
configurando uma estrutura única
devendo receber tratamento

antiferruginoso. Disponíveis nas cores,
marrom, cinza, bege ou branco, a
escolha do soIicitante.Entregar
montado. Garantia: 30 dias

PERHLZ

VIANFLEX

CONJUNTO (MODELO
PROINFÂNCIA) cjc 01 - conjunto de
mesa quadrada com quatro cadeiras
para crianças de 1 a 4 anos. Mesa: alt.
46 cm, tampo da mesa quadrada para
04 lugares: 80 cm x 80 cm. Tampo em
radp ou mdf, com espessura de 25 mm,
revestido na face superior em laminado
melaminico de alta pressão, 0,8mm de
espessura, acabamento texturizado, na
cor cinza, cantos arredondados.

Revestimento na face inferior em
laminado melaminico de baixa pressão
- bp, na cor branca. Topos encabeçados
com fita de bordo em PVC (cloreto de

DICARFLEX

R$ 260,00

R$ 420,00

R$ 624,00

PREFEITURA MUNICIPAL
Rua Barão do Rio Branco, 431 - Centro Fon6(042} 3912-7138 CEP 83900-000

CNPJ 76.021.450/0001.22
São Mateus do Sul-PR
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polinivinila) com "primer"
acabamento texturizado, na cor laranja
Estrutura da mesa compostas de pés
confeccionados em tubo de aço
carbono, laminado a frio, com costura,
secção circular de 0 = 38 mm (1 1/2"),
em chapa 16 (1,5 mm); travessas em
tubo de aço carbono, laminado a frio,
com costura, secção retangular de 20 x
40 mm, em chapa 16 (1,5 mm); anel
central confeccionado com segmento
de tubo de aço carbono, laminado a
frio, com costura, secção circular de 0
= 76,2mm (3"), com espessura de 3mm
e h = 40mm; ponteiras e sapatas em
polipropileno copolímero virgem e
sem cargas, injetadas na cor laranja,
fixadas à estrutura através de encaixe.
Pintura dos elementos metálicos em
tinta em pó híbrida epóxi / poliéster,
eletrostática, brilhante, polimerizada
em estufa, espessura mínima de 40
micrometros na cor cinza. Cadeiras
com assento e encosto revestido em

polipropileno copolímero virgem e
sem cargas, injetados, moldados
anatomicamente, pigmentados na cor
laranja e estrutura em tubo de aço
carbono laminado a frio pintado na cor
cinza. Dimensões: altura do assento da
cadeira ao chão: 26 cm, assento da
cadeira: 26 cm x 34 cm, encosto da
cadeira: 15,5 cm x 35 cm,
características: assento e encosto em
polipropileno copolímero virgem e
sem cargas, injetados, moldados
anatomicamente, pigmentados na cor
laranja. Estrutura em tubo de aço
carbono laminado a fno, com costura,
diâmetro de 20,7mm, em chapa 14
(l,9nim); ponteiras e sapatas, em
polipropileno copolímero virgem e
sem cargas, injetadas na cor laranja,
fixadas à estrutura através de encaixe e
pino expansor. Pintura dos elementos
metálicos em tinta em pó híbrida
epóxi/ poliéster, eletrostática,
brilhante, polimerizada em estufa,
espessura mínima 40 micrometros, na
cor cinza. - comcertifícado do inmetro.

Entregar montado.Garantia: 1 ano

Órgão Solicitante
Fiscal/Gestor

Comissão Central de Registro de Preços
Secretaria

Educação e Cultura
Fiscal Setorial

Giovana de Assis Niz Gralaki e
Mayara Ribeiro Silveira

Gestor Setorial

Sibele de Fátima Ferreira

Wanderbrook e Márcio

PREFEITURA MUNICIPAL
Rua Barão do Rio Branco, 431 - Centro Fone(042) 3912-7138 CEP 83900-000

CNPJ 76.021.450/0001-22
São Mateus do Sul-PR
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MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO SUL

Rodrigo Oliveira Filho
Obras Guilherme Wenglareki e Eleandro

Benedito de Lima
Assistência Social Dirlei de Fátima Mello e Ana Paula

Efíko Wons dos Santos
Saúde Silvia Regina Araújo e Alessandra

Fedalto Pereira

Industria e Comércio Osnildo L do Rosário e Marceli
Serpe

Meio Ambiente Rachel Azambuja Langaro e
Alisson Felipe Miranda Ferreira

Casa Civil Adrieli Cavalheiro Araszewski e
Emanuely Pinto Ponchek

Agricultura Rafael Oliveira e Edmundo
Boyanowski Neto

Esporte Carlos Eduardo de Oliveria e Joice
Fátima Ferreira

Finanças Kátia Glaab e Solange de Fátima
Furtado Franco

Administração Carlos Eduardo Milcarek Higo José da Rocha
Valor total RS 65.249,00 (sessenta e cinco mil, duzentos e quarenta e nove reais)
Prazo de Vigência 30/06/2022 a 30/06/2023
Dotação
Orçamentária

10, 13, 25, 68, 54, 55, 80, 98, 127, 174, 355, 362, 375, 386, 402, 422, 471, 633, 518, 538,
554, 578. Complemento do Elemento: 4.4.90.52.12; 4.4.90.52.33; 4.4.90.52.34- 4 4 90 52 36
e 4.4.90.52.42.

Detentor

Detentora

CNPJ

Objeto

ITEM

85

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N" 233/2022
Município de São Mateus do Sul

Stokmed Produtos Hospitalares Ltda. - EPP.
11

UND

.089.732/0001-16
Registro de Preços, para a futura e eventual aquisição de mobiliários e equipamentos, destinados a
atender as necessidades da Prefeitura Municipal de São Mateus do Sul, de acordo com as
especificações constantes no Anexo I do Edital, de conformidade com a solicitação da Comissão
Central^de Registro de Preços, obrigando as partes o cumprimento em todos os seus termos e nas
condições expressas no Edital de Pregão Eletrônico n.° 033/2022- S.R.P

Und

QUANT

03

ESPECIFICAÇÃO

SUPORTE PARA SORO TIPO
PEDESTAL. Estrutura em tubo
redondo. Pintura epóxi e haste em tubo
redondo de inox. Com quatro pés com
rodízios, altura regulável, quatro
ganchos para fixação de soro. Altura
mínima 150 cm e altura máxima de
210m. Garantia mínima de 12 meses.
Garantia 1 ano.

MARCA

METALIC

PREÇO
UNITÁRIO

R$ 200,90

Órgão Solicitante
Fiscal/Gestor

Comissão Central de Registro de Preços
Secretaria

Educação e Cultura

Obras

Fiscal Setorial
Giovana de Assis Niz Gralaki
Mayara Ribeiro Silveira

Guilherme Wenglareki e Eleandro
Benedito de Lima

Gestor Setorial

Sibele de Fátima Ferreira

Wanderbrook e Márcio
Rodrigo Oliveira Filho

PREFEITURA MUNICIPAL
Rua Barão do Rio Branco, 431 - Centro Fone(042) 3912-7138 CEP 83900-000

CNPJ 76.021.450/0001-22
São Mateus do Sul-PR,
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MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO SUL

Valor total R$ 57.268,19 (cinqüenta e sete mil, duzentos e sessenta e oito reais e dezenove centavos)
Prazo de Vigência 30/06/2022 a 30/06/2023
Dotação
Orçamentária

10, 13, 25, 68, 54, 55, 80, 98, 127, 174, 355, 362, 375, 386, 402, 422, 471, 633, 518, 538,
554, 578. Complemento do Elemento: 4.4.90.52.12; 4.4.90.52.33; 4.4.90.52.34- 4 4 90 52 36
e 4.4.90.52.42.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREGOS N" 236/7077
Detentor Município de São Mateus do Sul
Detentora Ursa Comercial Ltda

CNPJ 26.628.908/0001-38

Objeto Registro de Preços, para a futura e eventual aquisição de mobiliários e equipamentos, destinados a
atender as necessidades da Prefeitura Municipal de São Mateus do Sul, de acordo com as
especificações constantes no Anexo I do Edital, de conformidade com a solicitação da Comissão
Central de Registro de Preços, obrigando as partes o cumprimento em todos os seus termos e nas
condições expressas no Edital de Pregão Eletrônico n.° 033/2022- S R P

ITEM UND QUANT ESPECIFICAÇÃO MARCA PREÇO
UNITÁRIO

24 Und 11 MESA AUXILIAR TAMANHO

aproximado de 40 cm x40cm x80xm;
estrutura em aço inox; sem rodízios;
pés com ponteiras. Entreear montado

Garantia; 30 dias

RENASCER 300,00

26 Und 02 MESA DE EXAME CLÍNICO
construída em tubos de aço carbono,
com aproximadamente 1,20, pés de
borracha. Leito: em madeira com
espuma de aproximadamente 5cm,
revestido todo em courvin, e cabeceira
com regulagem de altura através de
cremalheiras. Acabamento: pintura
eletrostática feito com pó e o interior
com tratamento antiferruginoso.
Capacidade de aproximada de 100 kg,
dimensões aproximadas: 180 cm
x60cmx80cm. Garantia mínima de 12
meses. Entreear montado.

Garantia: 30 dias.

RENASCER R$ 535,00

Orgao Solicitante Comissão Central de Registro de Preços
Fiscal/Gestor Secretaria Fiscal Setorial Gestor Setorial

Educação e Cultura Giovana de Assis Niz Gralaki e
Mayara Ribeiro Silveira

Sibele de Fátima Ferreira

Wanderbrook e Márcio

Rodrigo Oliveira Filho
Obras Guilherme Wenglareki e Eleandro

Benedito de Lima

Assistência Social Dirlei de Fátima Mello e Ana
Paula Efíko Wons dos Santos

Saúde Silvia Regina Araújo e
Alessandra Fedalto Pereira

Industria e Comércio Osnildo L do Rosário e Marceli

Serpe
Meio Ambiente Rachel Azambuja Langaro e

Alisson Felipe Miranda Ferreira
Casa Civil Adrieli Cavalheiro Araszewski e

Emanuely Pinto Ponchek

Rua Barão do Rio Branco, 431 - Centro Fone(042) 3912-7138 CEP 83900-000 São Mateus do Sul-PR
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MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO SUL

Agricultura Rafael Oliveira e Edmundo
Boyanowski Neto

Esporte Carlos Eduardo de Oliveria e
Joice Fátima Ferreira

Finanças Kátia Glaab e Solange de Fátima
Furtado Franco

Administração Carlos Eduardo Milcarek Higo José da Rocha
Valor total RS 4.370,00 (quatro mil, trezentos e setenta reais)
Prazo de Vigência 30/06/2022 a 30/06/2023
Dotação
Orçamentária

10, 13, 25, 68, 54, 55, 80, 98, 127, 174, 355, 362, 375, 386, 402, 422, 471, 633, 518, 538,
554, 578. Complemento do Elemento: 4.4.90.52.12; 4.4.90.52.33; 4.4.90.52 34- 4 4 90 52 36
6 4.4.90.52.42. , . . . .

São Mateus do Sul, em 30de junho de 2022.
HOMOLOGAÇÃO DO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N" 033/2022

Expirado o prazo recureal, toma-se pública a homologação do procedimento licitatório em epígrafeos itensOl, 02
e 04 à empresaG. da Silva Biglia Móveis ME., os itens 03,10,42 e 81 à empresa Geflex Industria e Comércio
de Móveis Ltda ME., o item 05 à empresa Justo Móveis de Aço Ltda., o item 06 à empresa Celi Produtos de
Aço Ltda., os itens 07, 30, 33 e 36, 38 à empresa FL Milkievícz Ltda., os itens 08, 18, 31,58,60,64,73 76 79 e
87 à empresa Dembinski e Mikoski Ltda ME., os itens 09,11,77 e 78 à empresa Geferson Júnior Wognei
EPP., os Itens 12,13 e 16 à empresa PaperBex Comercial Ltda., os itens 14, 21,27 e 35 à empresa S do Lago
Equipamentos Para Escritório Eireli., o item 15 à empresa Elizandra Andres Ltda., os itens 17,
22,23,28,29,34,37,90 e 93 à empresa Faria Rodrigues Industria de Moveis Ltda EPP., o item 19 à empresa
Supreme Artigos de Plástico Ltda., os itens 20,25,43, 61, 62 e 65 à empresa Tyski & Machovsld Ltda ME
os Itens 24 e 26 à empresa Ursa Comercial Ltda., os itens 32, 48, 55, 56 e 63 à empresa Rubens de Aguiar
Filho EireU ME., o item 39 à empresa Projeclasse Industria e Comércio de Moveis Escolares Ltda. ME., os
Itens 40, 59,67, 88,91 e 94 à empresa Electroinox Comércio de Equipamentos de Eletrônicos Eireli., os itens
41, 49, 50,74 e 82 à empresa Jean C. V. Ferreira & Cia. Ltda., o item 44 à empresa MKR Comércio de
Equipamentos Eireli., o item 46 à empresa MV Eletrônico Eireli- ME., os itens 51 e 86 à empresa
Ctmnectgov Ltda., os itens 52 e 53 à empresa G Plásticos Comércio Varejista e Atacadista de Plásticos
pí I o Item 54 à empresa Marluce Bezerra dos Santos Lorencone- ME., o item 57 à empresa PR ComércioEletrônico Ltda - EPP., o item 66 à empresa Danfessí Móveis Corporativos e Escolares Ltda- ME., o item
69 a empresa Master Eletrodomésticos Eireli ME., o item 72 à empresa Dimorvan Davi Menegusso - ME., o
Item 75 à empresa Inova Digital Ltda., o item 80 à empresa Damião, Lizotti & Cia. Ltda., os itens 83,89 e 92
a empresa Reispel Ltda., o item 84 à empresa Constrular Multiserviços Ltda ME., e o item 85 à empresa
Stokmed Produtos Hospitalares Ltda EPP.

Fernanda Garcia Sardanha
Prefeita Municipal

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
São Mateus do Sul, em 22 de junho de 2022

RESULTADO DE JULGAMENTO, CLASSIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DO EDITAL DE PREGÃO
ELETRÔNICO N® 033/2022 - SRP

Em cumprimento ao disposto no art. 4®, inciso XVIII da Lei n.® 10.520, de 17 de julho de 2002, toma-se público
o resultado da licitação em epígrafe, cuja classificação dá-se da seguinte forma:

Item Proponente Preço Unitário
01 G. da Silva Biglia Móveis

R$ 270,00
02 G. da Silva Biglia Móveis

R$ 300,00
03 Geflex Industria e Comécio de Móveis Ltda ME

R$ 556,00
04 G. da Silva Biglia Móveis

R$ 285,00
05 Justo Móveis de Aço Ltda

R$ 888,00
06

PRPFFI

Celi Produtos de Aço Ltda
TlIRA MilKliriDAl

R$ 909,00

Rua Barão do Rio Branco. 431 - Centro Fone(042) 3912-7138 CEP 83900-000 São Mateus do Sul-PR^,
011^^



ATA DE SESSÃO PÚBLICA DE PREGÃO, NA FORMA PRESENCIAL, TIPO

MENOR PREÇO POR LOTE

PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2022

Aos vinte e sete dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e dois, às 09:00hs,

na saia de licitações da Prefeitura Municipal de Planalto, Estado do Paraná,

reuniram-se em sessão pública a Pregoeira Senhora CARLA REGINA RECH

MALINSKl, e equipe de apoio, CEZAR AUGUSTO SOARES e ANA SARA WELTER,

designados conforme Portaria n" 002/2022 de 03 de janeiro de 2022, para a realização
dos atos pertinentes ao PREGÃO PRESENCIAL N° 00^2022, DO TIPO MENOR

PREÇO, que tem por objeto a aquisição de móveis para a Câmara Municipal de
Vereadores visando equipar as novas salas, bem como sala de vereadores,

procuradores, contabilidade e plenário da câmara, de acordo com os termos e demais

anexos do edital, tendo como valor máximo a importância de R$ 81.060,19 (oitenta

e um mil e sessenta reais e dezanove centavos). Abertos os trabalhos, foram

credenciados os representantes das empresas: CENTRO OESTE COMERCIO DE

MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, o Sr. Avelino Andretta Santolin, da empresa
RD COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA, o Sr. Everaldo da Silva Macagnan. Dando
continuidade, a Pregoeira ressaltou que a ausência quando da lavratura da ata, ao
final da sessão pública, implicaria na preclusão do direito a recurso e na submissão
ao disposto na mesma. Na seqüência, foram abertos os envelopes contendo as
propostas e, com a colaboração dos membros da equipe de apoio, foram

devidamente examinados, com a análise da compatibilidade do objeto, prazos e
condições de execução. Prosseguindo os ti-abalhos, fez-se a leitura dos preços
ofertados. Em seguida foi realizada a classificação das propostas, onde foram
consideradas como propostas válidas, consagrando-se vencedora a empresa
subsequente:

RD CCDMÉR(3IO DE MÓVEIS LTDA

Itoiié «SM Preço toitali-
1

AX A

1 MESA L120x160cm
C/GAVETEIRO MÓVEL

AVANTTI UN

Z'
5,00 1.549,00 7.745.00

Página 1

crr^

OllG



C/CHAVE Com a

seguinte composição:
Tampo constituído em
MDP de 25mm de

espessura, revestida em
laminado meiâmfnico de

baixa pressão
texturizado em ambas

as faces, borda que
acompanha todo o
contorno do tampo em
PS 3mm de espessura,
colada a quente pelo
sistema hoil-meit, com
raio mínimo de 2,5mm.
Dotado com 1 passa
cabo de diâmetro de

60mm em poiiestireno
Injetado de alto Impacto.
Painel frontal em MDP

de ISmm de espessura,
revestida em laminado

melâmínico de baixa

pressão texturizado em
ambas as faces. Bordas
horizontais com

acabamento em PS

0,7mm de espessura,
colada a quente pelo
sistema hoit-meit. Painel
frontal fixado aos pés
laterais e pé central da
mesa, com cavilhas,
parafusos mínifix de aço
e buchas em nylon. Pés
Painel em MDP de
25mm de espessura,
revestida em laminado

melâmínico de baixa

pressão texturizado em
ambas as faces, bordas
com acabamento em PS

0.7mm de espessura,
colada a quente pelo
sistema hoit-meit. Pé
Centrai, formado pela
união de duas peças
com auxílio de cavilhas,
parafusos minifix de aço
e buchas em nyion,
resultando em um

formato em L,
constituídos em MDP de
25mm de espessura,
revestida em laminado
meiâmínico de baixa
pressão texturizado em
ambas as faces, bordas
com acabamento em PS

0,7mm de espessura,
colada a quente pelo
sistema hoit-meit

ATA PREGÃO PRESENCrAL 002/2022
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Utiiiza-se de sistema

distanciador produzido
em Zamac. com altura
de 20mm para unir
tampo e pés laterais,
fixado com parafusos,
possibilitando a
montagem do tampo "L"
dupla face, para direita
ou esquerda. Pés
contem sapatas
reguláveis em PVC
rígido com diâmetro de
22mm. cuja função será
contornar eventuais

desníveis de piso.
Medidas; 120/160 x

60/60 X 74cm. Cor

padrão: Cinza / Cinza.
Gaveteiro volante 02
gavetas e 01 gavetão
com tampo
confeccionada em MDP.
de 25mm de espessura,
revestida em laminado

meiámínico de baixa
pressão texturizado em
ambas as faces, bordas
com acabamento na cor

branco PP 2 mm e nas
demais cores é de PS 2
mm de espessura,
colada a quente pelo
sistema hoit-meit

Caixaria toda

confeccionada em MDP,
de 18mm de espessura,
revestida em laminado
meiâminico de baixa
pressão texturizado em
ambas as faces, bordas
com acabamento na cor

branco PP 0,7mm e nas
demais cores é de PS
0.7mm de espessura,
colada a quente pelo
sistema hoit-meit.

Gavetas internas

confeccionados em
MDP, de 15mm de
espessura, revestido em
ambas as faces

aminado melamínico de
baixa pressão
texturizado com bordas
com acabamento na cor

branco PP 0.7 mm e
nas demais cores é de

OS 0.7 mm de
espessura, colada a
quente pelo sistema
hoit-meit, com uma

ATA PREGÃO PRESENCIAL 002/202^ Página 3
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delas contendo haste
em aço de espessura
3.2mm para pastas
suspensas. 02 Frentes
de Gaveta e 01 Frente
de Gavetâo

confeccionadas em
MDP, de 18mm de
espessura, revestida em

laminado melâminico de
baixa pressão
texturizado em ambas
as faces, bordas com
acabamento na cor

branco PP 0,7mm e nas
demais cores é de PS
0,7mm de espessura,
colada a quente pelo
sistema holl-melt.

Sistema de fixação
utilizando cavilhas,
buchas plásticas e
minifix. Deslizantes de
abertura total em todas
gavetas, utilizando na
sua confecção chapas
dobradas de l,2mm de
espessura no

componente que é
fixado junto a caixaria e
no componente
deslizante usa chapa de
0,9mm, que vai fixado
unto a gaveta, já no
gavetâo utiliza um
deslizante com chapas
de 1,5 e 1,2
respectivamente.
Puxadores em

Pollestireno com entre
furos de 128mm, com 2
dobras 90° totalizando
altura de 25mm e
argura total de 142mm.
-echadura com

travamento simultâneo
das 3 gavetas, com 2
chaves dobráveis.
Rodízios de OSOmm
com chapa de fixação na
base reforçada de l,9mm
de espessura. Medidas;
37.7X45X63cm. Cor
padrão: Cinza / Cinza.

MESA L 180x180cm
C/02 GAVETEIRO
MÓVEL C/CHAVE Com
seguinte composiçã

Tampo constituído em
MDP de 25mm de

espessura, revestida em

laminado melâminico de

AVANTTI -

391121/3917

02

UN ,00 888,00 .664,00

ATA PREGÃO PRESENCIAL 00272022^ Página 4
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baixa pressão
texturizado em ambas

as faces, borda que
acompanha todo o
contorno do tampo em
PS 3mm de espessura,
colada a quente pelo
sistema holt-melt, com
raio mínimo de 2,5mm,
Dotado com 1 passa
cabo de diâmetro de

60mm em poííestireno
injetado de alto Impacto.
Painel frontal em MDP
de 15mm de espessura,
revestida em laminado

melâminico de baixa

pressão texturizado em
ambas as faces. Bordas

horizontais com

acabamento em PS

0,7mm de espessura,
colada a quente pelo
sistema holt-melt. Painel
frontal fixado aos pés
aterais e pé central da
mesa, com cavilhas,
parafusos minifix de aço
e buchas em nylon. Pés
^'ainel em MDP de

26mm de espessura,
revestida em laminado

melâminico de baixa
pressão texturizado em
ambas as faces, bordas
com acabamento em PS
0,7mm de espessura,
colada a quente pelo
sistema holt-melt. Pé
Central, formado pela
união de duas peças
com auxílio de cavilhas,
parafusos minifix de aço
e buchas em nylon,
resultando em um

formato em L,
constituídos em MDP de
25mm de espessura,
revestida em laminado
melâminico de baixa
pressão texturizado em
ambas as faces, bordas
com acabamento em PS
0,7mm de espessura,
colada a quente pelo
sistema holt-melt.
Utiliza-se de sistema
distanciador produzido
em Zamac, com altura
de 20mm para unir
tampo e pés laterais,
fixado com parafusos.

ATA PREGÃO PRESENCIAL 002/2022-^
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possibilitando a
montagem do tampo "L"
dupla face, para direita
ou esquerda. Pés
contem sapatas
reguláveis em PVC
rígido com diâmetro de
22mm, cuja função será
contornar eventuais

desníveis de piso.
Medidas: 180/180 x

80/80 X 74cm. Cor

padrão: Cinza/Cinza.
Gaveteiro volante 02

gavetas e 01 gavetão
com tampo
confeccionada em MDP,
de 25mm de espessura,
revestida em laminado

melâmínico de baixa

pressão texturizado em
ambas as faces, bordas
com acabamento na cor

branco PP 2 mm e nas

demais cores é de PS 2

mm de espessura,
colada a quente pelo
sistema holt-melt.

Caixaria toda

confeccionada em MDP,
de 18mm de espessura,
revestida em laminado

melãminico de baixa

pressão texturizado em
ambas as faces, bordas
com acabamento na cor

branco PP 0,7mm e nas
demais cores é de PS

0,7mm de espessura,
colada a quente pelo
sistema holt-melt.

Gavetas internas

confeccionados em

MDP, de ISmm de
espessura, revestido em
ambas as faces em

laminado melâmínico de

baixa pressão
texturizado com bordas

com acabamento na cor

branco PP 0,7 mm e nas
demais cores é de PS
0,7mm de espessura,
colada a quente pelo
sistema holt-melt. com
uma delas contendo

haste em aço de
espessura 3,2mm para
pastas suspensas. 02
Frentes de Gaveta e 01

Frente de Gavetão

confeccionadas em

ATA PREGÃO PRESENCIAL 002/2022
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MDP, de 18mm de
espessura, revestida em
laminado melâmínico de

baixa pressão
texturizado em ambas

as faces, bordas com
acabamento na cor

branco PP 0,7mm e nas
demais cores é de PS

0,7mm de espessura,
colada a quente pelo
sistema holt-melt.

Sistema de fixação
utilizando cavilhas,
buchas plásticas e
minifix. Deslizantes de
abertura total em todas

gavetas, utilizando na
sua confecção chapas
dobradas de 1,2mm de
espessura no

componente que é
fixado Junto a caixaria e
no componente
deslizante usa chapa de
0.9mm, que vai fixado
Junto a gaveta. Já no
gavetâo utiliza um
deslizante com chapas
de 1,5 e 1,2
respectivamente,
^uxadores em

Poliestireno com entre
uros de 128mm, com 2
dobras 90° totalizando

altura de 25mm e

argura total de 142mm.
Fechadura com

travamento simultâneo

das 3 gavetas, com 2
chaves dobráveis.

Rodízios de OSOmm
com chapa de fixação na
base reforçada de
1,9mm de espessura.
Medidas: 37,7 X 45 X
63cm. Cor padrão: Cinza
I Cinza.

ARMÁRIO ALTO
80x159.9cm Com a
seguinte composição:
ampo confeccionada
em MDP, de 25mm de
espessura, revestida em
laminado melâmínico de
baixa pressão
texturizado em ambas
as faces, bordas com
acabamento em PS
2mm de espessura,
colada a quente pelo
sistema holtmelt.

AVANTTI

391507
UN 5,00

ATA PREGÃO PRESENCIAL 002/2022 \

1.578,00 7.890,00
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Caixarla toda

confeccionada em MDP,
de ISmm de espessura,
revestida em laminado

melâminico de baixa
pressão texturizado em
ambas as faces, bordas
com acabamento em PS

0,7mm de espessura,
colada a quente pelo
sistema holt-melt.

Sistema de fixação
utilzando cavilhas,
buchas plásticas e
minifix. Configurado com
3 prateleiras
confeccionadas em
MDP. de 1 Smm de

espessura, revestida em
aminado melâminico de
baixa pressão
texturizado em ambas
as faces, bordas com

acabamento em PS
0,7mm de espessura,
colada a quente pelo
sistema holtmelt,
apoiadas por meio de
cunha plástica contendo
tambor minifix no

interior, para aperto de
minifix fixado junto à
ateral do armário e

suporte prateleira em
aço, com opção de 3
tipos de altura para cada
prateleira. 02 Portas

confeccionadas em
WDP, de 18mm de
espessura, revestida em
aminado melâminico de
baixa pressão
texturizado em ambas
as faces, bordas com
acabamento em PS
0,7mm de espessura,
colada a quente pelo
sistema holtmelt.

Dobradiças baixas de
abertura da porta em
110°. Puxadores em

Pollestireno com entre
furos de 128mm, com 2
dobras 90° totalizando
altura de 25mm e
largura total de 142mm e
travamento das portas
Dor uma única

fechadura. Utiliza
sapatas reguláveis
fixadas na base por
meio de bucha metálica

ATA PREGÃO PRESENCIAL 002/2022-^
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ARMÁRIO / BALCÃO
BAIXO 9Qcm

C/PORTAS Com a
seguinte composição:
Tampo Tampo
confeccionada em MDP,
de 25mm de espessura,
revestida em laminado

melâmfnico de baixa

pressão texturizado em
ambas as faces, bordas
com acabamento em PS

2mm de espessura,
colada a quente pelo
sistema holtmelt.

Caixaría toda

confeccionada em MDP,
de 18mm de espessura,
revestida em laminado

melâmfnico de baixa

pressão texturizado em
ambas as fàces, bordas
com acabamento em PS

0,7mm de espessura,
colada a quente pelo
sistema holt-melt.

Sistema de fixação
utiizando cavilhas,
buchas plásticas e
minifix. Configurado com
1 prateleira
confeccionadas em
MDP, de 18mm de
espessura, revestida em
aminado melâminico de
baixa pressão
texturizado em ambas
as faces, bordas com

acabamento em PS
0,7mm de espessura,
colada a quente pelo
sistema holtmelt,
apoiada por meio de
cunha plástica em aço
tambor minifix no
interior, para aperto de
minifix fixado junto à
ateral do armário, com
opção de 3 tipos de
altura para cada
prateleira, 02 Portas
confeccionadas em
MDP, de 18mm de
espessura, revestida em

aminado melâminico de
baixa pressão
texturizado em ambas
as faces, bordas com
acabamento em PS
0,7mm de espessura,
colada a quente pelo
sistema holt-melt.

AVANTTI

391504

UN 10,00 649,00 6.490,00

I
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Dobradiças baixas de
abertura da porta em
110°. Puxadores em

Poliestireno com entre

furos de 128mm, com 2
dobras 90° totalizando

altura de 25mm e

largura total de 142mm e
travamento das portas
por uma única
fechadura. Utiliza

sapatas reguláveis
fixadas na base por
meio de bucha metálica.

Medidas: 90 x 50 x 74,3
cm. Cor padrão:
Cinza/Cinza.

POLTRONA

PRESIDENTE

GIRATÓRIA
C/MECANISMO S.R.E E
APOIO DE BRAÇOS
Poltrona Presidente

giratória com as
seguintes
especificações:
ENCOSTO - Encosto

fabricado em

compensado
multiiaminado resinado,
moldado

anatomicamente a

quente com 14 mm de
espessura. Possui
curvatura anatômica no

encosto de forma à

permitir a acomodação
das regiões dorsal e
ómbar, adaptando-se
melhor á coluna

vertebral. - Espuma
injetada
anatomicamente em

poliuretano flexível
microcelular de alta

resistência, isento de
CFC, com densidade
controlada de 45 a 55

Kg/m'^ com 60 mm de
espessura média. -
Revestimento do

encosto em Couríssimo,
formado por costuras
aterais e centrais em

desenho próprio, fixado
por grampos com

acabamento zincado. -
Contra capa do encosto
injetadas em
polipropileno copolímero
texturizado na cor preta,
montada por parafusos.

CAVALETTI -

6001SRE

ÜN 9,00 1.405,00 12.645,00

r\
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auxiliando em futuras

manutenções. - A
fixação do encosto no
mecanismo é feita com

parafusos sextavados
Grau 5 SAE J429 do tipo
flangeado com trava
mecânica no flange na
bitola %"x 20 fpp e
porcas de garra
encravadas e rebítadas

na madeira. ASSENTO -

Assento fabricado em

compensado
multiiaminado resinado,
moldado

anatomicamente a

quente com 14 mm de
espessura. Possui
curvatura na parte
frontal do assento para
evitar o estrangulamento
na corrente sangüínea. -
Espuma injetada
anatomicamente em

poliuretano flexível
microcelular de alta

resistência, isento de
CFC, com densidade
controlada de 45 a 55

Kg/m' com 60 mm de
espessura média. -
Revestimento do

assento em Courissimo,
formado por costuras
laterais e centrais em

desenho próprio, fixado
por grampos com

acabamento zincado. -

Contra capa do assento
injetada em polipropileno
copolímero texturizado
na cor preta, montada
por grampos com

acabamento zincado,
auxiliando em futuras

manutenções. - A
fixação do assento no
mecanismo é feita com

parafusos sextavados
Grau 5 SAE J429 do tipo
flangeado com trava
mecânica no flange, na
bitola Wx 20 fpp e
porcas de garra
encravadas e rebitadas

na madeira. BRAÇOS -
Apóia braços com corpo
do braço em
polipropileno copolímero
injetado texturizado na
cor preta, com estrutura

Página 11ATA PREGÃO PRESENCIAL
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vertical em formato de
"L" fabricada em chapa
de aço SAE 1020 com
50,50 mm de largura e
6,35 mm de espessura,
pintada, com 7 posições
de regulagem de altura
feita por botão injetado
em Pollamida 6,
totalizando 80 mm de
curso. A estrutura

vertical em formato de
"L" possui 2 furos
pblongos, permitindo
ajuste horizontal por
parafuso com utilização
de chave com curso de
25 mm em cada braço
durante a montagem do
braço no assento. - A
fixação do braço no
assento é feita com
parafusos sextavados
Grau 5 SAE J429 do tipo
flangeado com trava
mecânica no flange, na
bitola y4"x 20 fpp e
porcas de garra
encravadas e rebitadas
na madeira do assento

MECANISMO
Mecanismo com sistema
reclinador do encosto
jcom 6 lâminas de
renagem, de estrutura
jmonobloco, soldado por
processo MIG em célula
robotizada, com assento
fixo e com inclinação fixa
com Z" de inclinação e 2
furações para fixação do
assento com distância
entre centros de 125 x
125 mm e 160x200
mm. Suporte do encosto
com regulagem de altura
automática através de
catraca com 12
posições, totalizando 80
mm de curso, recoberto
por capa Injetada em
polIpropHeno copolímero
na cor preta. Inclinação
do encosto com 20® de
curso semi-circular

acionado por alavanca,
pbtendo-se Infinitas
posições, com molas
para o retorno

automático do encosto,
e ajuste automático na
frenagem do reclinador

ATA PREGÃO PRESENCIAL 002/2022^,
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Alavanca de

lacionamento possuí
duas formas de
acionamento. Ao ser
movimentada para cima
a mesma possibilita uma
regulagem fina do
encosto enquanto a
alavanca permanecer
acionada pelo usuário.
Ao ser movimentada
para baixo a alavanca
permanece acionada
sem a ação do usuário e
permite que o encosto
fique em movimento livre
até que o usuário puxe
novamente a alavanca

para a posição neutra
aonde ela irá frenar o
mecanismo na posição
desejada. - Acionamento
da coluna gás feita por
alavanca independente
injetada em Poliacetal. -
p mecanismo possui
peça plástica de
acabamento e proteção
das lâminas do

reclinador em

Polipropileno
Copolímero injetado na
cor preta. - Possui
sistema de encaixe da
coluna através de cone
Morse COLUNA -
Coluna central

desmontável fixada por
encaixe cônico fabricada
em tubo de aço SAE
1010/1020 redondo com
50,80 mm de diâmetro e
1,50 mm de espessura
de parede,
rolamento/mancai axial
de giro, arruela de aço
temperado de alta
resistência, bucha
mancai de giro injetada
em Poliacetal e

recalibrada na

montagem, sistema de
regulagem de altura da
cadeira com

acionamento por mola á
gás DIN 4550 Classe 4
com 115 mm de curso
nominal com tolerância
de 5 mm para mais ou
para menos, quando
medida montada, devido
à compressão dos

ATA PREGÃO PRESENCIAL 002/20?2-
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componentes. - Sistema
de regulagem de altura
da cadeira por coluna de
mola á gás. - Capa
telescópica injetada em
polipropíleno copolímero
texturizado na cor preta,
dividido em 3 partes
encaixadas, usado para
proteger a coluna.
Possui sistema de

montagem na base e no
mecanismo por encaixe
cone Morse. BASE -

Base giratória
desmontável com

aranha de 5 hastes

fabricada com tubos de

aço SAE 1010/1020
retangular 20x30 mm e
1,50 mm de espessura
de parede, soldadas
com cone central

fabricado em tubo aço
SAE 1010/1020 redondo

com 57,15 mm de
diâmetro e 2,25 mm de
espessura de parede.
Pino do rodízio fabricado

com aço trefilado SAE
1213 redondo com 10

mm de diâmetro soldado

na extremidade da haste

em furos do tipo
flangeado, evitando que
se soltem, coberta por
polaina injetada em
polipropileno copolímero
na cor preta com
sistema de encaixe

plástico entre cone da
aranha e a coluna,
apoiada sobre 5 rodízios
de giro duplo com 50
mm de diâmetro em

nylon com capa, esfera
metálica inserida na

estrutura, que facilita o
giro. banda de rolagem
em nylon para uso em
carpetes, tapetes e
similares. - Montagem
do rodízio na base é

feito diretamente sobre o
pino soldado na aranha
sem utilização de
buchas de adaptação. -
Possui sistema de

montagem da coluna por
encaixe cone Morse.

ACABAMENTO - Os
componentes metálicos

ATA PREGÃO PRESENCIAL 002^2021 Página 14

ni-9



pintados possuem
tratamento de superfície
através de banho

nanocerâmico por spray.
executado em linha

continua automática,
sem uso de produtos
clorados para
desengraxe, e com
posterior tratamento de
efluentes, de acordo
com as normas

ambientais vigentes,
proporcionando melhor
proteção contra corrosão
e excelente ancoragem
da tinta. - A tinta

utilizada para a pintura é
em pó, do tipo híbrida
(poliéster - epóxi)
garantindo resistência a
radiação e resistência
química, W-eco,
atendendo norma

Européia RoHS, isenta
de metais pesados, na
cor preto liso semi-
brilho, com camada
média de 60 microns de

espessura. Todas as
peças são curadas em
estufa com esteira de

movimentação continua
à temperatura de 200®
C. DIMENSÕES
APROXIMADAS DA

CADEIRA Altura Total

da Cadeira: 1056-1250

mm Profundidade Total

da Cadeira: 660-810 mm

Largura Total da
Cadeira: 660 mm

Extensão Vertical do

Encosto: 605 mm

Largura do Encosto: 460
mm Largura do Assento:
485 mm Profundidade

da Superfície do
Assento: 465 mm Altura

do Assento: 470-585

mm

CADEIRA FIXA C/PÉS
EM SEM BRAÇOS
Cadeira executiva

aproximação pé em "S"
com as seguintes
especificações:
ENCOSTO - Estrutura

injetada em polipropileno
copolimero estruturado
com nervuras, borda de
ancoragem da cola e

CAVALETTI -

4107S

UN 16,00 683,00 10.928,00
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canal para grampos.
Possui curvatura

anatômica de forma a

permitir a acomodação
das regiões dorsal e
lombar, adaptando-se
melhor à coluna

vertebral. - Espuma
injetada
anatomicamente em

poliuretano flexível
mlcrocelular de alta

resistência, isento de
CFC, com densidade
controlada de 45 a 55

Kg/m'^ com 40 mm de
espessura média. -
Revestimento do

encosto em couríssimo

fixado por grampos com
acabamento zincado. -

Contra capa do encosto
injetada em polipropileno
copolímero texturizado
na cor preta, montada
por encaixe, auxiliando
em futuras

manutenções. - Suporte
do encosto fabricado em

chapa de aço estrutural
ASTM A36 com 76,20
mm de largura e 6,35
mm de espessura,
curvada e nervurada à

frio para aumentar a
resistência. - A fixação
da mola no encosto é
feita com parafusos
sextavados Grau 5 SAE
J429 do tipo flangeado
com trava mecânica no

flange, na bitola 14"x20
fpp e porcas de garra
encravadas e rebitadas
no plástico. - A fixação
do conjunto encosto e
mola no assento é feita
com parafusos
sextavados Grau 5 SAE
J429 do tipo flangeado
com trava mecânica no
flange, na bitola 'A"x 20
fpp e porcas de garra
encravadas e rebitadas
na madeira do assento.

ASSENTO - Assento
fabricado em

compensado
multilaminado resinado,
moldado

anatomicamente a

quente com 13 mm de

ATA PREGÃO PRESENCIAL 002/ Página 16

0131



espessura. Possui
curvatura na parte
frontal do assento para
evitar o estrangulamento
na corrente sangüínea.
Espuma injetada
anatomicamente em

poliuretano flexível
microcelular de alta
resistência, isento de
CFC, com densidade
controlada de 50 a 60
Kg/m^ com 50 mm de
espessura média. -
Revestimento do
assento em couríssimo

ixado por grampos com
acabamento zincado. -
Contra capa do assento
injetada em poliproplleno
copolímero texturizado
na cor preta, montada
por grampos com

acabamento zincado,
auxiliando em futuras
manutenções. - A
fixação do assento na
estrutura é feita com

Darafusos sextavados
Grau 5 SAE J429 do tipo
flangeado com trava
mecânica no flange, na
bitola Wx 20 fpp e
3orcas de garra
encravadas e rebitadas
na madeira.

ESTRUTURA - Estrutura
formada por tubo de aço
SAE 1010/1020 redondo
com 25,40 mm de
diâmetro e 2,25 mm de
espessura de parede,
curvada à frio,
executado e calibrado
p^or máquina CNC. -
ravessas de fixação do

assento febricadas em
chapa de aço SAE 1020
com 4,76 mm de

espessura. - A união das
travessas na estrutura
da cadeira é feita por
jrocesso de solda do
tipo MIG em célula
robotizada formando
uma estrutura única para
posterior montagem. -
Assento fixo com
inclinação fixa entre -2°
e -T e furos de fixação
com distância entre
centro de 160x200mm. -

ATA PREGÃO PRESENCIAL 002/20â
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Sapatas de suporte do
pé injetadas em
Polipropileno
Copolímero na cor preta,
com cantos

arredondados, sapata
frontal anti tombamento,
ifixadas à estrutura por
Irebite de alumínio do
Jtlpo repuxado.
ACABAMENTO - Os

ícomponentes metálicos
pintados possuem
tratamento de superfície
através de banho

nanocerâmico por spray,
executado em linha
automática, sem uso de
produtos clorados para
desengraxe, e com
posterior tratamento de
efluentes, de acordo
com as normas

ambientais vigentes,
proporcionando melhor
proteção contra corrosão
e excelente ancoragem
da tinta, evitando assim
p descolamento da
mesma. -A tinta utilizada
para a pintura é em pó.
jdo tipo híbrida (polièster
epóxi), W-eco,

[atendendo norma
Européia RoHS, isenta
de metais pesados, na
cor preto liso semi-

brilho, com camada
média de 60 mícrons de
espessura. Todas as
peças são curadas em
estufa com esteira de
movimentação continua
à temperatura de 200°
|C. DIMENSÕES
APROXIMADAS DA

ICADEIRA: Altura Total
da Cadeira: 860 mm
Profundidade Total da
Cadeira: 610 mm
Largura Total da
Cadeira: 465 mm
Largura do Encosto: 425
mm Profundidade da

jSuperficie do Assento:
130 mm Largura do
lAssento: 465 mm Altura
do Assento: 470 mm
Extensão Vertical do
Encosto: 350 mm
POLTRONA DIRETOR

[GIRATÓRIA
CAVALETTI
6002SRE

^ãÕÕ 1.420,00
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C/MECANISMO S.R.E E

APOIO DE BRAÇOS
ENCOST - Encosto

fabricado em

compensado
multllaminado resinado,
moldado

anatomicamente a

quente com espessura
de 13 mm de espessura
média. Possui curvatura

anatômica no encosto

de forma à permitir a
acomodação das
regiões dorsal e lombar,
adaptando-se melhora
coluna vertebral. -

Espuma injetada
anatomicamente em

poliuretano fíexível
mícrocelular de alta

resistência, isento de
CFC, com densidade
controlada de 45 a 55

Kg/m'^ com 60 mm de
espessura média. -
Revestimento do

encosto em CEC,
formado por costuras
laterais e centrais em

desenho próprio, fixado
por grampos com

acabamento zincado. -
Contra capa do encosto
injetada em polipropileno
copolfmero texturizado
na cor preta, montadas
por parafusos,
auxiliando em futuras

manutenções. - A
fixação do encosto no
mecanismo é feita com
parafusos sextavados
Grau 5 SAE J429 do tipo
flangeado com trava
mecânica no flange na
bitola V4"x 20 fpp e
porcas de garra
encravadas e rebitadas

na madeira. ASSENTO -

Assento fabricado em

compensado
multilaminado resinado,
moldado

anatomicamente a

quente com 14 mm de
espessura média.
Possui curvatura na
parte frontal do assento
para evitar o
estrangulamento na
corrente sangüínea. - f]
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Espuma injetada
anatomicamente em

poliuretano flexível
microcelular de alta

resistência, isento de
CFC, com densidade
controlada de 45 a 55

Kg/m'^ com 60 mm de
espessura média. -
Revestimento do

assento em CEC,
formado por costuras
laterais e centrais em

desenho próprio, fixado
por grampos com

acabamento zincado. -

Contra capa do assento
injetadas em
polipropileno copollmero
texturizado na cor preta,
montadas por grampos
com acabamento

zincado, auxiliando em
futuras manutenções. -
A fixação do assento no
mecanismo é feita com

parafusos sextavados
Grau 5 SAE J429 do tipo
flangeado com
travamecânica no

flange, na bitola Vít"x 20
fpp e porcas de garra
encravadas e rebitadas

na madeira. BRAÇOS -
Apoia braços e corpo do
braço em polipropüeno
copollmero injetado
texturizado na cor preta,
com estrutura vertical

em fomriato de "L"

fabricada em chapa de
aço estrutural ASTM
A36 com 50,50 mm de
largura e 6,35 mm de
espessura, pintada, com
7 posições de
regulagem de altura feita
por botão injetado em
Poliamida 6, totalizando
85 mm de curso. A

estrutura vertical em

formato de "L" possui 2
furos oblongos,
3ermitindo ajuste
lorizontal por parafuso
com utilização de chave
com curso de 25 mm em

cada braço durante a
montagem do braço no
assento. - A fixação do
braço no assento é feita
com parafusos
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sextavados Grau 5 SAE
J429 do tipo flangeado
com trava mecânica no
flange, na bitola %"x 20
fpp e porcas de garra
encravadas e rebitadas
na madeira do assento

MECANISMO -

Mecanismo com sistema
reclinador do encosto
com 6 lâminas de

frenagem, de estrutura
monobloco, soldado por
processo MIG em célula
robotizada, com assento
fixo e com inclinação fixa
com 3° de inclinação e 2
furações para fixação do
assento com distância
entre centros de 125 x
125 mm e 160 x 200
mm. Suporte do encosto
com regulagem de altura
automática através de
catraca com 12

posições, totalizando 80
mm de curso, recoberto
por capa injetada em
polipropüeno
copolímero. Inclinação
do encosto com 20° de
curso semi-circular

acionado por alavanca,
obtendo-se infinitas
posições, com molas
para o retorno

automático do encosto,
e ajuste automático na
frenagem do reclinador.
Alavanca de

acionamento do sistema
reclinador do encosto
possui duas formas de
acionamento. Ao ser
movimentada para cima
mesma possibilita uma

regulagem fina do
encosto enquanto a
alavanca permanecer
acionada pelo usuário.
Ao ser movimentada
3ara baixo a alavanca
permanece acionada

sem a ação do usuário e
permite que o encosto
fique em movimento livre
até que o usuário puxe
novamente a alavanca
para a posição neutra
aonde ela Irá frenar o
mecanismo na posição
desejada. - Acionamento

ATA PREGÃO PRESENCIAL 002/
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da coluna gás feita por
alavanca independente
injetada em Poliacetal. -
O mecanismo possui
peça plástica de
acabamento e proteção
das lâminas do

reclinador em

Polipropüeno
Copolímero injetado na
cor preta. - Possui
sistema de encaixe da
coluna através de cone

Morse. COLUNA -
Coluna central

desmontável fixada por
encaixe cônico fabricada
em tubo de aço SAE
1010/1020 redondo com
50,80 mm de diâmetro e
1,50 mm de espessura
de parede,
rolamento/mancai axial
de giro, arruela de aço
temperado de alta
resistência, bucha
mancai de giro Injetada
em Poliacetal e

recaiibrada na

montagem, sistema de
regulagem de altura da
cadeira por coluna de
mola à gás DIN EN
16955 Classe 4 com 115
mm de curso nominal

com tolerância de 5 mm

para mais ou para
menos, quando medida
montada, devido á
compressão dos
componentes. - Sistema
de regulagem de altura
da cadeira por coluna de
mola agás. - Capa
telescõpica injetada em
polipropüeno copolímero
texturizado na cor preta,
dividido em 3 partes
encaixadas, usado para
protegera coluna. -
Possui sistema de
montagem na base e no
mecanismo por encaixe
cone Morse. BASE -
Base giratória
desmontável com
aranha de 5 hastes
fabricada com tubos de
aço SAE 1010/1020
retangular 20x30 mm e
,50 mm de espessura
de parede, soldadas
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com cone central

fabricado em tubo aço
SAE 1010/1020 redondo
com 57,15 mm de

diâmetro e 2,25 mm de
espessura de parede.
Pino do rodízio fabricado
com aço trefilado SAE
1213 redondo com 10

mm de diâmetro soldado
na extremidade da haste

em furos do tipo
flangeado, evitando que
se soltem, coberta por
polaina injetada em
polipropileno copolímero
na cor preta com
sistema de encaixe
plástico entre cone da
aranha e a coluna,
apoiada sobre 5 rodízios
de giro duplo com 50
mm de diâmetro em

nylon com capa, esfera
metálica inserida na

estrutura, que facilita o
giro, banda de rolagem
em nylon para uso em
carpetes, tapetes e
similares. - Montagem
do rodízio na base é

feito diretamente sobre o
pino soldado na aranha
sem utilização de
buchas de adaptação. -
Possui sistema de

montagem da coluna na
base por encaixe cone
Morse. ACABAMENTO -
Os componentes
metálicos pintados
possuem tratamento de
superfície através de
banho nanocerâmico por
spray, executado em
inha continua

automática, sem uso de
produtos clorados para
desengraxe, e com
posterior tratamento de
efluentes, de acordo
com as normas

ambientais vigentes,
proporcionando melhor
proteção contra corrosão
e excelente ancoragem
da tinta. - A tinta

utilizada para a pintura é
em pó, do tipo híbrida
(poliéster - epóxi),
garantindo resistência a
radiação e resistência
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química, W-eco,
atendendo norma

Européia RoHS, isenta
de metais pesados, nas
cores disponíveis para
linha, com camada
média de 60 microns de
espessura. Todas as
peças sâo curadas em
estufa com esteira de

movimentação continua
à temperatura de 200"
C. DIMENSÕES
APROXIMADAS DA
CADEIRA Altura Total
da Cadeira: 926-1120
mm Profundidade Total

da Cadeira: 660 - 745
mm Largura Total da
Cadeira: 660 mm

Extensão Vertical do
Encosto: 465 mm

Largura do Encosto: 450
mm Largura do Assento:
485 mm Profundidade
da Superfície do
Assento: 465 mm Altura
do Assento: 465 - 580

mm.

TOTAL 79.762,00
Após rodadas de lances, conforme histórico do Pregão em anexo, e negociação direta

com a iicitante de melhor oferta, obteve-se o resultado acima descrito. Dando-se

continuidade ao certame licitatório foi solicitado a empresas participante e

considerada vencedora: RD COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA, em conformidade

com o constante acima, conforme critérios estabelecidos no Edital para apresentar o

envelope de n^ 02 (dois) - contendo os documentos de Habilitação. Logo após terem

sido rubricados pela pregoeira, equipe de apoio e licitantes participantes, foi

constatado que os mesmos estavam em consonância com o estabelecido no Edital

deste procedimento licitatório e por conseqüência, a referida empresa foi considerada

HABILITADA. No curso do Presente procedimento licitatório não foi apresentado
nenhuma impugnação ou recurso quanto a resultado, havendo renúncia expressa de
prazo por parte das licitantes participantes. A pregoeira em decorrência do resultado,

ADJUDICA o objeto deste procedimento licitatório, em favor da empresa RD

COMERCIO DE MOVEIS LTDA, pessoa jurídica, com inscrição/ííó CNPJ n^^

06.336.209/0001-07, situada na Rua Tenente Camargo 1956 Municípip de>^rancisco

ATA PREGÃO PRESENCIAL 002/20 Página 24
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sua totalidade, conforme classificação acima, pertinente a aquisição de móveis para a

Câmara Municipal de Vereadores visando equipar as novas salas, bem como sala de

vereadores, procuradores, contabilidade e plenário da câmara, conforme edital de

licitação e proposta de preço da licitante. Pela pregoeira foi informado aos

interessados que o presente processo será encaminhado ao Senhor Prefeito Municipal

para HOMOLOGAÇÃO, e demais atos inerentes a esta licitação. Nada mais havendo

a tratar, foi encerrada a sessão, cuja ata vai assinada pela Pregoeira, pelos membros

da Equipe de Apoio e representante das empresas licitantes.

ANASsôíRA^WELTER

Equipe de Apoio

072.454.189-69

CENTRO OESTE

COMERCIO DE MOVEIS

E EQUIPAMENJOS

LTDA

Avelino Andretta Santolin

71

l  RDC(^ERCI
—MÓVEIS L

Everaldo da SilW

Macagnan

CARLA SABRINA RECH

MALINSKI

Pregoeira

068.626.699-40

m

EZAE AUGUSTO

SOARES

Equipe de Apoio

066.452.549-03
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SUALOGO

CERTIFICAI» -

Relatório de Cotaçao: cotação rápida 188

Pesquisa realizada entre 08/09/2022 14:40:55 e 08/09/2022 15:03:34

ftélatóüú gc-racto nò dia OÇ/0?.'20'Z2 1 ■> 17 40 {IP 1S7.40. 5 116)

Em conformidade com a Instrução Normativa N® 65 de 07 de Julho de 2021.

Método Matemático Aplicado: Média Aritmética dos, preços obtidos-^ Preço calculado com base na média aritmética de todos os preços
selecionados pelo usuário para aquele determinado Item.
Cixifiyme Instrução Normativa N° 65de 07 deJullio de 2021 no Artigo 3". 'Apesquisadepreçx será materializada em docurrmtoqueconteiá:tNCV-MéíodomatemáticoaplicadopB^ a'

jkfiivçSodo valor estimada'

.lem 1: mesa de exame ginecológico. (cama para exame ginecológico tipo divã)

PREÇOS/
PROPOSTAS

QUANTIDADE PREÇO
ESTIMADO

RS 2.150,00 (un)

PERCENTUAL
PREÇO

ESTIMADO

CALCULADO

RS 2.150,00 RS 2,150,00

Órgão Público

Prefeitura Municipal de Prudentópolis

Identificação

PMDP-

432022-

Licitação

13/04/2022 R$2.150.00

Valor Unitário

Item 2: armario

PREÇOS /
PROPOSTAS

Preço Compras
Governamentais

Valor Unitário

Mediana dos Preços Obtidos: RS 2.150,00

QUANTIDADE PREÇO
ESTIMADO

RS 838,33 (un)

Órgão Público

FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO A SAÚDE/PR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

PERCENTUAL

Mediana dos Preços Obtidos: RS 838,33

PREÇO
ESTIMADO

CALCULADO

RS 838,33

Identificação

RS 2.150,00

RS 838,33

Licitação

N°Pregão:l 092022 02/08/2022 RS 950,33
UASG:928285

N°Pregão:322022 05/05/2022 RS 726,33
UASG:987445

RS 838,33

Relatório gerado no dia 08/09/2022 15:17:40 (IP: 187,49.128.118)
>^'^*'^''"°"^'^'^'^'^'''^2fBD3O0eDghVambNKgfmuípGyJWaOX0ZTjCd2A4m6dbn99iLTvnFexEqnPZF1Cys%3d

íiívrjeBto nttp://www.bancodeDrecos.com.br/Cer1iflcadoAutHntirJriflfift'?http://www.bancodeprecos.com.br/Cei1ificadoAutBnticidade?
token=ycQxmTDm0NNm%252fBD3O0eDghVambNKgfmulpGyJWaOX0ZTjCd2A4m6dbn99iLTvnFexEqnPZF1Cys%253d
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Item 3: poltrona diretor

PREÇOS/

PROPOSTAS

QUANTIDADE PREÇO

ESTIMADO

RS 1.355.04 (un)

PERCENTUAL
PREÇO

ESTIMADO

CALCULADO

RS 1.355,04 RS 1.355,04

Preço Compras

Governamentais

Valor Unitário

Item 4: longarina

Órgão Público

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORECATU

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 1.355,04

Identificação
Licitação

N''Pregão:732022 03/08/2022 R$995,08

UASG:454524

N°Pregão:692022 01/08/2022 RS 1.715,00

UASG:987779

RS 1.355,04

PREÇOS/

PROPOSTAS

Preço Compras

Governamentais

Valor Unitário

QUANTIDADE

Órgão Público

PREÇO

ESTIMADO

RS 781,07 (un)

PERCENTUAL
PREÇO

ESTIMADO

CALCULADO

RS 781,07

Identificação

RS 781,07

Licitação

MINISTÉRIO DA DEFESA j Comando da Aeronáutica j Segundo Centro Int. Def. Aerea N°Pregão:82022 20/04/2022 RS 934,00
Contr, Ffg Aereo UASG:120072

RS 934.00

Órgão Público

MUNICÍPIO DE LUNARDELLI/PR

FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE DE CURITIBA (FEAES ■
CURITIBA)

Valor Unitário

Item 5: cadeira empilhável

Mediana dos Preços Obtidos: RS 719,22

Identificação
Licitação

05/07/2022 RS 690,00

23/06/2022 RS 719,22

RS 704,61

PREÇOS /

PROPOSTAS

QUANTIDADE

Órgão Público

MUNICÍPIO DETAPEJARA/PR

Valor Unitário

PREÇO

ESTIMADO

RS 260.00 (un)

PERCENTUAL

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 260,00

PREÇO

ESTIMADO

CALCULADO

RS 260,00 RS 260,00

Identificação
Licitação

22/07/2022 RS 260.00

RS 260,00

Relatório gerado no dia 08/09/2022 15:17:40 (IP: 187.49.128.118)
Código Validação: VcQ)anTDm0NNm%2fBD3O0eDghVambNKgfmulpGyJWaOX02TjCd2A4m6dbn99iLTvnFexEqnPZF1Cys%3d
bttp://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAiJtentlcidade?

BiJÍvfa# lo'<®"=ycQxmTDm0NNm%252fBD3O0eDghVaíiibNKgfmulpGyJWaOX0ZTJCd2A4m6dbn99iLTvnFexEqnP2F1Cys%253d
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Item 5: cadeira fixa sem braço

PREÇOS/

PROPOSTAS

QUANTIDADE PREÇO

ESTIMADO

R$ 664,52 (un)

PERCENTUAL PREÇO

ESTIMADO

CALCULADO

RS 654,52 RS 664,52

Preço Compras

Governamentais
órgão Público

PODER JUDICIÁRIO j Tribunal Superior Eleitoral j Tribunal Regional Eleitoral do
Paraná

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA

Valor Unitário

Mediana dos Preços Obtidos: RS 664,52

Identificação
Licitação

N''Pregão:412022 22/08/2022 RS 606,67

UASG;70019

N°Pregão:752022 07/07/2022 RS 722,37

UASG:455978

RS 664,52

Item 7: mesa auxiliar

PREÇOS/

PROPOSTAS

Preço Compras

Governamentais

QUANTIDADE PREÇO

ESTIMADO

RS 564,48 (un)

PERCENTUAL

Órgão Público

1  MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO j Universidade Tecnológica Federal do Paraná i
UTFPR - Campus Sudoeste Pato Branco

2  PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL CÂNDIDO RüNDON

3  PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR

Valor Unitário

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ j Prefeitura do Município de Foz do Iguaçu

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FÁTIMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGEIRINHA/PR

PREÇO

ESTIMADO

CALCULADO

RS 564.48 RS 564,48

Identificação

N<'Pregão:252022

UASG:153177

Nopregão:802022

UASG:987683

Nopregão;732022

UASG:454524

N''Pregão:n32022

UASG:987553

N«Pregão:572022

UASG:987723

Licitação

22/08/2022 R$ 424,76

04/08/2022 RS 667,84

03/08/2022 RS 585,23

22/07/2022 R$471,61

15/07/2022 RS 479,87

N''Pregão:322022

UASG;9875n

23/05/2022 RS 757,56

RS 564,48

Mediana dos Preços Obtidos: RS 532,55

Item 8: estante aço

PREÇOS/

PROPOSTAS

Preço Compras

Governamentais Identificação ucUação
1  ministério DA EDUCAÇÃO I Universidade Tecnológica Federal do Paraná I UTFPR N°Pregão:252022 22/08/2022 RS 758,95

- Campus Sudoeste Pato Branco üASG i 53177

Órgão Público

UASG:153177

QUANTIDADE PREÇO

ESTIMADO

RS 488,80 (un)

PERCENTUAL
PREÇO

ESTIMADO

CALCULADO

RS 488,80 RS 488,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR

PREFEITO MUNICIPAL JOAQUIM TÁVüRA

N°Pregão:732022 03/08/2022 RS 652,00

UASG:454524

N0Pregão:782022 22/07/2022 RS 501,67

UASG:987649

Relatório gerado no dia 08/09/2022 15:17:40 (IP: 187 49 128 118)
Código Validação: ycQxmTDfn0NNm%2fBD3O0eDghVainbNKgfrnulpGyJWaOX0ZTjCd2A4in6dbn99iLTvnFexEqnPZF1Cvs%3d
nttpi/Avivw.bancodeprecos.com.br/CeítificadoAutenlicidade?Bis.?# '°''®"=ycQ*niTDm0NNm%252fBD3O0eDghVambNKgfmulpGyJWaOX0ZTjCd2A4m6dbn99iLTvnFexEqnPZF1Cys%253d
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PREF.MUN.de UBIRATA

Valor Unitário

Item 9; armário aço

PREÇOS /

PROPOSTAS

Preço Compras

Governamentais

N°Pregão:872022 24/06/2022 R$ 42,59

UASG:987933

RS 488,80

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 576,83

QUANTIDADE PREÇO

ESTIMADO

RS 1.096,72 (un)

PERCENTUAL

Valor Unitário

Órgão Público

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE

GOVERNO DD ESTADO DO PARANÁ j PREFEITURA MUNICIPAL DE

PRUDENTDPOLIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BOA VISTA PR

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 1.105,93

Detalhamento dos Itens

PREÇO

ESTIMADO

CALCULADO

RS 1,096,72 RS 1.096,72

Identificação
Licitação

N«Pregão:472022 31/08/2022 R$1.215.00

UASG:987561

N°Pregão 1122022 11/08/2022 R$1.105,93

UASG;987791

N'>Pregão:492022 13/07/2022 R$969,22

UASG:987883

RS 1.096,72

Valor Global: R$8.198.96

Quantidade Descrição

1 Unidade mesa de exame ginecológico. (cama para exame ginecológico tipo diva)
Observação

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais
Inc II An. 5° da IN 65 de 07de Julho de 2021

Órgão: Prefeitura Municipal de Prudenlópolis Data-

Objeto: Registro de preço para futura e eventual aquisição de equipamentos médicos e Modalidade:

outros (Resolução 931/2021) gpp.
Descrição: MESA DE EXAME GINECOLÓGICO. (CAMA PARA EXAME GINECOLÓGICO identificação"

TIPO DIVÃ) - MESA DE EXAME GINECOLÓGICO. (CAMA PARA EXAME , .
GINECOLÓGICO TIPO DIVÃ) Lote/Item:

Ata:

13/04/2022 08:30

PMDP-432022-Pregão

https://prudentopolispr.eqüiplano.c

om.br:7443/transparencia/licitacoe

Quantidade

Unidade

CNPJ Razão Social do Fornecedor

14.308.899/0001-19 CIRÚRGICA OURO VERDE - COMERCIO DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA.
* VENCEDOR*

Valor da Proposta Inicial

RS 2.150,00

Relatório gerado no dia 08/09/2022 15:17:40 (IP: 187 49 128 118)
Código Validação: ysQxmTDm0NNm%2fBD3O0eDghVambNKgfmulpGyJWaOX0ZTjCd2A4m6dbn99iLTvnFexEqnPZF1Cys®Á3d
http://www.bancodeprecos,com.br/CertiflcadoAutenticidade?iSS&esff lo'<en=ycQxmTDm0NNm%252fBD3O0eDghVambNKgfmulpGyJWaOX02TjCd2A4m6dbn99ILTvnFexEqnPZF1Cys%253d



Quantidade

1 Unidade

Descrição

armsrio 90 cm

Observação

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais
Inc. lAn. 5" da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão; FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO A SAÚDE/PR

Objeto: Registro de preços para futuro fornecimento de móveis para escritório..

Descrição: Armário Escritório - Armário Escritório Material: Mdf, Quantidade Portas: 2 UN,

Quantidade Prateleiras: 1 UN, Revestimento: Laminado Melamínico , Largura: 90
CM, Altura: 76 CM, Profundidade: 50 CM, Tipo Suspenso

CatMat: 481751 -ARMÁRIO ESCRITÓRIO

R$950,33

Data: 02/08/2022 08:40

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: N°Pregão:1092022 / UASG-928285

Lote/Item: /2

Ata: Link Ata

Adjudicação: 10/08/2022 12:05

Fonte: www,comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade: 40

Unidade: Unidade

CNPJ Razão Social do Fornecedor

17.591.628/0001-01 NAMIARE MOVEIS EIRELI

06.718.646/0001-95 PATRÍCIA DE MORAES HINZ

26.655.819/0001-80 MAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LIDA

Valor da Proposta Inicial

RS 950,00

R$950,00

R$ 951,00

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais
Inc. lArt. 5° da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

Objeto: Aquisição de mobiliário de escritório para atender diversas secretarias do

município de Bandeirantes-PR.

Descrição: Armário Escritório - Armário Escritório Revestimento: Laminado Melamínico,

Material: Madeira Aglomerada/Mdf, Altura: 74 CM, Largura: 90 CM,

Profundidade: 40 CM, Quantidade Prateleiras: 1 U

CatMat: 408851 - ARMÁRIO ESCRITÓRIO, MATERIAL:MADEIRA AGLOMERADA/MDF,
QUANTIDADE PRATELEIRAS:! UN, REVESTIMENTO:LAMINADO MELAMÍNICO,
LARGURA:90 CM, ALTURA:74 CM, PROFUNDIDADE:40 CM

R$ 726,33

Data: 05/05/2022 08.30

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: N°Pregão 322022 / UASG:g87445

Lote/Item: /3

Ata: Link Ata

Adjudicação: 05/05/202213:51

Homologação: 16/05/202215:24

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov

.br

Quantidade: 44

Unidade: Unidade

CNPJ Razão Social do Fornecedor

31.586.441/0001-40 ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO EIRELI

06.718.645/0001-95 PATRÍCIA DE MORAES HINZ

42.545.548/0001-67 A F S DE MORAIS COMERCIO

Valor da Proposta Inicial

R$ 601,00

RS 789,00

RS 789,00

SS^HI Relatório gerado no dia 08/09/2022 15:17:40 (IP: 187 49 128 118)

Sm Código Validação: ycQxmTDm0NNfn%2fBD3O0eDghVambNKgfmulpGyJWaOX0ZTjCd2A4m6dbn99iLTvnFexEqnPZF1Cys%3dhttp://www.bancodeprecos.com.br/Cer1ificadoAutenticldade?lSJCfc?af '°'<®"=y=Q""''"Cm0NNni%252fBD3O0eDghVambNKgfmulpGyJWaOX02TjCd2A4m6dbn99iLTvnFe)cEqnPZF1Cys%253d



Quantidade

1 Unidade

Descrição

poltrona diretor

Observação

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das 3 Melhores Propostas iniciais

Inc. lArt. 5° da IN 65 de 07de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO • PR

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de móveis, atendendo as

necessidades dos Departamentos solicitantes..

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de móveis, atendendo as
Data: 03/08/2022 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

necessidades dos Departamentos solicitantes.. gpp.

Descrição: Base giratória poltrona - Material- Metal. Tipo: Diretor, Quantidade Patas: 05 UN, identificação: N<'Pregão:732022 / UASG:454524
Características Adicionais: Com Regulagem De Altura A Gás/Com Rodízios Du-, , .

Lote/Item: /29
Aplicação: Manutenção Mobiliário,

Ata: Link Ata
CatMat: 257204 - BASE GIRATÓRIA POLTRONA, MATERIALMETAL, TIPO:DIRETOR,

QUANTIDADE PATAS:05 UN. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM REGULAGEM '■'^■'=°'^pr3SgovernamentaiS-gov-
DE ALTURA A GÁS / COM RODÍZIOS DU-, APLICAÇÃO.MANUTENÇÃO
MOBILIÁRIO Quantidade: 42Quantidade: 42

Unidade: Unidade

CNPJ Razão Social do Fornecedor

08.855.152/0001-88 V K SOLUCOES COMERCIAIS LTDA

06.336.209/0001-07 R. D. COMERCIO DE MOVEIS LTDA

73.334.476/0001 -32 CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
* VENCEDOR*

Valor da Proposta Inicial

RS 995,00

RS 995,00

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais
Inc lArt. 5"da IN 65de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA 00 MUNICÍPIO DE PORECATU
Objeto: Aquisição de mobiliário para a secretaria de Administração..

Descrição: Estofamento móveis - POLTRONA GIRATÓRIA MODELO DIRETOR BRAÇOS E
BASE CROMADAS.Assento e encosto em compensado multilaminado de 1 Smm
moldado anatômica assento e encosto com espuma hr de alta resistência e
resiliêncla, com densidade controlada de 50 a 80 kg/m^ no mínimo 70mm de
espessura.Poltrona equipada com infravermelho-longo na extensão do encosto e
assento com mola progressiva no assento uma das camadas é responsável pelo
sistema de molejo do assento, onde ficam as molas ensacadas individualmente,
e por (principalmente se tiver uma diferença de peso do usuário, já que as molas
individuais do mesmo podem se adaptar a pesos diferentes e movimentos e
pressões diferentes, permitindo que você se mexam para se acomodar melhor a
mola ensacada reage de forma individual ao movimento do seu corpo, se
adaptando melhor às curvas e ao peso do seu corpo e garantindo mais conforto
e estabilidade durante seu trabalho revestida em couríssimo com costura
decorativa no assento encosto. Base giratória cromada com controle de altura e
possui relax composta por cinco rodízios duplos, união do assento no encosto
por duas chapas em I com nervura na parte central para maior reforço MEDIDAS
DO ENCOSTO 620X500MMMEDIDAS DO ASSENTO 500X4

CNPJ Razão Social do Fornecedor

44.212.756/0001-70 CEO SOLUCOES ACESSÍVEIS LTDA
♦VENCEDOR*

Data: 01/08/2022 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

Identificação: N°Pregão:692022 / UASG:987779

Lote/Item: 1/5

Ata: Link Ata

Fonte: vvww.comprasgovemamentais.gov.
br

Quantidade

Unidade UNIDADE

Valor da Proposta Inicial

RS 1.715.00

Relatório gerado no dia 08/09/2022 15:17:40 (IP: 187.49.128.118)
Código Validação; ycQxmTDm0NNm%2fBD3O0eD9hVambNKgfmulpGyJWaOX02TjCd2A4m6dbn99iLTvnFexEqnPZF1Cys%3d
http://www.bancodeprecos.com.br/CBrlificadoAut0nticidade?
token=ycQxmTDm0NNm%252fBD3O0eDghVambNKgfmulpGyJWaOX0ZTjCd2A4m6dbn99iLTvnFexEqnPZF1Cys%253d



Quantidade

1 Unidade

Descrição

longarina

Observação

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais

Inc. lArt. 5° dê IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA

Comando da Aeronáutica

Segundo Centro Int Def. Aerea Contr. Ffg Aereo

Objeto: Registro de Preços para Aquisição de material permanente,.

Descrição: Poltrona - LONGARINA DE 03 LUGARES, COM BRAÇOS FIXOS, ASSENTO, MED.

460X450X40 INTERNO EM COMPENSADO ANATÔMICO MULTILAMINADO (7
LÂMINAS COM 1,5 MM CADA) MOLDADA A QUENTE. ESPUMA INJETADA EM

POLIURETANO FLEXÍVEL ISENTA DE CFC, ALTA RESILIÉNCIA, ALTA

RESISTÊNCIA A PROPAGAÇÃO DE RASGO, ALTA TENSÃO DE ALONGAMENTO E
RUPTURA, BAIXA FADIGA DINÂMICA E BAIXA DEFORMAÇÃO PERMANENTE
COM DENSIDADE DE 45 A 55 KG/M3 EM FORMA ANATÔMICA CÔM ESPESSURA

MÉDIA DE 40 MM. Ver Termo de Referência

CatMat: 150664 - POLTRONA

Data: 20/04/2022 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: N^Pregão 82022 / UASG:120072

Lote/Item: 1/38

Ata: Link Ata

Fonte: wAvw.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade: 8

Unidade: Unidade

CNPJ Razão Social do Fornecedor

42.545.548/0001-67 A F S DE MORAIS COMERCIO

* VENCEDOR*

Valor da Proposta Inicial

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais
Inc. IIAn. 5' da IN 65de 07de Julho de 2021

Órgão: MUNICÍPIO DE LUNARDELLI/PR

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS.

MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO E PRODUTOS DE INTERAÇÃO
INFANTIL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS DA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUNARDELLI

Descrição: Longarina 3 lugares ass/encosto preto polipropileno estrututura PInt.

Eletrotástica epóxl - Longarina 3 lugares ass/encosto preto poliproplleno

estrututura PInt. Eletrotástica epóxl

Data: 05/07/2022 08:10

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

Identificação: 44605

Lote/Item: 19/19

Fonte: llcltanet.com.br

Quantidade: 34

Unidade: UND

CNPJ Razão Social do Fornecedor

07.299.558/0001 -69 PAPERFLEX COMERCIAL LTDA

'VENCEDOR*

08.855.152/0001-88 VK SOLUCOES COMERCIAIS LTDA

80,521.883/0001-14 CASTOFAR-INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Valor da Proposta Inicial

RS 690,00

RS 690,00

RS 690,00

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais
Inc. IIAn. 5'da IN 65 de 07de Julho de 2021

Órgão: FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE DE CURITIBA
(FEAES-CURITIBA)

Objeto; Registro de Preços para futuro fornecimento de cadeiras de escritório e

longarinas

Descrição: LONGARINA TRES LUGARES • LONGARINA TRES LUGARES

Data: 23/06/2022 08 40

Modalidade: Pregão com registro de preço

Identificação: 27286

Lote/Item: 1/8

íO Relatório gerado no dia 08/09/2022 15:17:40 (IP: 187.49,128.118)
jtó Código Validação: ycQxmTDm0NNm%2fBD3O0eDghVambNKgfmulpGyJVi/aOX0ZTjCd2A4m6dbn99ILTvnFexEqnPZF1Cys%3d
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Homologação: 31 /08/2022 11:57

Fonte: httos://www,publinexo.com.br/pub

linexo/login

Quantidade: 30

CNPJ Razão Social do Fornecedor

26,655,819/0001-80 WAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LIDA

* VENCEDOR*

11,943.540/0001-25 FARIAS E FARIAS MOVEIS LIDA

43,326.642/0001-98 G DIAS DEPIZOLl COMERCIO ELETRÔNICO E DISTRIBUIDORA

Valor da Proposta Inicial

RS 719,33

Quantidade

1 Unidade

Descrição

cadeira empilhável

Observação

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais

inc. IIAri. S°daIN65de07deJulhode2021

Órgão: MUNICÍPIO DE TAPEJARA/PR

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EQUIPAMENTOS, A SEREM ALOCADOS NAS

UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, UBS, DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,
CONFORME A RESOLUÇÃO SESA N' 715/2021, NO MUNICÍPIO DE TAPEJARA -

ESTADO 00 PARANÁ.

Descrição: CADEIRA EMPILHÁVEL • CADEIRA EMPILHÁVEL, CONFECCIONADA EM TUBO

DE AÇO OBLONGO, COM ENCAIXES LATERAIS PARA TRANSFORMAR EM

LONGARINA, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO NA COR PRETA, PESO

SUPORTADO: 150 KG. GARANTIA 12 MESES,

Data: 22/07/2022 13:30

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

Identificação: 45829

Lote/Item: 11/11

Fonte: Iicitanet.com,br

Quantidade: 18

Unidade: UND

CNPJ Razão Social do Fornecedor

07.299,558/0001-69 PAPERFLEX COMERCIAL LTDA

* VENCEDOR*

02,632.978/0001 -00 SÉRGIO APOLINARIO GONÇALVES

Valor da Proposta Inicial

R$ 260.00

RS 260,00

Quantidade

1 Unidade

Descrição

cadeira fixa sem braço

Observação

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais
Ina lArt. 5°da IN65de07de Julho de 202!

Órgão; PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná

Objeto: Registro de Preços para a aquisição de cadeiras e poltronas,.

Modalidade

SRP

Identificação

Lote/Item

22/08/2022 16:00

Pregão Eletrônico

N°Pregão:412022 / UASG:70019

iS Relatório gerado no dia 08/09/2022 15:17:40 (IP: 187,49.128.118)
5^ Código Validação: vcQxniTDm0NNm%2fBD3O0eDghVambNKgfmulpGyJWaOX0ZTjCd2A4m6dbn99iLTvnFexEqnPZF1Cvs%3d
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Descrição: Cadeira fixa - Cadeira Fixa Tipo Pé: 4 Pés Com Sapatas , Dimensões Assento:

450 X 420 MM, Dimensões Encosto: 380 X 360 MM, Cor: Preta , Características

Adicionais: Sem Braço , Tratamento Superficial. Pintura Epóxi , Normas Técnicas:

Abnt Nbr 13962/2002, Material Estrutura: Aço , Material Revestimento Assento E

Encosto: Tecido 100% Poliéster, Material Encosto: Madeira E Espuma Injetada,

Material Assento: Madeira E Espuma Injetada, Tipo Base: Fixo, Tipo Encosto:

Interligado Ao Assento Por Tubo De Aço

CNPJ Razão Social do Fornecedor

44.965.792/0001-04 FSF DISTRIBUIDORA CORDEIRO LTDA

14.423.827/0001-12 NATALIA MARTINS TAVARES

* VENCEDOR*

31.075.213/0001-06 RIO FLEX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA

Fonte: \www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade

Valor da Proposta iniciai

RS 610,00

RS 610,00

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais

inc. lAn. 5° da IN 65de 07 de Jutho de 2021

Órgão; PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA

Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de móveis, eletrodomésticos

e eletrônicos em atendimento as secretarias municipais.

Descrição: Cadeira Escritório • Cadeira Escritório Material Estrutura: Aço, Material
Revestimento Assento E Encosto: Couro Sintético. Material Encosto: Espuma

Injetada , Material Assento: Espuma Injetada , Tratamento Superficial Estrutura:

Cromado. Tipo Base: Giratória Com 5 Rodízios , Tipo Encosto Fixo Alto, Apoio

Braço: Com Braços , Cor Marrom , Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás , Cor

Estrutura: Cromado, Quantidade Pés: 5 U

CatMat: 461906 • CADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA:AÇO, MATERIAL
REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO:COURO SINTÉTICO, MATERIAL

ENCOSTO:ESPUMA INJETADA, MATERIAL ASSENTO:ESPUMA INJETADA,

TRATAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA:CROMADO, TIPO BASE:GIRATÓRIA

COM 5 RODÍZIOS, TIPO ENCOSTO:FIXO ALTO, APOIO BRAÇO:COM BRAÇOS,
COR:MARROM, TIPO SISTEMA REGULAGEM VERTICAL:A GÁS, COR

ESTRUTURA:CROMADO, QUANTIDADE PES:5 UN

CNPJ Razão Social do Fornecedor

26.655,819/0001-80 MAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA

14.643.102/0001-30 GEFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

♦VENCEDOR*

18.770.897/0001-06 VA OTTONI EQUIPAMENTOS LTDA

Data: 07/07/2022 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: Nopregão:752022 / UASG:455978

Lote/Item: /37

Fonte; vww.comprasgovernamentais.gov.
br

Quantidade; 12

Unidade: Unidade

Valor da Proposta Inicial

RS 722,00

RS 722,56

RS 722,56

Quantidade

1 Unidade

Descrição

mesa auxiliar

Observação

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais
Inc. lArt. 5° da IN 65 de O?de Julho de 2021

órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Tecnológica Federal do Paraná
UTFPR - Campus Sudoeste Pato Branco

Objeto: Aquisição de mobiliário e móveis planejados atendendo as demandas dos
Campus de Francisco Beltrão, Pato Branco e Dois Vizinhos..

Modalidade

Identificação

Lote/Item

22/08/2022 09:00

Pregão Eletrônico

Nopregão:252022 / UASG:153177

Relatório gerado no dia 08/09/2022 15:17:40 (IP: 187.49.128.118)
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Descrição: Mesa auxiliar - Altura: 75 CM, Cor: Cinza. Espessura: 25 MM, Largura: 60 CM,
Características Adicionais: Com Sapatas Niveladoras, Material Revestimento:

Laminado Melamínico, Profundidade: 80 CM, Material Estrutura: Aço, Material

Tampo: Madeira Mdf,

CatMat: 396626 - MESA AUXILIAR

CNPJ Razão Social do Fornecedor

28.010.869/0001-36 LICITAMAIS COMERCIO E SERVIÇOS LIDA

♦VENCEDOR*

Fonte: wrww.comprasgovernamentais.gov.
br

Quantidade: 14

Unidade: Unidade

UF: PR

Valor da Proposta Inicial

RS 424,76

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais
Inc. / Art. 5° da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON
Objeto: Aquisição de equipamentos médico-hospitalares, móveis e eletrodomésticos

para adequação das Unidades Básicas de Saúde dos bairros Boa Vista e Líder.

Descrição: Mesa Auxiliar Hospitalar - Mesa Auxiliar Hospitalar Material Estrutura:
Estrutura Pintada Em Epóxi , Material Tampo: Tampo E Prateleira Aço Carbono
Pintado, Formato: Quadrada, Comprimento Tampo: 40 CM, Largura Tampo: 40
CM, Altura: 80 CM, Características Adicionais: Pés C/ 4 Rodízios De 2'

CatMat: 467353 - MESA AUXILIAR HOSPITALAR, MATERIAL ESTRUTURA:ESTRUTURA
PINTADA EM EPÓXI, MATERIAL TAMPO:TAMPO E PRATELEIRA AÇO CARBONO
PINTADO, FORMATO:QUADRADA, COMPRIMENTO TAMPO:40 CM, LARGURA
TAMPO:40 CM, ALTURA:80 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PÉS C/ 4
RODÍZIOS DE T

CNPJ

33.583.026/0001-69

♦VENCEDOR*

Razão Social do Fornecedor

OLÍMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI

RS 667,84

Data: 04/08/2022 08:30

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: N°Pregão:802022 / UASG:987683

Lote/Item: /I

Ata: Link Ata

Fonte: \www.comprasgovernamentais.gov.
br

Quantidade: 12

Unidade: Unidade

UF: PR

Valor da Proposta Inicial

R$435.67

30.921.204/0001 -26 FLORESTAMED COMERCIO DE MATERIAIS MÉDICOS, ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES
EIRELI

RS 900,00

Preço (Compras Governamentais) 3: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais
inc. ÍArt. 5" da IN 65 de 07 de Julho de2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR Data:
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de móveis, atendendo as Modalidade:

necessidades dos Departamentos solicitantes.. gpp.
Descrição: Mesa auxiliar - Material Estrutura: Madeira Aglomerada, Material Revestimento: identificação'

Laminado Baixa Pressão. Comprimento Tampo: 1.200 MM. Largura Tampo: 600
MM, Características Adicionais: Superfície De Trabalho Complementar, Formato:
Retangular, Altura: 750 MM, Cor: Pau Marfim.

CatMat: 344257 - MESA AUXILIAR. MATERIAL ESTRUTURA:MADEIRA AGLOMERADA,
MATERIAL REVESTIMENTO:LAMINADO BAIXA PRESSÃO, COMPRIMENTO
TAMP0:1.200 MM, LARGURA TAMPO:600 MM, CARACTERÍSTICAS Quantidade:
ADICIONAIS:SUPERFlCIE DE TRABALHO COMPLEMENTAR, Unidade:
FORMATO:RETANGULAR, ALTURA:750 MM, COR:PAU MARFIM UF:

RS 585,23

CNPJ Razão Social do Fornecedor

06.336.209/0001 -07 R. D. COMERCIO DE MOVEIS LTDA
♦VENCEDOR*

26.562.781/0001 -00 MOVEIS INDUSTRIAL CAMILI - EIRELI

28.010.869/0001 -36 LICITAMAIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

03/08/2022 09:00

Pregão Eletrônico

SIM

N°Pregão:732022 / UASG:454524

Lote/Item: /27

Ata: Link Ata

Fonte: vww.comprasgovemamentais.gov.
br

1

Metro

PR

Valor da Proposta Inicial

RS 585.00

RS 585,00

RS 585.70

Preço (Compras Governamentais) 4: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais
Inc. lArt. 5° da IN 65 de 07de Julho de 2021

RS 471.61

Relatório gerado no dia 08/09/2022 15:17:40 (IP: 187.49.128.118)
mm Código Validação: ycQxmTDm0NNm%2fBD3O0eDghVambNKgfmulpGyJWaOX0ZTjCd2/V1m6dbn99iLTvnFexEqnPZF1 Cys%3d
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órgão; GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ

Prefeitura do Município de Foz do Iguaçu

Objeto: Seleção de propostas visando o registro de preços para futura e eventual

aquisição de mobiliários hospitalares para suprir a necessidade dos diversos

serviços da Secretaria da Saúde de Foz do Iguaçu, conforme condições,
quantidades e especificações contidas neste Termo de Referência para um

período de 12 (doze) meses..

Descrição: Mesa Auxiliar Hospitalar - Mesa Auxiliar Hospitalar Altura: 80 CM,

Características Adicionais: Pés C/ 4 Rodízios De 2", Material Estrutura: Estrutura

Pintada Em Epóxi, Material Tampo: Tampo E Prateleira Aço Carbono Pintado,
Largura Tampo: 40 CM. Comprimento Tampo: 40 CM, Formato: Quadrada

CatMat: 467353 - MESA AUXILIAR HOSPITALAR, MATERIAL ESTRUTURA:ESTRUTURA

PINTADA EM EPÓXI, MATERIAL TAMPO:TAMPO E PRATELEIRA AÇO CARBONO
PINTADO, FORMATO;OUADRADA, COMPRIMENTO TAMPO:40 CM, LARGURA

TAMPO;40 CM, ALTURA:80 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PÉS C/ 4

RODÍZIOS DE T

CNPJ

34.960.949/0001-55

* VENCEDOR*

Razão Social do Fornecedor

alínea - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI

17.189.700/0001 -79 ANDREIA LORENZI

05.788.117/0001-03 METALIC MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Data: 22/07/2022 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: N°Pregão:n32022 /

UASG:987563

Lote/Item: /IO

Ata: Link Ata

Adjudicação: 10/08/2022 09:39

Homologação: 16/08/202210:20

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov

.br

Quantidade: 55

Unidade: Unidade

UF: PR

Valor da Proposta Inicial

RS 364,82

RS 450,00

RS 600,00

Preço (Compras Governamentais) 5: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais

tnc. tArt. S' da IN 65 de 07 de Julho de2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FÁTIMA

Objeto: Registro de Preços para futura e/ou eventual aquisição de Itens e Materiais

Hospitalares e Odontológicos..

Descrição: Mesa auxiliar - Mesa Auxiliar Características Adicionais: Dobrável / Para Fixar

Na Parede, Profundidade: 55 CM, Material Estrutura: Aço, Material Tampo: Aço,
Largura Tampo: 80 CM, Formato: Meia Circunferência

CatMat: 231709 - MESA AUXILIAR

RS 479,87

CNPJ Razão Social do Fornecedor

Data: 15/07/2022 08:30

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: Nopregão:572022 / UASG:987723

Lote/Item: /II4

Ata: Link Ata

Fonte: WAvw.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade: 3

Unidade: Unidade

UF: PR

26.984.213/0001-99 R.A. MARTINS - DISTRIBUIDORA - EIRELI

38.294.485/0001-46 GRUPO INOVARE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS ODONTÜLOGICOS EIRELI

* VENCEDOR *

Valor da Proposta Inicial

RS 479,74

RS 480,00

Preço (Compras Governamentais) 6: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais

Inc. I Art. 5° da IN 65 de 07de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGEIRINHA/PR

Objeto: A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta visando a aquisição de
equipamentos, materiais permanente para as Unidades de Atenção Primária, do
Programa de Qualificação da Atenção Primária à Saúde, na modalidade fundo a

fundo, conforme a Resolução SESA N° 773/2019, Resolução de Habilitação N»
931/2021, a pedido da secretaria Municipal de Saúde em conformidade com as

especif. téc. e quant. contidos no Termo de Referência, Anexo I deste edital..

Descrição: Mesa auxiliar - Material Estrutura: Metal, Material Tampo: Metal, Comprimento
Tampo: 110 CM, Largura Tampo: 80 CM, Características Adicionais: Com Rodas,

Formato: Retangular, Altura: 85 CM.

CatMat: 398867 - MESA AUXILIAR

RS 757,56

Data: 23/05/2022 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: N°Pregão:322022 / UASG:987511

Lote/Item: /7

Ata: Link Ata

Adjudicação: 24/05/202215:47

Homologação: 24/05/202216:02

Fonte: wwAv.comprasgovernamentais.gov

Quantidade:

.br

5
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Unidade: Unidade

Razão Social do Fornecedor

15.631.700/0001-51 216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA

•VENCEDOR*

06.049.630/0001 -37 SANTO ANTONIO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

34.444.108/0001-95 PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Valor da Proposta Inicial

RS 700,00

RS 786,00

RS 786,67

Quantidade

1 Unidade

Descrição

estante aço

Observação

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais

Inc. lArt 5' da IN 65 de 07de Julhode 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Tecnológica Federal do Paraná

üTFPR - Campus Sudoeste Pato Branco

Objeto: Aquisição de mobiliário e móveis planejados atendendo as demandas dos

Campus de Francisco Beltrão. Pato Branco e Dois Vizinhos..

Descrição: Estante ■ Material: Aço, Tipo: Desmontável, Profundidade: 0,42 M, Cor: Cinza,

Quantidade Prateleiras: 6 UN, Altura: 2,50 M, Largura: 0,92 M, Características
Adicionais: Com Sapatas E No Mínimo 115 Kg, Aplicação: Guardar Documentos,

CatMal: 367059 - ESTANTE

Data: 22/08/2022 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

Identificação: Nopregão:252022 / UASG:153177

Lote/Item: /45

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade: 4

CNPJ Razão Social do Fornecedor

73.334,476/0001 -32 CENTRO OESTE ■ COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA

* VENCEDOR*

Valor da Proposta Inicial

RS 758,95

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais
Inc. lArt. 5' da IN 65de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de móveis, atendendo as Modalidade: Pregão Eletrônico
necessidades dos Departamentos solicitantes.. gpp. 3^^

Descrição. Estante metálica - Material. Chapa Aço, Altura: 2 M, Largura: 1 M, Profundidade: identificação' N°Pregão'732022 / UASG'454524
0,58 M, Tipo Prateleiras: Reguláveis, Quantidade Prateleiras: 8 UN, Tratamento , »

.  Lote/Item: /20
Superficial: Pintura Eletrostatica Epóxi Pó, Antiferrugem, Cor: Azul,

Características Adicionais: Dupla Face,

CatMat: 486066 - ESTANTE METÁLICA, MATERIALCHAPA AÇO, ALTURA:2 M, www.comprasgovernamentais.go^
LARGURA:1 M, PROFUNDIOADE:0,58 M, TIPO PRATELEIRAS:REGULÁVEIS,

QUANTIDADE PRATELEIRAS:8 UN, TRATAMENTO SUPERFICIAL:PINTURA Quantidade: 10
ELETROSTÁTICA EPÓXI PÓ. ANTIFERRUGEM, C0R:A2UL, CARACTERÍSTICAS Unidade: Unidade
ADICIONAIS:DUPLA FACE iip pR

Data: 03/08/2022 09:00

Lote/Item: /20

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov

Quantidade

Unidade

.

br

CNPJ Razao Social do Fornecedor

20.252.467/0001 -36 JUSTO MOVEIS DE ACÓ LTDA

06.336.209/0001-07 R, D. COMERCIO DE MOVEIS LTDA

26.562.781/0001-00 MOVEIS INDUSTRIAL CAMILI • EIRELI

Valor da Proposta Iniciai

RS 650,00

RS 653,00

RS 653,00
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Preço (Compras Governamentais) 3: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais

Inc /An. 5° da/N 65 de 07 de Mho de 202/

Órgão: PREFEITO MUNICIPAL JOAQUIM TÁVORA

Objeto; PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, para atender à
solicitação da Secretaria de Educação, objetivando Aquisição de mobiliários que
serão destinados às instituições de Ensino do município, conforme necessidade

e disponibilidade financeira com quantitativos e especificações estabelecidas no
Termo de Referência, documento que constitui o Anexo I deste Edital,.

Descrição: Estante - Estante Material: Aço , Acabamento Superficial; Pintura Em Epóxi ,
Altura: 2,00 M, Largura: 0,92 M, Profundidade: 0,60 M, Quantidade Prateleiras: 6 U

Data: 22/07/2022 13:30

Modalidade: Pregão Eletrônico

Identificação: Nopregão:782022 / UASG:987649

Lote/Item: /9

Ata: Link Ata

Adjudicação: 01/08/2022 08:17

Homologação: 01/08/2022 08:46

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov

Quantidade

Unidade Unidade

CNPJ Razão Social do Fornecedor

10.909,960/0001-22 UNICLASSE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

03.269.422/0001 -55 S DO LAGO SILVA-EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO EIRELI

06.049.630/0001-37 SANTO ANTONIO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Valor da Proposta Inicial

Preço (Compras Governamentais) 4: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais

/nc. /An 5° da/N 65 de 07 de Mho de 2021

Órgão: PREF.MUN.DE UBIRATA

Objeto: Aquisição de materiais elétricos destinados a manutenção de prédios públicos
municipais.

Descrição: Estante Metálica ■ Estante Metálica Material: Aço , Altura: 2,00 M, Cor: Cinza ,
Largura: 0,925 M, Profundidade: 0,585 M, Quantidade Prateleiras: 4 UN, Tipo

Prateleiras: Reguláveis

CatMat: 463411 - ESTANTE METÁLICA, MATERiAL:AÇO, ALTURA:2.00 M, LARGURA:0.925

M, PROFUNDIDADE:0,585 M, TIPO PRATELEIRAS:REGULÁVEIS. QUANTIDADE

PRATELEIRAS:4 UN, COR:CINZA

Data: 24/06/2022 08:30

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: N°Pregão:872022 / UASG:987933

Lote/Item: /26

Ata: Link Ata

Adjudicação: 12/07/2022 11:09

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

Quantidade

Unidade

CNPJ Razão Social do Fornecedor

97.456.636/0001-84 REALLUZ - COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA

44.501.241 /OOOl -90 ATACASUL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA

♦VENCEDOR*

23.200.052/0001-07 BRUFIPE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI

Valor da Proposta Inicial

RS 42,52

RS 42,62

RS 42,62

Quantidade

1 Unidade

Descrição

armário aço

Observação

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais
/nc. /An 5°da/N6Sde07deJu//iode2021
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órgão; PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE

Objeto: Aquisições futuras de equipamentos e móveis para os diversos departamentos
da Prefeitura Municipal de Formosa do Oeste de acordo com as características

descritas e repetidas no Termo de Referência..

Descrição: Armário aço - Acabamento Superficial: Pintura Eietrostática, Cor; Cinza,

Quantidade Portas: 2 UN, Quantidade Prateleiras: 3 UN. Altura: 2,10 M, Largura: 1
M, Profundidade: 0,55 M, Características Adicionais: Puxador Metálico, Com

Fechadura, Material: Aço, Aplicação: Roupeiro.

CatMat: 486179 - ARMÁRIO AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIALPINTURA

ELETROSTÁTICA, COR:CINZA. QUANTIDADE P0RTAS:2 UN, QUANTIDADE
PRATELEIRAS:3 UN, ALTURA:2,10 M. LARGURA:1 M, PROFUNDIDADE:0,55 M,

CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PUXADOR METÁLICO, COM FECHADURA,
MATERIALAÇO, APLICAÇÃO:ROUPEIRO

CNPJ Razão Social do Fornecedor

81.340.960/0001 -00 CELI PRODUTOS DE ACO LTDA

42.199.488/0001-78 REISPEL LTDA

* VENCEDOR *

04.492.654/0001 -30 WALTER NETO CHAMBO

Data: 31/08/2022 09:00

Modalidade; Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: N°Pregão:472022 / UASG:987561

Lote/item: /45

Ata: Link Ata

Fonte: wwíw.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade: 20

Unidade: Unidade

UF: PR

Valor da Proposta Inicial

RS 1.200.00

RS 1.220,00

RS 1.225.00

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais
Inc. I Art. 5'da IN 65 de 07 de Julho de2021

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTOPOLIS

Objeto: Registro de Preços para aquisição de materiais permanentes..

Descrição: Armário copa.cozinha - Material: Aço Inoxidável, Tipo: Balcão. Acabamento
Superficial: Liso, Quantidade Portas: 2 UN, Quantidade Prateleiras: 1 UN, Largura:
1,50 M. Profundidade: 0,70 M, Altura: 0,85 M, Características Adicionais: Portas

Corrediças,

CatMat: 473251 - ARMÁRIO COPA/COZINHA

CNPJ Razão Social do Fornecedor

18.770.897/0001 -06 V A OTTONI EQUIPAMENTOS LTDA

♦VENCEDOR*

28.010.869/0001 -36 LICITAMAIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

R$ 1.105,93

Data: 11/08/2022 08:30

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: N°Pregão: 1122022 / UASG:987791

Lote/Item: /8

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.
br

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

UF: PR

Valor da Proposta Inicial

R$1.105.93

R$1.105.93

Preço (Compras Governamentais) 3: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais
Inc. lArt. 5" da IN 65 de 07de Julho de2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BOA VISTA PR
Objeto: Registro de Preços para Futura e Eventual Aquisição de Equipamentos

Permanentes para as Diversas Secretarias..

Descrição: Armário aço - Armário Aço Acabamento Superficial: Pintura Eietrostática . Cor:
Cinza , Quantidade Portas: 2 UN, Quantidade Prateleiras: 3 UN, Altura: 2,10 M,
Largura: 1 M, Profundidade: 0,55 M, Características Adicionais: Puxador Metálico,
Com Fechadura , Material: Aço. Aplicação: Roupeiro

CatMat: 486179 - ARMÁRIO AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIALPINTURA
ELETROSTÁTICA, COR:CINZA. QUANTIDADE P0RTAS:2 UN, QUANTIDADE
PRATELEIRAS:3 UN, ALTURA:2,10 M, LARGURA: 1 M, PROFUNDIDADE:0,55 M,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PUXADOR METÁLICO, COM FECHADURA,
MATERIALAÇO, APLICAÇÃO:ROUPEIRO

RS 969,22

Data: 13/07/2022 08:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: N°Pregão:492022 / UASG:987883
Lote/Item: /13

Ata; Link Ata

Fonte: w/ww.comprasgovernamentais.gov.
br

Quantidade: 17

Unidade: Unidade

UF: PR
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CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Inicial

43.326.642/0001-98 G DIAS DEPIZOLI COMERCIO ELETRÔNICO E DISTRIBUIDORA R$ 969,00
♦VENCEDOR*

42.199.488/0001-78 REISPELLTDA R$969.00
28.010.869/0001 -36 LICITAMAIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA r$ 959.57

Relatório gerado no dia 08/09/2022 15:17:40 (IP: 187.49.128.118) 1O
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o Armário Bbím com 2 Portas X f

<- -> O o â ht{ps://www.e5CritolandBXomJ>r/armario-baixo-com-2-poftas-e>!press-drua/p/4Q99Q12Q88?c-=l&ísl

S MENU HomeOffice ̂  Corporativo Mesas Escrivaninhas ^ Armários '

"f .TWi— «> . - - .-V- , ^ ^

Página Inicia > Home Office > Móveis > Armários

Cadeiras de esaitório Estantes

Armário Baixo com 2 Portas Express Cinza
Cod. do Produto; 40990120«B

De

Por R$ 532,00

S 4x de R$ 13á,00 sem juros no cartão de crédito

Calcule Frete e Prazo 85760-000

TIPO DE ENTREGA VALOR FRETE

Transportadora

Transportadora

.loja Segura
1: ?-•>*.A A

PRAZO DE ENTREGA

6 díâS ÚtêiS Praio)

4 dias úteis i£nt»nâ»c Pr*20)

Descrição do Produto
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am«rican3s.com.br/produto/361423746?pfm_car3c=vacè%20tan,bém%20pode%20go5tar%20d«s«apfmjadex=4&pfmj^ge=prodüc»&pfm_pos=item_p3«,rr2&pfm
"  uius^uc at^ui piuuuiu

.type=vit_recommèr>d... \â 'ti I?

^ PlanaRo - PR

^ ou cadastre-se ^

pra sua empresa baixeoapp receba htye cartão de crédito ame marcas próprias produtos internacionais venda na americanas ã oferta do dia

_ todos os departamentos - mercado celulares eletrodomésticos ínformálica ív e tiome theater eletiopoiláteis móvers beleza e perfumaria dia das crianças

página Biicigl > moves > sala de est»^ > poltrona > pcrftitvia

íaw»lgr comoarnihar

a '

Sofá Cadeira Poltrona do Papai Recíinavél
Síena Corano Bege Sala de Estar
Recepção Escritório - Matrix

pottfona siena MX10 corano bege E-290 A PtXtrona Stena é o
exemplo perfeílo de modemtdadell Com design inspirado em
etememos contemporâneos sem contar que è reclinável com
mecanismo de 02 estágios e 03 posições possui revisteiro I...

maisjaíwmãçáÊS

cor: bege

nS1350,£oS^

R$ 1.141,98
no PIx

Sr$ 1.359,M em até Bxde R$ 169.i

^ ganhe RS 2,00 de volta na Ame pagando
parceiacki.

Ct receba até 10 de novembro RS lõS.OO
RS 65,30

Este produto é vendido e entregue porAmarena
Móveis. A Americanas garante a sua conpra. do
pedido á entrega saiba mais



em polípropiteno ou pc; X ^ Pregão Betrontco 03B*2022-5Rí' X j H Cadeira Ali^^^^^sento Pollc^r X [ Ceddre Ailegra F^dí - IGt com X -f-

«- -? o o â i-t!ps://wAv.shoptime.com.br/produto/S169602066?e[>ar=bp_pl_(>x.go_pfri3x_moveis6íopn=GOOGLEXML3dWT.srch=18tofferld=628fcll301eeal6e39f7etí7SSdgdid=qwKCAj„ Ô

shoptime busque aqui seu produto a  (D olá. faça seu logln
^ ou cadastre-se v c;? #

^ informe seu CEP

— todos os departamentos

Loucura do Dia Baixe o APP Cupons Assista ao vivo Receba Hoje Marcas próprias Entrega rápida Dia das Crianças Festival de Casnoack

Eletrodomésticos Celulares Eletroportateis Cama. mesa e banho Utilidades Doméslicas

Paçtr» iniciai y Móveis > Cozinha > Mesa Oe JviUu' > Cadeira

LOUCURA DO DIA

<0 FAVORiTAR Cadeira Ailegra Assento Policarbonato Base
Policarbonato

ic ik A-A it Faca a T avaliação 0 Faca a T oCTqunta

Cadeira ARegra Assento Poitcart>onato Base Policarbonato
Modelo: Cadeira Ailegra Assento; PolicarbonatoBase;
PolícartonaloProfundidade; 55,5 cmlargura: 54 cmAitura Total:
82 cmAitura do Chão Até o Assento: 48 cmAltura do Chão Até o

Branco Laranja

íf fflí
Verde Vírrr,£|-,o

R$ 417,00 QQQ

R$ 346,85

ra RS 367,75 O 2% de descorrto) em tx
no cartão de crédito Ame e receba Râ 1,00 de
volta naAtne

Receba até

05 de outubro RS 37,49

Este produto é vendido por castíel e entre^
por Sho^fane, que garante a sua compra, do
pedido à entrega.



G ARMAMOOEAÇaOuantidad-. X B ArmiríoOe A^2 Po/tdsCom. X I +

<■ . o o â ht:ps./,V«w.casâsbahia.ajm.br/afmario-de-aco-2-portas-CQm-prâ{eteira-90-c-di3ves-dn22-lS18263438/p/1518263438?ulm.medium=Cpca£u{m_source=google,freeist: (S Ô

ChamanoZap £F>contretsnaU^a P Atendmento

CASASBAHIA Inform* seu CEP O qui- voce fstá pfocurâncío"

0 Lista de Presentes Cartih> Casas Bahia

Q  ̂ &itre ou cadastre-se "\ /
para ver seus pedidw

= COMPRE POR TODA LOJA TELEFONIA ELCTRODOMÉSTICOS' TVSEN^DEO MÓVEIS ELETTÍOPORTATEIS INFORMÁTICA SERVIÇOS CARNÊOIGnAL CARTÃO CASAS BAHIA

Ofertas da TV Retira Rápido Chama no Zap Portal do Camê S^a Vip Venda seus produtos

Cas9sbahia.com.br > Móveis > Esoltório > Estantes o Armirios

í? iC? ✩✩ (O avaliações)

Armário De Aço 2 Portas Com Prateleira 90 C/ Chaves Cinza

Selecione

R$ 1.315,00
ou até IOm de R$131,50 sem juros:

R$ L315,00
à vista no Cartão Casas Bahia ou lOx de RS 131.50 sem juros, j

Cakule o frete e prai» de entrega 85750-000

9 PUnatto-PR
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G Mesfl aunlur para material jpne X j ^ MesaAuníiaremAçolnoxSO»-: X ' +

^  c O ô l■|t'ps://vrt^^v^sar»ilasrTK)veis.corn.br/rne£a-auxiliar-errl-aco-il^o*-60>:40>c80cm-<:cf^-rodizio-e-vararída-sanitas-moveis?lJtrTl_sou^ce=Si{eS^utrn_me<2lur^l=6oogteMefch3n{6£u{fTl_c.-■ ^

ànítà^
.à Á1 i

Oigíte o que vocd proo^a (?) DÚNridas? Favoritos (§) Mintia Conta "^5

Mesa Auxiliar em Aço inox 60x40x80cm
com Rodízio e Varanda • Sanítas Móveis

Código: S^SGO-F Marca: Sanítas Móveis

R$ 680,00
até 6x de R$113,33 sem juros
ou RS 646,00 via Boleto Bancário

a D
Compra segura

0

Ixde RS 630,00 sem juros

2x de RS 340,00 sem juros

3x de RS 226,66 sem juros
4xde RS 170,00 sem juros
5x de RS 136.00 sem Juros
6x de RS 113,33 sem juros

7x de RS 113,25

fi x de RS 100.95

9xde RS 91.41

lOx de RS 83,79

llxde RS 77,57

12X de RS 72.41

PT ^ D <>
11:22

20/09/2022



MUNICÍPIO DE

PLANALTO

MUNICÍPIO DE PLANALTO
CNPJ: 76.450.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101
E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br
Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

Planalto-PR, 26 de setembro de 2022.

DE: Luiz Carlos Boni - Prefeito Municipal

Preliminarmente para a autorização solicitada para a
Aquisição de móveis para a utilização nas UBS pertencentes a Secretaria Municipal
de Saúde, encaminhamos:

PARA:

PARA:

PARA:

Secretaria de Finanças;
a fins de indicação de recursos de ordem orçamentária
para fazer frente à despesa;

Departamento de Licitações e Compras;
a  fins de elaboração da minuta do instrumento
convocatório da licitação;

Departamento Jurídico;
a fins de análise e indicação da modalidade a ser
adotada.

Cordialmente,

0'i 1 C-
LUIZ CARLOS BONI

Prefeito Municipal.

.niS5



DE:

PARA:

MUNICÍPIO DE

BLANAUQ

MUNICÍPIO DE PLANALTO
CNPJ; 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101
E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br
Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

Planalto-Pr. 27 de setembro de 2022.

Secretaria de Finanças
Prefeito Municipal

Senhor Prefeito,

.  . .. . atenção à solicitação visando Aquisição de
moveis para a utilização nas UBS pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde
com fulcro nos artigos 212 e 216, § 6° da Constituição Federal de 1988, vimos por
meio deste, informar que a despesa decorrente do referido processo observadas as
características e demais condições, especificações, valores e quantidades, definidas
no edital e seus anexos, não comprometem os recursos mínimos destinados á
saúde e a educação, conforme pedido exarado pelo secretário, no valor total de R$
35.435,00 (trinta e cinco mil quatrocentos e trinta e cinco reais), expedido por Vossa
Excelência na data de 26.09.2022, Informamos também a existência de previsão de
recursos^ orçamentários para assegurar o pagamento das obrigações decorrentes da
solicitação supra, sendo que o pagamento será efetuado através das Dotações
Orçamentarias:

DOTAÇÕES
Conta da despesa Funcional programática Destínação de recurso

01780 09.126.10.301.1001.2027 4.4.90.52.00.00.0000
01981 09.126.10.304.1001.2031 4.4.90.52.00.00.0000

Cordialmente,

£NSQbLELEMARSCHABO
de Finança?

JONES ROBERTO KINNER

CONTADOR - C.i. RG N° 3.654.820-7 - PR

n 1'66



)bfeitura Municipal de Planalto - 2022 i
Saldo das contas de despesa

Calculado em: 26/09/2022

Órgào / Unidade/Prcjelo ou AtiMdade/Conta de despesa/Fonte de recurso ( F. PADRÃO/ORIG/APL/DES/DET ] Valor autorizado Valor atualizado üq tido empenhado

Gffer>dBrnen(oeQuaiifliàçaddaAteiiçáoPrimáÉl!aem8aúd6 -i;:!

4.4.90.52.00,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

01780 E 00000 OOOOrt31A37/OOA)0 Recursos Ordináios (Livres)

01780 EA OOOCO OOOC1/01/07/OCWX) Recursos Ordinários (Livres)

01792 EA 00500 050CV09A]2/0S/20 Investmentosna Redede Serviços de Saúde-

01790 E 00516 0516/09A72/06/20 BlocodeinvesUmentona Redede Serviços Pútüiicos de Saúde

01790 EA 00518 0518/09102/06/20 Blocodeinvesttmentona RededeServiços Pútüicos de Saúde

01796 EA 01093 0496/09/02/05/20 Assistência Farmacêutica ioaf - Resolução 1016/2021

01797 E 01786 0494/09A32/05/20 SESA RESOLUÇÃO 870-2021 PÔSCOVIO

'i.^'l'éa3M.100l.203l FartalecirnenlodasAçõesde\figllãncí8emSaúde l ^
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOSEMATERIALPERMANENTE

01980 E 00494 0494/09/(Q/06/20 Bloco de Custao das Ações e Serviços PúUicos de Saúde

01981 EA 01040 0518/09/02/05/20 Bloco de Investimento na Redede Serviços Pi±ilicosde Saúde313-6 ESTA00(S18)

95.000,00

85.000,00

2277.174,89,

2240.368,22

2149.930,38

2123-24214

Página.1

Saldo atual

127.244,51

117.126,09

35.000,00 35.000,00 30.945,36 4.054.64

0,00 1.074.672,17 1.045.386,67 29.286,50

0,00 47.090,56 35.180,00 11.910,56

50.000,00 50.000,00 0,00 60.000.00

0,00 10.777,67 9.150,00 1.627,67

0,00 4.000,00 3 762,28 247,72

o,x 20.000,00 0,X 20.000,00

iOCNM^OO :  2M88,24 xÍOlIIS^

10.000,00 10.000,00 0,00 10.000.00

0.00 25.456,66 25.338,24 116.42

95.000,00 2277.174,89 2149.930,38 127.244,51

Critérios de seleção:

Data do cáculo. 26/09/2022

Órgão entre: 09 e 09
Natureza de despesa entre: 4.4.90.52.00.00 e 4.4 90.52.00.00
Somente contas com saldo

Ertltidopor CADASTRO DE PPA, naversáo: 5530e

E - Grupo da tente do e>8rcíclo I EA - Grupo da tente de ejerdcios anteriores

26«9«)22 16.43:37


