ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS
CNPJ: 82.939.232/0001-74
RUA EXPED. J.B. DE ALMEIDA, 323
C.E.P.: 89620-000 - Campos Novos - SC

PREGÃO ELETRÔNICO
Nr.: 86/2021 - PE
Processo Administrativo:
Processo de Licitação:
Data do Processo:

163/2021
158/2021
17/11/2021

Folha: 1/25

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) Secretário Da Fazenda E Administração, DARI ORESTE SCARABOTTO, no uso das atribuições que lhe
são conferidas pela legislação em vigor, especialmente sob Lei nº 10.520/02 e em face aos princípios ordenados
através da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pelo Pregoeiro e sua
equipe de apoio, resolve:
01 - HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:
a ) Processo Nr.:
158/2021
b ) Licitação Nr.:
86/2021-PE
c ) Modalidade:
PREGÃO ELETRÔNICO
d ) Data Homologação: 03/01/2022
DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO GERAL, MOBILIÁRIO
e ) Objeto da Licitação REGISTRO
ESCOLARES E CORRELATOS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS,
FUNDOS, FUNDAÇÕES E AUTARQUIAS MUNICIPAIS DE CAMPOS NOVOS - SC.

f ) Fornecedores e Itens declarados Vencedores (cfe. cotação):Unid.

Campos Novos, 3 de Janeiro de 2022.

(em Reais R$)

Quantidade Descto (%) Preço Unitário

Total do Item
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ALFABRINK COMERCIO DE BRINQUEDOS E SERVICOS EIRELI (13034)
9 CAMINHAS EMPILHÁVEIS COM PÉS ARTICULÁVEIS - Cama

infantil, colorida, atóxica, constituída de uma (1) ou duas (2)
cabeceiras e dois (2) pés de apoio articulável para evitar o
envergamento e viabilizar o empilhamento, em material plástico
nas cores violeta, verde limão, laranja ou verde bandeira. Os pés
seguem o mesmo design da (s) cabeceira. Cabeceira e pés
dotados de ponteiras de borracha. As laterais deveram ser
fabricadas com materiais resistentes, ergonômicos e que
garantam excelente acabamento e qualidade. Sistema de encaixe
empilhável, com espaço de aproximadamente 05cm entre uma
tela e outra. Leito confeccionado em tela vazada com sistema de
ventilação, antitranspirante, lavável, antifungo, anti-UV e
antioxidante, confeccionada em tecido de alta resistência e que
garanta longa duração. Com laterais seladas a quente. Sistema de
fixação com presilhas ou parafusos livres de arestas e sem
possibilidades de escape. O produto deverá estar em
conformidade com todas as normas do Inmetro. A caminha
empilhável é composta por módulos, este sistema permite que
todos os seus componentes sejam repostos. Faixa etária: 2 (dois)
a 5 (cinco) anos, até 55kg (cinquenta e cinco quilos). Comprimento
aproximado: 1m26cm, largura aproximada 59cm e altura
aproximada de 12cm.

UN

250,00

0,0000

218,00

54.500,00

Total do Fornecedor:

54.500,00

BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA (13076)
27 QUADRO DE LOUSA BRANCO, MOLDURA EM ALUMINIO

UN

79,00

0,0000

598,90

47.313,10

28 QUADRO DE LOUSA BRANCO, MOLDURA EM ALUMINIO
reforçado - Medindo 2,50 m X 1,25 m.

UN

1,00

0,0000

598,90

598,90

29 QUADRO DE LOUSA BRANCO, MOLDURA EM ALUMINIO
REFORÇADO- medindo 3,00 M X 1,25 M. QB-AL-300.

UN

79,00

0,0000

619,90

48.972,10

30 QUADRO DE LOUSA BRANCO, MOLDURA EM ALUMINIO
REFORÇADO- medindo 3,00 M X 1,25 M. QB-AL-300.

UN

1,00

0,0000

619,90

619,90

reforçado - Medindo 2,50 m X 1,25 m.

Total do Fornecedor:

Campos Novos, 3 de Janeiro de 2022.

97.504,00
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ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA (13075)
10 Conjunto Mesa e cadeira professor - Mesa: Laterais e suporte da

saia em tubo de aço de 29x58mm em chapa 16(1,5mm). Travessa
superior confeccionada em tubo de aço secção circular 31,75mm
(1 ¼") chapa 16(1,5mm). Pés em tubo de aço secção circular
38mm (1 ½") em chapa 16(1,5mm). Fechamento com ponteiras e
sapatas em polipropileno injetadas na cor cinza, fixadas à
estrutura através de encaixe e rebites de repuxo 4.8x16mm. Nos
moldes das ponteiras e sapatas da mesa deve ser grafado o
símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número
identificador do polímero e o nome da empresa fabricante do
componente injetado. As peças injetadas não devem apresentar
rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes. Nas partes
metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso que
assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina.
Solda deve possuir superfície lisa e homogênea, não devendo
apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias.
Todos os encontros de tubos devem receber solda em todo o
perímetro de união. Devem ser eliminados respingos ou
irregularidade de solda, rebarbas e arredondados os cantos
agudos. Tampo(1200x650mm) em madeira aglomerada (MDP) de
18mm de espessura revestido na face superior em laminado
melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento
texturizado na cor cinza e na face inferior em chapa de
balanceamento - contra placa fenólica de 0,6mm. Fitas de bordo
em PVC com "primer", acabamento texturizado na cor cinza
coladas com adesivo "hot melting", dimensões nominais de
22mm(largura) x 3mm(espessura). Fixação do tampo à estrutura
através de 06 porcas garra rosca métrica m6(diâmetro 6mm e
comprimento 10mm), 06 parafusos rosca métrica M6(diâmetro
6mm), comprimento 47mm cabeça panela Philips. Painel frontal
em madeira aglomerada (MDP), com espessura de 18mm,
revestido nas duas faces em laminado melamínico de baixa
pressão - BP, acabamento frost, na cor cinza. Dimensões
acabadas de 250mm (largura) x 1119mm (comprimento) x 18mm
(espessura) admitindo-se tolerâncias de +/- 1mm para largura e
comprimento e +/- 0,3mm para espessura. Fixação do painel à
estrutura através de aletas de fixação em númenro de 06 chapa
14(parede 1,90mm) nas dimensões 35x25 e parafusos auto
atarraxantes 4.8x16mm. Pintura dos elementos metálicos com
tinta em pó híbrida epóxi, eletrostática brilhante, polimerizada em
estufa, espessura mínima de 40 microns na cor cinza. Altura da
mesa: 760mm.

UN

40,00

0,0000

710,00

28.400,00

Cadeira: Estrutura em tubo de aço 20,7mm, em chapa 14
(1,90mm). Ponteiras e sapatas em polipropileno injetados na cor
cinza, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. Nos
moldes das ponteiras e sapatas da cadeira deve ser grafado o
símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número
identificador do polímero e o nome da empresa fabricante do
componente injetado. Pintura dos elementos metálicos com tinta
em pó híbrida epóxi, eletrostática brilhante, polimerizada em
estufa, espessura mínima de 40 microns na cor cinza.
Assento(400x430mm) e encosto (396 x 198mm) em polipropileno
Campos Novos, 3 de Janeiro de 2022.
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Assento(400x430mm) e encosto (396 x 198mm) em polipropileno
copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados
anatomicamente, pigmentados na cor cinza. Fixação do assento e
encosto à estrutura através de rebites de repuxo 4,8mm,
comprimento 16mm. Nos moldes do assento e encosto deve ser
grafado com o símbolo internacional de reciclagem, apresentando
o número identificador do polímero e o nome da empresa
fabricante do componente injetado. As peças injetadas não devem
apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes. Nas
partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso que
assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina.
Solda deve possuir superfície lisa e homogênea, não devendo
apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias.
Todos os encontros de tubos devem receber solda em todo o
perímetro de união. Devem ser eliminados respingos ou
irregularidade de solda, rebarbas e arredondados os cantos
agudos. Altura do assento ao chão 460mm.

Campos Novos, 3 de Janeiro de 2022.
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ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA (13075)
11 Conjunto Aluno Mesa e Cadeira CJA-03 - Conjunto Aluno Mesa e

Cadeira CJA-03Mesa: Laterais e suporte do porta livros confeccionados em tubo
de aço secção oblonga de 29x58mm em chapa 16(1,5mm).
Travessa superior para fixação do tampo confeccionada em tubo
de aço secção circular 31,75mm (1¼") chapa 16(1,5mm). Pés em
tubo de aço secção circular 38mm (1½") em chapa 16(1,5mm).
Fechamento com ponteiras e sapatas em polipropileno injetadas
na cor amarelo, fixadas à estrutura através de rebites de repuxo
diâmetro de 4.8x16mm. Nos moldes das ponteiras e sapatas da
mesa deve ser grafado o símbolo internacional de reciclagem,
apresentando o número identificador do polímero e o nome da
empresa fabricante do componente injetado. As peças injetadas
não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes
cortantes. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento
anti-ferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara
de névoa salina. Solda deve possuir superfície lisa e homogênea,
não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou
escórias. Todos os encontros de tubos devem receber solda em
todo o perímetro de união. Devem ser eliminados respingos ou
irregularidade de solda, rebarbas e arredondados os cantos
agudos. Tampo (600x450mm) em madeira aglomerada (MDP) de
18mm de espessura revestido na face superior em laminado
melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento
texturizado na cor cinza e revestimento na face inferior em chapa
de balanceamento - contra placa fenólica de 0,6mm. Aplicação de
porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10mm. Fitas
de bordo em PVC com "primer", acabamento texturizado na cor
amarela coladas com adesivo "hot melting", dimensões nominais
de 22mm (largura) x 2,5mm (espessura). Cantos arredondados.
Fixação do tampo à estrutura através de 06 porcas garra rosca
métrica m6 (diâmetro 6mm), 06 parafusos rosca métrica M6
(diâmetro 6mm), comprimento 47mm cabeça panela Philips. Porta
livros (503x304mm) em polipropileno injetado na cor cinza. No
molde do porta livros deve ser grafado com o símbolo
internacional de reciclagem, apresentando o número identificador
do polímero e o nome da empresa fabricante do componente
injetado. Fixação do porta livros à estrutura longitudinal através de
rebites de repuxo. Pintura dos elementos metálicos com tinta em
pó híbrida epóxi, eletrostática brilhante, polimerizada em estufa,
espessura mínima de 40 microns na cor cinza. Na lateral direita da
mesa, face externa deverá conter a identificação do padrão
dimensional, através de processo de tampografia, tamanho
35x37mm. Altura da mesa: 590mm. Apresentar junto a proposta
de preços o Certificado de Conformidade do INMETRO para o
modelo especificado no edital de acordo com a Portaria 401/2020
do Inmetro, acompanhado por declaração com a imagem do
mobiliário, referente ao Certificado de Conformidade do Inmetro,
emitido por OCP que comprove que o móvel é correspondente ao
Certificado e atende as especificações do Edital; e dentro dos
padrões do FNDE. Cadeira: Estrutura em tubo de aço 20,7mm, em
chapa 14(1,90mm). Ponteiras, sapatas, assento e encosto em
polipropileno copolímero virgem, injetados na cor amarelo, fixadas

Campos Novos, 3 de Janeiro de 2022.

UN

396,00

0,0000

400,00

158.400,00
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polipropileno copolímero virgem, injetados na cor amarelo, fixadas
à estrutura através de encaixe e pino expansor. Nos moldes das
ponteiras e sapatas da cadeira deve ser grafado o símbolo
internacional de reciclagem, apresentando o número identificador
do polímero e o nome da empresa fabricante do componente
injetado. Pintura dos elementos metálicos com tinta em pó híbrida
epóxi, eletrostática brilhante, polimerizada em estufa, espessura
mínima de 40 microns na cor cinza. Assento (400x310mm) e
encosto (396x198mm) em polipropileno copolímero virgem e sem
cargas, injetados, moldados anatomicamente, pigmentados na cor
amarelo. Fixação do assento e encosto à estrutura através de
rebites de repuxo 4,8mm, comprimento 16mm. Nos moldes do
assento e encosto deve ser grafado com o símbolo internacional
de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero e
o nome da empresa fabricante do componente injetado. As peças
injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou
partes cortantes. Nas partes metálicas deve ser aplicado
tratamento anti-ferruginoso que assegure resistência à corrosão
em câmara de névoa salina. Solda deve possuir superfície lisa e
homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies
ásperas ou escórias. Todos os encontros de tubos devem receber
solda em todo o perímetro de união. Devem ser eliminados
respingos ou irregularidade de solda, rebarbas e arredondados os
cantos agudos. Na parte posterior do encosto deverá conter a
identificação do padrão dimensional, através de processo de
tampografia, tamanho 35x37mm. Altura do assento ao chão
350mm.

Campos Novos, 3 de Janeiro de 2022.
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12 Conjunto Aluno Mesa e Cadeira CJA-03 - Conjunto Aluno Mesa e

Cadeira CJA-03Mesa: Laterais e suporte do porta livros confeccionados em tubo
de aço secção oblonga de 29x58mm em chapa 16(1,5mm).
Travessa superior para fixação do tampo confeccionada em tubo
de aço secção circular 31,75mm (1¼") chapa 16(1,5mm). Pés em
tubo de aço secção circular 38mm (1½") em chapa 16(1,5mm).
Fechamento com ponteiras e sapatas em polipropileno injetadas
na cor amarelo, fixadas à estrutura através de rebites de repuxo
diâmetro de 4.8x16mm. Nos moldes das ponteiras e sapatas da
mesa deve ser grafado o símbolo internacional de reciclagem,
apresentando o número identificador do polímero e o nome da
empresa fabricante do componente injetado. As peças injetadas
não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes
cortantes. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento
anti-ferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara
de névoa salina. Solda deve possuir superfície lisa e homogênea,
não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou
escórias. Todos os encontros de tubos devem receber solda em
todo o perímetro de união. Devem ser eliminados respingos ou
irregularidade de solda, rebarbas e arredondados os cantos
agudos. Tampo (600x450mm) em madeira aglomerada (MDP) de
18mm de espessura revestido na face superior em laminado
melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento
texturizado na cor cinza e revestimento na face inferior em chapa
de balanceamento - contra placa fenólica de 0,6mm. Aplicação de
porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10mm. Fitas
de bordo em PVC com "primer", acabamento texturizado na cor
amarela coladas com adesivo "hot melting", dimensões nominais
de 22mm (largura) x 2,5mm (espessura). Cantos arredondados.
Fixação do tampo à estrutura através de 06 porcas garra rosca
métrica m6 (diâmetro 6mm), 06 parafusos rosca métrica M6
(diâmetro 6mm), comprimento 47mm cabeça panela Philips. Porta
livros (503x304mm) em polipropileno injetado na cor cinza. No
molde do porta livros deve ser grafado com o símbolo
internacional de reciclagem, apresentando o número identificador
do polímero e o nome da empresa fabricante do componente
injetado. Fixação do porta livros à estrutura longitudinal através de
rebites de repuxo. Pintura dos elementos metálicos com tinta em
pó híbrida epóxi, eletrostática brilhante, polimerizada em estufa,
espessura mínima de 40 microns na cor cinza. Na lateral direita da
mesa, face externa deverá conter a identificação do padrão
dimensional, através de processo de tampografia, tamanho
35x37mm. Altura da mesa: 590mm. Apresentar junto a proposta
de preços o Certificado de Conformidade do INMETRO para o
modelo especificado no edital de acordo com a Portaria 401/2020
do Inmetro, acompanhado por declaração com a imagem do
mobiliário, referente ao Certificado de Conformidade do Inmetro,
emitido por OCP que comprove que o móvel é correspondente ao
Certificado e atende as especificações do Edital; e dentro dos
padrões do FNDE. Cadeira: Estrutura em tubo de aço 20,7mm, em
chapa 14(1,90mm). Ponteiras, sapatas, assento e encosto em
polipropileno copolímero virgem, injetados na cor amarelo, fixadas

Campos Novos, 3 de Janeiro de 2022.
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4,00

0,0000
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1.600,00
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polipropileno copolímero virgem, injetados na cor amarelo, fixadas
à estrutura através de encaixe e pino expansor. Nos moldes das
ponteiras e sapatas da cadeira deve ser grafado o símbolo
internacional de reciclagem, apresentando o número identificador
do polímero e o nome da empresa fabricante do componente
injetado. Pintura dos elementos metálicos com tinta em pó híbrida
epóxi, eletrostática brilhante, polimerizada em estufa, espessura
mínima de 40 microns na cor cinza. Assento (400x310mm) e
encosto (396x198mm) em polipropileno copolímero virgem e sem
cargas, injetados, moldados anatomicamente, pigmentados na cor
amarelo. Fixação do assento e encosto à estrutura através de
rebites de repuxo 4,8mm, comprimento 16mm. Nos moldes do
assento e encosto deve ser grafado com o símbolo internacional
de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero e
o nome da empresa fabricante do componente injetado. As peças
injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou
partes cortantes. Nas partes metálicas deve ser aplicado
tratamento anti-ferruginoso que assegure resistência à corrosão
em câmara de névoa salina. Solda deve possuir superfície lisa e
homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies
ásperas ou escórias. Todos os encontros de tubos devem receber
solda em todo o perímetro de união. Devem ser eliminados
respingos ou irregularidade de solda, rebarbas e arredondados os
cantos agudos. Na parte posterior do encosto deverá conter a
identificação do padrão dimensional, através de processo de

25 Mesa Refeitório e bancos com encosto - Mesa: Estrutura em tubo UN
de aço 50x30mm (parede 1,20mm) monobloco, pintura
eletrostática com tinta epóxi em pó, na cor branca. Ponteiras de
acabamento em polipropileno. Tampo(1800x800mm) em MDF de
15mm com re-engrosso de 30mm, bordas arredondadas revestido
em sua face superior em laminado melamínico pós formável de
0,6mm de espessura na cor salmon texturizado e encabeçamento
de fita de bordo em PVC branco. Face inferior em laminado
melamínico BP branco textura. Fixação do tampo por meio de
parafusos auto-atarrachantes de 2 ½" x 3/16" e 4.8x16. Altura
540mm.
Banco com encosto: Estrutura em tubo de aço 50x30mm (parede
1,2mm) monobloco, pintura eletrostática com tinta epóxi em pó, na
cor branca. Ponteiras de acabamento em polipropileno.
Tampo(1800x400mm) em MDF de 15mm com re-engrosso de
30mm, bordas arredondadas revestido em sua face superior em
laminado melamínico pós formável de 0,6mm de espessura na cor
salmon texturizado e encabeçamento de fita de bordo em PVC
branco. Face inferior em laminado melamínico BP branco textura.
Fixação do tampo por meio de parafusos auto-atarrachantes de 2
½" x 3/16" e 4.8x16. Altura 300mm.

Campos Novos, 3 de Janeiro de 2022.

49,00

0,0000

1.200,00

58.800,00

---------------------------------------------------------------------DARI ORESTE SCARABOTTO
Secretário da Fazenda e Administração

PREGÃO ELETRÔNICO
Nr.: 86/2021 - PE

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS
CNPJ: 82.939.232/0001-74
RUA EXPED. J.B. DE ALMEIDA, 323
C.E.P.: 89620-000 - Campos Novos - SC

Processo Administrativo:
Processo de Licitação:
Data do Processo:

163/2021
158/2021
17/11/2021

Folha: 9/25

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA (13075)
26 Mesa Refeitório e bancos com encosto - Mesa: Estrutura em tubo

de aço 50x30mm (parede 1,20mm) monobloco, pintura
eletrostática com tinta epóxi em pó, na cor branca. Ponteiras de
acabamento em polipropileno. Tampo(1800x800mm) em MDF de
15mm com re-engrosso de 30mm, bordas arredondadas revestido
em sua face superior em laminado melamínico pós formável de
0,6mm de espessura na cor salmon texturizado e encabeçamento
de fita de bordo em PVC branco. Face inferior em laminado
melamínico BP branco textura. Fixação do tampo por meio de
parafusos auto-atarrachantes de 2 ½" x 3/16" e 4.8x16. Altura
540mm.
Banco com encosto: Estrutura em tubo de aço 50x30mm (parede
1,2mm) monobloco, pintura eletrostática com tinta epóxi em pó, na
cor branca. Ponteiras de acabamento em polipropileno.
Tampo(1800x400mm) em MDF de 15mm com re-engrosso de
30mm, bordas arredondadas revestido em sua face superior em
laminado melamínico pós formável de 0,6mm de espessura na cor
salmon texturizado e encabeçamento de fita de bordo em PVC
branco. Face inferior em laminado melamínico BP branco textura.
Fixação do tampo por meio de parafusos auto-atarrachantes de 2
½" x 3/16" e 4.8x16. Altura 300mm.

UN

1,00

0,0000

1.200,00
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6 Banco de jardim e praças colorido - Banco de jardim colorido
UN
produzido em madeira plástica maciça, possui quatro tabuas
maciças, duas no assento e duas no encosto nas cores: verde,
vermelho, azul, preto, marrom e amarelo, disponíveis para a
escolha do requisitante, podendo escolher até 4 cores por banco.
Estas tabuas de madeira plástica maciça são produzidas em
polietileno 100% reciclado e reciclável, extrudado, em processo
contínuo e pigmentado, medidas das tabuas: 1490x140x22mm, as
pontas superiores de cada tabua são boleados para dar maior
conforto, por ser maciça, as tabuas deveram ter a sua cor
uniforme em toda a sua estrutura, tanto interna com o externa. A
sustentação do banco é feito por três pés injetados em
polipropileno reciclado mais anti-UV, em formato de h, sendo que
as duas bases de apoio de cada pé são unidas por uma travessa
horizontal e duas em diagonal, formando um V no meio para dar
maior resistência aos pés, as bases de apoio dos pés que ficam
em contato com o chão possuem 75mm de largura para poder
fixar através de parafusos o banco ao chão, duas mão francesas
com 300mm de comprimento e 5mm de espessura em forma de
T, que vão em diagonal do pé até a tabua do assento dando maior
equilíbrio e resistência a estrutura. A espessura da parede central
e interna do pé deve ser de no mínimo 6mm para dar resistência e
o peso mínimo do pé é de 1,560kg, os pés devem possuir a
disponibilidade de fornecimento nas seguintes cores pigmentadas:
vermelho, amarelo, verde, azul, branco, marrom e preto. Medidas
totais do pé: 730x515x53mm. Medidas totais do banco:
comprimento: 1490mm, altura do assento: 380mm, altura total:
730mm; largura da base do assento: 290mm; largura da base do
encosto: 340mm. O banco possui deve suportar no mínimo 300 kg
de peso.

40,00

0,0000

548,00

Total do Fornecedor:
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
MOVESCO- INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES (7154)
13 Conjunto Aluno Mesa e Cadeira CJA-04 padrão FNDE - Mesa:

Laterais e suporte do porta livros confeccionados em tubo de aço
secção oblonga de 29x58mm em chapa 16(1,5mm). Travessa
superior para fixação do tampo confeccionada em tubo de aço
secção circular 31,75mm (1¼") chapa 16(1,5mm). Pés em tubo de
aço secção circular 38mm (1½") em chapa 16(1,5mm).
Fechamento com ponteiras e sapatas em polipropileno injetadas
na cor vermelha, fixadas à estrutura através de rebites de repuxo
diâmetro de 4.8x16mm. Nos moldes das ponteiras e sapatas da
mesa deve ser grafado o símbolo internacional de reciclagem,
apresentando o número identificador do polímero e o nome da
empresa fabricante do componente injetado. As peças injetadas
não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes
cortantes. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento
anti-ferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara
de névoa salina. Solda deve possuir superfície lisa e homogênea,
não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou
escórias. Todos os encontros de tubos devem receber solda em
todo o perímetro de união. Devem ser eliminados respingos ou
irregularidade de solda, rebarbas e arredondados os cantos
agudos. Tampo (600x450mm) em madeira aglomerada (MDP) de
18mm de espessura revestido na face superior em laminado
melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento
texturizado na cor cinza e revestimento na face inferior em chapa
de balanceamento - contra placa fenólica de 0,6mm. Aplicação de
porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10mm. Fitas
de bordo em PVC com "primer", acabamento texturizado na cor
vermelha coladas com adesivo "hot melting", dimensões nominais
de 22mm (largura) x 2,5mm (espessura). Cantos arredondados.
Fixação do tampo à estrutura através de 06 porcas garra rosca
métrica m6 (diâmetro 6mm), 06 parafusos rosca métrica M6
(diâmetro 6mm), comprimento 47mm cabeça panela Philips. Porta
livros (503x304mm) em polipropileno injetado na cor cinza. No
molde do porta livros deve ser grafado com o símbolo
internacional de reciclagem, apresentando o número identificador
do polímero e o nome da empresa fabricante do componente
injetado. Fixação do porta livros à estrutura longitudinal através de
rebites de repuxo. Pintura dos elementos metálicos com tinta em
pó híbrida epóxi, eletrostática brilhante, polimerizada em estufa,
espessura mínima de 40 microns na cor cinza. Na lateral direita da
mesa, face externa deverá conter a identificação do padrão
dimensional, através de processo de tampografia, tamanho
35x37mm. Altura da mesa: 640mm.
Cadeira: Estrutura em tubo de aço 20,7mm, em chapa
14(1,90mm). Ponteiras, sapatas, assento e encosto em
polipropileno copolímero virgem, injetados na cor vermelha,
fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. Nos
moldes das ponteiras e sapatas da cadeira deve ser grafado o
símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número
identificador do polímero e o nome da empresa fabricante do
componente injetado. Pintura dos elementos metálicos com tinta
em pó híbrida epóxi, eletrostática brilhante, polimerizada em
estufa, espessura mínima de 40 microns na cor cinza. Assento
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estufa, espessura mínima de 40 microns na cor cinza. Assento
(400x350mm) e encosto (396x198mm) em polipropileno
copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados
anatomicamente, pigmentados na cor vermelho. Fixação do
assento e encosto à estrutura através de rebites de repuxo
4,8mm, comprimento 16mm. Nos moldes do assento e encosto
deve ser grafado com o símbolo internacional de reciclagem,
apresentando o número identificador do polímero e o nome da
empresa fabricante do componente injetado. As peças injetadas
não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes
cortantes. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento
anti-ferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara
de névoa salina. Solda deve possuir superfície lisa e homogênea,
não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou
escórias. Todos os encontros de tubos devem receber solda em
todo o perímetro de união. Devem ser eliminados respingos ou
irregularidade de solda, rebarbas e arredondados os cantos
agudos. Na parte posterior do encosto deverá conter a
identificação do padrão dimensional, através de processo de
tampografia, tamanho 35x37mm. Altura do assento ao chão
380mm. Apresentar junto a proposta de preços o Certificado de
Conformidade do INMETRO para o modelo especificado no edital
de acordo com a Portaria 401/2020 do Inmetro, acompanhado por
declaração com a imagem do mobiliário, referente ao Certificado
de Conformidade do Inmetro, emitido por OCP que comprove que
o móvel é correspondente ao Certificado e atende as
especificações do Edital; e dentro dos padrões do FNDE.
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
MOVESCO- INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES (7154)
15 Conjunto Aluno Mesa e Cadeira CJA-05 padrão FNDE- Mesa:

Laterais e suporte do porta livros confeccionados em tubo de aço
secção oblonga de 29x58mm em chapa 16(1,5mm). Travessa
superior para fixação do tampo confeccionada em tubo de aço
secção circular 31,75mm (1¼") chapa 16(1,5mm). Pés em tubo de
aço secção circular 38mm (1½") em chapa 16(1,5mm).
Fechamento com ponteiras e sapatas em polipropileno injetadas
na cor verde, fixadas à estrutura através de rebites de repuxo
diâmetro de 4.8x16mm. Nos moldes das ponteiras e sapatas da
mesa deve ser grafado o símbolo internacional de reciclagem,
apresentando o número identificador do polímero e o nome da
empresa fabricante do componente injetado. As peças injetadas
não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes
cortantes. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento
anti-ferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara
de névoa salina. Solda deve possuir superfície lisa e homogênea,
não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou
escórias. Todos os encontros de tubos devem receber solda em
todo o perímetro de união. Devem ser eliminados respingos ou
irregularidade de solda, rebarbas e arredondados os cantos
agudos. Tampo (600x450mm) em madeira aglomerada (MDP) de
18mm de espessura revestido na face superior em laminado
melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento
texturizado na cor cinza e revestimento na face inferior em chapa
de balanceamento - contra placa fenólica de 0,6mm. Aplicação de
porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10mm. Fitas
de bordo em PVC com "primer", acabamento texturizado na cor
verde coladas com adesivo "hot melting", dimensões nominais de
22mm (largura) x 2,5mm (espessura). Cantos arredondados.
Fixação do tampo à estrutura através de 06 porcas garra rosca
métrica m6 (diâmetro 6mm), 06 parafusos rosca métrica M6
(diâmetro 6mm), comprimento 47mm cabeça panela Philips. Porta
livros (503x304mm) em polipropileno injetado na cor cinza. No
molde do porta livros deve ser grafado com o símbolo
internacional de reciclagem, apresentando o número identificador
do polímero e o nome da empresa fabricante do componente
injetado. Fixação do porta livros à estrutura longitudinal através de
rebites de repuxo. Pintura dos elementos metálicos com tinta em
pó híbrida epóxi, eletrostática brilhante, polimerizada em estufa,
espessura mínima de 40 microns na cor cinza. Na lateral direita da
mesa, face externa deverá conter a identificação do padrão
dimensional, através de processo de tampografia, tamanho
35x37mm. Altura da mesa: 710mm.
Cadeira: Estrutura em tubo de aço 20,7mm, em chapa
14(1,90mm). Ponteiras, sapatas, assento e encosto em
polipropileno copolímero virgem, injetados na cor verde, fixadas à
estrutura através de encaixe e pino expansor. Nos moldes das
ponteiras e sapatas da cadeira deve ser grafado o símbolo
internacional de reciclagem, apresentando o número identificador
do polímero e o nome da empresa fabricante do componente
injetado. Pintura dos elementos metálicos com tinta em pó híbrida
epóxi, eletrostática brilhante, polimerizada em estufa, espessura
mínima de 40 microns na cor cinza. Assento (400x390mm) e

Campos Novos, 3 de Janeiro de 2022.

UN

396,00

0,0000

439,00

173.844,00

---------------------------------------------------------------------DARI ORESTE SCARABOTTO
Secretário da Fazenda e Administração

PREGÃO ELETRÔNICO
Nr.: 86/2021 - PE

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS
CNPJ: 82.939.232/0001-74
RUA EXPED. J.B. DE ALMEIDA, 323
C.E.P.: 89620-000 - Campos Novos - SC

Processo Administrativo:
Processo de Licitação:
Data do Processo:

163/2021
158/2021
17/11/2021

Folha: 14/25

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

mínima de 40 microns na cor cinza. Assento (400x390mm) e
encosto (396x198mm) em polipropileno copolímero virgem e sem
cargas, injetados, moldados anatomicamente, pigmentados na cor
verde. Fixação do assento e encosto à estrutura através de rebites
de repuxo 4,8mm, comprimento 16mm. Nos moldes do assento e
encosto deve ser grafado com o símbolo internacional de
reciclagem, apresentando o número identificador do polímero e o
nome da empresa fabricante do componente injetado. As peças
injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou
partes cortantes. Nas partes metálicas deve ser aplicado
tratamento anti-ferruginoso que assegure resistência à corrosão
em câmara de névoa salina. Solda deve possuir superfície lisa e
homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies
ásperas ou escórias. Todos os encontros de tubos devem receber
solda em todo o perímetro de união. Devem ser eliminados
respingos ou irregularidade de solda, rebarbas e arredondados os
cantos agudos. Na parte posterior do encosto deverá conter a
identificação do padrão dimensional, através de processo de
tampografia, tamanho 35x37mm. Altura do assento ao chão
430mm. Apresentar junto a proposta de preços o Certificado de
Conformidade do INMETRO para o modelo especificado no edital
de acordo com a Portaria 401/2020 do Inmetro, acompanhado por
declaração com a imagem do mobiliário, referente ao Certificado
de Conformidade do Inmetro, emitido por OCP que comprove que
o móvel é correspondente ao Certificado e atende as
especificações do Edital;

Total do Fornecedor:

337.788,00

UNIMOVEIS COMERCIO DE MOVEIS EIRELI (9396)
1 ARMÁRIO ALTO DUAS PORTAS - Móvel composto por duas

UN

32,00

0,0000

638,00

20.416,00

2 ARMÁRIO ALTO DUAS PORTAS INDIVIDUAIS - Móvel composto UN
por duas portas individuais e divisória central interna, fundo em
duratree. Três prateleiras internas. Confeccionado em MDP de
18mm revestido em melamínico de baixa pressão. Bordas em
perfil PVC. Dimensões aproximadas: 1,68x0,46X0,91 (AxLxP).

15,00

0,0000

638,00

9.570,00

3 ARMARIO BAIXO DUAS PORTAS - Armário baixo: Móvel
UN
composto por duas portas individuais, fundo em duratree. Uma
prateleira interna. Confeccionado em MDP de 15mm revestido em
melamínico de baixa pressão. Bordas em perfil PVC. Dimensões
aproximadas: 720x1000x420mm (AxLxP).

27,00

0,0000

468,00

12.636,00

4 Armário baixo tres portas 02- Móvel composto por tres portas
individuais, fundo em duratree. Uma prateleira interna.
Confeccionado em MDP de 15mm revestido em melamínico de
baixa pressão. Bordas em perfil PVC. Dimensões aproximadas:
740x1350x450mm (AxLxP).

28,00

0,0000

564,00

15.792,00

portas individuais e divisória central interna, fundo em duratree.
Três prateleiras internas. Confeccionado em MDP de 18mm
revestido em melamínico de baixa pressão. Bordas em perfil PVC.
Dimensões aproximadas: 1600x1000x420mm (AxLxP).

Campos Novos, 3 de Janeiro de 2022.

UN

---------------------------------------------------------------------DARI ORESTE SCARABOTTO
Secretário da Fazenda e Administração

PREGÃO ELETRÔNICO
Nr.: 86/2021 - PE

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS
CNPJ: 82.939.232/0001-74
RUA EXPED. J.B. DE ALMEIDA, 323
C.E.P.: 89620-000 - Campos Novos - SC

Processo Administrativo:
Processo de Licitação:
Data do Processo:

163/2021
158/2021
17/11/2021

Folha: 15/25

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
UNIMOVEIS COMERCIO DE MOVEIS EIRELI (9396)
5 Armário com 12 portas coloridas Estrutura em MDF 15mm UN
Armário com 12 portas coloridas Estrutura em MDF 15mm
revestido em melamínico branco. Com 9 portas revestidas em
melamínico textura colorido, com puxadores. Dimensões: 1270mm
(A) x 1200mm (L) x 450mm (P). Quatro pés em tubo de aço 1 1/4
(parede 1,20mm) acabamento com pintura cor cinza e ponteiras
internas na cor preto. Pés soldados em chapa de aço medidas
100x50mm que são fixados a base da estante por 04 parafusos
atarraxante 4.8x16.

Campos Novos, 3 de Janeiro de 2022.
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UN
Laterais e suporte do porta livros confeccionados em tubo de aço
secção oblonga de 29x58mm em chapa 16(1,5mm). Travessa
superior para fixação do tampo confeccionada em tubo de aço
secção circular 31,75mm (1¼") chapa 16(1,5mm). Pés em tubo de
aço secção circular 38mm (1½") em chapa 16(1,5mm).
Fechamento com ponteiras e sapatas em polipropileno injetadas
na cor vermelha, fixadas à estrutura através de rebites de repuxo
diâmetro de 4.8x16mm. Nos moldes das ponteiras e sapatas da
mesa deve ser grafado o símbolo internacional de reciclagem,
apresentando o número identificador do polímero e o nome da
empresa fabricante do componente injetado. As peças injetadas
não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes
cortantes. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento
anti-ferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara
de névoa salina. Solda deve possuir superfície lisa e homogênea,
não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou
escórias. Todos os encontros de tubos devem receber solda em
todo o perímetro de união. Devem ser eliminados respingos ou
irregularidade de solda, rebarbas e arredondados os cantos
agudos. Tampo (600x450mm) em madeira aglomerada (MDP) de
18mm de espessura revestido na face superior em laminado
melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento
texturizado na cor cinza e revestimento na face inferior em chapa
de balanceamento - contra placa fenólica de 0,6mm. Aplicação de
porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10mm. Fitas
de bordo em PVC com "primer", acabamento texturizado na cor
vermelha coladas com adesivo "hot melting", dimensões nominais
de 22mm (largura) x 2,5mm (espessura). Cantos arredondados.
Fixação do tampo à estrutura através de 06 porcas garra rosca
métrica m6 (diâmetro 6mm), 06 parafusos rosca métrica M6
(diâmetro 6mm), comprimento 47mm cabeça panela Philips. Porta
livros (503x304mm) em polipropileno injetado na cor cinza. No
molde do porta livros deve ser grafado com o símbolo
internacional de reciclagem, apresentando o número identificador
do polímero e o nome da empresa fabricante do componente
injetado. Fixação do porta livros à estrutura longitudinal através de
rebites de repuxo. Pintura dos elementos metálicos com tinta em
pó híbrida epóxi, eletrostática brilhante, polimerizada em estufa,
espessura mínima de 40 microns na cor cinza. Na lateral direita da
mesa, face externa deverá conter a identificação do padrão
dimensional, através de processo de tampografia, tamanho
35x37mm. Altura da mesa: 640mm.
Cadeira: Estrutura em tubo de aço 20,7mm, em chapa
14(1,90mm). Ponteiras, sapatas, assento e encosto em
polipropileno copolímero virgem, injetados na cor vermelha,
fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. Nos
moldes das ponteiras e sapatas da cadeira deve ser grafado o
símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número
identificador do polímero e o nome da empresa fabricante do
componente injetado. Pintura dos elementos metálicos com tinta
em pó híbrida epóxi, eletrostática brilhante, polimerizada em
estufa, espessura mínima de 40 microns na cor cinza. Assento
Campos Novos, 3 de Janeiro de 2022.
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estufa, espessura mínima de 40 microns na cor cinza. Assento
(400x350mm) e encosto (396x198mm) em polipropileno
copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados
anatomicamente, pigmentados na cor vermelho. Fixação do
assento e encosto à estrutura através de rebites de repuxo
4,8mm, comprimento 16mm. Nos moldes do assento e encosto
deve ser grafado com o símbolo internacional de reciclagem,
apresentando o número identificador do polímero e o nome da
empresa fabricante do componente injetado. As peças injetadas
não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes
cortantes. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento
anti-ferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara
de névoa salina. Solda deve possuir superfície lisa e homogênea,
não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou
escórias. Todos os encontros de tubos devem receber solda em
todo o perímetro de união. Devem ser eliminados respingos ou
irregularidade de solda, rebarbas e arredondados os cantos
agudos. Na parte posterior do encosto deverá conter a
identificação do padrão dimensional, através de processo de
tampografia, tamanho 35x37mm. Altura do assento ao chão
380mm. Apresentar junto a proposta de preços o Certificado de
Conformidade do INMETRO para o modelo especificado no edital
de acordo com a Portaria 401/2020 do Inmetro, acompanhado por
declaração com a imagem do mobiliário, referente ao Certificado
de Conformidade do Inmetro, emitido por OCP que comprove que
o móvel é correspondente ao Certificado e atende as
especificações do Edital; e dentro dos padrões do FNDE.

Campos Novos, 3 de Janeiro de 2022.

---------------------------------------------------------------------DARI ORESTE SCARABOTTO
Secretário da Fazenda e Administração

PREGÃO ELETRÔNICO
Nr.: 86/2021 - PE

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS
CNPJ: 82.939.232/0001-74
RUA EXPED. J.B. DE ALMEIDA, 323
C.E.P.: 89620-000 - Campos Novos - SC

Processo Administrativo:
Processo de Licitação:
Data do Processo:

163/2021
158/2021
17/11/2021

Folha: 18/25

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
UNIMOVEIS COMERCIO DE MOVEIS EIRELI (9396)
16 Conjunto Aluno Mesa e Cadeira CJA-05 padrão FNDE- Mesa:
UN
Laterais e suporte do porta livros confeccionados em tubo de aço
secção oblonga de 29x58mm em chapa 16(1,5mm). Travessa
superior para fixação do tampo confeccionada em tubo de aço
secção circular 31,75mm (1¼") chapa 16(1,5mm). Pés em tubo de
aço secção circular 38mm (1½") em chapa 16(1,5mm).
Fechamento com ponteiras e sapatas em polipropileno injetadas
na cor verde, fixadas à estrutura através de rebites de repuxo
diâmetro de 4.8x16mm. Nos moldes das ponteiras e sapatas da
mesa deve ser grafado o símbolo internacional de reciclagem,
apresentando o número identificador do polímero e o nome da
empresa fabricante do componente injetado. As peças injetadas
não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes
cortantes. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento
anti-ferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara
de névoa salina. Solda deve possuir superfície lisa e homogênea,
não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou
escórias. Todos os encontros de tubos devem receber solda em
todo o perímetro de união. Devem ser eliminados respingos ou
irregularidade de solda, rebarbas e arredondados os cantos
agudos. Tampo (600x450mm) em madeira aglomerada (MDP) de
18mm de espessura revestido na face superior em laminado
melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento
texturizado na cor cinza e revestimento na face inferior em chapa
de balanceamento - contra placa fenólica de 0,6mm. Aplicação de
porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10mm. Fitas
de bordo em PVC com "primer", acabamento texturizado na cor
verde coladas com adesivo "hot melting", dimensões nominais de
22mm (largura) x 2,5mm (espessura). Cantos arredondados.
Fixação do tampo à estrutura através de 06 porcas garra rosca
métrica m6 (diâmetro 6mm), 06 parafusos rosca métrica M6
(diâmetro 6mm), comprimento 47mm cabeça panela Philips. Porta
livros (503x304mm) em polipropileno injetado na cor cinza. No
molde do porta livros deve ser grafado com o símbolo
internacional de reciclagem, apresentando o número identificador
do polímero e o nome da empresa fabricante do componente
injetado. Fixação do porta livros à estrutura longitudinal através de
rebites de repuxo. Pintura dos elementos metálicos com tinta em
pó híbrida epóxi, eletrostática brilhante, polimerizada em estufa,
espessura mínima de 40 microns na cor cinza. Na lateral direita da
mesa, face externa deverá conter a identificação do padrão
dimensional, através de processo de tampografia, tamanho
35x37mm. Altura da mesa: 710mm.
Cadeira: Estrutura em tubo de aço 20,7mm, em chapa
14(1,90mm). Ponteiras, sapatas, assento e encosto em
polipropileno copolímero virgem, injetados na cor verde, fixadas à
estrutura através de encaixe e pino expansor. Nos moldes das
ponteiras e sapatas da cadeira deve ser grafado o símbolo
internacional de reciclagem, apresentando o número identificador
do polímero e o nome da empresa fabricante do componente
injetado. Pintura dos elementos metálicos com tinta em pó híbrida
epóxi, eletrostática brilhante, polimerizada em estufa, espessura
mínima de 40 microns na cor cinza. Assento (400x390mm) e
Campos Novos, 3 de Janeiro de 2022.
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mínima de 40 microns na cor cinza. Assento (400x390mm) e
encosto (396x198mm) em polipropileno copolímero virgem e sem
cargas, injetados, moldados anatomicamente, pigmentados na cor
verde. Fixação do assento e encosto à estrutura através de rebites
de repuxo 4,8mm, comprimento 16mm. Nos moldes do assento e
encosto deve ser grafado com o símbolo internacional de
reciclagem, apresentando o número identificador do polímero e o
nome da empresa fabricante do componente injetado. As peças
injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou
partes cortantes. Nas partes metálicas deve ser aplicado
tratamento anti-ferruginoso que assegure resistência à corrosão
em câmara de névoa salina. Solda deve possuir superfície lisa e
homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies
ásperas ou escórias. Todos os encontros de tubos devem receber
solda em todo o perímetro de união. Devem ser eliminados
respingos ou irregularidade de solda, rebarbas e arredondados os
cantos agudos. Na parte posterior do encosto deverá conter a
identificação do padrão dimensional, através de processo de
tampografia, tamanho 35x37mm. Altura do assento ao chão
430mm. Apresentar junto a proposta de preços o Certificado de
Conformidade do INMETRO para o modelo especificado no edital
de acordo com a Portaria 401/2020 do Inmetro, acompanhado por
declaração com a imagem do mobiliário, referente ao Certificado
de Conformidade do Inmetro, emitido por OCP que comprove que

17 Estante com prateleiras Móvel 9 nichos abertos - Confeccionado UN
em MDF 15mm em melamínico cor branco. Dimensões: 1270 x
1200 x 450mm (AxLxP). Quatro pés em tubo de aço 1 1/4 (parede
1,20mm) acabamento com pintura cor cinza e ponteiras internas
na cor preto. Pés soldados em chapa de aço medidas 100x50mm
que são fixados a base da estante por 04 parafusos atarraxante
4.8x16.

20,00

0,0000
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18 Estante Organizadora 8 nichos- Estante organizadora: Estrutura
UN
em MDF 15mm na cor branca. Acabamento das bordas com
lâmina cor branco. Oito nichos abertos para acomodação de caixa
plástica tamanho 19,8 litros. Pés em tubo de aço 1 ¼ (parede
1,20mm) com ponteiras internas e acabamento com pintura cor
cinza. Dimensões: 1455mm (A) x 910mm (L) x 360mm (P).

20,00

0,0000

948,00

18.960,00

19 Estante organizadora 8 nichos - Estante organizadora: Estrutura
UN
em MDF 15mm cor branco textura. Acabamento das bordas com
lâmina cor branco. Oito nichos abertos para acomodação de caixa
plástica tamanho 19,8 litros. Pés em tubo de aço 1 ¼ (parede
1,20mm) com ponteiras internas e acabamento com pintura cor
cinza. Dimensões: 1455mm (A) x 910mm (L) x 360mm (P).

25,00

0,0000

948,00

23.700,00
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20 Mesa coletiva com 04 cadeiras - Estrutura dos pés em tubo de aço UN
30x30(parede 1,20mm) e 20x30(parede 1,06mm) para requadro e
fixação do tampo. Pés com ponteiras plásticas 30x30 100%
injetadas. Soldagem pelo processo MIG em todas as junções.
Proteção da superfície com tratamento especial anticorrosivo e
pintura em epóxi-pó cor preto. Tampo (1000mm de diâmetro) em
MDF de aproximadamente 18mm, revestido com laminado
melamínico 0,8mm de espessura e bordas com acabamento em
alumínio tipo "T" em formato boleado e liso (dimensões
aproximadamente 19mm x 13mm) na parte que é encaixado na
madeira duas ranhuras de cada lado com distância entre elas de
aproximadamente 4mm. A espessura da peça encaixada de 2mm
e com extremidade das ranhuras de aproximadamente 3,7mm.
Raio de curvatura da parte boleada de aproximadamente 12mm.
Tampo fixado à estrutura através de 08 parafusos 4.5x45PHP
atarraxantes. Altura 750mm. Cadeira: Estrutura em tubo de aço
7/8, chapa #16 (parede 1,50mm), dotada de um reforço
transversal em tubo 7/8 (parede 1,50mm) soldados na parte
inferior do assento e 04 travessas de reforço entre as pernas em
tubo 3/4 (parede 1,06mm). Soldagem pelo sistema MIG em todas
as junções. Proteção da superfície com tratamento especial
anticorrosivo e pintura em epóxi-pó na cor preto. Fechamento dos
topos dos tubos (inclusive os pés) com ponteiras em polipropileno
injetado de alta densidade. Assento (405x420mm) e encosto
(400x200mm) em polipropileno anatômico de ótima qualidade e
resistência, fixados a estrutura através de encaixe ou parafusos.
Altura do assento ao chão 460mm e altura do encosto ao chão
850mm.
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21 Mesa coletiva de socialização - Estrutura dos pés em tubo de aço UN
30x30(parede 1,20mm) e 20x30(parede 1,06mm) para requadro e
fixação do tampo. Pés com ponteiras plásticas 30x30 100%
injetadas. Soldagem pelo processo MIG em todas as junções.
Proteção da superfície com tratamento especial anticorrosivo e
pintura em epóxi-pó cor preto. Tampo (1000mm de diâmetro) em
MDF de 18mm, revestido com laminado melamínico 0,8mm de
espessura e bordas com acabamento em alumínio liso
(dimensões 19mm x 13mm) na parte que é encaixado na madeira
duas ranhuras de cada lado com distância entre elas de
aproximadamente 4mm. A espessura da peça encaixada de
aproximadamente 2mm e com extremidade das ranhuras de
aproximadamente 3,7mm. Tampo fixado à estrutura através de 08
parafusos 4.5x45PHP atarraxantes. Altura 750mm. Cadeira:
Estrutura dos pés em tubo de aço industrial 7/8 (parede 1,06mm).
Uma peça em forma de "U" invertido em tubo de aço 7/8(parede
1,20mm) para fixação do encosto. Quatro travessas entre os pés
em tubo 7/8(parede 0,90mm) para melhor resistência da estrutura.
Ponteiras plásticas 7/8 internas fixadas através de encaixe.
Soldagem dos componentes que formam a estrutura devem ser
ligados entre si através de solda pelo processo MIG em todas as
junções. Pintura por sistema ELETROSTÁTICO em epóxi-pó na
cor preto, processo de cura em estufa a 220°C.
Assento(380x395mm) e encosto(380x190mm) em polipropileno,
fixados à estrutura através de encaixes ou parafusos. Altura do
assento ao chão 420mm e altura do encosto ao chão 765mm.
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22 Mesa coletiva socialização 01- Estrutura dos pés em tubo de aço UN
30x30(parede 1,20mm) e 20x30(parede 1,06) para requadro e
fixação do tampo. Fechamento com ponteiras plásticas 30x30 em
polipropileno. Sistema de soldagem processo MIG unindo todas as
partes metálicas. Proteção da superfície com tratamento especial
anticorrosivo e pintura em epóxi-pó cor preto. Tampo (1000mm de
diâmetro) em MDF de 18mm, revestido com laminado melamínico
de 0,8mm de espessura, bordas com acabamento em alumínio
tipo "T" em formato boleado e liso (dimensões 19mm x 13mm) na
parte que é encaixado na madeira duas ranhuras de cada lado
com distância entre elas de 4mm. A espessura da peça encaixada
de 2mm e com extremidade das ranhuras de 3,7mm. Raio de
curvatura da parte boleada de 12mm. Tampo fixado à estrutura
através de 08 parafusos 4.5x45PHP atarraxantes. Altura: 580mm.
Cadeira: Estrutura em tubo de aço 7/8, chapa #16 (parede
1,06mm), dotada de 01(um) reforço transversal em tubo
7/8(parede 1,06mm) soldados na parte inferior do assento e 04
travessas de reforço entre as pernas em tubo 3/4(parede
1,06mm). Soldagem pelo sistema MIG em todas as junções.
Proteção da superfície com tratamento especial anticorrosivo e
pintura em epóxi-pó cor preto. Fechamento dos topos dos tubos
(inclusive os pés) com ponteiras em polipropileno injetado de alta
densidade, fixados na estrutura através de encaixe do tipo "bola".
Assento(340x300mm) e encosto(340x160mm) em polipropileno.
Fixados a estrutura através de encaixe ou parafusos. Altura do
assento ao chão 350mm e altura do encosto ao chão 680mm.
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23 Mesa individual ajustável para portadores de necessidades
UN
Especiais - com as seguintes especificações mínimas: Mesa com
estrutura em tubo de aço 25x25 (parede 1,50mm) que compõe a
parte superior móvel da estrutura que permite o encaixe e a
regulagem de altura. Travessas superiores perpendiculares em
tubo 25x25(parede 1,50mm). Para fixação do tampo três travessas
em tubo 20x20(parede 1,06mm). Base dos pés em tubo
30x50(parede 1,50mm), colunas laterais em barramento duplo em
tubo 30x30(parede 1,06mm). Na parte inferior travessa fixa para
unir os pés em tubo de aço 25x25(parede 1,50mm) na horizontal
como reforço da estrutura formando uma peça única. Soldagem
pelo processo MIG em todas as junções. Proteção da superfície
com tratamento especial anticorrosivo e pintura em epóxi-pó.
Fechamento dos topos na parte superior ponteiras 25x25 fixadas
através de encaixe e nas partes (topos) inferiores com ponteiras
30x50 com calço fixadas por rebite de repuxo tipo POP 4,8x16.
Nas laterais inferiores protetores de pintura em formato de "U" nas
dimensões 300x33x12mm de cada lado. Sistema de ajuste
composto de buchas e manípulos fabricados em resina plástica de
alta resistência. Regulagem de altura em 4 estágios. Dotada de
duas sapata niveladoras que permitam a regulagem de inclinação
de até 7cm. Porta livros tipo cesto em arame 3/16, tamanho
360mm de comprimento x 90mm de largura x 265mm de altura,
soldado na estrutura com espaçamento máximo 60mm x 60mm.
Tampo (900mmx650mm) em MDF de 18mm revestido na face
superior em melamínico textura na cor casca de ovo. Bordas
frezadas e lixadas com aplicação de selador e verniz PU. Fixação
do tampo através de sete parafusos mitofix autoatarraxante
4,5x35 PHP. Como se trata de um móvel ajustável sua altura
menor é de 640mm e a maior de 810mm.
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24 MESA MATERNAL DE REFEIÇÃO/ATIVIDADE 5 LUGARES E
UN
CADEIRA PARA MONITORA- Mesa: Estrutura com pés em tubo
de aço 1 ½ (parede 1,50). Laterais com tubo 1 ¼ (parede 1,50)
com barramento duplo. Travessa superior em tubo 1 ¼ (parede
1,50) de apoio ao tampo. Travessa horizontal em tubo de aço
1/1/4 (parede 1,50) para unir as laterais da mesa. Fechamento dos
topos e sapatas com ponteiras injetadas na cor laranja, fixadas
através de encaixe e rebitadas a estrutura através de rebites de
repuxo de alumínio 4,8x16. Nas partes metálicas deve ser
aplicado tratamento anti-ferruginoso que assegure resistência à
corrosão por exposição à névoa salina. Solda deve possuir
superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos
cortantes. Pintura por sistema em epóxi-pó. Tampo
(1800x850mm) em MDF de 18mm de espessura revestido em
laminado melamínico na cor casca de ovo (bege) com 0,8mm de
espessura. Acabamento das bordas em perfil PVC em forma
arredondada com raio de curvatura de 20mm na cor bege. No
tampo são embutidas buchas americanas preparadas para
receber os parafusos de 1/4x43mm que irão fixar o mesmo à
estrutura e a base de sustentação das conchas E fixadas por
parafusos 1/4x12mm. No tampo são usinados orifícios para
encaixe das conchas (assento) confeccionadas em resina plástica
nas dimensões de área útil (Largura 280mm x Profundidade
190mm x altura encosto de 220mm, sendo que na parte frontal
apresenta saliência de raio de 40mm para melhor acomodação e
conforto. Na parte posterior do encosto possui injetadas duas
saliências (nervuras) para garantir maior resistência,
acompanhadas de proteção estofada em material EVA e dotadas
de cinto de segurança que permite a remoção para higienização.
AS Bases de sustentação das conchas são em tubo de aço ¾
(parede 1,06) onde as conchas serão fixadas à mesma por rebites
4,8x16. Cores disponíveis das conchas: laranja, amarela,
vermelha, rosa pink e lilás. Altura 750mm.
Cadeira giratória para monitora: Estrutura constituída de
plataforma e Coluna a gás, "L" base com rodízio, com regulagem
de altura. O conjunto de sustentação do assento e encosto é
constituído de uma estrutura em tubo de aço 20x20 em formato de
"L" fixados ao mecanismo por meio de parafusos ¼ x 1 ¼ com
respectivas porcas, com fechamento em ponteira plástica 20x20
com pino na mesma cor do assento/encosto. O assento e encosto
são fixados à estrutura através de parafusos mitoplastic 5x25. O
mecanismo por sua vez acopla ao pistão que é encaixado na base
de cinco pernas com cinco rodízios. A altura máxima do assento
até o chão de 425mm. Assento ergonômico (415x410mm) com
abas e superfície anatômica em resina plástica (PP) texturizado.
Encosto ergonômico (435x250mm) em resina plástica (PP)
texturizado com curvaturas anatômicas e três orifícios de
ventilação em forma de losango estilizado em ângulo.

30,00

0,0000

1.888,00

Total do Fornecedor:

Campos Novos, 3 de Janeiro de 2022.

56.640,00

324.409,00

---------------------------------------------------------------------DARI ORESTE SCARABOTTO
Secretário da Fazenda e Administração
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Data do Processo:

163/2021
158/2021
17/11/2021

Folha: 25/25

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
VITRINE AMBIENTES PARA ESCRITORIO LTDA (12424)
7 CADEIRA -Estrutura composta de tubos de aço, sendo os pés e
UN
suportes do assento e encosto fabricados em tubos oblongos
16x30(parede 1,5 mm), soldados à duas travessas horizontais de
tubos de aço 7/8"(parede 1,2 mm), acabamento com ponteiras
injetadas em PP. Soldagem pelo processo MIG. Proteção da
superfície com tratamento especial anticorrosivo e acabamento
com pintura em epóxi-pó. Assento(460x415mm) em resina PP,
anatômico, cantos arredondados. Encosto(460x335mm) em resina
PP, anatômico, com furos, acabamento texturizado e cantos
arredondados. Unido à estrutura por dupla cavidade na parte
posterior que se encaixa na estrutura metálica. O travamento do
encosto se dá por dois pinos fixadores, injetados em PP da
mesma cor do encosto.

396,00

0,0000

214,70

85.021,20

8 CADEIRA -Estrutura composta de tubos de aço, sendo os pés e
UN
suportes do assento e encosto fabricados em tubos oblongos
16x30(parede 1,5 mm), soldados à duas travessas horizontais de
tubos de aço 7/8"(parede 1,2 mm), acabamento com ponteiras
injetadas em PP. Soldagem pelo processo MIG. Proteção da
superfície com tratamento especial anticorrosivo e acabamento
com pintura em epóxi-pó. Assento(460x415mm) em resina PP,
anatômico, cantos arredondados. Encosto(460x335mm) em resina
PP, anatômico, com furos, acabamento texturizado e cantos
arredondados. Unido à estrutura por dupla cavidade na parte
posterior que se encaixa na estrutura metálica. O travamento do
encosto se dá por dois pinos fixadores, injetados em PP da
mesma cor do encosto.

4,00

0,0000

214,70

858,80

Campos Novos, 3 de Janeiro de 2022.

Total do Fornecedor:

85.880,00

Total Geral:

1.170.401,00

---------------------------------------------------------------------DARI ORESTE SCARABOTTO
Secretário da Fazenda e Administração

