
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
 

    Dependência: MUNICIPIO DE PORTO VELHO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

VELHO - (RO)

 

    Licitação: (Ano: 2019/ MUNICIPIO DE PORTO VELHO / Nº Processo: 09.00266/2019)

 

     às 09:32:11 horas do dia 07/10/2019 no endereço AV CARLOS GOMES 181, bairro

CENTRO, da cidade de PORTO VELHO - RO, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a).

VANIA RODRIGUES DE SOUZA, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de

nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão Nº Processo:

09.00266/2019 - 2019/127.2019 que tem por objeto AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E

MOBILIÁRIOS(TÚNEL LÚDICO, ARMÁRIO EM AÇO, BALANÇO, GIRA-GIRA, SOFÁ,

POLTRONA, MESA, CASINHA DE BONECA

), visando atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação  SEMED.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - TÚNEL LUDICO EM POLIETILENO � Túnel em curva semi-circulos em polietileno

rotomoldado com 7 suportes de apoio de cada lado, 4 segmentos curvos com furos para

visualização interna e com possibilidade de expansão, 5 conectores, 2 estruturas curvas

iguais que funcionam como entrada e saída, com adornos estilizados. Faixa etária: a partir

de 1 ano Medidas: Altura 1,00m, Largura 0,88m, Comprimento 2,23m Túnel lúdico para

crianças a partir de três anos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: Largura: 870 mm; Altura

mínima: 870 mm; Comprimento: 2140 mm; Tolerância: ±10% (dez por cento).

CARACTERÍSTICAS: Selo do INMETRO. Peças multicoloridas. Não tóxico. Túnel em

estrutura curva. Mínimo de três módulos auto encaixáveis vazados para visualização interna

e com possibilidades de expansão. Duas estruturas curvas que funcionam como entrada e

saída. Polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e

aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (

Data-Hora Fornecedor Proposta

01/10/2019 16:14:02:296 HELENMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 24.720,00

03/10/2019 16:42:15:196 ATLANTA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP  R$ 34.400,00

03/10/2019 16:13:03:735 KMEIH E SERPA LTDA  R$ 60.000,00

03/10/2019 14:19:23:992 VITANET - COMERCIAL LTDA  R$ 37.390,00

03/10/2019 17:15:55:843 V. S. DOS SANTOS LIVRARIA E PAPELARIA ME  R$ 37.392,00

03/10/2019 09:07:48:831 EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI  R$ 16.000,00

04/10/2019 08:18:59:105 NILZA APARECIDA AZEVEDO - ME  R$ 48.000,00

02/10/2019 09:06:48:007 S. SCHNEIDER - EPP  R$ 37.392,96

03/10/2019 14:13:28:121 DOMINO COMERCIO DE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS
LTDA  R$ 35.000,00
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Lote (2) - ARMÁRIO ALTO EM AÇO - Descrição: Fornecimento e montagem de armário Alto

em Aço, todo em chapa 24, com 02 portas de abrir com reforços internos tipo ômega e

puxadores estampados nas portas no sentido vertical, com acabamento em PVC,  contendo

04 prateleiras, sendo 01 fixa e 03 com regulagem de altura do tipo cremalheira, com

fechadura cilíndrica e pintura eletrostática a pó. Dimensões: Altura:198cm, Largura:90cm,

Profundidade: 40cm. Todas as unidades deverão obter o Selo Identificador de Controle de

Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos. Deve ser

rejeitado, lotes que apresentarem desconformidades ou defeitos de fabricação.  Poderão ser

aprovadas variações nas especificações, para adequação aos padrões de cada fabricante,

desde que configure melhoria de qualidade em relação às especificações originais.

Lote (3) - ARMÁRIO ROUPEIRO EM AÇO COM 12 PORTAS - Descrição: Roupeiro em aço

na cor cristal, confeccionados em chapa de aço �22� (0,75mm), constituído por 12 portas. As

portas devem possuir venezianas para arejamento e possuir pitão para cadeado; Não será

aceito ondulações, ressaltos, rebarbas ou imperfeições no acabamento dos roupeiros;

Devem ser tratados contra oxidação com fosfato de zinco e pintados com tinta especial na

cor platina com secagem em estufa; Após o processo acima descrito o produto deve seguir

para uma estufa de alta temperatura para receber a pintura pelo processo eletrostático de

pintura a pó, consolidando a superfície do produto com 50 micra de espessura de tinta, no

mínimo. Possuir dobradiças internas para evitar arrombamentos com abertura de 135°, pés

removíveis com sapatas plásticas niveladoras Ø3/8�. Dimensões: Altura: 1945 mm, Largura:

900 mm, Profundidade: 400 mm.  RECOMENDAÇÕES: Para fabricação é indispensável

seguir projeto executivo, detalhamentos e especificações t

03/10/2019 16:48:33:391 AJITA BRINQUEDOS LTDA  R$ 30.400,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

03/10/2019 18:41:36:356 S A COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA  R$ 13.580,00

01/10/2019 16:14:02:296 HELENMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 13.020,00

03/10/2019 16:42:15:196 ATLANTA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP  R$ 14.239,68

04/10/2019 08:47:56:136 COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS MOGI
MIRIM  R$ 14.239,68

04/10/2019 08:45:09:613 MEDISYS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 15.000,00

03/10/2019 17:15:55:843 V. S. DOS SANTOS LIVRARIA E PAPELARIA ME  R$ 14.238,00

03/10/2019 16:35:55:854 H.G.C. TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI- EPP  R$ 28.000,00

03/10/2019 18:30:05:675 NORTE OFFICE PROJETOS & MOBILIARIOS LTDA  R$ 15.974,00

01/10/2019 17:37:24:291 P R DA SILVA COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 11.970,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

01/10/2019 16:14:02:296 HELENMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 23.100,00

03/10/2019 16:42:15:196 ATLANTA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP  R$ 24.537,26

04/10/2019 08:47:56:136 COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS MOGI
MIRIM  R$ 24.537,26

04/10/2019 08:45:09:613 MEDISYS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 26.000,00

03/10/2019 17:15:55:843 V. S. DOS SANTOS LIVRARIA E PAPELARIA ME  R$ 24.530,00
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Lote (4) - BALANÇO DE 4 LUGARES COM ESTRUTURA PRINCIPAL EM AÇO CARBONO

- Balanço quatro lugares (lado a lado) para crianças a partir de três anos. DIMENSÕES E

TOLERÂNCIAS: Largura: 1800 mm; Altura mínima: 2200 mm; Comprimento: 4400 mm;

Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS: Selo do INMETRO. Peças

multicoloridas. Não tóxico. Estrutura principal em aço carbono com travessão superior em

aço de 2,5�x3mm. Coluna a cada dois assentos, que separe e dê sustentação; o espaço de

circulação entre os assentos e a coluna devem respeitar os requisitos de segurança

estabelecidos pela(s) norma(s) pertinente(s). Pé central em aço de 2�x 2,65mm. Corrente de

sustentação em aço galvanizado de espessura 5mm ou sustentação em corda trançada de

Poliéster resistente, com no mínimo, 8mm de diâmetro. Para o caso de correntes de

sustentação em aço, deverá ser utilizado o sistema de movimentação/articulação em

parafusos de aço com diâmetro de ½�, com movimentação sobre rolamentos de esfera

blindados acondicionad

Lote (5) - GIRA GIRA - CARROSSEL EM POLIETILENO para até 4 crianças. Faixa etária: a

partir de 2 anos. Medidas: Altura 0,70m, Largura 0,91m, Comprimento 0,91m. Gira-gira

(carrossel) três lugares para crianças a partir de três anos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS:

Diâmetro: 1000 mm; Altura mínima: 495 mm; Tolerância: ±10% (dez por cento).

CARACTERÍSTICAS: Selo do INMETRO. Peças multicoloridas. Não tóxico. Peça composta

por três partes: base, assentos e volante. Base com textura antiderrapante - as distâncias

entre a base e os assentos e entre a base e o solo deverão acompanhar a norma vigente.

Volante central fixo. Eixo metálico central - o eixo e o volante deverão girar facilmente e de

maneira segura para os usuários. Três assentos anatômicos e antiderrapantes. Apoio para

os pés. Produto deverá ser fabricado em polietileno pelo processo de rotomoldagem,

composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e

desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a

03/10/2019 18:30:05:675 NORTE OFFICE PROJETOS & MOBILIARIOS LTDA  R$ 25.960,00

01/10/2019 17:37:24:291 P R DA SILVA COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 25.872,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

01/10/2019 16:14:02:296 HELENMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 81.600,00

03/10/2019 17:15:55:843 V. S. DOS SANTOS LIVRARIA E PAPELARIA ME  R$ 24.944,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

01/10/2019 16:14:02:296 HELENMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 20.000,00

03/10/2019 16:42:15:196 ATLANTA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP  R$ 22.082,24

03/10/2019 14:19:23:992 VITANET - COMERCIAL LTDA  R$ 22.080,00

03/10/2019 17:15:55:843 V. S. DOS SANTOS LIVRARIA E PAPELARIA ME  R$ 22.080,00

03/10/2019 09:07:48:831 EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI  R$ 12.000,00

04/10/2019 08:18:59:105 NILZA APARECIDA AZEVEDO - ME  R$ 28.000,00

02/10/2019 09:06:48:007 S. SCHNEIDER - EPP  R$ 16.561,68

03/10/2019 14:13:28:121 DOMINO COMERCIO DE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS
LTDA  R$ 20.000,00

03/10/2019 16:48:33:391 AJITA BRINQUEDOS LTDA  R$ 24.000,00
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Lote (6) - SOFÁ DOIS LUGARES - DESCRIÇÃO: Sofá de dois lugares em material lavável e

pés em alumínio. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: Largura: 1250 mm +/- 50 mm;

Profundidade: 750 mm +/- 50 mm; Altura: 730 mm +/- 30 mm. CARACTERÍSTICAS:

Revestimento superior em laminado de PVC com reforço em manta (Korino) CV 20;

Acabamento inferior em Tela de Ráfia; Estrutura: - Madeira de pinus e eucalipto proveniente

de reflorestamento com imunização contra mofo,cupim e microorganismos.  - Sustentação

do assento e encosto com cintas elásticas de alta resistência. - Travamento da estrutura

com grampos fixados com grampeadores pneumáticos. Espumas de poliuretano:  - Assento:

Densidade D-23  dobradiças internas não visíveis na parte exterior do móvel em chapa de

aço laminado a frio - chapa 14 (1,9 mm) com no mínimo 75 mm de altura - três unidades por

porta. Maçaneta e canopla inteiramente metálicas, com travamento sistema cremona.

Fechadura de tambor cilíndrico embutida na maçaneta com no mínimo de 4 pinos. Chaves

em d

Lote (7) - POLTRONA INDIVIDUAL ESTOFADA - Descrição: Poltrona individual estofada,

revestida em couro sintético, dotada de apóia-braços. Características de estabilidade,

resistência e durabilidade, conforme NBR 15164:2004 / Móveis estofados - Sofás.

Dimensões: Profundidade útil do assento: 450mm +/- 20mm, Largura útil do assento: 470 +/-

20mm, Altura (h) da superfície do assento: 420 +/- 10mm, Extensão vertical (h) do encosto:

mínimo de 500mm, Largura útil do encosto: 470 +/- 20mm, Inclinação da superfície do

assento (em relação à horizontal): entre -2º a -7º, Ângulo do encosto (em relação ao plano

do assento): 100º +/-10º,  Altura do apoio de braços (em relação ao assento): 220 +/-20mm,

Largura mínima do apoio de braços: 80mm Obs.: Nos casos em que o encosto da cadeira

possua ângulo menor que 60º em relação à horizontal (medição realizada conforme item

6.9.1 da ABNT NBR 15991-2), o comprimento mínimo do encosto deve ser de 400 mm

(medição realizada conforme item 6.9.3 da ABNT NBR 15991-2). Carac

Lote (8) - MESA DE REUNIÃO - Com tampo retangular ou oval em MDF revestido de

laminado melamínico, montada sobre dois pés. Tampo retangular: 2000 x 950 mm +/- 50

mm; Altura: 750 mm +/- 5 mm; Para acomodação de pessoas em cadeira de rodas (PCR) e

atendimento às exigências da ABNT NBR 9050 a mesa deve possuir altura livre sob o

tampo: mínima de 730 mm; Espessura do tampo: 25 mm +/- 0,6 mm; Tolerâncias para

camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. Tampo em MDF, com

Data-Hora Fornecedor Proposta

03/10/2019 18:46:46:435 S A COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA  R$ 16.800,00

03/10/2019 12:02:08:055 HELENMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 11.700,00

03/10/2019 17:17:35:265 V. S. DOS SANTOS LIVRARIA E PAPELARIA ME  R$ 15.108,00

03/10/2019 11:23:21:778 MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  R$ 15.108,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

03/10/2019 17:17:35:265 V. S. DOS SANTOS LIVRARIA E PAPELARIA ME  R$ 18.256,00
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espessura de 25 mm, revestido na face inferior com laminado melamínico de baixa pressão

(BP), e na face superior com laminado melamínico de alta pressão, de 0,8 mm de

espessura, cor cinza ou branco, acabamento texturizado. Bordos encabeçados com perfil

extrudado maciço de 180º, na cor cinza ou branco, com a mesma tonalidade do laminado do

tampo, admitindo-se pequenas variações decorrentes das características de cada material

(brilho, textura). O perfil deve ser encaixado e fixado com adesivo ao tampo, e ser nivelado

Lote (9) - CASINHA DE BONECAS - Casa de bonecas em Polietileno: Portas, telha e

janelas de plástico. Casinha com textura simulando alvenaria e esquadrias, que lembra um

chalé. Uso para crianças acima de 2 anos. Medidas: Altura 128 cm, Largura 123 cm,

Comprimento 122 cm. Casinha de boneca para crianças a partir de três anos. DIMENSÕES

E TOLERÂNCIAS: Largura: 1310 mm; Altura mínima: 1287 mm; Comprimento: 1610 mm;

Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS: Selo do INMETRO. Peças

multicoloridas. Não tóxico. Casinha multicolorida deverá acompanhar, no mínimo, 5 (cinco)

dos itens a seguir: janelas de correr, janela colonial, porta vai e vem, tábua de passar com

ferro, telefone, pia, fogão, chaminé, balcão de cozinha e campainha. Balcão externo na

janela (apoio para os braços). O produto deverá ser fabricado em polietileno pelo processo

de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra

raios solares 100 e desbotamento provocado � COTA PRINCIPAL

Lote (10) - CASINHA DE BONECAS - Casa de bonecas em Polietileno: Portas, telha e

janelas de plástico. Casinha com textura simulando alvenaria e esquadrias, que lembra um

chalé. Uso para crianças acima de 2 anos. Medidas: Altura 128 cm, Largura 123 cm,

Comprimento 122 cm. Casinha de boneca para crianças a partir de três anos. DIMENSÕES

Data-Hora Fornecedor Proposta

03/10/2019 18:46:46:435 S A COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA  R$ 6.880,00

03/10/2019 12:02:08:055 HELENMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 5.760,00

03/10/2019 17:17:35:265 V. S. DOS SANTOS LIVRARIA E PAPELARIA ME  R$ 5.880,00

03/10/2019 11:23:21:778 MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  R$ 5.887,20

01/10/2019 17:48:17:400 P R DA SILVA COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 5.920,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

03/10/2019 12:02:08:055 HELENMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 64.800,00

03/10/2019 16:49:46:194 ATLANTA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP  R$ 66.548,28

03/10/2019 16:14:05:464 KMEIH E SERPA LTDA  R$ 80.000,00

03/10/2019 14:22:03:872 VITANET - COMERCIAL LTDA  R$ 66.540,00

03/10/2019 17:17:35:265 V. S. DOS SANTOS LIVRARIA E PAPELARIA ME  R$ 66.546,00

03/10/2019 09:15:06:188 EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI  R$ 15.000,00

04/10/2019 08:22:46:054 NILZA APARECIDA AZEVEDO - ME  R$ 88.000,00

02/10/2019 09:07:55:147 S. SCHNEIDER - EPP  R$ 66.548,28

03/10/2019 14:15:40:549 DOMINO COMERCIO DE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS
LTDA  R$ 30.000,00

03/10/2019 16:51:25:994 AJITA BRINQUEDOS LTDA  R$ 30.000,00
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E TOLERÂNCIAS: Largura: 1310 mm; Altura mínima: 1287 mm; Comprimento: 1610 mm;

Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS: Selo do INMETRO. Peças

multicoloridas. Não tóxico. Casinha multicolorida deverá acompanhar, no mínimo, 5 (cinco)

dos itens a seguir: janelas de correr, janela colonial, porta vai e vem, tábua de passar com

ferro, telefone, pia, fogão, chaminé, balcão de cozinha e campainha. Balcão externo na

janela (apoio para os braços). O produto deverá ser fabricado em polietileno pelo processo

de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra

raios solares 100 e desbotamento provocado � COTA DE ATÉ 25%

Lote (11) - LIXEIRA 50L COM PEDAL E TAMPA - DIMENSÕES E CAPACIDADE: Altura

máxima: 720 mm; Largura máxima: 450 mm; Profundidade máxima: 450 mm; Capacidade:

50l. CARACTERÍSTICAS: Corpo e tampa em polietileno de alta densidade, 100% virgem e

tecnicamente aditivado para oferecer alta resistência ao impacto e a tração. Aditivação extra

com antioxidante e anti UV para os níveis de proteção classe 8 UV � 8,0 que evita o produto

desbotar, ressecar ou rachar. Com pedal e estrutura para abertura/fechamento da tampa,

fabricado plástico ou aço com tratamento anticorrosão ou pintura eletrostática. Superfícies

internas polidas e cantos arredondados. Passível de ser reciclado mecanicamente ao fim de

sua vida útil.  GARANTIA: Mínima de um ano a partir da data da entrega, contra defeitos de

fabricação.

Lote (12) - ESCORREGADOR EM POLIETILENO - Escorregador em polietileno

rotomoldado com 4 degraus antiderrapantes. Base larga para maior segurança. Sistema de

encaixe para caixa de areia. Faixa etária: 2 a 10 anos. Medidas: Altura 1,29m, Largura

Data-Hora Fornecedor Proposta

03/10/2019 12:02:08:055 HELENMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 21.600,00

03/10/2019 16:49:46:194 ATLANTA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP  R$ 54.000,00

03/10/2019 16:14:05:464 KMEIH E SERPA LTDA  R$ 40.000,00

03/10/2019 14:22:03:872 VITANET - COMERCIAL LTDA  R$ 22.180,00

03/10/2019 17:17:35:265 V. S. DOS SANTOS LIVRARIA E PAPELARIA ME  R$ 22.182,00

03/10/2019 09:15:06:188 EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI  R$ 5.000,00

04/10/2019 08:22:46:054 NILZA APARECIDA AZEVEDO - ME  R$ 29.000,00

03/10/2019 14:15:40:549 DOMINO COMERCIO DE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS
LTDA  R$ 10.000,00

03/10/2019 16:51:25:994 AJITA BRINQUEDOS LTDA  R$ 10.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

03/10/2019 18:50:29:883 S A COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA  R$ 7.200,00

01/10/2019 16:24:55:814 HELENMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 4.680,00

03/10/2019 10:45:22:042 ALTASMIDIAS COMERCIAL EIRELI EPP  R$ 11.520,00

04/10/2019 08:50:00:673 MEDISYS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 8.420,00

03/10/2019 17:18:31:468 V. S. DOS SANTOS LIVRARIA E PAPELARIA ME  R$ 8.388,00

04/10/2019 08:11:32:329 ITACA EIRELI  R$ 8.420,00

02/10/2019 09:09:24:066 S. SCHNEIDER - EPP  R$ 8.421,84

25/11/2019 Página 6 de 92



0,82m, Comprimento 1,78m. Escorregador para crianças de um a três anos. DIMENSÕES E

TOLERÂNCIAS: Largura: 540 mm; Altura mínima: 930 mm; Comprimento: 1470 mm;

Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS: Selo do INMETRO. Peças

multicoloridas. Não tóxico. Rampa contínua ou com ondulações com uma escada de

degraus, que deve obedecer à inclinação estabelecida em norma vigente. Fixação da rampa

à escada através de barras de polietileno laterais ou central; Corrimão incorporado à própria

escada. Topo da escada com duas laterais altas para dar segurança. Produto deverá ser

fabricado em polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivos anti-

estático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo

tempo (

Lote (13) - GANGORRA EM POLIETILENO - 3 LUGARES - Gangorra em forma de

dinossauro. Indicado para 1, 2 até 3 anos brincarem juntas. Material: Polietileno

Rotomoldado. Faixa etária: a partir de 4 anos. Medidas: Altura 0,59m, Largura 0,41m,

Comprimento 1,54m. Gangorra dupla para crianças de um a quatro anos. DIMENSÕES E

TOLERÂNCIAS: Largura: 400 mm; Altura: 470 mm; Comprimento: 1110 mm; Tolerância:

±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS: Selo do INMETRO. Peças multicoloridas. Não

tóxico. Gangorra em monobloco para duas crianças. Manoplas duplas e fixas que ofereçam

segurança para as crianças, evitando acidentes. Base antiderrapante para apoio dos pés.

Assento anatômico e antiderrapante com ressaltos nas extremidades para reduzir a

possibilidade de a criança cair para trás. Produto deverá ser fabricado em polietileno pelo

processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que

protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva),

garantindo

Data-Hora Fornecedor Proposta

01/10/2019 16:24:55:814 HELENMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 16.800,00

03/10/2019 16:53:07:351 ATLANTA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP  R$ 14.210,24

03/10/2019 16:15:22:426 KMEIH E SERPA LTDA  R$ 25.000,00

03/10/2019 14:24:43:852 VITANET - COMERCIAL LTDA  R$ 14.210,00

03/10/2019 17:18:31:468 V. S. DOS SANTOS LIVRARIA E PAPELARIA ME  R$ 14.208,00

03/10/2019 09:24:14:337 EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI  R$ 8.000,00

04/10/2019 08:25:55:550 NILZA APARECIDA AZEVEDO - ME  R$ 22.000,00

02/10/2019 09:09:24:066 S. SCHNEIDER - EPP  R$ 14.210,24

03/10/2019 14:19:44:040 DOMINO COMERCIO DE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS
LTDA  R$ 7.000,00

03/10/2019 16:54:58:352 AJITA BRINQUEDOS LTDA  R$ 24.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

01/10/2019 16:24:55:814 HELENMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 5.760,00

03/10/2019 16:53:07:351 ATLANTA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP  R$ 9.959,60

03/10/2019 16:15:22:426 KMEIH E SERPA LTDA  R$ 15.000,00

03/10/2019 14:24:43:852 VITANET - COMERCIAL LTDA  R$ 9.955,00

03/10/2019 17:18:31:468 V. S. DOS SANTOS LIVRARIA E PAPELARIA ME  R$ 9.952,00
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Lote (14) - CADEIRA COM BRAÇO, RODINHAS E ALTURA REGULÁVEL � Descrição:

Cadeiras giratória com braços, espaldar médio, assento e encosto em compensado

multilaminado anatômico, espuma de poliuretano injetada em densidade de 40 a 50kg/m³,

com apoio dorso lombar, com capa de polipropileno anti-alérgico em alta resistência a

propagação de rasgos além de baixa deformação. Solidez à luz classe 5, pilling padrão  5,

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, fogo retardante. Braços reguláveis

com alma de aço e apóia braços em poliuretano com regulagem em cinco posições.  OBS: a

cadeira deve ter a certificação da ABNT 13.962 e ter garantia de 5(cinco)anos. Dimensões:

Altura do assento da cadeira ao chão: regulável, Assento da cadeira: 58 cm x 58 cm

Lote (15) - ARQUIVO DE AÇO � Descrição: Arquivo deslizante em aço chapa 26 (espessura

0,46mm) na cor platina, com quatro gavetas e travamento único, fechamento através de

tambor cilindrico, com gavetas corrediças reguláveis distanciadas a cada 400mm. O Sistema

de deslizamento das gavetas será através de rolamento metálico em trilhos telescópicos de

aço zincado. Os puxadores embutidos e as dimensões do porta etiquetas também embutido

é de 75 x 40mm. Deve ser tratado contra oxidação com fosfato de zinco e pintados com tinta

especial com secagem em estufa; Após o processo acima descrito o produto deve seguir

para uma estufa de alta temperatura para receber a pintura pelo processo eletrostático de

pintura a pó,consolidando a superfície do produto com 50 micra de espessura de tinta, no

mínimo. Rodapé em chapa de aço pintada na mesma cor platina com sapatas niveladoras.

Capacidade: 35kg por gaveta. Dimensões: Altura: 105cm, Largura:47cm, Profundidade:

71cm, RECOMENDAÇÕES:  Para fabricação

03/10/2019 09:24:14:337 EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI  R$ 2.400,00

04/10/2019 08:25:55:550 NILZA APARECIDA AZEVEDO - ME  R$ 16.000,00

02/10/2019 09:09:24:066 S. SCHNEIDER - EPP  R$ 9.959,60

03/10/2019 14:19:44:040 DOMINO COMERCIO DE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS
LTDA  R$ 5.000,00

03/10/2019 16:54:58:352 AJITA BRINQUEDOS LTDA  R$ 12.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

03/10/2019 18:50:29:883 S A COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA  R$ 20.460,00

01/10/2019 16:24:55:814 HELENMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 17.050,00

03/10/2019 17:18:31:468 V. S. DOS SANTOS LIVRARIA E PAPELARIA ME  R$ 24.831,00

03/10/2019 16:37:16:616 H.G.C. TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI- EPP  R$ 46.500,00

03/10/2019 11:25:29:036 MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  R$ 24.851,77

01/10/2019 18:06:44:251 P R DA SILVA COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 23.560,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

03/10/2019 18:50:29:883 S A COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA  R$ 6.960,00

01/10/2019 16:24:55:814 HELENMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 4.080,00

03/10/2019 16:53:07:351 ATLANTA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP  R$ 3.810,00
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Lote (16) - CONJUNTO PARA PROFESSOR - Composto por uma mesa retangular e uma

cadeira. MESA - Descrição: Individual com tampo em MDP ou MDF, revestido na face

superior em laminado melamínico e na face inferior em chapa de  balanceamento, painel

frontal em MDP ou MDF, revestido nas duas faces em laminado melamínico BP, montado

sobre estrutura tubular de aço. Dimensões: Altura 76 cm,  Tampo da mesa retangular: 120

cm x 60 cm. Características:  Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18 mm, revestido

na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura,

acabamento texturizado, na cor CINZA, cantos arredondados. Revestimento na face inferior

em chapa de balanceamento - contra placa fenólica de 0,6mm, lixada em uma face.

Aplicação de porcas, garra com rosca métrica M6 e comprimento 10 mm. Dimensões

acabadas 650mm (largura) x 1200mm (comprimento) x 19,4mm (espessura), admitindo-se

tolerância de até + 2mm para largura e profundidade e +/- 1mm para espessura. Painel

frontal em M

Lote (17) - ARMÁRIO PARA PRIMEIROS SOCORROS � Descrição: Armário suspenso, com

duas portas para guarda de medicamentos com armação em cantoneira 3/4 x 1/8, pintura

epóxi na cor branca. Não serão aceitas ondulações, ressaltos, rebarbas ou imperfeições no

acabamento; Deverão ser tratados contra oxidação com fosfato de zinco e pintados com

tinta especial com secagem em estufa. Internamente serão acopladas 02 prateleiras em

vidro 4mm,transparente. As portas devem possuir pitão para cadeado; Dimensões: Altura:

150cm, Largura:80cm, Profundidade: 35cm.

Lote (18) - CADEIRAS INDIVIDUAIS PARA CRIANÇAS DE 5 E 6 - com assento e encosto

das cadeiras revestidos de laminado melamínico de várias cores (amarelo, azul e vermelho)

e fixados através de rebites POP. A estrutura em  tubo de ¾� com soldagem eletrônica,

pintura eletrostática na cor branca. Cadeiras com sapatas em polipropileno copolímero,

injetados, na mesma cor e tonalidade da tinta de acabamento, fixadas à estrutura através de

encaixe. �Parafusos de fixação do tampo, auto-atarrachantes de 3/16� x 3/4�, zincados.

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. O produto deverá  possuir

04/10/2019 08:51:35:109 COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS MOGI
MIRIM  R$ 3.810,00

03/10/2019 17:18:31:468 V. S. DOS SANTOS LIVRARIA E PAPELARIA ME  R$ 3.810,00

01/10/2019 18:06:44:251 P R DA SILVA COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 5.394,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

03/10/2019 19:00:33:072 S A COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA  R$ 5.443,20

01/10/2019 16:35:33:905 HELENMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 5.500,00

03/10/2019 17:19:28:141 V. S. DOS SANTOS LIVRARIA E PAPELARIA ME  R$ 6.400,00

03/10/2019 11:28:05:105 MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  R$ 3.621,36

Data-Hora Fornecedor Proposta

03/10/2019 17:19:28:141 V. S. DOS SANTOS LIVRARIA E PAPELARIA ME  R$ 9.000,00
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certificação do INMETRO; Garantia Mínima de 2 (dois) anos  pelo fabricante e Assistência

Técnica em Porto Velho.

Lote (19) - MESA IPARA CRIANÇAS DE 5 E 6 ANOS: Mesa retangular para 2 lugares, para

altura do aluno compreendida entre 1,19m a 1,42m, com tampo em MDP ou MDF, revestido

na fase superior em laminado melamínico e na face inferior laminado melamínico de baixa

pressão. Estrutura tubular de aço. Dimensões: Altura da mesa: 59 cm , Tampo da mesa para

02 lugares: 60 cm x 120 cm. Características: Tampo em MDP ou MDF, com espessura de

25 mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de

espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA, cantos arredondados (conforme projeto).

Revestimento na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão - BP, na cor

BRANCA.  Topos encabeçados com fita de bordo em PVC (cloreto de polinivinila) com

"primer", acabamento texturizado, na cor AMARELA, colada com adesivo "Hot Melting".

Estrutura da mesa compostas de: Pés confeccionados em tubo de aço carbono, laminado a

frio, com costura, secção circular de diâmetro � COTA PRINCIPAL

Lote (20) - MESA IPARA CRIANÇAS DE 5 E 6 ANOS: Mesa retangular para 2 lugares, para

altura do aluno compreendida entre 1,19m a 1,42m, com tampo em MDP ou MDF, revestido

na fase superior em laminado melamínico e na face inferior laminado melamínico de baixa

pressão. Estrutura tubular de aço. Dimensões: Altura da mesa: 59 cm , Tampo da mesa para

02 lugares: 60 cm x 120 cm. Características: Tampo em MDP ou MDF, com espessura de

25 mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de

espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA, cantos arredondados (conforme projeto).

Revestimento na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão - BP, na cor

BRANCA. Topos encabeçados com fita de bordo em PVC (cloreto de polinivinila) com

"primer", acabamento texturizado, na cor AMARELA, colada com adesivo "Hot Melting".

Estrutura da mesa compostas de: Pés confeccionados em tubo de aço carbono, laminado a

frio, com costura, secção circular de diâmetro � COTA DE ATÉ 25%

Data-Hora Fornecedor Proposta

03/10/2019 19:00:33:072 S A COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA  R$ 57.024,00

01/10/2019 16:35:33:905 HELENMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 66.000,00

03/10/2019 16:30:44:951 KMEIH E SERPA LTDA  R$ 60.000,00

03/10/2019 17:19:28:141 V. S. DOS SANTOS LIVRARIA E PAPELARIA ME  R$ 55.176,00

03/10/2019 11:28:05:105 MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  R$ 55.413,60

Data-Hora Fornecedor Proposta

03/10/2019 19:00:33:072 S A COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA  R$ 123.552,00

03/10/2019 16:30:44:951 KMEIH E SERPA LTDA  R$ 100.000,00

03/10/2019 17:19:28:141 V. S. DOS SANTOS LIVRARIA E PAPELARIA ME  R$ 86.922,00

03/10/2019 11:28:05:105 MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  R$ 87.094,26

Data-Hora Fornecedor Proposta

03/10/2019 19:00:33:072 S A COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA  R$ 41.184,00
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Lote (21) - CARROS COLETORES DE LIXO - CAP 120L - DESCRIÇÃO: Coletores tipo

contêineres para área externa com capacidade de 120l/ 50kg, para coleta de resíduos

orgânicos e resíduos recicláveis. DIMENSÕES E CAPACIDADE, Altura máxima: 950 mm;

Largura máxima: 480 mm; Profundidade máxima: 555 mm; Capacidade/ carga: 120l/ 50kg.

CARACTERÍSTICAS: Corpo e tampa em polietileno de alta densidade, 100% virgem e

tecnicamente aditivado para oferecer alta resistência ao impacto e a tração. Aditivação extra

com antioxidante e anti UV para os níveis de proteção classe 8 UV � 8,0 que evita o produto

desbotar, ressecar ou rachar. Superfícies internas polidas e cantos arredondados.

Disponibilidade nas cores: vermelho, verde, amarelo, azul, cinza, conforme normas da

CONAMA e adesivados conforme o tipo de lixo. Roda de borracha maciça vulcanizada, com

núcleo injetado em polipropileno, com tratamento antifurto incorporado; com medida de

200mm x 2�. Eixo em aço com tratamento anticorrosão. Passível de ser reciclado meca

Lote (22) - KIT COLCHONETES - DESCRIÇÃO:  Colchonete de espuma flexível de

poliuretano. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: Comprimento: 1000 mm +/-5 mm; Largura:

600 mm +/-5 mm; Altura: 40 mm +/-10 mm. CARACTERÍSTICAS: Espuma de poliuretano

flexível com densidade D20,  integral (sem colagem horizontal), revestido em material têxtil

plastificado (corino), atóxico, na cor azul real, impermeável, com costura simples e

acabamento em cadarço impermeável.  GARANTIA: Mínima de um ano a partir da data da

entrega, contra defeitos de fabricação.

Lote (23) - CONJUNTO MESA E CADEIRA (MESA COM 4 CADEIRAS) PARA CRIANÇAS

DE 2 A 4 ANOS, sendo: mesa confeccionadas em tubo industrial de 1 1/4� com soldagem

eletrônica MIG, pintura eletrostática com  tratamento anti-ferruginoso na cor branca, Tampo

03/10/2019 16:30:44:951 KMEIH E SERPA LTDA  R$ 40.000,00

03/10/2019 17:19:28:141 V. S. DOS SANTOS LIVRARIA E PAPELARIA ME  R$ 28.974,00

03/10/2019 11:28:05:105 MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  R$ 29.031,42

Data-Hora Fornecedor Proposta

03/10/2019 19:05:12:362 S A COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA  R$ 5.760,00

01/10/2019 16:38:10:297 HELENMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 3.000,00

03/10/2019 10:46:45:919 ALTASMIDIAS COMERCIAL EIRELI EPP  R$ 5.040,00

04/10/2019 08:51:07:126 MEDISYS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 6.380,00

03/10/2019 17:20:23:497 V. S. DOS SANTOS LIVRARIA E PAPELARIA ME  R$ 6.372,00

04/10/2019 08:12:02:745 ITACA EIRELI  R$ 6.374,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

03/10/2019 05:53:30:726 INDUSTRIA E COMERCIO COLCHOES ORTHOVIDA LTDA
EPP  R$ 6.740,00

03/10/2019 17:20:23:497 V. S. DOS SANTOS LIVRARIA E PAPELARIA ME  R$ 6.720,00

04/10/2019 08:28:17:258 NILZA APARECIDA AZEVEDO - ME  R$ 12.000,00

02/10/2019 09:10:14:872 S. SCHNEIDER - EPP  R$ 29.031,42

03/10/2019 14:22:02:953 DOMINO COMERCIO DE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS
LTDA  R$ 6.000,00
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em MDF 18mm revestido em laminado melamínico amarelo gema (referencia L 189), com

bordas coladas em PVC na cor branca.  Medidas:  Altura da mesa: 54 cm. Tampo da mesa

quadrada para 04 lugares: 70 cm x 70 cm. Cadeira com assento e encosto  revestidos de

laminado melamínico amarelo gema (referencia L 189) e fixados através de rebites POP. A

estrutura será em tubo de ¾ com soldagem eletrônica, pintura eletrostática na cor branca.

Sapatas em polipropileno copolímero, injetados, na mesma cor e tonalidade da tinta de

acabamento, fixadas à estrutura através de encaixe.  �Parafusos de fixação do tampo, auto-

atarrachantes de 3/16� x 3/4�, zincados. Altura do assento da cadeira ao chão: 29 cm. Altura

total: 59 cm. Assento da cadeira: 24 cm x 24 cm. Encosto da cade

Lote (24) - ROUPEIRO DE AÇO - 04 CORPOS E 16 PORTAS - DESCRIÇÃO: Armário

roupeiro de aço com dezesseis portas com venezianas para ventilação, compartimentos de

tamanhos médios independentes sem divisórias internas, fechamento das portas

independentes através de pitão para cadeado.  DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: Largura:

1230 mm +/- 30 mm; Profundidade: 400 mm +/- 30 mm; Altura: 1980 mm +/- 30 mm;

Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros.

CARACTERÍSTICAS: Corpo, divisórias e portas em chapa 22 (0,75mm); Piso dos

compartimentos em chapa 20 (0,90mm); Pés em chapa 16 (1,50mm);  Dobradiças em chapa

internas não visíveis na parte exterior do móvel no mínimo 75mm de altura 14 (1,9mm), duas

unidades por porta.  Porta-etiquetas estampado ou sobreposto, sendo este último

exclusivamente de liga metálica não ferrosa cromado. Sapatas em polipropileno copolímero

virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor azul, fixadas à estrutura através de

encaixe e pino expansor. Nas

Lote (25) - MESA DE TRABALHO - Descrição: Mesa para professor, em tampo único, em

melamina, com 25mm de espessura, com bordas arredondadas em perfil de PVC, e

Data-Hora Fornecedor Proposta

03/10/2019 19:05:12:362 S A COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA  R$ 106.640,00

01/10/2019 16:38:10:297 HELENMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 73.100,00

03/10/2019 16:31:35:633 KMEIH E SERPA LTDA  R$ 100.000,00

03/10/2019 17:20:23:497 V. S. DOS SANTOS LIVRARIA E PAPELARIA ME  R$ 73.100,00

03/10/2019 11:29:57:051 MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  R$ 73.184,28

Data-Hora Fornecedor Proposta

03/10/2019 19:05:12:362 S A COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA  R$ 19.800,00

01/10/2019 16:38:10:297 HELENMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 15.360,00

03/10/2019 16:57:07:636 ATLANTA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP  R$ 14.372,04

04/10/2019 08:56:07:012 COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS MOGI
MIRIM  R$ 14.372,04

04/10/2019 08:51:07:126 MEDISYS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 20.000,00

03/10/2019 17:20:23:497 V. S. DOS SANTOS LIVRARIA E PAPELARIA ME  R$ 21.600,00

03/10/2019 18:32:33:569 NORTE OFFICE PROJETOS & MOBILIARIOS LTDA  R$ 30.048,00

01/10/2019 18:22:02:142 P R DA SILVA COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 18.576,00
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acabamento em fita de PVC, sobre estrutura metálica tubular tripé composta por travessas

passa-cabos, com garras nas extremidades e furos para a passagem de cabos, em chapa

de aço, e laterais com coluna e apoio, tipo �mão francesa�, em tubos de aço redondos.

Estrutura em aço, com tratamento anti-ferrugem de decapagem e fosfatização, seguido pelo

processo de pintura eletrostática com  tinta híbrida de epóxi com poliéster em pó, com

secagem em estufa. Deverão possuir duas gavetas com rodízios em metal, e travamento

lateral para segredo. Bandeira frontal em melamina com altura final de 50cm, com bordas

arredondadas em perfil de PVC , e acabamento em fita de PVC. Dimensões:  Altura da

mesa: 75 cm, Tampo da mesa retangular: 120 cm x 60 cm. RECOMENDAÇÕES: Para

fabricação é indispensável seguir projeto executivo, detalhamentos e especificações téc

Lote (26) - MESA RETANGULAR MONOBLOCO, com bordas arredondadas, medindo 1.80

x 0.80, com estruturas retangulares em aço 50x30mm parede 1,2. O tampo confeccionado

em MDF de 15mm com re-engrosso de 30mm, revestido em sua face superior em laminado

melamínico pós formável  de 0,6mm de espessura na cor salmão (referência L148),

acabamento de superfície texturizado e encabeçamento de fita de bordo em PVC branco.

Acabamento da face inferior em laminado melamínico branco brilhante. A fixação do tampo

será por meio de parafusos auto-atarrachantes de 2 ½� x 3/16�  A estrutura em aço de pintura

eletrostática com tinta epóxi em pó, na cor branca fosca, polimerizada em estufa. Ponteiras

de acabamento em polipropileno na cor branca, fixado à estrutura através de encaixe.

Lote (27) - BANCO RETANGULAR MONOBLOCO, com bordas arredondadas, medindo

1.80 x 0.40, com estruturas retangulares em aço 50x30mm parede 1,2. O tampo

confeccionado em MDF de 15 mm com re-engrosso de 30 mm, revestido em sua face

superior em laminado melamínico pós formável de 0,6mm de espessura na cor Ibiza

(referência L 156),  acabamento de superfície texturizado e encabeçamento de fita de bordo

em PVC branco. Acabamento da face inferior em laminado melamínico branco brilhante. A

fixação do tampo é por meio de parafusos auto-atarrachantes de 2 ½� x 3/16�  A estrutura em

aço com pintura eletrostática de tinta epóxi em pó, na cor branca fosca, polimerizada em

estufa.  Garantia do Produto: O fornecedor do produto deverá encaminhar uma garantia

Data-Hora Fornecedor Proposta

03/10/2019 19:05:12:362 S A COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA  R$ 900,00

01/10/2019 16:38:10:297 HELENMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 24.490,00

03/10/2019 17:20:23:497 V. S. DOS SANTOS LIVRARIA E PAPELARIA ME  R$ 19.158,00

03/10/2019 16:38:53:503 H.G.C. TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI- EPP  R$ 46.500,00

03/10/2019 11:29:57:051 MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  R$ 19.182,18

Data-Hora Fornecedor Proposta

04/10/2019 09:27:38:504 S A COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA  R$ 89.280,00

03/10/2019 16:33:08:829 KMEIH E SERPA LTDA  R$ 50.000,00

03/10/2019 17:21:16:067 V. S. DOS SANTOS LIVRARIA E PAPELARIA ME  R$ 37.882,00

03/10/2019 11:32:42:911 MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  R$ 37.903,08
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contratual, por meio de um termo escrito, que deverá esclarecer: No que consiste a garantia;

Qual o seu prazo;  Qual o lugar onde ela deve ser exigida;  O que a garantia não cobre,

Qualidade estética: Envolve a combinação de formas, cores, uso de materiais, text

Lote (28) - CONJUNTO MESA E CADEIRA PARA CRIANÇAS DE 4 A 5 ANOS (mesa com 4

cadeira), sendo: mesa confeccionadas em tubo industrial de 1 1/4�, com soldagem eletrônica

MIG, pintura eletrostática com  tratamento anti-ferruginoso na cor branca, Tampo em MDF

revestido em laminado melamínico de várias cores (amarelo, azul e vermelho), encabeçado

com  fitas de bordo de poliestireno de 1,5mm de espessura na cor preta colado com adesivo

� Hot Melting�. Medidas:  Altura da mesa: 60 cm; Tampo da mesa trapezoidal para 01 lugar:

base maior - 60cm x  base menor - 40 cm x largura � 40cm. Cadeira com assento e encosto

revestidos de laminado  melamínico  de várias  cores  (amarelo,  azul  e  vermelho)  e

fixados  através  de  rebites  POP.  Estrutura em  tubo de ¾� com soldagem eletrônica,

pintura eletrostática na cor branca. Sapatas das cadeiras em polipropileno copolímero,

injetados, na mesma cor e tonalidade da tinta de acabamento, fixadas à estrutura através de

encaixe. �Parafusos de fixação do tampo, auto-a

Lote (29) - CONJUNTO DE MESA RETANGULAR COM UMA CADEIRA PARA CRIANÇAS

DE 5 A 6 ANOS. Mesa para altura do aluno compreendida entre 1,19  e 1,42, com tampo

retangular em MDP ou MDF, revestido na face superior em laminado melamínico de alta

pressão. Estrutura tubular de aço. Dimensões: Altura da mesa: 59,4 cm, Tampo da mesa

para 01 lugar: 45 x 60 cm. Características: Tampo em MDP ou MDF, com espessura de

18mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de

espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA, cantos arredondados. Revestimento na

face inferior em chapa de balanceamento - contra placa fenólica de 0,6mm, lixada em uma

face.  Características: Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem e sem cargas,

injetados, moldados anatomicamente, pigmentados na cor LARANJA. Dimensões, design e

acabamento conforme projeto. Alternativamente o assento e o encosto poderão ser

fabricados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo cinco

lâminas internas,

Data-Hora Fornecedor Proposta

04/10/2019 09:27:38:504 S A COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA  R$ 20.460,00

03/10/2019 17:21:16:067 V. S. DOS SANTOS LIVRARIA E PAPELARIA ME  R$ 9.176,00

03/10/2019 11:32:42:911 MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  R$ 8.368,45

Data-Hora Fornecedor Proposta

04/10/2019 09:27:38:504 S A COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA  R$ 17.520,00

03/10/2019 16:33:08:829 KMEIH E SERPA LTDA  R$ 60.000,00

03/10/2019 17:21:16:067 V. S. DOS SANTOS LIVRARIA E PAPELARIA ME  R$ 46.224,00

03/10/2019 11:32:42:911 MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  R$ 46.239,84

Data-Hora Fornecedor Proposta

04/10/2019 09:27:38:504 S A COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA  R$ 26.880,00
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Lote (30) - CADEIRA PARA REUNIÃO: Cadeira fixa com braços, espaldar médio, assento e

encosto em compensado multilaminado anatômico, espuma de poliuretano injetada em

densidade de 40 a 50kg/m³, com apoio dorso lombar, com capa de polipropileno anti-

alérgico em alta resistência a propagação de rasgos além de baixa deformação. Solidez à

luz classe 5, pilling padrão 5, peso 280/290g/m, base em aço, pintura em epóxi pó na cor

preta, encosto fixo, revestimento em tecido fogo retardante, na cor azul. Braços fixos e apóia

braços em poliuretano. OBS: A cadeira deve obter a certificação da ABNT 13.962 e ter

garantia de 5 (cinco) anos.  Dimensões: Altura do assento da cadeira ao chão: regulável,

Assento da cadeira: 58 cm x 58 cm.

Lote (31) - COLCHONETE PARA SALAS DE REPOUSO, (Creches I, II, III e Pré escola) nas

medidas  de  1,85  cm  de comprimento  x  65  cm de  largura  e  5  cm de espessura,  com

revestimento  externo resistente  em  Kourino  na  cor  azul  real,  que  permita  lavagem  e

secagem  rápida, deverá ser utilizado nas duas faces. A estrutura interna deve ser feita com

lâmina de espuma selada densidade nominal kg/m³: D - 28; com zíper de acabamento

oculto,; espuma de acordo com as normas ABNT NBR 8537OBS: Os  materiais

constituintes  deverão  possuir  proteção  dupla:  ANTIÁCARO  e ANTIALÉRGICA. O

produto deverá possuir certificação do INMETRO.· Colchonete de lâmina de espuma flexível

de poliuretano para uso infantil, com garantia do fabricante.

Lote (32) - PLACAS DE TATAME EM EVA - Descrição: Tatame em placas intertravadas de

E.V.A. (etileno-acetato de vinil) com bordas de acabamento. Dimensões: Tamanho das

placas: 1000 mm x 1000 mm, Espessura: 20 mm, Características: Placas de tatame

01/10/2019 16:40:47:168 HELENMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 34.560,00

03/10/2019 16:33:08:829 KMEIH E SERPA LTDA  R$ 25.000,00

03/10/2019 17:21:16:067 V. S. DOS SANTOS LIVRARIA E PAPELARIA ME  R$ 14.976,00

03/10/2019 11:32:42:911 MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  R$ 14.991,84

Data-Hora Fornecedor Proposta

04/10/2019 09:27:38:504 S A COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA  R$ 42.900,00

01/10/2019 16:40:47:168 HELENMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 45.240,00

03/10/2019 17:21:16:067 V. S. DOS SANTOS LIVRARIA E PAPELARIA ME  R$ 59.748,00

03/10/2019 16:41:02:154 H.G.C. TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI- EPP  R$ 156.000,00

03/10/2019 11:32:42:911 MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  R$ 59.765,94

01/10/2019 18:59:51:396 P R DA SILVA COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 37.284,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

03/10/2019 05:52:18:028 INDUSTRIA E COMERCIO COLCHOES ORTHOVIDA LTDA
EPP  R$ 9.500,00

04/10/2019 07:37:51:863 MEDISYS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 10.000,00

03/10/2019 17:21:51:102 V. S. DOS SANTOS LIVRARIA E PAPELARIA ME  R$ 9.486,00

04/10/2019 08:39:23:638 NILZA APARECIDA AZEVEDO - ME  R$ 18.000,00

03/10/2019 14:27:31:734 DOMINO COMERCIO DE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS
LTDA  R$ 15.000,00
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intertravadas e bordas de acabamento, confeccionadas em E.V.A. (100%), atóxicas, com

superfície texturizada, siliconizada, antiderrapante e lavável; Densidade entre 150 e 180

gramas por centímetro cúbico; Cada peça deve ser fornecida em conjunto com uma borda

de acabamento. Os encaixes devem proporcionar a junção perfeita das peças; As arestas

de bordas e placas devem ser uniformes, com corte preciso a 90º em relação ao plano da

superfície, isentas de rebarbas e falhas.

Lote (33) - QUADRO MURAL DE FELTRO com moldura em alumínio anodizado natural

fosco, frisado, vista de 20x19mm profundidade; fundo do quadro  confeccionado em

eucatex, 10mm e acabamento em feltro verde. Dimensões: Altura 120 cm; Largura 90 cm. O

produto deverá possuir certificação do INMETRO.

    Após a etapa de lances, Com disputa em sessão pública, foram apresentados os

seguintes menores preços:

 

Lote (1) - TÚNEL LUDICO EM POLIETILENO � Túnel em curva semi-circulos em polietileno

rotomoldado com 7 suportes de apoio de cada lado, 4 segmentos curvos com furos para

visualização interna e com possibilidade de expansão, 5 conectores, 2 estruturas curvas

iguais que funcionam como entrada e saída, com adornos estilizados. Faixa etária: a partir

de 1 ano Medidas: Altura 1,00m, Largura 0,88m, Comprimento 2,23m Túnel lúdico para

crianças a partir de três anos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: Largura: 870 mm; Altura

Data-Hora Fornecedor Proposta

01/10/2019 16:42:47:815 HELENMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 11.250,00

03/10/2019 17:02:17:645 ATLANTA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP  R$ 17.299,50

03/10/2019 17:21:51:102 V. S. DOS SANTOS LIVRARIA E PAPELARIA ME  R$ 17.250,00

03/10/2019 09:30:18:429 EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI  R$ 15.000,00

04/10/2019 08:39:23:638 NILZA APARECIDA AZEVEDO - ME  R$ 24.000,00

04/10/2019 08:12:38:522 ITACA EIRELI  R$ 17.299,47

03/10/2019 18:03:18:272 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 38.000,00

04/10/2019 00:06:07:625 A4A SOLUCOES E SERVICOS EIRELI  R$ 17.299,50

03/10/2019 14:27:31:734 DOMINO COMERCIO DE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS
LTDA  R$ 9.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

04/10/2019 09:29:06:187 S A COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA  R$ 15.000,00

01/10/2019 16:42:47:815 HELENMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 9.500,00

03/10/2019 17:02:17:645 ATLANTA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP  R$ 8.673,00

03/10/2019 16:34:17:409 CRIARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS
LTDA  R$ 15.000,00

03/10/2019 16:39:13:467 MULTI QUADROS E VIDROS LTDA. - ME  R$ 20.000,00

03/10/2019 17:21:51:102 V. S. DOS SANTOS LIVRARIA E PAPELARIA ME  R$ 8.650,00

04/10/2019 08:39:23:638 NILZA APARECIDA AZEVEDO - ME  R$ 12.000,00

03/10/2019 14:27:31:734 DOMINO COMERCIO DE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS
LTDA  R$ 15.000,00
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mínima: 870 mm; Comprimento: 2140 mm; Tolerância: ±10% (dez por cento).

CARACTERÍSTICAS: Selo do INMETRO. Peças multicoloridas. Não tóxico. Túnel em

estrutura curva. Mínimo de três módulos auto encaixáveis vazados para visualização interna

e com possibilidades de expansão. Duas estruturas curvas que funcionam como entrada e

saída. Polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e

aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (

Lote (2) - ARMÁRIO ALTO EM AÇO - Descrição: Fornecimento e montagem de armário Alto

em Aço, todo em chapa 24, com 02 portas de abrir com reforços internos tipo ômega e

puxadores estampados nas portas no sentido vertical, com acabamento em PVC,  contendo

04 prateleiras, sendo 01 fixa e 03 com regulagem de altura do tipo cremalheira, com

fechadura cilíndrica e pintura eletrostática a pó. Dimensões: Altura:198cm, Largura:90cm,

Profundidade: 40cm. Todas as unidades deverão obter o Selo Identificador de Controle de

Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos. Deve ser

rejeitado, lotes que apresentarem desconformidades ou defeitos de fabricação.  Poderão ser

aprovadas variações nas especificações, para adequação aos padrões de cada fabricante,

desde que configure melhoria de qualidade em relação às especificações originais.

Lote (3) - ARMÁRIO ROUPEIRO EM AÇO COM 12 PORTAS - Descrição: Roupeiro em aço

na cor cristal, confeccionados em chapa de aço �22� (0,75mm), constituído por 12 portas. As

Data-Hora Fornecedor Lance

03/10/2019 09:07:48:831 EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI  R$ 16.000,00

07/10/2019 09:48:48:590 VITANET - COMERCIAL LTDA  R$ 20.000,00

07/10/2019 10:01:58:756 V. S. DOS SANTOS LIVRARIA E PAPELARIA ME  R$ 23.047,00

07/10/2019 09:35:53:777 HELENMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 23.048,00

07/10/2019 10:10:56:070 S. SCHNEIDER - EPP  R$ 25.999,99

07/10/2019 10:10:39:616 KMEIH E SERPA LTDA  R$ 26.000,00

07/10/2019 10:03:29:734 NILZA APARECIDA AZEVEDO - ME  R$ 30.300,00

03/10/2019 16:48:33:391 AJITA BRINQUEDOS LTDA  R$ 30.400,00

03/10/2019 16:42:15:196 ATLANTA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP  R$ 34.400,00

03/10/2019 14:13:28:121 DOMINO COMERCIO DE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS
LTDA  R$ 35.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

07/10/2019 10:01:38:234 COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS MOGI
MIRIM  R$ 10.697,99

07/10/2019 10:01:30:640 ATLANTA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP  R$ 10.698,00

07/10/2019 10:00:23:423 P R DA SILVA COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 10.699,00

07/10/2019 09:57:48:119 HELENMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 10.700,00

07/10/2019 09:57:38:728 H.G.C. TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI- EPP  R$ 11.880,00

03/10/2019 18:41:36:356 S A COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA  R$ 13.580,00

03/10/2019 17:15:55:843 V. S. DOS SANTOS LIVRARIA E PAPELARIA ME  R$ 14.238,00

04/10/2019 08:45:09:613 MEDISYS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 15.000,00

03/10/2019 18:30:05:675 NORTE OFFICE PROJETOS & MOBILIARIOS LTDA  R$ 15.974,00
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portas devem possuir venezianas para arejamento e possuir pitão para cadeado; Não será

aceito ondulações, ressaltos, rebarbas ou imperfeições no acabamento dos roupeiros;

Devem ser tratados contra oxidação com fosfato de zinco e pintados com tinta especial na

cor platina com secagem em estufa; Após o processo acima descrito o produto deve seguir

para uma estufa de alta temperatura para receber a pintura pelo processo eletrostático de

pintura a pó, consolidando a superfície do produto com 50 micra de espessura de tinta, no

mínimo. Possuir dobradiças internas para evitar arrombamentos com abertura de 135°, pés

removíveis com sapatas plásticas niveladoras Ø3/8�. Dimensões: Altura: 1945 mm, Largura:

900 mm, Profundidade: 400 mm.  RECOMENDAÇÕES: Para fabricação é indispensável

seguir projeto executivo, detalhamentos e especificações t

Lote (4) - BALANÇO DE 4 LUGARES COM ESTRUTURA PRINCIPAL EM AÇO CARBONO

- Balanço quatro lugares (lado a lado) para crianças a partir de três anos. DIMENSÕES E

TOLERÂNCIAS: Largura: 1800 mm; Altura mínima: 2200 mm; Comprimento: 4400 mm;

Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS: Selo do INMETRO. Peças

multicoloridas. Não tóxico. Estrutura principal em aço carbono com travessão superior em

aço de 2,5�x3mm. Coluna a cada dois assentos, que separe e dê sustentação; o espaço de

circulação entre os assentos e a coluna devem respeitar os requisitos de segurança

estabelecidos pela(s) norma(s) pertinente(s). Pé central em aço de 2�x 2,65mm. Corrente de

sustentação em aço galvanizado de espessura 5mm ou sustentação em corda trançada de

Poliéster resistente, com no mínimo, 8mm de diâmetro. Para o caso de correntes de

sustentação em aço, deverá ser utilizado o sistema de movimentação/articulação em

parafusos de aço com diâmetro de ½�, com movimentação sobre rolamentos de esfera

blindados acondicionad

Lote (5) - GIRA GIRA - CARROSSEL EM POLIETILENO para até 4 crianças. Faixa etária: a

partir de 2 anos. Medidas: Altura 0,70m, Largura 0,91m, Comprimento 0,91m. Gira-gira

(carrossel) três lugares para crianças a partir de três anos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS:

Diâmetro: 1000 mm; Altura mínima: 495 mm; Tolerância: ±10% (dez por cento).

Data-Hora Fornecedor Lance

07/10/2019 10:03:36:775 COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS MOGI
MIRIM  R$ 19.999,99

07/10/2019 10:03:08:793 HELENMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 20.000,00

07/10/2019 10:03:31:130 P R DA SILVA COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 21.100,00

07/10/2019 10:03:37:876 V. S. DOS SANTOS LIVRARIA E PAPELARIA ME  R$ 21.199,98

07/10/2019 09:54:33:190 ATLANTA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP  R$ 22.000,00

03/10/2019 18:30:05:675 NORTE OFFICE PROJETOS & MOBILIARIOS LTDA  R$ 25.960,00

04/10/2019 08:45:09:613 MEDISYS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 26.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

03/10/2019 17:15:55:843 V. S. DOS SANTOS LIVRARIA E PAPELARIA ME  R$ 24.944,00

07/10/2019 09:54:24:601 HELENMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 75.000,00
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CARACTERÍSTICAS: Selo do INMETRO. Peças multicoloridas. Não tóxico. Peça composta

por três partes: base, assentos e volante. Base com textura antiderrapante - as distâncias

entre a base e os assentos e entre a base e o solo deverão acompanhar a norma vigente.

Volante central fixo. Eixo metálico central - o eixo e o volante deverão girar facilmente e de

maneira segura para os usuários. Três assentos anatômicos e antiderrapantes. Apoio para

os pés. Produto deverá ser fabricado em polietileno pelo processo de rotomoldagem,

composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e

desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a

Lote (6) - SOFÁ DOIS LUGARES - DESCRIÇÃO: Sofá de dois lugares em material lavável e

pés em alumínio. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: Largura: 1250 mm +/- 50 mm;

Profundidade: 750 mm +/- 50 mm; Altura: 730 mm +/- 30 mm. CARACTERÍSTICAS:

Revestimento superior em laminado de PVC com reforço em manta (Korino) CV 20;

Acabamento inferior em Tela de Ráfia; Estrutura: - Madeira de pinus e eucalipto proveniente

de reflorestamento com imunização contra mofo,cupim e microorganismos.  - Sustentação

do assento e encosto com cintas elásticas de alta resistência. - Travamento da estrutura

com grampos fixados com grampeadores pneumáticos. Espumas de poliuretano:  - Assento:

Densidade D-23  dobradiças internas não visíveis na parte exterior do móvel em chapa de

aço laminado a frio - chapa 14 (1,9 mm) com no mínimo 75 mm de altura - três unidades por

porta. Maçaneta e canopla inteiramente metálicas, com travamento sistema cremona.

Fechadura de tambor cilíndrico embutida na maçaneta com no mínimo de 4 pinos. Chaves

em d

Lote (7) - POLTRONA INDIVIDUAL ESTOFADA - Descrição: Poltrona individual estofada,

revestida em couro sintético, dotada de apóia-braços. Características de estabilidade,

resistência e durabilidade, conforme NBR 15164:2004 / Móveis estofados - Sofás.

Data-Hora Fornecedor Lance

07/10/2019 10:26:53:005 EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI  R$ 9.697,28

07/10/2019 10:26:42:797 S. SCHNEIDER - EPP  R$ 9.697,31

07/10/2019 10:13:39:827 VITANET - COMERCIAL LTDA  R$ 9.698,00

07/10/2019 09:53:00:895 ATLANTA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP  R$ 10.216,00

07/10/2019 10:05:20:563 V. S. DOS SANTOS LIVRARIA E PAPELARIA ME  R$ 16.623,99

07/10/2019 09:37:51:305 HELENMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 16.624,00

03/10/2019 14:13:28:121 DOMINO COMERCIO DE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS
LTDA  R$ 20.000,00

07/10/2019 10:04:16:077 NILZA APARECIDA AZEVEDO - ME  R$ 21.900,00

03/10/2019 16:48:33:391 AJITA BRINQUEDOS LTDA  R$ 24.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

07/10/2019 10:28:56:133 MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  R$ 9.878,00

07/10/2019 10:28:33:162 HELENMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 9.878,80

07/10/2019 10:22:36:840 S A COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA  R$ 11.340,00

03/10/2019 17:17:35:265 V. S. DOS SANTOS LIVRARIA E PAPELARIA ME  R$ 15.108,00
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Dimensões: Profundidade útil do assento: 450mm +/- 20mm, Largura útil do assento: 470 +/-

20mm, Altura (h) da superfície do assento: 420 +/- 10mm, Extensão vertical (h) do encosto:

mínimo de 500mm, Largura útil do encosto: 470 +/- 20mm, Inclinação da superfície do

assento (em relação à horizontal): entre -2º a -7º, Ângulo do encosto (em relação ao plano

do assento): 100º +/-10º,  Altura do apoio de braços (em relação ao assento): 220 +/-20mm,

Largura mínima do apoio de braços: 80mm Obs.: Nos casos em que o encosto da cadeira

possua ângulo menor que 60º em relação à horizontal (medição realizada conforme item

6.9.1 da ABNT NBR 15991-2), o comprimento mínimo do encosto deve ser de 400 mm

(medição realizada conforme item 6.9.3 da ABNT NBR 15991-2). Carac

Lote (8) - MESA DE REUNIÃO - Com tampo retangular ou oval em MDF revestido de

laminado melamínico, montada sobre dois pés. Tampo retangular: 2000 x 950 mm +/- 50

mm; Altura: 750 mm +/- 5 mm; Para acomodação de pessoas em cadeira de rodas (PCR) e

atendimento às exigências da ABNT NBR 9050 a mesa deve possuir altura livre sob o

tampo: mínima de 730 mm; Espessura do tampo: 25 mm +/- 0,6 mm; Tolerâncias para

camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. Tampo em MDF, com

espessura de 25 mm, revestido na face inferior com laminado melamínico de baixa pressão

(BP), e na face superior com laminado melamínico de alta pressão, de 0,8 mm de

espessura, cor cinza ou branco, acabamento texturizado. Bordos encabeçados com perfil

extrudado maciço de 180º, na cor cinza ou branco, com a mesma tonalidade do laminado do

tampo, admitindo-se pequenas variações decorrentes das características de cada material

(brilho, textura). O perfil deve ser encaixado e fixado com adesivo ao tampo, e ser nivelado

Lote (9) - CASINHA DE BONECAS - Casa de bonecas em Polietileno: Portas, telha e

janelas de plástico. Casinha com textura simulando alvenaria e esquadrias, que lembra um

chalé. Uso para crianças acima de 2 anos. Medidas: Altura 128 cm, Largura 123 cm,

Comprimento 122 cm. Casinha de boneca para crianças a partir de três anos. DIMENSÕES

E TOLERÂNCIAS: Largura: 1310 mm; Altura mínima: 1287 mm; Comprimento: 1610 mm;

Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS: Selo do INMETRO. Peças

multicoloridas. Não tóxico. Casinha multicolorida deverá acompanhar, no mínimo, 5 (cinco)

dos itens a seguir: janelas de correr, janela colonial, porta vai e vem, tábua de passar com

ferro, telefone, pia, fogão, chaminé, balcão de cozinha e campainha. Balcão externo na

Data-Hora Fornecedor Lance

03/10/2019 17:17:35:265 V. S. DOS SANTOS LIVRARIA E PAPELARIA ME  R$ 18.256,00

Data-Hora Fornecedor Lance

07/10/2019 10:07:26:718 MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  R$ 5.199,00

07/10/2019 10:06:22:940 HELENMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 5.200,00

07/10/2019 10:07:00:284 V. S. DOS SANTOS LIVRARIA E PAPELARIA ME  R$ 5.756,99

07/10/2019 09:45:03:718 P R DA SILVA COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 5.759,00

03/10/2019 18:46:46:435 S A COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA  R$ 6.880,00
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janela (apoio para os braços). O produto deverá ser fabricado em polietileno pelo processo

de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra

raios solares 100 e desbotamento provocado � COTA PRINCIPAL

Lote (10) - CASINHA DE BONECAS - Casa de bonecas em Polietileno: Portas, telha e

janelas de plástico. Casinha com textura simulando alvenaria e esquadrias, que lembra um

chalé. Uso para crianças acima de 2 anos. Medidas: Altura 128 cm, Largura 123 cm,

Comprimento 122 cm. Casinha de boneca para crianças a partir de três anos. DIMENSÕES

E TOLERÂNCIAS: Largura: 1310 mm; Altura mínima: 1287 mm; Comprimento: 1610 mm;

Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS: Selo do INMETRO. Peças

multicoloridas. Não tóxico. Casinha multicolorida deverá acompanhar, no mínimo, 5 (cinco)

dos itens a seguir: janelas de correr, janela colonial, porta vai e vem, tábua de passar com

ferro, telefone, pia, fogão, chaminé, balcão de cozinha e campainha. Balcão externo na

janela (apoio para os braços). O produto deverá ser fabricado em polietileno pelo processo

de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra

raios solares 100 e desbotamento provocado � COTA DE ATÉ 25%

Lote (11) - LIXEIRA 50L COM PEDAL E TAMPA - DIMENSÕES E CAPACIDADE: Altura

máxima: 720 mm; Largura máxima: 450 mm; Profundidade máxima: 450 mm; Capacidade:

50l. CARACTERÍSTICAS: Corpo e tampa em polietileno de alta densidade, 100% virgem e

Data-Hora Fornecedor Lance

07/10/2019 10:11:51:007 EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI  R$ 12.999,97

07/10/2019 10:11:39:902 HELENMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 13.000,00

07/10/2019 09:51:54:702 VITANET - COMERCIAL LTDA  R$ 18.896,00

07/10/2019 09:51:44:370 ATLANTA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP  R$ 18.900,00

07/10/2019 10:11:42:334 KMEIH E SERPA LTDA  R$ 25.900,00

07/10/2019 10:10:55:576 V. S. DOS SANTOS LIVRARIA E PAPELARIA ME  R$ 25.998,99

07/10/2019 10:04:47:769 NILZA APARECIDA AZEVEDO - ME  R$ 26.000,00

07/10/2019 10:04:32:337 S. SCHNEIDER - EPP  R$ 27.999,99

03/10/2019 14:15:40:549 DOMINO COMERCIO DE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS
LTDA  R$ 30.000,00

03/10/2019 16:51:25:994 AJITA BRINQUEDOS LTDA  R$ 30.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

03/10/2019 09:15:06:188 EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI  R$ 5.000,00

07/10/2019 10:07:30:256 KMEIH E SERPA LTDA  R$ 8.991,98

07/10/2019 10:07:07:016 VITANET - COMERCIAL LTDA  R$ 8.991,99

03/10/2019 14:15:40:549 DOMINO COMERCIO DE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS
LTDA  R$ 10.000,00

03/10/2019 16:51:25:994 AJITA BRINQUEDOS LTDA  R$ 10.000,00

07/10/2019 09:49:00:974 ATLANTA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP  R$ 11.328,00

07/10/2019 10:05:14:292 NILZA APARECIDA AZEVEDO - ME  R$ 21.400,00

03/10/2019 12:02:08:055 HELENMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 21.600,00

03/10/2019 17:17:35:265 V. S. DOS SANTOS LIVRARIA E PAPELARIA ME  R$ 22.182,00
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tecnicamente aditivado para oferecer alta resistência ao impacto e a tração. Aditivação extra

com antioxidante e anti UV para os níveis de proteção classe 8 UV � 8,0 que evita o produto

desbotar, ressecar ou rachar. Com pedal e estrutura para abertura/fechamento da tampa,

fabricado plástico ou aço com tratamento anticorrosão ou pintura eletrostática. Superfícies

internas polidas e cantos arredondados. Passível de ser reciclado mecanicamente ao fim de

sua vida útil.  GARANTIA: Mínima de um ano a partir da data da entrega, contra defeitos de

fabricação.

Lote (12) - ESCORREGADOR EM POLIETILENO - Escorregador em polietileno

rotomoldado com 4 degraus antiderrapantes. Base larga para maior segurança. Sistema de

encaixe para caixa de areia. Faixa etária: 2 a 10 anos. Medidas: Altura 1,29m, Largura

0,82m, Comprimento 1,78m. Escorregador para crianças de um a três anos. DIMENSÕES E

TOLERÂNCIAS: Largura: 540 mm; Altura mínima: 930 mm; Comprimento: 1470 mm;

Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS: Selo do INMETRO. Peças

multicoloridas. Não tóxico. Rampa contínua ou com ondulações com uma escada de

degraus, que deve obedecer à inclinação estabelecida em norma vigente. Fixação da rampa

à escada através de barras de polietileno laterais ou central; Corrimão incorporado à própria

escada. Topo da escada com duas laterais altas para dar segurança. Produto deverá ser

fabricado em polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivos anti-

estático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo

tempo (

Data-Hora Fornecedor Lance

07/10/2019 10:58:02:217 V. S. DOS SANTOS LIVRARIA E PAPELARIA ME  R$ 3.414,99

07/10/2019 10:57:45:821 HELENMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 3.415,00

07/10/2019 10:37:35:129 ITACA EIRELI  R$ 5.990,00

07/10/2019 10:37:18:990 S. SCHNEIDER - EPP  R$ 6.093,99

07/10/2019 10:26:09:933 S A COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA  R$ 6.300,00

07/10/2019 10:43:18:552 ALTASMIDIAS COMERCIAL EIRELI EPP  R$ 8.419,99

04/10/2019 08:50:00:673 MEDISYS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 8.420,00

Data-Hora Fornecedor Lance

07/10/2019 10:57:04:600 EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI  R$ 6.991,78

07/10/2019 10:56:54:536 V. S. DOS SANTOS LIVRARIA E PAPELARIA ME  R$ 6.991,80

03/10/2019 14:19:44:040 DOMINO COMERCIO DE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS
LTDA  R$ 7.000,00

07/10/2019 10:53:10:790 ATLANTA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP  R$ 7.530,00

07/10/2019 10:22:38:723 VITANET - COMERCIAL LTDA  R$ 11.797,00

07/10/2019 10:22:12:371 HELENMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 11.800,00

07/10/2019 10:56:57:539 KMEIH E SERPA LTDA  R$ 12.999,51

07/10/2019 10:56:43:069 S. SCHNEIDER - EPP  R$ 12.999,52

07/10/2019 10:39:45:621 NILZA APARECIDA AZEVEDO - ME  R$ 14.200,00

03/10/2019 16:54:58:352 AJITA BRINQUEDOS LTDA  R$ 24.000,00
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Lote (13) - GANGORRA EM POLIETILENO - 3 LUGARES - Gangorra em forma de

dinossauro. Indicado para 1, 2 até 3 anos brincarem juntas. Material: Polietileno

Rotomoldado. Faixa etária: a partir de 4 anos. Medidas: Altura 0,59m, Largura 0,41m,

Comprimento 1,54m. Gangorra dupla para crianças de um a quatro anos. DIMENSÕES E

TOLERÂNCIAS: Largura: 400 mm; Altura: 470 mm; Comprimento: 1110 mm; Tolerância:

±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS: Selo do INMETRO. Peças multicoloridas. Não

tóxico. Gangorra em monobloco para duas crianças. Manoplas duplas e fixas que ofereçam

segurança para as crianças, evitando acidentes. Base antiderrapante para apoio dos pés.

Assento anatômico e antiderrapante com ressaltos nas extremidades para reduzir a

possibilidade de a criança cair para trás. Produto deverá ser fabricado em polietileno pelo

processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que

protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva),

garantindo

Lote (14) - CADEIRA COM BRAÇO, RODINHAS E ALTURA REGULÁVEL � Descrição:

Cadeiras giratória com braços, espaldar médio, assento e encosto em compensado

multilaminado anatômico, espuma de poliuretano injetada em densidade de 40 a 50kg/m³,

com apoio dorso lombar, com capa de polipropileno anti-alérgico em alta resistência a

propagação de rasgos além de baixa deformação. Solidez à luz classe 5, pilling padrão  5,

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, fogo retardante. Braços reguláveis

com alma de aço e apóia braços em poliuretano com regulagem em cinco posições.  OBS: a

cadeira deve ter a certificação da ABNT 13.962 e ter garantia de 5(cinco)anos. Dimensões:

Altura do assento da cadeira ao chão: regulável, Assento da cadeira: 58 cm x 58 cm

Data-Hora Fornecedor Lance

03/10/2019 09:24:14:337 EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI  R$ 2.400,00

07/10/2019 10:18:06:533 ATLANTA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP  R$ 2.966,40

07/10/2019 10:48:58:047 KMEIH E SERPA LTDA  R$ 4.000,00

07/10/2019 10:47:06:029 V. S. DOS SANTOS LIVRARIA E PAPELARIA ME  R$ 4.499,99

07/10/2019 10:23:16:096 HELENMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 4.608,00

03/10/2019 14:19:44:040 DOMINO COMERCIO DE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS
LTDA  R$ 5.000,00

07/10/2019 10:40:04:251 NILZA APARECIDA AZEVEDO - ME  R$ 9.300,00

07/10/2019 10:18:10:965 VITANET - COMERCIAL LTDA  R$ 9.948,00

02/10/2019 09:09:24:066 S. SCHNEIDER - EPP  R$ 9.959,60

03/10/2019 16:54:58:352 AJITA BRINQUEDOS LTDA  R$ 12.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

07/10/2019 10:44:52:052 V. S. DOS SANTOS LIVRARIA E PAPELARIA ME  R$ 15.399,99

07/10/2019 10:44:15:940 HELENMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 15.400,00

07/10/2019 10:40:05:431 H.G.C. TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI- EPP  R$ 16.787,00

07/10/2019 10:26:51:265 S A COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA  R$ 17.360,00
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Lote (15) - ARQUIVO DE AÇO � Descrição: Arquivo deslizante em aço chapa 26 (espessura

0,46mm) na cor platina, com quatro gavetas e travamento único, fechamento através de

tambor cilindrico, com gavetas corrediças reguláveis distanciadas a cada 400mm. O Sistema

de deslizamento das gavetas será através de rolamento metálico em trilhos telescópicos de

aço zincado. Os puxadores embutidos e as dimensões do porta etiquetas também embutido

é de 75 x 40mm. Deve ser tratado contra oxidação com fosfato de zinco e pintados com tinta

especial com secagem em estufa; Após o processo acima descrito o produto deve seguir

para uma estufa de alta temperatura para receber a pintura pelo processo eletrostático de

pintura a pó,consolidando a superfície do produto com 50 micra de espessura de tinta, no

mínimo. Rodapé em chapa de aço pintada na mesma cor platina com sapatas niveladoras.

Capacidade: 35kg por gaveta. Dimensões: Altura: 105cm, Largura:47cm, Profundidade:

71cm, RECOMENDAÇÕES:  Para fabricação

Lote (16) - CONJUNTO PARA PROFESSOR - Composto por uma mesa retangular e uma

cadeira. MESA - Descrição: Individual com tampo em MDP ou MDF, revestido na face

superior em laminado melamínico e na face inferior em chapa de  balanceamento, painel

frontal em MDP ou MDF, revestido nas duas faces em laminado melamínico BP, montado

sobre estrutura tubular de aço. Dimensões: Altura 76 cm,  Tampo da mesa retangular: 120

cm x 60 cm. Características:  Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18 mm, revestido

na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura,

acabamento texturizado, na cor CINZA, cantos arredondados. Revestimento na face inferior

em chapa de balanceamento - contra placa fenólica de 0,6mm, lixada em uma face.

Aplicação de porcas, garra com rosca métrica M6 e comprimento 10 mm. Dimensões

acabadas 650mm (largura) x 1200mm (comprimento) x 19,4mm (espessura), admitindo-se

tolerância de até + 2mm para largura e profundidade e +/- 1mm para espessura. Painel

frontal em M

07/10/2019 10:33:15:661 MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  R$ 21.576,00

01/10/2019 18:06:44:251 P R DA SILVA COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 23.560,00

Data-Hora Fornecedor Lance

07/10/2019 10:48:17:969 V. S. DOS SANTOS LIVRARIA E PAPELARIA ME  R$ 3.545,99

07/10/2019 10:46:13:672 HELENMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 3.546,00

07/10/2019 10:38:20:173 ATLANTA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP  R$ 3.620,00

07/10/2019 10:28:55:512 P R DA SILVA COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 3.799,00

04/10/2019 08:51:35:109 COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS MOGI
MIRIM  R$ 3.810,00

07/10/2019 10:27:10:831 S A COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA  R$ 5.652,00

Data-Hora Fornecedor Lance

03/10/2019 11:28:05:105 MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  R$ 3.621,36

07/10/2019 10:27:41:904 S A COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA  R$ 4.360,00

07/10/2019 10:36:22:062 V. S. DOS SANTOS LIVRARIA E PAPELARIA ME  R$ 5.499,99

01/10/2019 16:35:33:905 HELENMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 5.500,00
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Lote (17) - ARMÁRIO PARA PRIMEIROS SOCORROS � Descrição: Armário suspenso, com

duas portas para guarda de medicamentos com armação em cantoneira 3/4 x 1/8, pintura

epóxi na cor branca. Não serão aceitas ondulações, ressaltos, rebarbas ou imperfeições no

acabamento; Deverão ser tratados contra oxidação com fosfato de zinco e pintados com

tinta especial com secagem em estufa. Internamente serão acopladas 02 prateleiras em

vidro 4mm,transparente. As portas devem possuir pitão para cadeado; Dimensões: Altura:

150cm, Largura:80cm, Profundidade: 35cm.

Lote (18) - CADEIRAS INDIVIDUAIS PARA CRIANÇAS DE 5 E 6 - com assento e encosto

das cadeiras revestidos de laminado melamínico de várias cores (amarelo, azul e vermelho)

e fixados através de rebites POP. A estrutura em  tubo de ¾� com soldagem eletrônica,

pintura eletrostática na cor branca. Cadeiras com sapatas em polipropileno copolímero,

injetados, na mesma cor e tonalidade da tinta de acabamento, fixadas à estrutura através de

encaixe. �Parafusos de fixação do tampo, auto-atarrachantes de 3/16� x 3/4�, zincados.

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. O produto deverá  possuir

certificação do INMETRO; Garantia Mínima de 2 (dois) anos  pelo fabricante e Assistência

Técnica em Porto Velho.

Lote (19) - MESA IPARA CRIANÇAS DE 5 E 6 ANOS: Mesa retangular para 2 lugares, para

altura do aluno compreendida entre 1,19m a 1,42m, com tampo em MDP ou MDF, revestido

na fase superior em laminado melamínico e na face inferior laminado melamínico de baixa

pressão. Estrutura tubular de aço. Dimensões: Altura da mesa: 59 cm , Tampo da mesa para

02 lugares: 60 cm x 120 cm. Características: Tampo em MDP ou MDF, com espessura de

25 mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de

espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA, cantos arredondados (conforme projeto).

Revestimento na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão - BP, na cor

BRANCA.  Topos encabeçados com fita de bordo em PVC (cloreto de polinivinila) com

"primer", acabamento texturizado, na cor AMARELA, colada com adesivo "Hot Melting".

Estrutura da mesa compostas de: Pés confeccionados em tubo de aço carbono, laminado a

frio, com costura, secção circular de diâmetro � COTA PRINCIPAL

Data-Hora Fornecedor Lance

03/10/2019 17:19:28:141 V. S. DOS SANTOS LIVRARIA E PAPELARIA ME  R$ 9.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

07/10/2019 11:18:33:438 KMEIH E SERPA LTDA  R$ 42.675,00

07/10/2019 11:18:00:331 MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  R$ 42.678,00

07/10/2019 11:17:08:082 V. S. DOS SANTOS LIVRARIA E PAPELARIA ME  R$ 42.689,00

07/10/2019 10:48:06:590 S A COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA  R$ 46.099,00

07/10/2019 10:55:08:001 HELENMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 57.288,00

Data-Hora Fornecedor Lance

07/10/2019 11:26:38:739 MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  R$ 84.840,00
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Lote (20) - MESA IPARA CRIANÇAS DE 5 E 6 ANOS: Mesa retangular para 2 lugares, para

altura do aluno compreendida entre 1,19m a 1,42m, com tampo em MDP ou MDF, revestido

na fase superior em laminado melamínico e na face inferior laminado melamínico de baixa

pressão. Estrutura tubular de aço. Dimensões: Altura da mesa: 59 cm , Tampo da mesa para

02 lugares: 60 cm x 120 cm. Características: Tampo em MDP ou MDF, com espessura de

25 mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de

espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA, cantos arredondados (conforme projeto).

Revestimento na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão - BP, na cor

BRANCA. Topos encabeçados com fita de bordo em PVC (cloreto de polinivinila) com

"primer", acabamento texturizado, na cor AMARELA, colada com adesivo "Hot Melting".

Estrutura da mesa compostas de: Pés confeccionados em tubo de aço carbono, laminado a

frio, com costura, secção circular de diâmetro � COTA DE ATÉ 25%

Lote (21) - CARROS COLETORES DE LIXO - CAP 120L - DESCRIÇÃO: Coletores tipo

contêineres para área externa com capacidade de 120l/ 50kg, para coleta de resíduos

orgânicos e resíduos recicláveis. DIMENSÕES E CAPACIDADE, Altura máxima: 950 mm;

Largura máxima: 480 mm; Profundidade máxima: 555 mm; Capacidade/ carga: 120l/ 50kg.

CARACTERÍSTICAS: Corpo e tampa em polietileno de alta densidade, 100% virgem e

tecnicamente aditivado para oferecer alta resistência ao impacto e a tração. Aditivação extra

com antioxidante e anti UV para os níveis de proteção classe 8 UV � 8,0 que evita o produto

desbotar, ressecar ou rachar. Superfícies internas polidas e cantos arredondados.

Disponibilidade nas cores: vermelho, verde, amarelo, azul, cinza, conforme normas da

CONAMA e adesivados conforme o tipo de lixo. Roda de borracha maciça vulcanizada, com

núcleo injetado em polipropileno, com tratamento antifurto incorporado; com medida de

200mm x 2�. Eixo em aço com tratamento anticorrosão. Passível de ser reciclado meca

07/10/2019 11:25:58:527 V. S. DOS SANTOS LIVRARIA E PAPELARIA ME  R$ 84.845,00

07/10/2019 10:40:38:488 S A COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA  R$ 99.000,00

03/10/2019 16:30:44:951 KMEIH E SERPA LTDA  R$ 100.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

07/10/2019 11:25:32:769 MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  R$ 28.930,00

07/10/2019 11:21:40:600 V. S. DOS SANTOS LIVRARIA E PAPELARIA ME  R$ 28.940,00

07/10/2019 10:41:06:263 S A COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA  R$ 33.000,00

07/10/2019 10:41:25:788 KMEIH E SERPA LTDA  R$ 33.200,00

Data-Hora Fornecedor Lance

07/10/2019 11:11:44:369 HELENMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 2.999,00

07/10/2019 11:23:49:289 V. S. DOS SANTOS LIVRARIA E PAPELARIA ME  R$ 4.869,00

07/10/2019 11:11:20:053 ITACA EIRELI  R$ 4.870,00

07/10/2019 11:01:00:383 S A COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA  R$ 4.980,00

03/10/2019 10:46:45:919 ALTASMIDIAS COMERCIAL EIRELI EPP  R$ 5.040,00

04/10/2019 08:51:07:126 MEDISYS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 6.380,00
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Lote (22) - KIT COLCHONETES - DESCRIÇÃO:  Colchonete de espuma flexível de

poliuretano. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: Comprimento: 1000 mm +/-5 mm; Largura:

600 mm +/-5 mm; Altura: 40 mm +/-10 mm. CARACTERÍSTICAS: Espuma de poliuretano

flexível com densidade D20,  integral (sem colagem horizontal), revestido em material têxtil

plastificado (corino), atóxico, na cor azul real, impermeável, com costura simples e

acabamento em cadarço impermeável.  GARANTIA: Mínima de um ano a partir da data da

entrega, contra defeitos de fabricação.

Lote (23) - CONJUNTO MESA E CADEIRA (MESA COM 4 CADEIRAS) PARA CRIANÇAS

DE 2 A 4 ANOS, sendo: mesa confeccionadas em tubo industrial de 1 1/4� com soldagem

eletrônica MIG, pintura eletrostática com  tratamento anti-ferruginoso na cor branca, Tampo

em MDF 18mm revestido em laminado melamínico amarelo gema (referencia L 189), com

bordas coladas em PVC na cor branca.  Medidas:  Altura da mesa: 54 cm. Tampo da mesa

quadrada para 04 lugares: 70 cm x 70 cm. Cadeira com assento e encosto  revestidos de

laminado melamínico amarelo gema (referencia L 189) e fixados através de rebites POP. A

estrutura será em tubo de ¾ com soldagem eletrônica, pintura eletrostática na cor branca.

Sapatas em polipropileno copolímero, injetados, na mesma cor e tonalidade da tinta de

acabamento, fixadas à estrutura através de encaixe.  �Parafusos de fixação do tampo, auto-

atarrachantes de 3/16� x 3/4�, zincados. Altura do assento da cadeira ao chão: 29 cm. Altura

total: 59 cm. Assento da cadeira: 24 cm x 24 cm. Encosto da cade

Lote (24) - ROUPEIRO DE AÇO - 04 CORPOS E 16 PORTAS - DESCRIÇÃO: Armário

roupeiro de aço com dezesseis portas com venezianas para ventilação, compartimentos de

tamanhos médios independentes sem divisórias internas, fechamento das portas

independentes através de pitão para cadeado.  DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: Largura:

1230 mm +/- 30 mm; Profundidade: 400 mm +/- 30 mm; Altura: 1980 mm +/- 30 mm;

Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros.

CARACTERÍSTICAS: Corpo, divisórias e portas em chapa 22 (0,75mm); Piso dos

Data-Hora Fornecedor Lance

07/10/2019 11:11:49:707 INDUSTRIA E COMERCIO COLCHOES ORTHOVIDA LTDA
EPP  R$ 5.995,01

03/10/2019 14:22:02:953 DOMINO COMERCIO DE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS
LTDA  R$ 6.000,00

03/10/2019 17:20:23:497 V. S. DOS SANTOS LIVRARIA E PAPELARIA ME  R$ 6.720,00

07/10/2019 11:06:49:651 S. SCHNEIDER - EPP  R$ 11.999,99

04/10/2019 08:28:17:258 NILZA APARECIDA AZEVEDO - ME  R$ 12.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

07/10/2019 11:20:26:006 KMEIH E SERPA LTDA  R$ 42.640,00

07/10/2019 11:20:05:464 MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  R$ 42.650,00

07/10/2019 11:21:07:659 V. S. DOS SANTOS LIVRARIA E PAPELARIA ME  R$ 51.989,00

07/10/2019 11:20:00:719 HELENMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 51.990,00

07/10/2019 11:19:35:026 S A COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA  R$ 69.660,00
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compartimentos em chapa 20 (0,90mm); Pés em chapa 16 (1,50mm);  Dobradiças em chapa

internas não visíveis na parte exterior do móvel no mínimo 75mm de altura 14 (1,9mm), duas

unidades por porta.  Porta-etiquetas estampado ou sobreposto, sendo este último

exclusivamente de liga metálica não ferrosa cromado. Sapatas em polipropileno copolímero

virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor azul, fixadas à estrutura através de

encaixe e pino expansor. Nas

Lote (25) - MESA DE TRABALHO - Descrição: Mesa para professor, em tampo único, em

melamina, com 25mm de espessura, com bordas arredondadas em perfil de PVC, e

acabamento em fita de PVC, sobre estrutura metálica tubular tripé composta por travessas

passa-cabos, com garras nas extremidades e furos para a passagem de cabos, em chapa

de aço, e laterais com coluna e apoio, tipo �mão francesa�, em tubos de aço redondos.

Estrutura em aço, com tratamento anti-ferrugem de decapagem e fosfatização, seguido pelo

processo de pintura eletrostática com  tinta híbrida de epóxi com poliéster em pó, com

secagem em estufa. Deverão possuir duas gavetas com rodízios em metal, e travamento

lateral para segredo. Bandeira frontal em melamina com altura final de 50cm, com bordas

arredondadas em perfil de PVC , e acabamento em fita de PVC. Dimensões:  Altura da

mesa: 75 cm, Tampo da mesa retangular: 120 cm x 60 cm. RECOMENDAÇÕES: Para

fabricação é indispensável seguir projeto executivo, detalhamentos e especificações téc

Lote (26) - MESA RETANGULAR MONOBLOCO, com bordas arredondadas, medindo 1.80

x 0.80, com estruturas retangulares em aço 50x30mm parede 1,2. O tampo confeccionado

em MDF de 15mm com re-engrosso de 30mm, revestido em sua face superior em laminado

melamínico pós formável  de 0,6mm de espessura na cor salmão (referência L148),

acabamento de superfície texturizado e encabeçamento de fita de bordo em PVC branco.

Acabamento da face inferior em laminado melamínico branco brilhante. A fixação do tampo

Data-Hora Fornecedor Lance

07/10/2019 11:24:51:500 P R DA SILVA COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 12.794,99

07/10/2019 11:24:18:392 COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS MOGI
MIRIM  R$ 12.796,98

07/10/2019 11:19:07:776 ATLANTA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP  R$ 12.840,00

07/10/2019 11:08:10:905 HELENMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 13.344,00

07/10/2019 11:02:29:210 S A COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA  R$ 14.880,00

07/10/2019 11:23:13:156 V. S. DOS SANTOS LIVRARIA E PAPELARIA ME  R$ 18.280,00

07/10/2019 11:00:54:323 NORTE OFFICE PROJETOS & MOBILIARIOS LTDA  R$ 18.288,00

04/10/2019 08:51:07:126 MEDISYS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 20.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

03/10/2019 19:05:12:362 S A COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA  R$ 900,00

07/10/2019 12:09:19:204 H.G.C. TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI- EPP  R$ 14.390,00

07/10/2019 12:08:55:720 MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  R$ 14.450,00

07/10/2019 12:09:08:627 V. S. DOS SANTOS LIVRARIA E PAPELARIA ME  R$ 14.499,99

07/10/2019 11:15:54:971 HELENMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 20.553,00
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será por meio de parafusos auto-atarrachantes de 2 ½� x 3/16�  A estrutura em aço de pintura

eletrostática com tinta epóxi em pó, na cor branca fosca, polimerizada em estufa. Ponteiras

de acabamento em polipropileno na cor branca, fixado à estrutura através de encaixe.

Lote (27) - BANCO RETANGULAR MONOBLOCO, com bordas arredondadas, medindo

1.80 x 0.40, com estruturas retangulares em aço 50x30mm parede 1,2. O tampo

confeccionado em MDF de 15 mm com re-engrosso de 30 mm, revestido em sua face

superior em laminado melamínico pós formável de 0,6mm de espessura na cor Ibiza

(referência L 156),  acabamento de superfície texturizado e encabeçamento de fita de bordo

em PVC branco. Acabamento da face inferior em laminado melamínico branco brilhante. A

fixação do tampo é por meio de parafusos auto-atarrachantes de 2 ½� x 3/16�  A estrutura em

aço com pintura eletrostática de tinta epóxi em pó, na cor branca fosca, polimerizada em

estufa.  Garantia do Produto: O fornecedor do produto deverá encaminhar uma garantia

contratual, por meio de um termo escrito, que deverá esclarecer: No que consiste a garantia;

Qual o seu prazo;  Qual o lugar onde ela deve ser exigida;  O que a garantia não cobre,

Qualidade estética: Envolve a combinação de formas, cores, uso de materiais, text

Lote (28) - CONJUNTO MESA E CADEIRA PARA CRIANÇAS DE 4 A 5 ANOS (mesa com 4

cadeira), sendo: mesa confeccionadas em tubo industrial de 1 1/4�, com soldagem eletrônica

MIG, pintura eletrostática com  tratamento anti-ferruginoso na cor branca, Tampo em MDF

revestido em laminado melamínico de várias cores (amarelo, azul e vermelho), encabeçado

com  fitas de bordo de poliestireno de 1,5mm de espessura na cor preta colado com adesivo

� Hot Melting�. Medidas:  Altura da mesa: 60 cm; Tampo da mesa trapezoidal para 01 lugar:

base maior - 60cm x  base menor - 40 cm x largura � 40cm. Cadeira com assento e encosto

revestidos de laminado  melamínico  de várias  cores  (amarelo,  azul  e  vermelho)  e

fixados  através  de  rebites  POP.  Estrutura em  tubo de ¾� com soldagem eletrônica,

pintura eletrostática na cor branca. Sapatas das cadeiras em polipropileno copolímero,

injetados, na mesma cor e tonalidade da tinta de acabamento, fixadas à estrutura através de

encaixe. �Parafusos de fixação do tampo, auto-a

Data-Hora Fornecedor Lance

07/10/2019 12:00:47:747 KMEIH E SERPA LTDA  R$ 37.200,00

07/10/2019 12:00:34:924 V. S. DOS SANTOS LIVRARIA E PAPELARIA ME  R$ 37.220,00

07/10/2019 12:00:28:174 MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  R$ 37.228,00

07/10/2019 11:28:34:799 S A COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA  R$ 72.540,00

Data-Hora Fornecedor Lance

07/10/2019 12:09:21:324 MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  R$ 8.325,00

07/10/2019 12:08:19:812 V. S. DOS SANTOS LIVRARIA E PAPELARIA ME  R$ 8.328,00

07/10/2019 11:29:15:714 S A COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA  R$ 18.600,00

Data-Hora Fornecedor Lance

04/10/2019 09:27:38:504 S A COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA  R$ 17.520,00

07/10/2019 11:35:30:749 MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  R$ 27.504,00
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Lote (29) - CONJUNTO DE MESA RETANGULAR COM UMA CADEIRA PARA CRIANÇAS

DE 5 A 6 ANOS. Mesa para altura do aluno compreendida entre 1,19  e 1,42, com tampo

retangular em MDP ou MDF, revestido na face superior em laminado melamínico de alta

pressão. Estrutura tubular de aço. Dimensões: Altura da mesa: 59,4 cm, Tampo da mesa

para 01 lugar: 45 x 60 cm. Características: Tampo em MDP ou MDF, com espessura de

18mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de

espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA, cantos arredondados. Revestimento na

face inferior em chapa de balanceamento - contra placa fenólica de 0,6mm, lixada em uma

face.  Características: Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem e sem cargas,

injetados, moldados anatomicamente, pigmentados na cor LARANJA. Dimensões, design e

acabamento conforme projeto. Alternativamente o assento e o encosto poderão ser

fabricados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo cinco

lâminas internas,

Lote (30) - CADEIRA PARA REUNIÃO: Cadeira fixa com braços, espaldar médio, assento e

encosto em compensado multilaminado anatômico, espuma de poliuretano injetada em

densidade de 40 a 50kg/m³, com apoio dorso lombar, com capa de polipropileno anti-

alérgico em alta resistência a propagação de rasgos além de baixa deformação. Solidez à

luz classe 5, pilling padrão 5, peso 280/290g/m, base em aço, pintura em epóxi pó na cor

preta, encosto fixo, revestimento em tecido fogo retardante, na cor azul. Braços fixos e apóia

braços em poliuretano. OBS: A cadeira deve obter a certificação da ABNT 13.962 e ter

garantia de 5 (cinco) anos.  Dimensões: Altura do assento da cadeira ao chão: regulável,

Assento da cadeira: 58 cm x 58 cm.

Lote (31) - COLCHONETE PARA SALAS DE REPOUSO, (Creches I, II, III e Pré escola) nas

medidas  de  1,85  cm  de comprimento  x  65  cm de  largura  e  5  cm de espessura,  com

07/10/2019 12:00:13:670 KMEIH E SERPA LTDA  R$ 30.000,00

03/10/2019 17:21:16:067 V. S. DOS SANTOS LIVRARIA E PAPELARIA ME  R$ 46.224,00

Data-Hora Fornecedor Lance

07/10/2019 12:10:23:704 MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  R$ 14.930,00

07/10/2019 12:10:07:111 V. S. DOS SANTOS LIVRARIA E PAPELARIA ME  R$ 14.932,00

07/10/2019 12:01:01:064 KMEIH E SERPA LTDA  R$ 20.000,00

07/10/2019 11:40:25:303 S A COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA  R$ 21.600,00

07/10/2019 11:35:02:713 HELENMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 27.264,00

Data-Hora Fornecedor Lance

07/10/2019 12:27:17:495 V. S. DOS SANTOS LIVRARIA E PAPELARIA ME  R$ 27.490,00

07/10/2019 12:26:54:552 MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  R$ 27.500,00

07/10/2019 12:21:49:281 P R DA SILVA COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 30.948,99

07/10/2019 12:11:00:427 HELENMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 31.899,00

07/10/2019 12:05:37:092 H.G.C. TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI- EPP  R$ 34.300,00

07/10/2019 12:05:33:434 S A COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA  R$ 34.320,00
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revestimento  externo resistente  em  Kourino  na  cor  azul  real,  que  permita  lavagem  e

secagem  rápida, deverá ser utilizado nas duas faces. A estrutura interna deve ser feita com

lâmina de espuma selada densidade nominal kg/m³: D - 28; com zíper de acabamento

oculto,; espuma de acordo com as normas ABNT NBR 8537OBS: Os  materiais

constituintes  deverão  possuir  proteção  dupla:  ANTIÁCARO  e ANTIALÉRGICA. O

produto deverá possuir certificação do INMETRO.· Colchonete de lâmina de espuma flexível

de poliuretano para uso infantil, com garantia do fabricante.

Lote (32) - PLACAS DE TATAME EM EVA - Descrição: Tatame em placas intertravadas de

E.V.A. (etileno-acetato de vinil) com bordas de acabamento. Dimensões: Tamanho das

placas: 1000 mm x 1000 mm, Espessura: 20 mm, Características: Placas de tatame

intertravadas e bordas de acabamento, confeccionadas em E.V.A. (100%), atóxicas, com

superfície texturizada, siliconizada, antiderrapante e lavável; Densidade entre 150 e 180

gramas por centímetro cúbico; Cada peça deve ser fornecida em conjunto com uma borda

de acabamento. Os encaixes devem proporcionar a junção perfeita das peças; As arestas

de bordas e placas devem ser uniformes, com corte preciso a 90º em relação ao plano da

superfície, isentas de rebarbas e falhas.

Lote (33) - QUADRO MURAL DE FELTRO com moldura em alumínio anodizado natural

fosco, frisado, vista de 20x19mm profundidade; fundo do quadro  confeccionado em

eucatex, 10mm e acabamento em feltro verde. Dimensões: Altura 120 cm; Largura 90 cm. O

produto deverá possuir certificação do INMETRO.

Data-Hora Fornecedor Lance

07/10/2019 12:18:59:804 INDUSTRIA E COMERCIO COLCHOES ORTHOVIDA LTDA
EPP  R$ 9.394,79

07/10/2019 12:18:49:956 V. S. DOS SANTOS LIVRARIA E PAPELARIA ME  R$ 9.398,00

04/10/2019 07:37:51:863 MEDISYS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 10.000,00

03/10/2019 14:27:31:734 DOMINO COMERCIO DE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS
LTDA  R$ 15.000,00

04/10/2019 08:39:23:638 NILZA APARECIDA AZEVEDO - ME  R$ 18.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

07/10/2019 12:25:26:288 HELENMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 6.277,90

07/10/2019 12:19:38:235 ATLANTA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP  R$ 6.278,00

07/10/2019 12:03:36:129 EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI  R$ 6.999,97

07/10/2019 12:03:30:644 A4A SOLUCOES E SERVICOS EIRELI  R$ 7.090,62

03/10/2019 14:27:31:734 DOMINO COMERCIO DE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS
LTDA  R$ 9.000,00

07/10/2019 12:20:10:273 ITACA EIRELI  R$ 11.034,00

07/10/2019 12:20:03:006 V. S. DOS SANTOS LIVRARIA E PAPELARIA ME  R$ 11.140,00

07/10/2019 11:48:54:262 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 23.999,99

04/10/2019 08:39:23:638 NILZA APARECIDA AZEVEDO - ME  R$ 24.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

07/10/2019 11:57:52:868 ATLANTA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP  R$ 7.500,00
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    Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o

menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da

disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto

bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e

o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

 

    No dia 07/10/2019, às 10:11:15 horas, no lote (1) - TÚNEL LUDICO EM POLIETILENO �

Túnel em curva semi-circulos em polietileno rotomoldado com 7 suportes de apoio de cada

lado, 4 segmentos curvos com furos para visualização interna e com possibilidade de

expansão, 5 conectores, 2 estruturas curvas iguais que funcionam como entrada e saída,

com adornos estilizados. Faixa etária: a partir de 1 ano Medidas: Altura 1,00m, Largura

0,88m, Comprimento 2,23m Túnel lúdico para crianças a partir de três anos. DIMENSÕES E

TOLERÂNCIAS: Largura: 870 mm; Altura mínima: 870 mm; Comprimento: 2140 mm;

Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS: Selo do INMETRO. Peças

multicoloridas. Não tóxico. Túnel em estrutura curva. Mínimo de três módulos auto

encaixáveis vazados para visualização interna e com possibilidades de expansão. Duas

estruturas curvas que funcionam como entrada e saída. Polietileno pelo processo de

rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios

solares e desbotamento provocado pelo tempo ( -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 22/11/2019, às 10:31:55 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 22/11/2019, às 10:31:55 horas, no lote (1) - TÚNEL LUDICO EM POLIETILENO �

Túnel em curva semi-circulos em polietileno rotomoldado com 7 suportes de apoio de cada

lado, 4 segmentos curvos com furos para visualização interna e com possibilidade de

expansão, 5 conectores, 2 estruturas curvas iguais que funcionam como entrada e saída,

com adornos estilizados. Faixa etária: a partir de 1 ano Medidas: Altura 1,00m, Largura

0,88m, Comprimento 2,23m Túnel lúdico para crianças a partir de três anos. DIMENSÕES E

TOLERÂNCIAS: Largura: 870 mm; Altura mínima: 870 mm; Comprimento: 2140 mm;

Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS: Selo do INMETRO. Peças

multicoloridas. Não tóxico. Túnel em estrutura curva. Mínimo de três módulos auto

encaixáveis vazados para visualização interna e com possibilidades de expansão. Duas

07/10/2019 11:59:25:893 MULTI QUADROS E VIDROS LTDA. - ME  R$ 7.999,98

07/10/2019 11:56:20:808 CRIARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS
LTDA  R$ 7.999,99

03/10/2019 17:21:51:102 V. S. DOS SANTOS LIVRARIA E PAPELARIA ME  R$ 8.650,00

01/10/2019 16:42:47:815 HELENMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 9.500,00

04/10/2019 08:39:23:638 NILZA APARECIDA AZEVEDO - ME  R$ 12.000,00

07/10/2019 11:42:08:686 S A COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA  R$ 13.000,00

03/10/2019 14:27:31:734 DOMINO COMERCIO DE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS
LTDA  R$ 15.000,00
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estruturas curvas que funcionam como entrada e saída. Polietileno pelo processo de

rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios

solares e desbotamento provocado pelo tempo ( -  a situação do lote foi alterada para:

declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: DECLARO VENCEDOR A

EMPRESA ARREMATANTE POR OFERTAR A PROPOSTA MAIS VANTAJOSA E

ATENDER OS REQUISITOS MÍNIMO EXIGIDO NO EDITAL. O PRAZO PARA

MANIFESTAÇÃO DE RECURSO É IMEDIATA E MOTIVADA, SENDO 30 min. A PARTIR

DESTE MOMENTO, SOB O MANTO DO ART.4º, INCISOS XVIII E XX DA LEI Nº 10.520/02,

ART. 26º DO DEC. Nº 10.300/06, E O ITEM 11.2. DO EDITAL. No dia 22/11/2019, às

13:30:02 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 22/11/2019, às 13:30:02 horas, no lote (1) - TÚNEL LUDICO EM POLIETILENO �

Túnel em curva semi-circulos em polietileno rotomoldado com 7 suportes de apoio de cada

lado, 4 segmentos curvos com furos para visualização interna e com possibilidade de

expansão, 5 conectores, 2 estruturas curvas iguais que funcionam como entrada e saída,

com adornos estilizados. Faixa etária: a partir de 1 ano Medidas: Altura 1,00m, Largura

0,88m, Comprimento 2,23m Túnel lúdico para crianças a partir de três anos. DIMENSÕES E

TOLERÂNCIAS: Largura: 870 mm; Altura mínima: 870 mm; Comprimento: 2140 mm;

Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS: Selo do INMETRO. Peças

multicoloridas. Não tóxico. Túnel em estrutura curva. Mínimo de três módulos auto

encaixáveis vazados para visualização interna e com possibilidades de expansão. Duas

estruturas curvas que funcionam como entrada e saída. Polietileno pelo processo de

rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios

solares e desbotamento provocado pelo tempo ( -  a situação do lote foi alterada para:

adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: ADJUDICAMOS POR OFERTAR A

PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA ADMINISTRAÇÃO E ATENDER OS REQUISITOS

MÍNIMO EXIGIDO NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

 

    No dia 22/11/2019, às 13:30:02 horas, no lote (1) - TÚNEL LUDICO EM POLIETILENO �

Túnel em curva semi-circulos em polietileno rotomoldado com 7 suportes de apoio de cada

lado, 4 segmentos curvos com furos para visualização interna e com possibilidade de

expansão, 5 conectores, 2 estruturas curvas iguais que funcionam como entrada e saída,

com adornos estilizados. Faixa etária: a partir de 1 ano Medidas: Altura 1,00m, Largura

0,88m, Comprimento 2,23m Túnel lúdico para crianças a partir de três anos. DIMENSÕES E

TOLERÂNCIAS: Largura: 870 mm; Altura mínima: 870 mm; Comprimento: 2140 mm;

Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS: Selo do INMETRO. Peças

multicoloridas. Não tóxico. Túnel em estrutura curva. Mínimo de três módulos auto

encaixáveis vazados para visualização interna e com possibilidades de expansão. Duas

estruturas curvas que funcionam como entrada e saída. Polietileno pelo processo de

rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios
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solares e desbotamento provocado pelo tempo ( -  pelo critério de menor preço,  foi

adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS

EIRELI com o valor R$ 16.000,00.

 

    No dia 07/10/2019, às 10:09:35 horas, no lote (2) - ARMÁRIO ALTO EM AÇO - Descrição:

Fornecimento e montagem de armário Alto em Aço, todo em chapa 24, com 02 portas de

abrir com reforços internos tipo ômega e puxadores estampados nas portas no sentido

vertical, com acabamento em PVC,  contendo 04 prateleiras, sendo 01 fixa e 03 com

regulagem de altura do tipo cremalheira, com fechadura cilíndrica e pintura eletrostática a

pó. Dimensões: Altura:198cm, Largura:90cm, Profundidade: 40cm. Todas as unidades

deverão obter o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia

contra defeitos de fabricação de dois anos. Deve ser rejeitado, lotes que apresentarem

desconformidades ou defeitos de fabricação.  Poderão ser aprovadas variações nas

especificações, para adequação aos padrões de cada fabricante, desde que configure

melhoria de qualidade em relação às especificações originais. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. No dia 22/11/2019, às 10:42:07 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 22/11/2019, às 10:42:07 horas, no lote (2) - ARMÁRIO ALTO EM AÇO - Descrição:

Fornecimento e montagem de armário Alto em Aço, todo em chapa 24, com 02 portas de

abrir com reforços internos tipo ômega e puxadores estampados nas portas no sentido

vertical, com acabamento em PVC,  contendo 04 prateleiras, sendo 01 fixa e 03 com

regulagem de altura do tipo cremalheira, com fechadura cilíndrica e pintura eletrostática a

pó. Dimensões: Altura:198cm, Largura:90cm, Profundidade: 40cm. Todas as unidades

deverão obter o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia

contra defeitos de fabricação de dois anos. Deve ser rejeitado, lotes que apresentarem

desconformidades ou defeitos de fabricação.  Poderão ser aprovadas variações nas

especificações, para adequação aos padrões de cada fabricante, desde que configure

melhoria de qualidade em relação às especificações originais. -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: DECLARO

VENCEDOR A EMPRESA ARREMATANTE POR OFERTAR A PROPOSTA MAIS

VANTAJOSA E ATENDER OS REQUISITOS MÍNIMO EXIGIDO NO EDITAL. O PRAZO

PARA MANIFESTAÇÃO DE RECURSO É IMEDIATA E MOTIVADA, SENDO 30 min. A

PARTIR DESTE MOMENTO, SOB O MANTO DO ART.4º, INCISOS XVIII E XX DA LEI Nº

10.520/02, ART. 26º DO DEC. Nº 10.300/06, E O ITEM 11.2. DO EDITAL. No dia

22/11/2019, às 13:30:30 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 22/11/2019, às 13:30:30 horas, no lote (2) - ARMÁRIO ALTO EM AÇO - Descrição:

Fornecimento e montagem de armário Alto em Aço, todo em chapa 24, com 02 portas de

abrir com reforços internos tipo ômega e puxadores estampados nas portas no sentido
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vertical, com acabamento em PVC,  contendo 04 prateleiras, sendo 01 fixa e 03 com

regulagem de altura do tipo cremalheira, com fechadura cilíndrica e pintura eletrostática a

pó. Dimensões: Altura:198cm, Largura:90cm, Profundidade: 40cm. Todas as unidades

deverão obter o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia

contra defeitos de fabricação de dois anos. Deve ser rejeitado, lotes que apresentarem

desconformidades ou defeitos de fabricação.  Poderão ser aprovadas variações nas

especificações, para adequação aos padrões de cada fabricante, desde que configure

melhoria de qualidade em relação às especificações originais. -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: ADJUDICAMOS POR

OFERTAR A PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA ADMINISTRAÇÃO E ATENDER OS

REQUISITOS MÍNIMO EXIGIDO NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

 

    No dia 22/11/2019, às 13:30:30 horas, no lote (2) - ARMÁRIO ALTO EM AÇO - Descrição:

Fornecimento e montagem de armário Alto em Aço, todo em chapa 24, com 02 portas de

abrir com reforços internos tipo ômega e puxadores estampados nas portas no sentido

vertical, com acabamento em PVC,  contendo 04 prateleiras, sendo 01 fixa e 03 com

regulagem de altura do tipo cremalheira, com fechadura cilíndrica e pintura eletrostática a

pó. Dimensões: Altura:198cm, Largura:90cm, Profundidade: 40cm. Todas as unidades

deverão obter o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia

contra defeitos de fabricação de dois anos. Deve ser rejeitado, lotes que apresentarem

desconformidades ou defeitos de fabricação.  Poderão ser aprovadas variações nas

especificações, para adequação aos padrões de cada fabricante, desde que configure

melhoria de qualidade em relação às especificações originais. -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa COMERCIO SILVEIRA

ATACADISTA DE MOVEIS MOGI MIRIM com o valor R$ 10.697,96.

 

    No dia 07/10/2019, às 10:09:54 horas, no lote (3) - ARMÁRIO ROUPEIRO EM AÇO COM

12 PORTAS - Descrição: Roupeiro em aço na cor cristal, confeccionados em chapa de aço �

22� (0,75mm), constituído por 12 portas. As portas devem possuir venezianas para

arejamento e possuir pitão para cadeado; Não será aceito ondulações, ressaltos, rebarbas

ou imperfeições no acabamento dos roupeiros; Devem ser tratados contra oxidação com

fosfato de zinco e pintados com tinta especial na cor platina com secagem em estufa; Após

o processo acima descrito o produto deve seguir para uma estufa de alta temperatura para

receber a pintura pelo processo eletrostático de pintura a pó, consolidando a superfície do

produto com 50 micra de espessura de tinta, no mínimo. Possuir dobradiças internas para

evitar arrombamentos com abertura de 135°, pés removíveis com sapatas plásticas

niveladoras Ø3/8�. Dimensões: Altura: 1945 mm, Largura: 900 mm, Profundidade: 400 mm.

RECOMENDAÇÕES: Para fabricação é indispensável seguir projeto executivo,

detalhamentos e especificações t -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

22/11/2019, às 10:43:01 horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 22/11/2019, às 10:43:01 horas, no lote (3) - ARMÁRIO ROUPEIRO EM AÇO COM

12 PORTAS - Descrição: Roupeiro em aço na cor cristal, confeccionados em chapa de aço �

22� (0,75mm), constituído por 12 portas. As portas devem possuir venezianas para

arejamento e possuir pitão para cadeado; Não será aceito ondulações, ressaltos, rebarbas

ou imperfeições no acabamento dos roupeiros; Devem ser tratados contra oxidação com

fosfato de zinco e pintados com tinta especial na cor platina com secagem em estufa; Após

o processo acima descrito o produto deve seguir para uma estufa de alta temperatura para

receber a pintura pelo processo eletrostático de pintura a pó, consolidando a superfície do

produto com 50 micra de espessura de tinta, no mínimo. Possuir dobradiças internas para

evitar arrombamentos com abertura de 135°, pés removíveis com sapatas plásticas

niveladoras Ø3/8�. Dimensões: Altura: 1945 mm, Largura: 900 mm, Profundidade: 400 mm.

RECOMENDAÇÕES: Para fabricação é indispensável seguir projeto executivo,

detalhamentos e especificações t -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor.

O motivo da alteração foi o seguinte: DECLARO VENCEDOR A EMPRESA

ARREMATANTE POR OFERTAR A PROPOSTA MAIS VANTAJOSA E ATENDER OS

REQUISITOS MÍNIMO EXIGIDO NO EDITAL. O PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO DE

RECURSO É IMEDIATA E MOTIVADA, SENDO 30 min. A PARTIR DESTE MOMENTO,

SOB O MANTO DO ART.4º, INCISOS XVIII E XX DA LEI Nº 10.520/02, ART. 26º DO DEC.

Nº 10.300/06, E O ITEM 11.2. DO EDITAL. No dia 22/11/2019, às 13:31:00 horas, a situação

do lote foi finalizada. 

 

    No dia 22/11/2019, às 13:31:00 horas, no lote (3) - ARMÁRIO ROUPEIRO EM AÇO COM

12 PORTAS - Descrição: Roupeiro em aço na cor cristal, confeccionados em chapa de aço �

22� (0,75mm), constituído por 12 portas. As portas devem possuir venezianas para

arejamento e possuir pitão para cadeado; Não será aceito ondulações, ressaltos, rebarbas

ou imperfeições no acabamento dos roupeiros; Devem ser tratados contra oxidação com

fosfato de zinco e pintados com tinta especial na cor platina com secagem em estufa; Após

o processo acima descrito o produto deve seguir para uma estufa de alta temperatura para

receber a pintura pelo processo eletrostático de pintura a pó, consolidando a superfície do

produto com 50 micra de espessura de tinta, no mínimo. Possuir dobradiças internas para

evitar arrombamentos com abertura de 135°, pés removíveis com sapatas plásticas

niveladoras Ø3/8�. Dimensões: Altura: 1945 mm, Largura: 900 mm, Profundidade: 400 mm.

RECOMENDAÇÕES: Para fabricação é indispensável seguir projeto executivo,

detalhamentos e especificações t -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo

da alteração foi o seguinte: ADJUDICAMOS POR OFERTAR A PROPOSTA MAIS

VANTAJOSA PARA ADMINISTRAÇÃO E ATENDER OS REQUISITOS MÍNIMO EXIGIDO

NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

 

    No dia 22/11/2019, às 13:31:00 horas, no lote (3) - ARMÁRIO ROUPEIRO EM AÇO COM
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12 PORTAS - Descrição: Roupeiro em aço na cor cristal, confeccionados em chapa de aço �

22� (0,75mm), constituído por 12 portas. As portas devem possuir venezianas para

arejamento e possuir pitão para cadeado; Não será aceito ondulações, ressaltos, rebarbas

ou imperfeições no acabamento dos roupeiros; Devem ser tratados contra oxidação com

fosfato de zinco e pintados com tinta especial na cor platina com secagem em estufa; Após

o processo acima descrito o produto deve seguir para uma estufa de alta temperatura para

receber a pintura pelo processo eletrostático de pintura a pó, consolidando a superfície do

produto com 50 micra de espessura de tinta, no mínimo. Possuir dobradiças internas para

evitar arrombamentos com abertura de 135°, pés removíveis com sapatas plásticas

niveladoras Ø3/8�. Dimensões: Altura: 1945 mm, Largura: 900 mm, Profundidade: 400 mm.

RECOMENDAÇÕES: Para fabricação é indispensável seguir projeto executivo,

detalhamentos e especificações t -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do

lote da licitação á empresa COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS MOGI MIRIM

com o valor R$ 19.999,98.

 

    No dia 07/10/2019, às 10:10:44 horas, no lote (4) - BALANÇO DE 4 LUGARES COM

ESTRUTURA PRINCIPAL EM AÇO CARBONO - Balanço quatro lugares (lado a lado) para

crianças a partir de três anos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: Largura: 1800 mm; Altura

mínima: 2200 mm; Comprimento: 4400 mm; Tolerância: ±10% (dez por cento).

CARACTERÍSTICAS: Selo do INMETRO. Peças multicoloridas. Não tóxico. Estrutura

principal em aço carbono com travessão superior em aço de 2,5�x3mm. Coluna a cada dois

assentos, que separe e dê sustentação; o espaço de circulação entre os assentos e a

coluna devem respeitar os requisitos de segurança estabelecidos pela(s) norma(s)

pertinente(s). Pé central em aço de 2�x 2,65mm. Corrente de sustentação em aço

galvanizado de espessura 5mm ou sustentação em corda trançada de Poliéster resistente,

com no mínimo, 8mm de diâmetro. Para o caso de correntes de sustentação em aço, deverá

ser utilizado o sistema de movimentação/articulação em parafusos de aço com diâmetro de

½�, com movimentação sobre rolamentos de esfera blindados acondicionad -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. No dia 22/11/2019, às 10:44:01 horas, a situação do lote

foi finalizada. 

 

    No dia 22/11/2019, às 10:44:01 horas, no lote (4) - BALANÇO DE 4 LUGARES COM

ESTRUTURA PRINCIPAL EM AÇO CARBONO - Balanço quatro lugares (lado a lado) para

crianças a partir de três anos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: Largura: 1800 mm; Altura

mínima: 2200 mm; Comprimento: 4400 mm; Tolerância: ±10% (dez por cento).

CARACTERÍSTICAS: Selo do INMETRO. Peças multicoloridas. Não tóxico. Estrutura

principal em aço carbono com travessão superior em aço de 2,5�x3mm. Coluna a cada dois

assentos, que separe e dê sustentação; o espaço de circulação entre os assentos e a

coluna devem respeitar os requisitos de segurança estabelecidos pela(s) norma(s)

pertinente(s). Pé central em aço de 2�x 2,65mm. Corrente de sustentação em aço

25/11/2019 Página 37 de 92



galvanizado de espessura 5mm ou sustentação em corda trançada de Poliéster resistente,

com no mínimo, 8mm de diâmetro. Para o caso de correntes de sustentação em aço, deverá

ser utilizado o sistema de movimentação/articulação em parafusos de aço com diâmetro de

½�, com movimentação sobre rolamentos de esfera blindados acondicionad -  a situação do

lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: DECLARO

VENCEDOR A EMPRESA ARREMATANTE POR OFERTAR A PROPOSTA MAIS

VANTAJOSA E ATENDER OS REQUISITOS MÍNIMO EXIGIDO NO EDITAL. O PRAZO

PARA MANIFESTAÇÃO DE RECURSO É IMEDIATA E MOTIVADA, SENDO 30 min. A

PARTIR DESTE MOMENTO, SOB O MANTO DO ART.4º, INCISOS XVIII E XX DA LEI Nº

10.520/02, ART. 26º DO DEC. Nº 10.300/06, E O ITEM 11.2. DO EDITAL. No dia

22/11/2019, às 13:31:13 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 22/11/2019, às 13:31:13 horas, no lote (4) - BALANÇO DE 4 LUGARES COM

ESTRUTURA PRINCIPAL EM AÇO CARBONO - Balanço quatro lugares (lado a lado) para

crianças a partir de três anos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: Largura: 1800 mm; Altura

mínima: 2200 mm; Comprimento: 4400 mm; Tolerância: ±10% (dez por cento).

CARACTERÍSTICAS: Selo do INMETRO. Peças multicoloridas. Não tóxico. Estrutura

principal em aço carbono com travessão superior em aço de 2,5�x3mm. Coluna a cada dois

assentos, que separe e dê sustentação; o espaço de circulação entre os assentos e a

coluna devem respeitar os requisitos de segurança estabelecidos pela(s) norma(s)

pertinente(s). Pé central em aço de 2�x 2,65mm. Corrente de sustentação em aço

galvanizado de espessura 5mm ou sustentação em corda trançada de Poliéster resistente,

com no mínimo, 8mm de diâmetro. Para o caso de correntes de sustentação em aço, deverá

ser utilizado o sistema de movimentação/articulação em parafusos de aço com diâmetro de

½�, com movimentação sobre rolamentos de esfera blindados acondicionad -  a situação do

lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: ADJUDICAMOS

POR OFERTAR A PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA ADMINISTRAÇÃO E ATENDER

OS REQUISITOS MÍNIMO EXIGIDO NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

 

    No dia 22/11/2019, às 13:31:13 horas, no lote (4) - BALANÇO DE 4 LUGARES COM

ESTRUTURA PRINCIPAL EM AÇO CARBONO - Balanço quatro lugares (lado a lado) para

crianças a partir de três anos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: Largura: 1800 mm; Altura

mínima: 2200 mm; Comprimento: 4400 mm; Tolerância: ±10% (dez por cento).

CARACTERÍSTICAS: Selo do INMETRO. Peças multicoloridas. Não tóxico. Estrutura

principal em aço carbono com travessão superior em aço de 2,5�x3mm. Coluna a cada dois

assentos, que separe e dê sustentação; o espaço de circulação entre os assentos e a

coluna devem respeitar os requisitos de segurança estabelecidos pela(s) norma(s)

pertinente(s). Pé central em aço de 2�x 2,65mm. Corrente de sustentação em aço

galvanizado de espessura 5mm ou sustentação em corda trançada de Poliéster resistente,

com no mínimo, 8mm de diâmetro. Para o caso de correntes de sustentação em aço, deverá
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ser utilizado o sistema de movimentação/articulação em parafusos de aço com diâmetro de

½�, com movimentação sobre rolamentos de esfera blindados acondicionad -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa V. S. DOS SANTOS

LIVRARIA E PAPELARIA ME com o valor R$ 24.944,00.

 

    No dia 07/10/2019, às 10:32:44 horas, no lote (5) - GIRA GIRA - CARROSSEL EM

POLIETILENO para até 4 crianças. Faixa etária: a partir de 2 anos. Medidas: Altura 0,70m,

Largura 0,91m, Comprimento 0,91m. Gira-gira (carrossel) três lugares para crianças a partir

de três anos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: Diâmetro: 1000 mm; Altura mínima: 495 mm;

Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS: Selo do INMETRO. Peças

multicoloridas. Não tóxico. Peça composta por três partes: base, assentos e volante. Base

com textura antiderrapante - as distâncias entre a base e os assentos e entre a base e o

solo deverão acompanhar a norma vigente. Volante central fixo. Eixo metálico central - o

eixo e o volante deverão girar facilmente e de maneira segura para os usuários. Três

assentos anatômicos e antiderrapantes. Apoio para os pés. Produto deverá ser fabricado em

polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-

UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou

chuva), garantindo a -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 22/11/2019,

às 10:33:40 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 22/11/2019, às 10:33:40 horas, no lote (5) - GIRA GIRA - CARROSSEL EM

POLIETILENO para até 4 crianças. Faixa etária: a partir de 2 anos. Medidas: Altura 0,70m,

Largura 0,91m, Comprimento 0,91m. Gira-gira (carrossel) três lugares para crianças a partir

de três anos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: Diâmetro: 1000 mm; Altura mínima: 495 mm;

Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS: Selo do INMETRO. Peças

multicoloridas. Não tóxico. Peça composta por três partes: base, assentos e volante. Base

com textura antiderrapante - as distâncias entre a base e os assentos e entre a base e o

solo deverão acompanhar a norma vigente. Volante central fixo. Eixo metálico central - o

eixo e o volante deverão girar facilmente e de maneira segura para os usuários. Três

assentos anatômicos e antiderrapantes. Apoio para os pés. Produto deverá ser fabricado em

polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-

UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou

chuva), garantindo a -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: DECLARO VENCEDOR A EMPRESA ARREMATANTE POR

OFERTAR A PROPOSTA MAIS VANTAJOSA E ATENDER OS REQUISITOS MÍNIMO

EXIGIDO NO EDITAL. O PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO DE RECURSO É IMEDIATA E

MOTIVADA, SENDO 30 min. A PARTIR DESTE MOMENTO, SOB O MANTO DO ART.4º,

INCISOS XVIII E XX DA LEI Nº 10.520/02, ART. 26º DO DEC. Nº 10.300/06, E O ITEM 11.2.

DO EDITAL. No dia 22/11/2019, às 13:31:27 horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 22/11/2019, às 13:31:27 horas, no lote (5) - GIRA GIRA - CARROSSEL EM

POLIETILENO para até 4 crianças. Faixa etária: a partir de 2 anos. Medidas: Altura 0,70m,

Largura 0,91m, Comprimento 0,91m. Gira-gira (carrossel) três lugares para crianças a partir

de três anos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: Diâmetro: 1000 mm; Altura mínima: 495 mm;

Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS: Selo do INMETRO. Peças

multicoloridas. Não tóxico. Peça composta por três partes: base, assentos e volante. Base

com textura antiderrapante - as distâncias entre a base e os assentos e entre a base e o

solo deverão acompanhar a norma vigente. Volante central fixo. Eixo metálico central - o

eixo e o volante deverão girar facilmente e de maneira segura para os usuários. Três

assentos anatômicos e antiderrapantes. Apoio para os pés. Produto deverá ser fabricado em

polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-

UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou

chuva), garantindo a -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: ADJUDICAMOS POR OFERTAR A PROPOSTA MAIS

VANTAJOSA PARA ADMINISTRAÇÃO E ATENDER OS REQUISITOS MÍNIMO EXIGIDO

NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

 

    No dia 22/11/2019, às 13:31:27 horas, no lote (5) - GIRA GIRA - CARROSSEL EM

POLIETILENO para até 4 crianças. Faixa etária: a partir de 2 anos. Medidas: Altura 0,70m,

Largura 0,91m, Comprimento 0,91m. Gira-gira (carrossel) três lugares para crianças a partir

de três anos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: Diâmetro: 1000 mm; Altura mínima: 495 mm;

Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS: Selo do INMETRO. Peças

multicoloridas. Não tóxico. Peça composta por três partes: base, assentos e volante. Base

com textura antiderrapante - as distâncias entre a base e os assentos e entre a base e o

solo deverão acompanhar a norma vigente. Volante central fixo. Eixo metálico central - o

eixo e o volante deverão girar facilmente e de maneira segura para os usuários. Três

assentos anatômicos e antiderrapantes. Apoio para os pés. Produto deverá ser fabricado em

polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-

UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou

chuva), garantindo a -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI com o valor R$ 9.697,28.

 

    No dia 07/10/2019, às 10:33:00 horas, no lote (6) - SOFÁ DOIS LUGARES -

DESCRIÇÃO: Sofá de dois lugares em material lavável e pés em alumínio. DIMENSÕES E

TOLERÂNCIAS: Largura: 1250 mm +/- 50 mm; Profundidade: 750 mm +/- 50 mm; Altura:

730 mm +/- 30 mm. CARACTERÍSTICAS: Revestimento superior em laminado de PVC com

reforço em manta (Korino) CV 20;  Acabamento inferior em Tela de Ráfia; Estrutura: -

Madeira de pinus e eucalipto proveniente de reflorestamento com imunização contra

mofo,cupim e microorganismos.  - Sustentação do assento e encosto com cintas elásticas

de alta resistência. - Travamento da estrutura com grampos fixados com grampeadores
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pneumáticos. Espumas de poliuretano:  - Assento: Densidade D-23  dobradiças internas não

visíveis na parte exterior do móvel em chapa de aço laminado a frio - chapa 14 (1,9 mm)

com no mínimo 75 mm de altura - três unidades por porta. Maçaneta e canopla inteiramente

metálicas, com travamento sistema cremona. Fechadura de tambor cilíndrico embutida na

maçaneta com no mínimo de 4 pinos. Chaves em d -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 22/11/2019, às 11:40:53 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 22/11/2019, às 11:40:53 horas, no lote (6) - SOFÁ DOIS LUGARES -

DESCRIÇÃO: Sofá de dois lugares em material lavável e pés em alumínio. DIMENSÕES E

TOLERÂNCIAS: Largura: 1250 mm +/- 50 mm; Profundidade: 750 mm +/- 50 mm; Altura:

730 mm +/- 30 mm. CARACTERÍSTICAS: Revestimento superior em laminado de PVC com

reforço em manta (Korino) CV 20;  Acabamento inferior em Tela de Ráfia; Estrutura: -

Madeira de pinus e eucalipto proveniente de reflorestamento com imunização contra

mofo,cupim e microorganismos.  - Sustentação do assento e encosto com cintas elásticas

de alta resistência. - Travamento da estrutura com grampos fixados com grampeadores

pneumáticos. Espumas de poliuretano:  - Assento: Densidade D-23  dobradiças internas não

visíveis na parte exterior do móvel em chapa de aço laminado a frio - chapa 14 (1,9 mm)

com no mínimo 75 mm de altura - três unidades por porta. Maçaneta e canopla inteiramente

metálicas, com travamento sistema cremona. Fechadura de tambor cilíndrico embutida na

maçaneta com no mínimo de 4 pinos. Chaves em d -  a situação do lote foi alterada para:

declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: DECLARO VENCEDOR A

EMPRESA ARREMATANTE POR OFERTAR A PROPOSTA MAIS VANTAJOSA E

ATENDER OS REQUISITOS MÍNIMO EXIGIDO NO EDITAL. O PRAZO PARA

MANIFESTAÇÃO DE RECURSO É IMEDIATA E MOTIVADA, SENDO 30 min. A PARTIR

DESTE MOMENTO, SOB O MANTO DO ART.4º, INCISOS XVIII E XX DA LEI Nº 10.520/02,

ART. 26º DO DEC. Nº 10.300/06, E O ITEM 11.2. DO EDITAL. No dia 22/11/2019, às

13:31:47 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 22/11/2019, às 13:31:47 horas, no lote (6) - SOFÁ DOIS LUGARES -

DESCRIÇÃO: Sofá de dois lugares em material lavável e pés em alumínio. DIMENSÕES E

TOLERÂNCIAS: Largura: 1250 mm +/- 50 mm; Profundidade: 750 mm +/- 50 mm; Altura:

730 mm +/- 30 mm. CARACTERÍSTICAS: Revestimento superior em laminado de PVC com

reforço em manta (Korino) CV 20;  Acabamento inferior em Tela de Ráfia; Estrutura: -

Madeira de pinus e eucalipto proveniente de reflorestamento com imunização contra

mofo,cupim e microorganismos.  - Sustentação do assento e encosto com cintas elásticas

de alta resistência. - Travamento da estrutura com grampos fixados com grampeadores

pneumáticos. Espumas de poliuretano:  - Assento: Densidade D-23  dobradiças internas não

visíveis na parte exterior do móvel em chapa de aço laminado a frio - chapa 14 (1,9 mm)

com no mínimo 75 mm de altura - três unidades por porta. Maçaneta e canopla inteiramente

metálicas, com travamento sistema cremona. Fechadura de tambor cilíndrico embutida na
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maçaneta com no mínimo de 4 pinos. Chaves em d -  a situação do lote foi alterada para:

adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: ADJUDICAMOS POR OFERTAR A

PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA ADMINISTRAÇÃO E ATENDER OS REQUISITOS

MÍNIMO EXIGIDO NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

 

    No dia 22/11/2019, às 13:31:47 horas, no lote (6) - SOFÁ DOIS LUGARES -

DESCRIÇÃO: Sofá de dois lugares em material lavável e pés em alumínio. DIMENSÕES E

TOLERÂNCIAS: Largura: 1250 mm +/- 50 mm; Profundidade: 750 mm +/- 50 mm; Altura:

730 mm +/- 30 mm. CARACTERÍSTICAS: Revestimento superior em laminado de PVC com

reforço em manta (Korino) CV 20;  Acabamento inferior em Tela de Ráfia; Estrutura: -

Madeira de pinus e eucalipto proveniente de reflorestamento com imunização contra

mofo,cupim e microorganismos.  - Sustentação do assento e encosto com cintas elásticas

de alta resistência. - Travamento da estrutura com grampos fixados com grampeadores

pneumáticos. Espumas de poliuretano:  - Assento: Densidade D-23  dobradiças internas não

visíveis na parte exterior do móvel em chapa de aço laminado a frio - chapa 14 (1,9 mm)

com no mínimo 75 mm de altura - três unidades por porta. Maçaneta e canopla inteiramente

metálicas, com travamento sistema cremona. Fechadura de tambor cilíndrico embutida na

maçaneta com no mínimo de 4 pinos. Chaves em d -  pelo critério de menor preço,  foi

adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MILAN MOVEIS INDUSTRIA E

COMERCIO LTDA com o valor R$ 9.877,98.

 

    No dia 07/10/2019, às 10:32:24 horas, no lote (7) - POLTRONA INDIVIDUAL ESTOFADA

- Descrição: Poltrona individual estofada, revestida em couro sintético, dotada de apóia-

braços. Características de estabilidade, resistência e durabilidade, conforme NBR

15164:2004 / Móveis estofados - Sofás. Dimensões: Profundidade útil do assento: 450mm

+/- 20mm, Largura útil do assento: 470 +/- 20mm, Altura (h) da superfície do assento: 420

+/- 10mm, Extensão vertical (h) do encosto: mínimo de 500mm, Largura útil do encosto: 470

+/- 20mm, Inclinação da superfície do assento (em relação à horizontal): entre -2º a -7º,

Ângulo do encosto (em relação ao plano do assento): 100º +/-10º,  Altura do apoio de braços

(em relação ao assento): 220 +/-20mm, Largura mínima do apoio de braços: 80mm Obs.:

Nos casos em que o encosto da cadeira possua ângulo menor que 60º em relação à

horizontal (medição realizada conforme item 6.9.1 da ABNT NBR 15991-2), o comprimento

mínimo do encosto deve ser de 400 mm (medição realizada conforme item 6.9.3 da ABNT

NBR 15991-2). Carac -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 22/11/2019,

às 10:44:54 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 22/11/2019, às 10:44:54 horas, no lote (7) - POLTRONA INDIVIDUAL ESTOFADA

- Descrição: Poltrona individual estofada, revestida em couro sintético, dotada de apóia-

braços. Características de estabilidade, resistência e durabilidade, conforme NBR

15164:2004 / Móveis estofados - Sofás. Dimensões: Profundidade útil do assento: 450mm
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+/- 20mm, Largura útil do assento: 470 +/- 20mm, Altura (h) da superfície do assento: 420

+/- 10mm, Extensão vertical (h) do encosto: mínimo de 500mm, Largura útil do encosto: 470

+/- 20mm, Inclinação da superfície do assento (em relação à horizontal): entre -2º a -7º,

Ângulo do encosto (em relação ao plano do assento): 100º +/-10º,  Altura do apoio de braços

(em relação ao assento): 220 +/-20mm, Largura mínima do apoio de braços: 80mm Obs.:

Nos casos em que o encosto da cadeira possua ângulo menor que 60º em relação à

horizontal (medição realizada conforme item 6.9.1 da ABNT NBR 15991-2), o comprimento

mínimo do encosto deve ser de 400 mm (medição realizada conforme item 6.9.3 da ABNT

NBR 15991-2). Carac -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo

da alteração foi o seguinte: DECLARO VENCEDOR A EMPRESA ARREMATANTE POR

OFERTAR A PROPOSTA MAIS VANTAJOSA E ATENDER OS REQUISITOS MÍNIMO

EXIGIDO NO EDITAL. O PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO DE RECURSO É IMEDIATA E

MOTIVADA, SENDO 30 min. A PARTIR DESTE MOMENTO, SOB O MANTO DO ART.4º,

INCISOS XVIII E XX DA LEI Nº 10.520/02, ART. 26º DO DEC. Nº 10.300/06, E O ITEM 11.2.

DO EDITAL. No dia 22/11/2019, às 13:32:01 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 22/11/2019, às 13:32:00 horas, no lote (7) - POLTRONA INDIVIDUAL ESTOFADA

- Descrição: Poltrona individual estofada, revestida em couro sintético, dotada de apóia-

braços. Características de estabilidade, resistência e durabilidade, conforme NBR

15164:2004 / Móveis estofados - Sofás. Dimensões: Profundidade útil do assento: 450mm

+/- 20mm, Largura útil do assento: 470 +/- 20mm, Altura (h) da superfície do assento: 420

+/- 10mm, Extensão vertical (h) do encosto: mínimo de 500mm, Largura útil do encosto: 470

+/- 20mm, Inclinação da superfície do assento (em relação à horizontal): entre -2º a -7º,

Ângulo do encosto (em relação ao plano do assento): 100º +/-10º,  Altura do apoio de braços

(em relação ao assento): 220 +/-20mm, Largura mínima do apoio de braços: 80mm Obs.:

Nos casos em que o encosto da cadeira possua ângulo menor que 60º em relação à

horizontal (medição realizada conforme item 6.9.1 da ABNT NBR 15991-2), o comprimento

mínimo do encosto deve ser de 400 mm (medição realizada conforme item 6.9.3 da ABNT

NBR 15991-2). Carac -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: ADJUDICAMOS POR OFERTAR A PROPOSTA MAIS

VANTAJOSA PARA ADMINISTRAÇÃO E ATENDER OS REQUISITOS MÍNIMO EXIGIDO

NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

 

    No dia 22/11/2019, às 13:32:00 horas, no lote (7) - POLTRONA INDIVIDUAL ESTOFADA

- Descrição: Poltrona individual estofada, revestida em couro sintético, dotada de apóia-

braços. Características de estabilidade, resistência e durabilidade, conforme NBR

15164:2004 / Móveis estofados - Sofás. Dimensões: Profundidade útil do assento: 450mm

+/- 20mm, Largura útil do assento: 470 +/- 20mm, Altura (h) da superfície do assento: 420

+/- 10mm, Extensão vertical (h) do encosto: mínimo de 500mm, Largura útil do encosto: 470

+/- 20mm, Inclinação da superfície do assento (em relação à horizontal): entre -2º a -7º,
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Ângulo do encosto (em relação ao plano do assento): 100º +/-10º,  Altura do apoio de braços

(em relação ao assento): 220 +/-20mm, Largura mínima do apoio de braços: 80mm Obs.:

Nos casos em que o encosto da cadeira possua ângulo menor que 60º em relação à

horizontal (medição realizada conforme item 6.9.1 da ABNT NBR 15991-2), o comprimento

mínimo do encosto deve ser de 400 mm (medição realizada conforme item 6.9.3 da ABNT

NBR 15991-2). Carac -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa V. S. DOS SANTOS LIVRARIA E PAPELARIA ME com o valor R$

18.256,00.

 

    No dia 07/10/2019, às 10:10:26 horas, no lote (8) - MESA DE REUNIÃO - Com tampo

retangular ou oval em MDF revestido de laminado melamínico, montada sobre dois pés.

Tampo retangular: 2000 x 950 mm +/- 50 mm; Altura: 750 mm +/- 5 mm; Para acomodação

de pessoas em cadeira de rodas (PCR) e atendimento às exigências da ABNT NBR 9050 a

mesa deve possuir altura livre sob o tampo: mínima de 730 mm; Espessura do tampo: 25

mm +/- 0,6 mm; Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100

micrometros. Tampo em MDF, com espessura de 25 mm, revestido na face inferior com

laminado melamínico de baixa pressão (BP), e na face superior com laminado melamínico

de alta pressão, de 0,8 mm de espessura, cor cinza ou branco, acabamento texturizado.

Bordos encabeçados com perfil extrudado maciço de 180º, na cor cinza ou branco, com a

mesma tonalidade do laminado do tampo, admitindo-se pequenas variações decorrentes

das características de cada material (brilho, textura). O perfil deve ser encaixado e fixado

com adesivo ao tampo, e ser nivelado -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No

dia 22/11/2019, às 11:42:36 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 22/11/2019, às 11:42:36 horas, no lote (8) - MESA DE REUNIÃO - Com tampo

retangular ou oval em MDF revestido de laminado melamínico, montada sobre dois pés.

Tampo retangular: 2000 x 950 mm +/- 50 mm; Altura: 750 mm +/- 5 mm; Para acomodação

de pessoas em cadeira de rodas (PCR) e atendimento às exigências da ABNT NBR 9050 a

mesa deve possuir altura livre sob o tampo: mínima de 730 mm; Espessura do tampo: 25

mm +/- 0,6 mm; Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100

micrometros. Tampo em MDF, com espessura de 25 mm, revestido na face inferior com

laminado melamínico de baixa pressão (BP), e na face superior com laminado melamínico

de alta pressão, de 0,8 mm de espessura, cor cinza ou branco, acabamento texturizado.

Bordos encabeçados com perfil extrudado maciço de 180º, na cor cinza ou branco, com a

mesma tonalidade do laminado do tampo, admitindo-se pequenas variações decorrentes

das características de cada material (brilho, textura). O perfil deve ser encaixado e fixado

com adesivo ao tampo, e ser nivelado -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: DECLARO VENCEDOR A EMPRESA

ARREMATANTE POR OFERTAR A PROPOSTA MAIS VANTAJOSA E ATENDER OS

REQUISITOS MÍNIMO EXIGIDO NO EDITAL. O PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO DE
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RECURSO É IMEDIATA E MOTIVADA, SENDO 30 min. A PARTIR DESTE MOMENTO,

SOB O MANTO DO ART.4º, INCISOS XVIII E XX DA LEI Nº 10.520/02, ART. 26º DO DEC.

Nº 10.300/06, E O ITEM 11.2. DO EDITAL. No dia 22/11/2019, às 13:32:14 horas, a situação

do lote foi finalizada. 

 

    No dia 22/11/2019, às 13:32:14 horas, no lote (8) - MESA DE REUNIÃO - Com tampo

retangular ou oval em MDF revestido de laminado melamínico, montada sobre dois pés.

Tampo retangular: 2000 x 950 mm +/- 50 mm; Altura: 750 mm +/- 5 mm; Para acomodação

de pessoas em cadeira de rodas (PCR) e atendimento às exigências da ABNT NBR 9050 a

mesa deve possuir altura livre sob o tampo: mínima de 730 mm; Espessura do tampo: 25

mm +/- 0,6 mm; Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100

micrometros. Tampo em MDF, com espessura de 25 mm, revestido na face inferior com

laminado melamínico de baixa pressão (BP), e na face superior com laminado melamínico

de alta pressão, de 0,8 mm de espessura, cor cinza ou branco, acabamento texturizado.

Bordos encabeçados com perfil extrudado maciço de 180º, na cor cinza ou branco, com a

mesma tonalidade do laminado do tampo, admitindo-se pequenas variações decorrentes

das características de cada material (brilho, textura). O perfil deve ser encaixado e fixado

com adesivo ao tampo, e ser nivelado -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O

motivo da alteração foi o seguinte: ADJUDICAMOS POR OFERTAR A PROPOSTA MAIS

VANTAJOSA PARA ADMINISTRAÇÃO E ATENDER OS REQUISITOS MÍNIMO EXIGIDO

NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

 

    No dia 22/11/2019, às 13:32:14 horas, no lote (8) - MESA DE REUNIÃO - Com tampo

retangular ou oval em MDF revestido de laminado melamínico, montada sobre dois pés.

Tampo retangular: 2000 x 950 mm +/- 50 mm; Altura: 750 mm +/- 5 mm; Para acomodação

de pessoas em cadeira de rodas (PCR) e atendimento às exigências da ABNT NBR 9050 a

mesa deve possuir altura livre sob o tampo: mínima de 730 mm; Espessura do tampo: 25

mm +/- 0,6 mm; Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100

micrometros. Tampo em MDF, com espessura de 25 mm, revestido na face inferior com

laminado melamínico de baixa pressão (BP), e na face superior com laminado melamínico

de alta pressão, de 0,8 mm de espessura, cor cinza ou branco, acabamento texturizado.

Bordos encabeçados com perfil extrudado maciço de 180º, na cor cinza ou branco, com a

mesma tonalidade do laminado do tampo, admitindo-se pequenas variações decorrentes

das características de cada material (brilho, textura). O perfil deve ser encaixado e fixado

com adesivo ao tampo, e ser nivelado -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o

objeto do lote da licitação á empresa MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA com

o valor R$ 5.198,96.

 

    No dia 07/10/2019, às 10:12:39 horas, no lote (9) - CASINHA DE BONECAS - Casa de

bonecas em Polietileno: Portas, telha e janelas de plástico. Casinha com textura simulando
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alvenaria e esquadrias, que lembra um chalé. Uso para crianças acima de 2 anos. Medidas:

Altura 128 cm, Largura 123 cm, Comprimento 122 cm. Casinha de boneca para crianças a

partir de três anos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: Largura: 1310 mm; Altura mínima: 1287

mm; Comprimento: 1610 mm; Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS: Selo

do INMETRO. Peças multicoloridas. Não tóxico. Casinha multicolorida deverá acompanhar,

no mínimo, 5 (cinco) dos itens a seguir: janelas de correr, janela colonial, porta vai e vem,

tábua de passar com ferro, telefone, pia, fogão, chaminé, balcão de cozinha e campainha.

Balcão externo na janela (apoio para os braços). O produto deverá ser fabricado em

polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-

UV que protejam contra raios solares 100 e desbotamento provocado � COTA PRINCIPAL -

a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 22/11/2019, às 10:35:08 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 22/11/2019, às 10:35:08 horas, no lote (9) - CASINHA DE BONECAS - Casa de

bonecas em Polietileno: Portas, telha e janelas de plástico. Casinha com textura simulando

alvenaria e esquadrias, que lembra um chalé. Uso para crianças acima de 2 anos. Medidas:

Altura 128 cm, Largura 123 cm, Comprimento 122 cm. Casinha de boneca para crianças a

partir de três anos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: Largura: 1310 mm; Altura mínima: 1287

mm; Comprimento: 1610 mm; Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS: Selo

do INMETRO. Peças multicoloridas. Não tóxico. Casinha multicolorida deverá acompanhar,

no mínimo, 5 (cinco) dos itens a seguir: janelas de correr, janela colonial, porta vai e vem,

tábua de passar com ferro, telefone, pia, fogão, chaminé, balcão de cozinha e campainha.

Balcão externo na janela (apoio para os braços). O produto deverá ser fabricado em

polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-

UV que protejam contra raios solares 100 e desbotamento provocado � COTA PRINCIPAL -

a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o

seguinte: DECLARO VENCEDOR A EMPRESA ARREMATANTE POR OFERTAR A

PROPOSTA MAIS VANTAJOSA E ATENDER OS REQUISITOS MÍNIMO EXIGIDO NO

EDITAL. O PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO DE RECURSO É IMEDIATA E MOTIVADA,

SENDO 30 min. A PARTIR DESTE MOMENTO, SOB O MANTO DO ART.4º, INCISOS XVIII

E XX DA LEI Nº 10.520/02, ART. 26º DO DEC. Nº 10.300/06, E O ITEM 11.2. DO EDITAL.

No dia 22/11/2019, às 13:32:28 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 22/11/2019, às 13:32:28 horas, no lote (9) - CASINHA DE BONECAS - Casa de

bonecas em Polietileno: Portas, telha e janelas de plástico. Casinha com textura simulando

alvenaria e esquadrias, que lembra um chalé. Uso para crianças acima de 2 anos. Medidas:

Altura 128 cm, Largura 123 cm, Comprimento 122 cm. Casinha de boneca para crianças a

partir de três anos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: Largura: 1310 mm; Altura mínima: 1287

mm; Comprimento: 1610 mm; Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS: Selo

do INMETRO. Peças multicoloridas. Não tóxico. Casinha multicolorida deverá acompanhar,
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no mínimo, 5 (cinco) dos itens a seguir: janelas de correr, janela colonial, porta vai e vem,

tábua de passar com ferro, telefone, pia, fogão, chaminé, balcão de cozinha e campainha.

Balcão externo na janela (apoio para os braços). O produto deverá ser fabricado em

polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-

UV que protejam contra raios solares 100 e desbotamento provocado � COTA PRINCIPAL -

a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte:

ADJUDICAMOS POR OFERTAR A PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA

ADMINISTRAÇÃO E ATENDER OS REQUISITOS MÍNIMO EXIGIDO NO EDITAL E SEUS

ANEXOS.

 

    No dia 22/11/2019, às 13:32:28 horas, no lote (9) - CASINHA DE BONECAS - Casa de

bonecas em Polietileno: Portas, telha e janelas de plástico. Casinha com textura simulando

alvenaria e esquadrias, que lembra um chalé. Uso para crianças acima de 2 anos. Medidas:

Altura 128 cm, Largura 123 cm, Comprimento 122 cm. Casinha de boneca para crianças a

partir de três anos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: Largura: 1310 mm; Altura mínima: 1287

mm; Comprimento: 1610 mm; Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS: Selo

do INMETRO. Peças multicoloridas. Não tóxico. Casinha multicolorida deverá acompanhar,

no mínimo, 5 (cinco) dos itens a seguir: janelas de correr, janela colonial, porta vai e vem,

tábua de passar com ferro, telefone, pia, fogão, chaminé, balcão de cozinha e campainha.

Balcão externo na janela (apoio para os braços). O produto deverá ser fabricado em

polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-

UV que protejam contra raios solares 100 e desbotamento provocado � COTA PRINCIPAL -

pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa EGS

COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI com o valor R$ 12.997,92.

 

    No dia 07/10/2019, às 10:10:13 horas, no lote (10) - CASINHA DE BONECAS - Casa de

bonecas em Polietileno: Portas, telha e janelas de plástico. Casinha com textura simulando

alvenaria e esquadrias, que lembra um chalé. Uso para crianças acima de 2 anos. Medidas:

Altura 128 cm, Largura 123 cm, Comprimento 122 cm. Casinha de boneca para crianças a

partir de três anos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: Largura: 1310 mm; Altura mínima: 1287

mm; Comprimento: 1610 mm; Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS: Selo

do INMETRO. Peças multicoloridas. Não tóxico. Casinha multicolorida deverá acompanhar,

no mínimo, 5 (cinco) dos itens a seguir: janelas de correr, janela colonial, porta vai e vem,

tábua de passar com ferro, telefone, pia, fogão, chaminé, balcão de cozinha e campainha.

Balcão externo na janela (apoio para os braços). O produto deverá ser fabricado em

polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-

UV que protejam contra raios solares 100 e desbotamento provocado � COTA DE ATÉ 25% -

a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 22/11/2019, às 10:35:56 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

25/11/2019 Página 47 de 92



    No dia 22/11/2019, às 10:35:56 horas, no lote (10) - CASINHA DE BONECAS - Casa de

bonecas em Polietileno: Portas, telha e janelas de plástico. Casinha com textura simulando

alvenaria e esquadrias, que lembra um chalé. Uso para crianças acima de 2 anos. Medidas:

Altura 128 cm, Largura 123 cm, Comprimento 122 cm. Casinha de boneca para crianças a

partir de três anos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: Largura: 1310 mm; Altura mínima: 1287

mm; Comprimento: 1610 mm; Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS: Selo

do INMETRO. Peças multicoloridas. Não tóxico. Casinha multicolorida deverá acompanhar,

no mínimo, 5 (cinco) dos itens a seguir: janelas de correr, janela colonial, porta vai e vem,

tábua de passar com ferro, telefone, pia, fogão, chaminé, balcão de cozinha e campainha.

Balcão externo na janela (apoio para os braços). O produto deverá ser fabricado em

polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-

UV que protejam contra raios solares 100 e desbotamento provocado � COTA DE ATÉ 25% -

a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o

seguinte: DECLARO VENCEDOR A EMPRESA ARREMATANTE POR OFERTAR A

PROPOSTA MAIS VANTAJOSA E ATENDER OS REQUISITOS MÍNIMO EXIGIDO NO

EDITAL. O PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO DE RECURSO É IMEDIATA E MOTIVADA,

SENDO 30 min. A PARTIR DESTE MOMENTO, SOB O MANTO DO ART.4º, INCISOS XVIII

E XX DA LEI Nº 10.520/02, ART. 26º DO DEC. Nº 10.300/06, E O ITEM 11.2. DO EDITAL.

No dia 22/11/2019, às 13:32:46 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 22/11/2019, às 13:32:46 horas, no lote (10) - CASINHA DE BONECAS - Casa de

bonecas em Polietileno: Portas, telha e janelas de plástico. Casinha com textura simulando

alvenaria e esquadrias, que lembra um chalé. Uso para crianças acima de 2 anos. Medidas:

Altura 128 cm, Largura 123 cm, Comprimento 122 cm. Casinha de boneca para crianças a

partir de três anos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: Largura: 1310 mm; Altura mínima: 1287

mm; Comprimento: 1610 mm; Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS: Selo

do INMETRO. Peças multicoloridas. Não tóxico. Casinha multicolorida deverá acompanhar,

no mínimo, 5 (cinco) dos itens a seguir: janelas de correr, janela colonial, porta vai e vem,

tábua de passar com ferro, telefone, pia, fogão, chaminé, balcão de cozinha e campainha.

Balcão externo na janela (apoio para os braços). O produto deverá ser fabricado em

polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-

UV que protejam contra raios solares 100 e desbotamento provocado � COTA DE ATÉ 25% -

a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte:

ADJUDICAMOS POR OFERTAR A PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA

ADMINISTRAÇÃO E ATENDER OS REQUISITOS MÍNIMO EXIGIDO NO EDITAL E SEUS

ANEXOS.

 

    No dia 22/11/2019, às 13:32:46 horas, no lote (10) - CASINHA DE BONECAS - Casa de

bonecas em Polietileno: Portas, telha e janelas de plástico. Casinha com textura simulando

alvenaria e esquadrias, que lembra um chalé. Uso para crianças acima de 2 anos. Medidas:
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Altura 128 cm, Largura 123 cm, Comprimento 122 cm. Casinha de boneca para crianças a

partir de três anos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: Largura: 1310 mm; Altura mínima: 1287

mm; Comprimento: 1610 mm; Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS: Selo

do INMETRO. Peças multicoloridas. Não tóxico. Casinha multicolorida deverá acompanhar,

no mínimo, 5 (cinco) dos itens a seguir: janelas de correr, janela colonial, porta vai e vem,

tábua de passar com ferro, telefone, pia, fogão, chaminé, balcão de cozinha e campainha.

Balcão externo na janela (apoio para os braços). O produto deverá ser fabricado em

polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-

UV que protejam contra raios solares 100 e desbotamento provocado � COTA DE ATÉ 25% -

pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa EGS

COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI com o valor R$ 4.332,64.

 

    No dia 07/10/2019, às 11:01:36 horas, no lote (11) - LIXEIRA 50L COM PEDAL E TAMPA

- DIMENSÕES E CAPACIDADE: Altura máxima: 720 mm; Largura máxima: 450 mm;

Profundidade máxima: 450 mm; Capacidade: 50l. CARACTERÍSTICAS: Corpo e tampa em

polietileno de alta densidade, 100% virgem e tecnicamente aditivado para oferecer alta

resistência ao impacto e a tração. Aditivação extra com antioxidante e anti UV para os níveis

de proteção classe 8 UV � 8,0 que evita o produto desbotar, ressecar ou rachar. Com pedal e

estrutura para abertura/fechamento da tampa, fabricado plástico ou aço com tratamento

anticorrosão ou pintura eletrostática. Superfícies internas polidas e cantos arredondados.

Passível de ser reciclado mecanicamente ao fim de sua vida útil.  GARANTIA: Mínima de um

ano a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. No dia 22/11/2019, às 10:47:04 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 22/11/2019, às 10:47:04 horas, no lote (11) - LIXEIRA 50L COM PEDAL E TAMPA

- DIMENSÕES E CAPACIDADE: Altura máxima: 720 mm; Largura máxima: 450 mm;

Profundidade máxima: 450 mm; Capacidade: 50l. CARACTERÍSTICAS: Corpo e tampa em

polietileno de alta densidade, 100% virgem e tecnicamente aditivado para oferecer alta

resistência ao impacto e a tração. Aditivação extra com antioxidante e anti UV para os níveis

de proteção classe 8 UV � 8,0 que evita o produto desbotar, ressecar ou rachar. Com pedal e

estrutura para abertura/fechamento da tampa, fabricado plástico ou aço com tratamento

anticorrosão ou pintura eletrostática. Superfícies internas polidas e cantos arredondados.

Passível de ser reciclado mecanicamente ao fim de sua vida útil.  GARANTIA: Mínima de um

ano a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação. -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: DECLARO

VENCEDOR A EMPRESA ARREMATANTE POR OFERTAR A PROPOSTA MAIS

VANTAJOSA E ATENDER OS REQUISITOS MÍNIMO EXIGIDO NO EDITAL. O PRAZO

PARA MANIFESTAÇÃO DE RECURSO É IMEDIATA E MOTIVADA, SENDO 30 min. A

PARTIR DESTE MOMENTO, SOB O MANTO DO ART.4º, INCISOS XVIII E XX DA LEI Nº
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10.520/02, ART. 26º DO DEC. Nº 10.300/06, E O ITEM 11.2. DO EDITAL. No dia

22/11/2019, às 13:33:57 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 22/11/2019, às 13:33:57 horas, no lote (11) - LIXEIRA 50L COM PEDAL E TAMPA

- DIMENSÕES E CAPACIDADE: Altura máxima: 720 mm; Largura máxima: 450 mm;

Profundidade máxima: 450 mm; Capacidade: 50l. CARACTERÍSTICAS: Corpo e tampa em

polietileno de alta densidade, 100% virgem e tecnicamente aditivado para oferecer alta

resistência ao impacto e a tração. Aditivação extra com antioxidante e anti UV para os níveis

de proteção classe 8 UV � 8,0 que evita o produto desbotar, ressecar ou rachar. Com pedal e

estrutura para abertura/fechamento da tampa, fabricado plástico ou aço com tratamento

anticorrosão ou pintura eletrostática. Superfícies internas polidas e cantos arredondados.

Passível de ser reciclado mecanicamente ao fim de sua vida útil.  GARANTIA: Mínima de um

ano a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação. -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: ADJUDICAMOS POR

OFERTAR A PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA ADMINISTRAÇÃO E ATENDER OS

REQUISITOS MÍNIMO EXIGIDO NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

 

    No dia 22/11/2019, às 13:33:57 horas, no lote (11) - LIXEIRA 50L COM PEDAL E TAMPA

- DIMENSÕES E CAPACIDADE: Altura máxima: 720 mm; Largura máxima: 450 mm;

Profundidade máxima: 450 mm; Capacidade: 50l. CARACTERÍSTICAS: Corpo e tampa em

polietileno de alta densidade, 100% virgem e tecnicamente aditivado para oferecer alta

resistência ao impacto e a tração. Aditivação extra com antioxidante e anti UV para os níveis

de proteção classe 8 UV � 8,0 que evita o produto desbotar, ressecar ou rachar. Com pedal e

estrutura para abertura/fechamento da tampa, fabricado plástico ou aço com tratamento

anticorrosão ou pintura eletrostática. Superfícies internas polidas e cantos arredondados.

Passível de ser reciclado mecanicamente ao fim de sua vida útil.  GARANTIA: Mínima de um

ano a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação. -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa V. S. DOS SANTOS LIVRARIA

E PAPELARIA ME com o valor R$ 3.414,96.

 

    No dia 07/10/2019, às 11:01:18 horas, no lote (12) - ESCORREGADOR EM

POLIETILENO - Escorregador em polietileno rotomoldado com 4 degraus antiderrapantes.

Base larga para maior segurança. Sistema de encaixe para caixa de areia. Faixa etária: 2 a

10 anos. Medidas: Altura 1,29m, Largura 0,82m, Comprimento 1,78m. Escorregador para

crianças de um a três anos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: Largura: 540 mm; Altura

mínima: 930 mm; Comprimento: 1470 mm; Tolerância: ±10% (dez por cento).

CARACTERÍSTICAS: Selo do INMETRO. Peças multicoloridas. Não tóxico. Rampa contínua

ou com ondulações com uma escada de degraus, que deve obedecer à inclinação

estabelecida em norma vigente. Fixação da rampa à escada através de barras de polietileno

laterais ou central; Corrimão incorporado à própria escada. Topo da escada com duas

25/11/2019 Página 50 de 92



laterais altas para dar segurança. Produto deverá ser fabricado em polietileno pelo processo

de rotomoldagem, composto com aditivos anti-estático e aditivo anti-UV que protejam contra

raios solares e desbotamento provocado pelo tempo ( -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 22/11/2019, às 10:38:05 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 22/11/2019, às 10:38:05 horas, no lote (12) - ESCORREGADOR EM

POLIETILENO - Escorregador em polietileno rotomoldado com 4 degraus antiderrapantes.

Base larga para maior segurança. Sistema de encaixe para caixa de areia. Faixa etária: 2 a

10 anos. Medidas: Altura 1,29m, Largura 0,82m, Comprimento 1,78m. Escorregador para

crianças de um a três anos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: Largura: 540 mm; Altura

mínima: 930 mm; Comprimento: 1470 mm; Tolerância: ±10% (dez por cento).

CARACTERÍSTICAS: Selo do INMETRO. Peças multicoloridas. Não tóxico. Rampa contínua

ou com ondulações com uma escada de degraus, que deve obedecer à inclinação

estabelecida em norma vigente. Fixação da rampa à escada através de barras de polietileno

laterais ou central; Corrimão incorporado à própria escada. Topo da escada com duas

laterais altas para dar segurança. Produto deverá ser fabricado em polietileno pelo processo

de rotomoldagem, composto com aditivos anti-estático e aditivo anti-UV que protejam contra

raios solares e desbotamento provocado pelo tempo ( -  a situação do lote foi alterada para:

declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: DECLARO VENCEDOR A

EMPRESA ARREMATANTE POR OFERTAR A PROPOSTA MAIS VANTAJOSA E

ATENDER OS REQUISITOS MÍNIMO EXIGIDO NO EDITAL. O PRAZO PARA

MANIFESTAÇÃO DE RECURSO É IMEDIATA E MOTIVADA, SENDO 30 min. A PARTIR

DESTE MOMENTO, SOB O MANTO DO ART.4º, INCISOS XVIII E XX DA LEI Nº 10.520/02,

ART. 26º DO DEC. Nº 10.300/06, E O ITEM 11.2. DO EDITAL. No dia 22/11/2019, às

13:34:13 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 22/11/2019, às 13:34:13 horas, no lote (12) - ESCORREGADOR EM

POLIETILENO - Escorregador em polietileno rotomoldado com 4 degraus antiderrapantes.

Base larga para maior segurança. Sistema de encaixe para caixa de areia. Faixa etária: 2 a

10 anos. Medidas: Altura 1,29m, Largura 0,82m, Comprimento 1,78m. Escorregador para

crianças de um a três anos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: Largura: 540 mm; Altura

mínima: 930 mm; Comprimento: 1470 mm; Tolerância: ±10% (dez por cento).

CARACTERÍSTICAS: Selo do INMETRO. Peças multicoloridas. Não tóxico. Rampa contínua

ou com ondulações com uma escada de degraus, que deve obedecer à inclinação

estabelecida em norma vigente. Fixação da rampa à escada através de barras de polietileno

laterais ou central; Corrimão incorporado à própria escada. Topo da escada com duas

laterais altas para dar segurança. Produto deverá ser fabricado em polietileno pelo processo

de rotomoldagem, composto com aditivos anti-estático e aditivo anti-UV que protejam contra

raios solares e desbotamento provocado pelo tempo ( -  a situação do lote foi alterada para:

adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: ADJUDICAMOS POR OFERTAR A
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PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA ADMINISTRAÇÃO E ATENDER OS REQUISITOS

MÍNIMO EXIGIDO NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

 

    No dia 22/11/2019, às 13:34:13 horas, no lote (12) - ESCORREGADOR EM

POLIETILENO - Escorregador em polietileno rotomoldado com 4 degraus antiderrapantes.

Base larga para maior segurança. Sistema de encaixe para caixa de areia. Faixa etária: 2 a

10 anos. Medidas: Altura 1,29m, Largura 0,82m, Comprimento 1,78m. Escorregador para

crianças de um a três anos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: Largura: 540 mm; Altura

mínima: 930 mm; Comprimento: 1470 mm; Tolerância: ±10% (dez por cento).

CARACTERÍSTICAS: Selo do INMETRO. Peças multicoloridas. Não tóxico. Rampa contínua

ou com ondulações com uma escada de degraus, que deve obedecer à inclinação

estabelecida em norma vigente. Fixação da rampa à escada através de barras de polietileno

laterais ou central; Corrimão incorporado à própria escada. Topo da escada com duas

laterais altas para dar segurança. Produto deverá ser fabricado em polietileno pelo processo

de rotomoldagem, composto com aditivos anti-estático e aditivo anti-UV que protejam contra

raios solares e desbotamento provocado pelo tempo ( -  pelo critério de menor preço,  foi

adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS

EIRELI com o valor R$ 6.991,76.

 

    No dia 07/10/2019, às 10:52:14 horas, no lote (13) - GANGORRA EM POLIETILENO - 3

LUGARES - Gangorra em forma de dinossauro. Indicado para 1, 2 até 3 anos brincarem

juntas. Material: Polietileno Rotomoldado. Faixa etária: a partir de 4 anos. Medidas: Altura

0,59m, Largura 0,41m, Comprimento 1,54m. Gangorra dupla para crianças de um a quatro

anos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: Largura: 400 mm; Altura: 470 mm; Comprimento:

1110 mm; Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS: Selo do INMETRO.

Peças multicoloridas. Não tóxico. Gangorra em monobloco para duas crianças. Manoplas

duplas e fixas que ofereçam segurança para as crianças, evitando acidentes. Base

antiderrapante para apoio dos pés. Assento anatômico e antiderrapante com ressaltos nas

extremidades para reduzir a possibilidade de a criança cair para trás. Produto deverá ser

fabricado em polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático

e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo

(sol e/ou chuva), garantindo -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

22/11/2019, às 10:39:54 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 22/11/2019, às 10:39:54 horas, no lote (13) - GANGORRA EM POLIETILENO - 3

LUGARES - Gangorra em forma de dinossauro. Indicado para 1, 2 até 3 anos brincarem

juntas. Material: Polietileno Rotomoldado. Faixa etária: a partir de 4 anos. Medidas: Altura

0,59m, Largura 0,41m, Comprimento 1,54m. Gangorra dupla para crianças de um a quatro

anos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: Largura: 400 mm; Altura: 470 mm; Comprimento:

1110 mm; Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS: Selo do INMETRO.
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Peças multicoloridas. Não tóxico. Gangorra em monobloco para duas crianças. Manoplas

duplas e fixas que ofereçam segurança para as crianças, evitando acidentes. Base

antiderrapante para apoio dos pés. Assento anatômico e antiderrapante com ressaltos nas

extremidades para reduzir a possibilidade de a criança cair para trás. Produto deverá ser

fabricado em polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático

e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo

(sol e/ou chuva), garantindo -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O

motivo da alteração foi o seguinte: DECLARO VENCEDOR A EMPRESA ARREMATANTE

POR OFERTAR A PROPOSTA MAIS VANTAJOSA E ATENDER OS REQUISITOS MÍNIMO

EXIGIDO NO EDITAL. O PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO DE RECURSO É IMEDIATA E

MOTIVADA, SENDO 30 min. A PARTIR DESTE MOMENTO, SOB O MANTO DO ART.4º,

INCISOS XVIII E XX DA LEI Nº 10.520/02, ART. 26º DO DEC. Nº 10.300/06, E O ITEM 11.2.

DO EDITAL. No dia 22/11/2019, às 13:34:42 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 22/11/2019, às 13:34:42 horas, no lote (13) - GANGORRA EM POLIETILENO - 3

LUGARES - Gangorra em forma de dinossauro. Indicado para 1, 2 até 3 anos brincarem

juntas. Material: Polietileno Rotomoldado. Faixa etária: a partir de 4 anos. Medidas: Altura

0,59m, Largura 0,41m, Comprimento 1,54m. Gangorra dupla para crianças de um a quatro

anos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: Largura: 400 mm; Altura: 470 mm; Comprimento:

1110 mm; Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS: Selo do INMETRO.

Peças multicoloridas. Não tóxico. Gangorra em monobloco para duas crianças. Manoplas

duplas e fixas que ofereçam segurança para as crianças, evitando acidentes. Base

antiderrapante para apoio dos pés. Assento anatômico e antiderrapante com ressaltos nas

extremidades para reduzir a possibilidade de a criança cair para trás. Produto deverá ser

fabricado em polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático

e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo

(sol e/ou chuva), garantindo -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: ADJUDICAMOS POR OFERTAR A PROPOSTA MAIS

VANTAJOSA PARA ADMINISTRAÇÃO E ATENDER OS REQUISITOS MÍNIMO EXIGIDO

NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

 

    No dia 22/11/2019, às 13:34:42 horas, no lote (13) - GANGORRA EM POLIETILENO - 3

LUGARES - Gangorra em forma de dinossauro. Indicado para 1, 2 até 3 anos brincarem

juntas. Material: Polietileno Rotomoldado. Faixa etária: a partir de 4 anos. Medidas: Altura

0,59m, Largura 0,41m, Comprimento 1,54m. Gangorra dupla para crianças de um a quatro

anos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: Largura: 400 mm; Altura: 470 mm; Comprimento:

1110 mm; Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS: Selo do INMETRO.

Peças multicoloridas. Não tóxico. Gangorra em monobloco para duas crianças. Manoplas

duplas e fixas que ofereçam segurança para as crianças, evitando acidentes. Base

antiderrapante para apoio dos pés. Assento anatômico e antiderrapante com ressaltos nas
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extremidades para reduzir a possibilidade de a criança cair para trás. Produto deverá ser

fabricado em polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático

e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo

(sol e/ou chuva), garantindo -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote

da licitação á empresa EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI com o valor R$

2.400,00.

 

    No dia 07/10/2019, às 10:51:42 horas, no lote (14) - CADEIRA COM BRAÇO, RODINHAS

E ALTURA REGULÁVEL � Descrição: Cadeiras giratória com braços, espaldar médio,

assento e encosto em compensado multilaminado anatômico, espuma de poliuretano

injetada em densidade de 40 a 50kg/m³, com apoio dorso lombar, com capa de polipropileno

anti-alérgico em alta resistência a propagação de rasgos além de baixa deformação. Solidez

à luz classe 5, pilling padrão  5, 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, fogo

retardante. Braços reguláveis com alma de aço e apóia braços em poliuretano com

regulagem em cinco posições.  OBS: a cadeira deve ter a certificação da ABNT 13.962 e ter

garantia de 5(cinco)anos. Dimensões: Altura do assento da cadeira ao chão: regulável,

Assento da cadeira: 58 cm x 58 cm -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

22/11/2019, às 10:47:46 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 22/11/2019, às 10:47:46 horas, no lote (14) - CADEIRA COM BRAÇO, RODINHAS

E ALTURA REGULÁVEL � Descrição: Cadeiras giratória com braços, espaldar médio,

assento e encosto em compensado multilaminado anatômico, espuma de poliuretano

injetada em densidade de 40 a 50kg/m³, com apoio dorso lombar, com capa de polipropileno

anti-alérgico em alta resistência a propagação de rasgos além de baixa deformação. Solidez

à luz classe 5, pilling padrão  5, 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, fogo

retardante. Braços reguláveis com alma de aço e apóia braços em poliuretano com

regulagem em cinco posições.  OBS: a cadeira deve ter a certificação da ABNT 13.962 e ter

garantia de 5(cinco)anos. Dimensões: Altura do assento da cadeira ao chão: regulável,

Assento da cadeira: 58 cm x 58 cm -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: DECLARO VENCEDOR A EMPRESA

ARREMATANTE POR OFERTAR A PROPOSTA MAIS VANTAJOSA E ATENDER OS

REQUISITOS MÍNIMO EXIGIDO NO EDITAL. O PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO DE

RECURSO É IMEDIATA E MOTIVADA, SENDO 30 min. A PARTIR DESTE MOMENTO,

SOB O MANTO DO ART.4º, INCISOS XVIII E XX DA LEI Nº 10.520/02, ART. 26º DO DEC.

Nº 10.300/06, E O ITEM 11.2. DO EDITAL. No dia 22/11/2019, às 13:35:02 horas, a situação

do lote foi finalizada. 
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    No dia 22/11/2019, às 13:35:02 horas, no lote (14) - CADEIRA COM BRAÇO, RODINHAS

E ALTURA REGULÁVEL � Descrição: Cadeiras giratória com braços, espaldar médio,

assento e encosto em compensado multilaminado anatômico, espuma de poliuretano

injetada em densidade de 40 a 50kg/m³, com apoio dorso lombar, com capa de polipropileno

anti-alérgico em alta resistência a propagação de rasgos além de baixa deformação. Solidez

à luz classe 5, pilling padrão  5, 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, fogo

retardante. Braços reguláveis com alma de aço e apóia braços em poliuretano com

regulagem em cinco posições.  OBS: a cadeira deve ter a certificação da ABNT 13.962 e ter

garantia de 5(cinco)anos. Dimensões: Altura do assento da cadeira ao chão: regulável,

Assento da cadeira: 58 cm x 58 cm -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O

motivo da alteração foi o seguinte: ADJUDICAMOS POR OFERTAR A PROPOSTA MAIS

VANTAJOSA PARA ADMINISTRAÇÃO E ATENDER OS REQUISITOS MÍNIMO EXIGIDO

NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

 

    No dia 22/11/2019, às 13:35:02 horas, no lote (14) - CADEIRA COM BRAÇO, RODINHAS

E ALTURA REGULÁVEL � Descrição: Cadeiras giratória com braços, espaldar médio,

assento e encosto em compensado multilaminado anatômico, espuma de poliuretano

injetada em densidade de 40 a 50kg/m³, com apoio dorso lombar, com capa de polipropileno

anti-alérgico em alta resistência a propagação de rasgos além de baixa deformação. Solidez

à luz classe 5, pilling padrão  5, 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, fogo

retardante. Braços reguláveis com alma de aço e apóia braços em poliuretano com

regulagem em cinco posições.  OBS: a cadeira deve ter a certificação da ABNT 13.962 e ter

garantia de 5(cinco)anos. Dimensões: Altura do assento da cadeira ao chão: regulável,

Assento da cadeira: 58 cm x 58 cm -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto

do lote da licitação á empresa V. S. DOS SANTOS LIVRARIA E PAPELARIA ME com o

valor R$ 15.399,87.

 

    No dia 07/10/2019, às 10:51:58 horas, no lote (15) - ARQUIVO DE AÇO � Descrição:

Arquivo deslizante em aço chapa 26 (espessura 0,46mm) na cor platina, com quatro gavetas

e travamento único, fechamento através de tambor cilindrico, com gavetas corrediças

reguláveis distanciadas a cada 400mm. O Sistema de deslizamento das gavetas será

através de rolamento metálico em trilhos telescópicos de aço zincado. Os puxadores

embutidos e as dimensões do porta etiquetas também embutido é de 75 x 40mm. Deve ser

tratado contra oxidação com fosfato de zinco e pintados com tinta especial com secagem em

estufa; Após o processo acima descrito o produto deve seguir para uma estufa de alta
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temperatura para receber a pintura pelo processo eletrostático de pintura a pó,consolidando

a superfície do produto com 50 micra de espessura de tinta, no mínimo. Rodapé em chapa

de aço pintada na mesma cor platina com sapatas niveladoras. Capacidade: 35kg por

gaveta .  D imensões:  A l tu ra :  105cm,  Largura :47cm,  Pro fund idade:  71cm,

RECOMENDAÇÕES:  Para fabricação -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No

dia 22/11/2019, às 10:48:33 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 22/11/2019, às 10:48:33 horas, no lote (15) - ARQUIVO DE AÇO � Descrição:

Arquivo deslizante em aço chapa 26 (espessura 0,46mm) na cor platina, com quatro gavetas

e travamento único, fechamento através de tambor cilindrico, com gavetas corrediças

reguláveis distanciadas a cada 400mm. O Sistema de deslizamento das gavetas será

através de rolamento metálico em trilhos telescópicos de aço zincado. Os puxadores

embutidos e as dimensões do porta etiquetas também embutido é de 75 x 40mm. Deve ser

tratado contra oxidação com fosfato de zinco e pintados com tinta especial com secagem em

estufa; Após o processo acima descrito o produto deve seguir para uma estufa de alta

temperatura para receber a pintura pelo processo eletrostático de pintura a pó,consolidando

a superfície do produto com 50 micra de espessura de tinta, no mínimo. Rodapé em chapa

de aço pintada na mesma cor platina com sapatas niveladoras. Capacidade: 35kg por

gaveta .  D imensões:  A l tu ra :  105cm,  Largura :47cm,  Pro fund idade:  71cm,

RECOMENDAÇÕES:  Para fabricação -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: DECLARO VENCEDOR A EMPRESA

ARREMATANTE POR OFERTAR A PROPOSTA MAIS VANTAJOSA E ATENDER OS

REQUISITOS MÍNIMO EXIGIDO NO EDITAL. O PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO DE

RECURSO É IMEDIATA E MOTIVADA, SENDO 30 min. A PARTIR DESTE MOMENTO,

SOB O MANTO DO ART.4º, INCISOS XVIII E XX DA LEI Nº 10.520/02, ART. 26º DO DEC.

Nº 10.300/06, E O ITEM 11.2. DO EDITAL. No dia 22/11/2019, às 13:35:18 horas, a situação

do lote foi finalizada. 

 

    No dia 22/11/2019, às 13:35:18 horas, no lote (15) - ARQUIVO DE AÇO � Descrição:

Arquivo deslizante em aço chapa 26 (espessura 0,46mm) na cor platina, com quatro gavetas

e travamento único, fechamento através de tambor cilindrico, com gavetas corrediças

reguláveis distanciadas a cada 400mm. O Sistema de deslizamento das gavetas será

através de rolamento metálico em trilhos telescópicos de aço zincado. Os puxadores

embutidos e as dimensões do porta etiquetas também embutido é de 75 x 40mm. Deve ser

tratado contra oxidação com fosfato de zinco e pintados com tinta especial com secagem em

estufa; Após o processo acima descrito o produto deve seguir para uma estufa de alta

temperatura para receber a pintura pelo processo eletrostático de pintura a pó,consolidando

a superfície do produto com 50 micra de espessura de tinta, no mínimo. Rodapé em chapa

de aço pintada na mesma cor platina com sapatas niveladoras. Capacidade: 35kg por

gaveta .  D imensões:  A l tu ra :  105cm,  Largura :47cm,  Pro fund idade:  71cm,
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RECOMENDAÇÕES:  Para fabricação -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O

motivo da alteração foi o seguinte: ADJUDICAMOS POR OFERTAR A PROPOSTA MAIS

VANTAJOSA PARA ADMINISTRAÇÃO E ATENDER OS REQUISITOS MÍNIMO EXIGIDO

NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

 

    No dia 22/11/2019, às 13:35:18 horas, no lote (15) - ARQUIVO DE AÇO � Descrição:

Arquivo deslizante em aço chapa 26 (espessura 0,46mm) na cor platina, com quatro gavetas

e travamento único, fechamento através de tambor cilindrico, com gavetas corrediças

reguláveis distanciadas a cada 400mm. O Sistema de deslizamento das gavetas será

através de rolamento metálico em trilhos telescópicos de aço zincado. Os puxadores

embutidos e as dimensões do porta etiquetas também embutido é de 75 x 40mm. Deve ser

tratado contra oxidação com fosfato de zinco e pintados com tinta especial com secagem em

estufa; Após o processo acima descrito o produto deve seguir para uma estufa de alta

temperatura para receber a pintura pelo processo eletrostático de pintura a pó,consolidando

a superfície do produto com 50 micra de espessura de tinta, no mínimo. Rodapé em chapa

de aço pintada na mesma cor platina com sapatas niveladoras. Capacidade: 35kg por

gaveta .  D imensões:  A l tu ra :  105cm,  Largura :47cm,  Pro fund idade:  71cm,

RECOMENDAÇÕES:  Para fabricação -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o

objeto do lote da licitação á empresa V. S. DOS SANTOS LIVRARIA E PAPELARIA ME com

o valor R$ 3.545,94.

 

    No dia 07/10/2019, às 10:51:27 horas, no lote (16) - CONJUNTO PARA PROFESSOR -

Composto por uma mesa retangular e uma cadeira. MESA - Descrição: Individual com

tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior em laminado melamínico e na face

inferior em chapa de  balanceamento, painel frontal em MDP ou MDF, revestido nas duas

faces em laminado melamínico BP, montado sobre estrutura tubular de aço. Dimensões:

Altura 76 cm,  Tampo da mesa retangular: 120 cm x 60 cm. Características:  Tampo em

MDP ou MDF, com espessura de 18 mm, revestido na face superior em laminado

melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA,

cantos arredondados. Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento - contra

placa fenólica de 0,6mm, lixada em uma face. Aplicação de porcas, garra com rosca métrica

M6 e comprimento 10 mm. Dimensões acabadas 650mm (largura) x 1200mm (comprimento)

x 19,4mm (espessura), admitindo-se tolerância de até + 2mm para largura e profundidade e

+/- 1mm para espessura. Painel frontal em M -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 22/11/2019, às 11:46:26 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 22/11/2019, às 11:46:26 horas, no lote (16) - CONJUNTO PARA PROFESSOR -

Composto por uma mesa retangular e uma cadeira. MESA - Descrição: Individual com

tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior em laminado melamínico e na face

inferior em chapa de  balanceamento, painel frontal em MDP ou MDF, revestido nas duas
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faces em laminado melamínico BP, montado sobre estrutura tubular de aço. Dimensões:

Altura 76 cm,  Tampo da mesa retangular: 120 cm x 60 cm. Características:  Tampo em

MDP ou MDF, com espessura de 18 mm, revestido na face superior em laminado

melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA,

cantos arredondados. Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento - contra

placa fenólica de 0,6mm, lixada em uma face. Aplicação de porcas, garra com rosca métrica

M6 e comprimento 10 mm. Dimensões acabadas 650mm (largura) x 1200mm (comprimento)

x 19,4mm (espessura), admitindo-se tolerância de até + 2mm para largura e profundidade e

+/- 1mm para espessura. Painel frontal em M -  a situação do lote foi alterada para:

declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: DECLARO VENCEDOR A

EMPRESA ARREMATANTE POR OFERTAR A PROPOSTA MAIS VANTAJOSA E

ATENDER OS REQUISITOS MÍNIMO EXIGIDO NO EDITAL. O PRAZO PARA

MANIFESTAÇÃO DE RECURSO É IMEDIATA E MOTIVADA, SENDO 30 min. A PARTIR

DESTE MOMENTO, SOB O MANTO DO ART.4º, INCISOS XVIII E XX DA LEI Nº 10.520/02,

ART. 26º DO DEC. Nº 10.300/06, E O ITEM 11.2. DO EDITAL. No dia 22/11/2019, às

13:35:33 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 22/11/2019, às 13:35:32 horas, no lote (16) - CONJUNTO PARA PROFESSOR -

Composto por uma mesa retangular e uma cadeira. MESA - Descrição: Individual com

tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior em laminado melamínico e na face

inferior em chapa de  balanceamento, painel frontal em MDP ou MDF, revestido nas duas

faces em laminado melamínico BP, montado sobre estrutura tubular de aço. Dimensões:

Altura 76 cm,  Tampo da mesa retangular: 120 cm x 60 cm. Características:  Tampo em

MDP ou MDF, com espessura de 18 mm, revestido na face superior em laminado

melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA,

cantos arredondados. Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento - contra

placa fenólica de 0,6mm, lixada em uma face. Aplicação de porcas, garra com rosca métrica

M6 e comprimento 10 mm. Dimensões acabadas 650mm (largura) x 1200mm (comprimento)

x 19,4mm (espessura), admitindo-se tolerância de até + 2mm para largura e profundidade e

+/- 1mm para espessura. Painel frontal em M -  a situação do lote foi alterada para:

adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: ADJUDICAMOS POR OFERTAR A

PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA ADMINISTRAÇÃO E ATENDER OS REQUISITOS

MÍNIMO EXIGIDO NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

 

    No dia 22/11/2019, às 13:35:32 horas, no lote (16) - CONJUNTO PARA PROFESSOR -

Composto por uma mesa retangular e uma cadeira. MESA - Descrição: Individual com

tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior em laminado melamínico e na face

inferior em chapa de  balanceamento, painel frontal em MDP ou MDF, revestido nas duas

faces em laminado melamínico BP, montado sobre estrutura tubular de aço. Dimensões:

Altura 76 cm,  Tampo da mesa retangular: 120 cm x 60 cm. Características:  Tampo em
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MDP ou MDF, com espessura de 18 mm, revestido na face superior em laminado

melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA,

cantos arredondados. Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento - contra

placa fenólica de 0,6mm, lixada em uma face. Aplicação de porcas, garra com rosca métrica

M6 e comprimento 10 mm. Dimensões acabadas 650mm (largura) x 1200mm (comprimento)

x 19,4mm (espessura), admitindo-se tolerância de até + 2mm para largura e profundidade e

+/- 1mm para espessura. Painel frontal em M -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado

o objeto do lote da licitação á empresa MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

com o valor R$ 3.621,36.

 

    No dia 07/10/2019, às 11:01:53 horas, no lote (17) - ARMÁRIO PARA PRIMEIROS

SOCORROS � Descrição: Armário suspenso, com duas portas para guarda de medicamentos

com armação em cantoneira 3/4 x 1/8, pintura epóxi na cor branca. Não serão aceitas

ondulações, ressaltos, rebarbas ou imperfeições no acabamento; Deverão ser tratados

contra oxidação com fosfato de zinco e pintados com tinta especial com secagem em estufa.

Internamente serão acopladas 02 prateleiras em vidro 4mm,transparente. As portas devem

possuir pitão para cadeado; Dimensões: Altura: 150cm, Largura:80cm, Profundidade: 35cm.

-  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 29/10/2019, às 13:35:47 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (17) - ARMÁRIO PARA PRIMEIROS SOCORROS � Descrição: Armário suspenso,

com duas portas para guarda de medicamentos com armação em cantoneira 3/4 x 1/8,

pintura epóxi na cor branca. Não serão aceitas ondulações, ressaltos, rebarbas ou

imperfeições no acabamento; Deverão ser tratados contra oxidação com fosfato de zinco e

pintados com tinta especial com secagem em estufa. Internamente serão acopladas 02

prateleiras em vidro 4mm,transparente. As portas devem possuir pitão para cadeado;

Dimensões: Altura: 150cm, Largura:80cm, Profundidade: 35cm. - nenhum fornecedor foi

declarado vencedor.

 

    No dia 07/10/2019, às 11:30:44 horas, no lote (18) - CADEIRAS INDIVIDUAIS PARA

CRIANÇAS DE 5 E 6 - com assento e encosto das cadeiras revestidos de laminado

melamínico de várias cores (amarelo, azul e vermelho) e fixados através de rebites POP. A

estrutura em  tubo de ¾� com soldagem eletrônica, pintura eletrostática na cor branca.

Cadeiras com sapatas em polipropileno copolímero, injetados, na mesma cor e tonalidade

da tinta de acabamento, fixadas à estrutura através de encaixe. �Parafusos de fixação do

tampo, auto-atarrachantes de 3/16� x 3/4�, zincados. 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. O produto deverá  possuir certificação do INMETRO; Garantia

Mínima de 2 (dois) anos  pelo fabricante e Assistência Técnica em Porto Velho. -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. No dia 22/11/2019, às 11:00:11 horas, a situação do
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lote foi finalizada. 

 

    No dia 22/11/2019, às 11:00:11 horas, no lote (18) - CADEIRAS INDIVIDUAIS PARA

CRIANÇAS DE 5 E 6 - com assento e encosto das cadeiras revestidos de laminado

melamínico de várias cores (amarelo, azul e vermelho) e fixados através de rebites POP. A

estrutura em  tubo de ¾� com soldagem eletrônica, pintura eletrostática na cor branca.

Cadeiras com sapatas em polipropileno copolímero, injetados, na mesma cor e tonalidade

da tinta de acabamento, fixadas à estrutura através de encaixe. �Parafusos de fixação do

tampo, auto-atarrachantes de 3/16� x 3/4�, zincados. 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. O produto deverá  possuir certificação do INMETRO; Garantia

Mínima de 2 (dois) anos  pelo fabricante e Assistência Técnica em Porto Velho. -  a situação

do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

DECLARO VENCEDOR A EMPRESA ARREMATANTE POR OFERTAR A PROPOSTA

MAIS VANTAJOSA E ATENDER OS REQUISITOS MÍNIMO EXIGIDO NO EDITAL. O

PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO DE RECURSO É IMEDIATA E MOTIVADA, SENDO 30

min. A PARTIR DESTE MOMENTO, SOB O MANTO DO ART.4º, INCISOS XVIII E XX DA

LEI Nº 10.520/02, ART. 26º DO DEC. Nº 10.300/06, E O ITEM 11.2. DO EDITAL. No dia

22/11/2019, às 13:36:03 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 22/11/2019, às 13:36:03 horas, no lote (18) - CADEIRAS INDIVIDUAIS PARA

CRIANÇAS DE 5 E 6 - com assento e encosto das cadeiras revestidos de laminado

melamínico de várias cores (amarelo, azul e vermelho) e fixados através de rebites POP. A

estrutura em  tubo de ¾� com soldagem eletrônica, pintura eletrostática na cor branca.

Cadeiras com sapatas em polipropileno copolímero, injetados, na mesma cor e tonalidade

da tinta de acabamento, fixadas à estrutura através de encaixe. �Parafusos de fixação do

tampo, auto-atarrachantes de 3/16� x 3/4�, zincados. 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. O produto deverá  possuir certificação do INMETRO; Garantia

Mínima de 2 (dois) anos  pelo fabricante e Assistência Técnica em Porto Velho. -  a situação

do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: ADJUDICAMOS

POR OFERTAR A PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA ADMINISTRAÇÃO E ATENDER

OS REQUISITOS MÍNIMO EXIGIDO NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

 

    No dia 22/11/2019, às 13:36:03 horas, no lote (18) - CADEIRAS INDIVIDUAIS PARA

CRIANÇAS DE 5 E 6 - com assento e encosto das cadeiras revestidos de laminado

melamínico de várias cores (amarelo, azul e vermelho) e fixados através de rebites POP. A

estrutura em  tubo de ¾� com soldagem eletrônica, pintura eletrostática na cor branca.

Cadeiras com sapatas em polipropileno copolímero, injetados, na mesma cor e tonalidade

da tinta de acabamento, fixadas à estrutura através de encaixe. �Parafusos de fixação do
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tampo, auto-atarrachantes de 3/16� x 3/4�, zincados. 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. O produto deverá  possuir certificação do INMETRO; Garantia

Mínima de 2 (dois) anos  pelo fabricante e Assistência Técnica em Porto Velho. -  pelo

critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa KMEIH E

SERPA LTDA com o valor R$ 42.672,96.

 

    No dia 07/10/2019, às 11:31:28 horas, no lote (19) - MESA IPARA CRIANÇAS DE 5 E 6

ANOS: Mesa retangular para 2 lugares, para altura do aluno compreendida entre 1,19m a

1,42m, com tampo em MDP ou MDF, revestido na fase superior em laminado melamínico e

na face inferior laminado melamínico de baixa pressão. Estrutura tubular de aço.

Dimensões: Altura da mesa: 59 cm , Tampo da mesa para 02 lugares: 60 cm x 120 cm.

Características: Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 25 mm, revestido na face

superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento

texturizado, na cor CINZA, cantos arredondados (conforme projeto). Revestimento na face

inferior em laminado melamínico de baixa pressão - BP, na cor BRANCA.  Topos

encabeçados com fita de bordo em PVC (cloreto de polinivinila) com "primer", acabamento

texturizado, na cor AMARELA, colada com adesivo "Hot Melting". Estrutura da mesa

compostas de: Pés confeccionados em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura,

secção circular de diâmetro � COTA PRINCIPAL -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 22/11/2019, às 11:51:12 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 22/11/2019, às 11:51:12 horas, no lote (19) - MESA IPARA CRIANÇAS DE 5 E 6

ANOS: Mesa retangular para 2 lugares, para altura do aluno compreendida entre 1,19m a

1,42m, com tampo em MDP ou MDF, revestido na fase superior em laminado melamínico e

na face inferior laminado melamínico de baixa pressão. Estrutura tubular de aço.

Dimensões: Altura da mesa: 59 cm , Tampo da mesa para 02 lugares: 60 cm x 120 cm.

Características: Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 25 mm, revestido na face

superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento

texturizado, na cor CINZA, cantos arredondados (conforme projeto). Revestimento na face

inferior em laminado melamínico de baixa pressão - BP, na cor BRANCA.  Topos

encabeçados com fita de bordo em PVC (cloreto de polinivinila) com "primer", acabamento

texturizado, na cor AMARELA, colada com adesivo "Hot Melting". Estrutura da mesa

compostas de: Pés confeccionados em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura,

secção circular de diâmetro � COTA PRINCIPAL -  a situação do lote foi alterada para:

declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: DECLARO VENCEDOR A

EMPRESA ARREMATANTE POR OFERTAR A PROPOSTA MAIS VANTAJOSA E

ATENDER OS REQUISITOS MÍNIMO EXIGIDO NO EDITAL. O PRAZO PARA

MANIFESTAÇÃO DE RECURSO É IMEDIATA E MOTIVADA, SENDO 30 min. A PARTIR

DESTE MOMENTO, SOB O MANTO DO ART.4º, INCISOS XVIII E XX DA LEI Nº 10.520/02,
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ART. 26º DO DEC. Nº 10.300/06, E O ITEM 11.2. DO EDITAL. No dia 22/11/2019, às

13:36:23 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 22/11/2019, às 13:36:23 horas, no lote (19) - MESA IPARA CRIANÇAS DE 5 E 6

ANOS: Mesa retangular para 2 lugares, para altura do aluno compreendida entre 1,19m a

1,42m, com tampo em MDP ou MDF, revestido na fase superior em laminado melamínico e

na face inferior laminado melamínico de baixa pressão. Estrutura tubular de aço.

Dimensões: Altura da mesa: 59 cm , Tampo da mesa para 02 lugares: 60 cm x 120 cm.

Características: Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 25 mm, revestido na face

superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento

texturizado, na cor CINZA, cantos arredondados (conforme projeto). Revestimento na face

inferior em laminado melamínico de baixa pressão - BP, na cor BRANCA.  Topos

encabeçados com fita de bordo em PVC (cloreto de polinivinila) com "primer", acabamento

texturizado, na cor AMARELA, colada com adesivo "Hot Melting". Estrutura da mesa

compostas de: Pés confeccionados em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura,

secção circular de diâmetro � COTA PRINCIPAL -  a situação do lote foi alterada para:

adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: ADJUDICAMOS POR OFERTAR A

PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA ADMINISTRAÇÃO E ATENDER OS REQUISITOS

MÍNIMO EXIGIDO NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

 

    No dia 22/11/2019, às 13:36:23 horas, no lote (19) - MESA IPARA CRIANÇAS DE 5 E 6

ANOS: Mesa retangular para 2 lugares, para altura do aluno compreendida entre 1,19m a

1,42m, com tampo em MDP ou MDF, revestido na fase superior em laminado melamínico e

na face inferior laminado melamínico de baixa pressão. Estrutura tubular de aço.

Dimensões: Altura da mesa: 59 cm , Tampo da mesa para 02 lugares: 60 cm x 120 cm.

Características: Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 25 mm, revestido na face

superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento

texturizado, na cor CINZA, cantos arredondados (conforme projeto). Revestimento na face

inferior em laminado melamínico de baixa pressão - BP, na cor BRANCA.  Topos

encabeçados com fita de bordo em PVC (cloreto de polinivinila) com "primer", acabamento

texturizado, na cor AMARELA, colada com adesivo "Hot Melting". Estrutura da mesa

compostas de: Pés confeccionados em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura,

secção circular de diâmetro � COTA PRINCIPAL -  pelo critério de menor preço,  foi

adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MILAN MOVEIS INDUSTRIA E

COMERCIO LTDA com o valor R$ 84.839,04.

 

    No dia 07/10/2019, às 11:31:12 horas, no lote (20) - MESA IPARA CRIANÇAS DE 5 E 6

ANOS: Mesa retangular para 2 lugares, para altura do aluno compreendida entre 1,19m a

1,42m, com tampo em MDP ou MDF, revestido na fase superior em laminado melamínico e

na face inferior laminado melamínico de baixa pressão. Estrutura tubular de aço.

25/11/2019 Página 62 de 92



Dimensões: Altura da mesa: 59 cm , Tampo da mesa para 02 lugares: 60 cm x 120 cm.

Características: Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 25 mm, revestido na face

superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento

texturizado, na cor CINZA, cantos arredondados (conforme projeto). Revestimento na face

inferior em laminado melamínico de baixa pressão - BP, na cor BRANCA. Topos

encabeçados com fita de bordo em PVC (cloreto de polinivinila) com "primer", acabamento

texturizado, na cor AMARELA, colada com adesivo "Hot Melting". Estrutura da mesa

compostas de: Pés confeccionados em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura,

secção circular de diâmetro � COTA DE ATÉ 25% -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 22/11/2019, às 11:51:53 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 22/11/2019, às 11:51:53 horas, no lote (20) - MESA IPARA CRIANÇAS DE 5 E 6

ANOS: Mesa retangular para 2 lugares, para altura do aluno compreendida entre 1,19m a

1,42m, com tampo em MDP ou MDF, revestido na fase superior em laminado melamínico e

na face inferior laminado melamínico de baixa pressão. Estrutura tubular de aço.

Dimensões: Altura da mesa: 59 cm , Tampo da mesa para 02 lugares: 60 cm x 120 cm.

Características: Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 25 mm, revestido na face

superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento

texturizado, na cor CINZA, cantos arredondados (conforme projeto). Revestimento na face

inferior em laminado melamínico de baixa pressão - BP, na cor BRANCA. Topos

encabeçados com fita de bordo em PVC (cloreto de polinivinila) com "primer", acabamento

texturizado, na cor AMARELA, colada com adesivo "Hot Melting". Estrutura da mesa

compostas de: Pés confeccionados em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura,

secção circular de diâmetro � COTA DE ATÉ 25% -  a situação do lote foi alterada para:

declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: DECLARO VENCEDOR A

EMPRESA ARREMATANTE POR OFERTAR A PROPOSTA MAIS VANTAJOSA E

ATENDER OS REQUISITOS MÍNIMO EXIGIDO NO EDITAL. O PRAZO PARA

MANIFESTAÇÃO DE RECURSO É IMEDIATA E MOTIVADA, SENDO 30 min. A PARTIR

DESTE MOMENTO, SOB O MANTO DO ART.4º, INCISOS XVIII E XX DA LEI Nº 10.520/02,

ART. 26º DO DEC. Nº 10.300/06, E O ITEM 11.2. DO EDITAL. No dia 22/11/2019, às

13:36:40 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 22/11/2019, às 13:36:40 horas, no lote (20) - MESA IPARA CRIANÇAS DE 5 E 6

ANOS: Mesa retangular para 2 lugares, para altura do aluno compreendida entre 1,19m a

1,42m, com tampo em MDP ou MDF, revestido na fase superior em laminado melamínico e

na face inferior laminado melamínico de baixa pressão. Estrutura tubular de aço.

Dimensões: Altura da mesa: 59 cm , Tampo da mesa para 02 lugares: 60 cm x 120 cm.

Características: Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 25 mm, revestido na face

superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento

texturizado, na cor CINZA, cantos arredondados (conforme projeto). Revestimento na face
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inferior em laminado melamínico de baixa pressão - BP, na cor BRANCA. Topos

encabeçados com fita de bordo em PVC (cloreto de polinivinila) com "primer", acabamento

texturizado, na cor AMARELA, colada com adesivo "Hot Melting". Estrutura da mesa

compostas de: Pés confeccionados em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura,

secção circular de diâmetro � COTA DE ATÉ 25% -  a situação do lote foi alterada para:

adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: ADJUDICAMOS POR OFERTAR A

PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA ADMINISTRAÇÃO E ATENDER OS REQUISITOS

MÍNIMO EXIGIDO NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

 

    No dia 22/11/2019, às 13:36:40 horas, no lote (20) - MESA IPARA CRIANÇAS DE 5 E 6

ANOS: Mesa retangular para 2 lugares, para altura do aluno compreendida entre 1,19m a

1,42m, com tampo em MDP ou MDF, revestido na fase superior em laminado melamínico e

na face inferior laminado melamínico de baixa pressão. Estrutura tubular de aço.

Dimensões: Altura da mesa: 59 cm , Tampo da mesa para 02 lugares: 60 cm x 120 cm.

Características: Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 25 mm, revestido na face

superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento

texturizado, na cor CINZA, cantos arredondados (conforme projeto). Revestimento na face

inferior em laminado melamínico de baixa pressão - BP, na cor BRANCA. Topos

encabeçados com fita de bordo em PVC (cloreto de polinivinila) com "primer", acabamento

texturizado, na cor AMARELA, colada com adesivo "Hot Melting". Estrutura da mesa

compostas de: Pés confeccionados em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura,

secção circular de diâmetro � COTA DE ATÉ 25% -  pelo critério de menor preço,  foi

adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MILAN MOVEIS INDUSTRIA E

COMERCIO LTDA com o valor R$ 28.279,68.

 

    No dia 07/10/2019, às 11:30:56 horas, no lote (21) - CARROS COLETORES DE LIXO -

CAP 120L - DESCRIÇÃO: Coletores tipo contêineres para área externa com capacidade de

120l/ 50kg, para coleta de resíduos orgânicos e resíduos recicláveis. DIMENSÕES E

CAPACIDADE, Altura máxima: 950 mm; Largura máxima: 480 mm; Profundidade máxima:

555 mm; Capacidade/ carga: 120l/ 50kg. CARACTERÍSTICAS: Corpo e tampa em

polietileno de alta densidade, 100% virgem e tecnicamente aditivado para oferecer alta

resistência ao impacto e a tração. Aditivação extra com antioxidante e anti UV para os níveis

de proteção classe 8 UV � 8,0 que evita o produto desbotar, ressecar ou rachar. Superfícies

internas polidas e cantos arredondados. Disponibilidade nas cores: vermelho, verde,

amarelo, azul, cinza, conforme normas da CONAMA e adesivados conforme o tipo de lixo.

Roda de borracha maciça vulcanizada, com núcleo injetado em polipropileno, com

tratamento antifurto incorporado; com medida de 200mm x 2�. Eixo em aço com tratamento

anticorrosão. Passível de ser reciclado meca -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 22/11/2019, às 10:52:03 horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 22/11/2019, às 10:52:03 horas, no lote (21) - CARROS COLETORES DE LIXO -

CAP 120L - DESCRIÇÃO: Coletores tipo contêineres para área externa com capacidade de

120l/ 50kg, para coleta de resíduos orgânicos e resíduos recicláveis. DIMENSÕES E

CAPACIDADE, Altura máxima: 950 mm; Largura máxima: 480 mm; Profundidade máxima:

555 mm; Capacidade/ carga: 120l/ 50kg. CARACTERÍSTICAS: Corpo e tampa em

polietileno de alta densidade, 100% virgem e tecnicamente aditivado para oferecer alta

resistência ao impacto e a tração. Aditivação extra com antioxidante e anti UV para os níveis

de proteção classe 8 UV � 8,0 que evita o produto desbotar, ressecar ou rachar. Superfícies

internas polidas e cantos arredondados. Disponibilidade nas cores: vermelho, verde,

amarelo, azul, cinza, conforme normas da CONAMA e adesivados conforme o tipo de lixo.

Roda de borracha maciça vulcanizada, com núcleo injetado em polipropileno, com

tratamento antifurto incorporado; com medida de 200mm x 2�. Eixo em aço com tratamento

anticorrosão. Passível de ser reciclado meca -  a situação do lote foi alterada para:

declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: DECLARO VENCEDOR A

EMPRESA ARREMATANTE POR OFERTAR A PROPOSTA MAIS VANTAJOSA E

ATENDER OS REQUISITOS MÍNIMO EXIGIDO NO EDITAL. O PRAZO PARA

MANIFESTAÇÃO DE RECURSO É IMEDIATA E MOTIVADA, SENDO 30 min. A PARTIR

DESTE MOMENTO, SOB O MANTO DO ART.4º, INCISOS XVIII E XX DA LEI Nº 10.520/02,

ART. 26º DO DEC. Nº 10.300/06, E O ITEM 11.2. DO EDITAL. No dia 22/11/2019, às

13:29:03 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 22/11/2019, às 13:29:03 horas, no lote (21) - CARROS COLETORES DE LIXO -

CAP 120L - DESCRIÇÃO: Coletores tipo contêineres para área externa com capacidade de

120l/ 50kg, para coleta de resíduos orgânicos e resíduos recicláveis. DIMENSÕES E

CAPACIDADE, Altura máxima: 950 mm; Largura máxima: 480 mm; Profundidade máxima:

555 mm; Capacidade/ carga: 120l/ 50kg. CARACTERÍSTICAS: Corpo e tampa em

polietileno de alta densidade, 100% virgem e tecnicamente aditivado para oferecer alta

resistência ao impacto e a tração. Aditivação extra com antioxidante e anti UV para os níveis

de proteção classe 8 UV � 8,0 que evita o produto desbotar, ressecar ou rachar. Superfícies

internas polidas e cantos arredondados. Disponibilidade nas cores: vermelho, verde,

amarelo, azul, cinza, conforme normas da CONAMA e adesivados conforme o tipo de lixo.

Roda de borracha maciça vulcanizada, com núcleo injetado em polipropileno, com

tratamento antifurto incorporado; com medida de 200mm x 2�. Eixo em aço com tratamento

anticorrosão. Passível de ser reciclado meca -  a situação do lote foi alterada para:

adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: ADJUDICAMOS POR OFERTAR A

PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA ADMINISTRAÇÃO E ATENDER OS REQUISITOS

MÍNIMO EXIGIDO NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

 

    No dia 22/11/2019, às 13:29:03 horas, no lote (21) - CARROS COLETORES DE LIXO -

CAP 120L - DESCRIÇÃO: Coletores tipo contêineres para área externa com capacidade de
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120l/ 50kg, para coleta de resíduos orgânicos e resíduos recicláveis. DIMENSÕES E

CAPACIDADE, Altura máxima: 950 mm; Largura máxima: 480 mm; Profundidade máxima:

555 mm; Capacidade/ carga: 120l/ 50kg. CARACTERÍSTICAS: Corpo e tampa em

polietileno de alta densidade, 100% virgem e tecnicamente aditivado para oferecer alta

resistência ao impacto e a tração. Aditivação extra com antioxidante e anti UV para os níveis

de proteção classe 8 UV � 8,0 que evita o produto desbotar, ressecar ou rachar. Superfícies

internas polidas e cantos arredondados. Disponibilidade nas cores: vermelho, verde,

amarelo, azul, cinza, conforme normas da CONAMA e adesivados conforme o tipo de lixo.

Roda de borracha maciça vulcanizada, com núcleo injetado em polipropileno, com

tratamento antifurto incorporado; com medida de 200mm x 2�. Eixo em aço com tratamento

anticorrosão. Passível de ser reciclado meca -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado

o objeto do lote da licitação á empresa HELENMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA com o

valor R$ 2.998,92.

 

    No dia 07/10/2019, às 11:17:35 horas, no lote (22) - KIT COLCHONETES - DESCRIÇÃO:

Colchonete de espuma flexível de poliuretano. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS:

Comprimento: 1000 mm +/-5 mm; Largura: 600 mm +/-5 mm; Altura: 40 mm +/-10 mm.

CARACTERÍSTICAS: Espuma de poliuretano flexível com densidade D20,  integral (sem

colagem horizontal), revestido em material têxtil plastificado (corino), atóxico, na cor azul

real, impermeável, com costura simples e acabamento em cadarço impermeável.

GARANTIA: Mínima de um ano a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação. -

a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 22/11/2019, às 10:57:34 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 22/11/2019, às 10:57:34 horas, no lote (22) - KIT COLCHONETES - DESCRIÇÃO:

Colchonete de espuma flexível de poliuretano. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS:

Comprimento: 1000 mm +/-5 mm; Largura: 600 mm +/-5 mm; Altura: 40 mm +/-10 mm.

CARACTERÍSTICAS: Espuma de poliuretano flexível com densidade D20,  integral (sem

colagem horizontal), revestido em material têxtil plastificado (corino), atóxico, na cor azul

real, impermeável, com costura simples e acabamento em cadarço impermeável.

GARANTIA: Mínima de um ano a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação. -

a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o

seguinte: DECLARO VENCEDOR A EMPRESA ARREMATANTE POR OFERTAR A

PROPOSTA MAIS VANTAJOSA E ATENDER OS REQUISITOS MÍNIMO EXIGIDO NO

EDITAL. O PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO DE RECURSO É IMEDIATA E MOTIVADA,

SENDO 30 min. A PARTIR DESTE MOMENTO, SOB O MANTO DO ART.4º, INCISOS XVIII

E XX DA LEI Nº 10.520/02, ART. 26º DO DEC. Nº 10.300/06, E O ITEM 11.2. DO EDITAL.

No dia 22/11/2019, às 13:37:31 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 22/11/2019, às 13:37:31 horas, no lote (22) - KIT COLCHONETES - DESCRIÇÃO:
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Colchonete de espuma flexível de poliuretano. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS:

Comprimento: 1000 mm +/-5 mm; Largura: 600 mm +/-5 mm; Altura: 40 mm +/-10 mm.

CARACTERÍSTICAS: Espuma de poliuretano flexível com densidade D20,  integral (sem

colagem horizontal), revestido em material têxtil plastificado (corino), atóxico, na cor azul

real, impermeável, com costura simples e acabamento em cadarço impermeável.

GARANTIA: Mínima de um ano a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação. -

a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte:

ADJUDICAMOS POR OFERTAR A PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA

ADMINISTRAÇÃO E ATENDER OS REQUISITOS MÍNIMO EXIGIDO NO EDITAL E SEUS

ANEXOS.

 

    No dia 22/11/2019, às 13:37:31 horas, no lote (22) - KIT COLCHONETES - DESCRIÇÃO:

Colchonete de espuma flexível de poliuretano. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS:

Comprimento: 1000 mm +/-5 mm; Largura: 600 mm +/-5 mm; Altura: 40 mm +/-10 mm.

CARACTERÍSTICAS: Espuma de poliuretano flexível com densidade D20,  integral (sem

colagem horizontal), revestido em material têxtil plastificado (corino), atóxico, na cor azul

real, impermeável, com costura simples e acabamento em cadarço impermeável.

GARANTIA: Mínima de um ano a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação. -

pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa

INDUSTRIA E COMERCIO COLCHOES ORTHOVIDA LTDA EPP com o valor R$ 5.994,90.

 

    No dia 07/10/2019, às 11:29:16 horas, no lote (23) - CONJUNTO MESA E CADEIRA

(MESA COM 4 CADEIRAS) PARA CRIANÇAS DE 2 A 4 ANOS, sendo: mesa

confeccionadas em tubo industrial de 1 1/4� com soldagem eletrônica MIG, pintura

eletrostática com  tratamento anti-ferruginoso na cor branca, Tampo em MDF 18mm

revestido em laminado melamínico amarelo gema (referencia L 189), com bordas coladas

em PVC na cor branca.  Medidas:  Altura da mesa: 54 cm. Tampo da mesa quadrada para

04 lugares: 70 cm x 70 cm. Cadeira com assento e encosto  revestidos de laminado

melamínico amarelo gema (referencia L 189) e fixados através de rebites POP. A estrutura

será em tubo de ¾ com soldagem eletrônica, pintura eletrostática na cor branca. Sapatas

em polipropileno copolímero, injetados, na mesma cor e tonalidade da tinta de acabamento,

fixadas à estrutura através de encaixe.  �Parafusos de fixação do tampo, auto-atarrachantes

de 3/16� x 3/4�, zincados. Altura do assento da cadeira ao chão: 29 cm. Altura total: 59 cm.

Assento da cadeira: 24 cm x 24 cm. Encosto da cade -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 07/10/2019, às 13:01:05 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 07/10/2019, às 13:01:05 horas, no lote (23) - CONJUNTO MESA E CADEIRA

(MESA COM 4 CADEIRAS) PARA CRIANÇAS DE 2 A 4 ANOS, sendo: mesa

confeccionadas em tubo industrial de 1 1/4� com soldagem eletrônica MIG, pintura

eletrostática com  tratamento anti-ferruginoso na cor branca, Tampo em MDF 18mm
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revestido em laminado melamínico amarelo gema (referencia L 189), com bordas coladas

em PVC na cor branca.  Medidas:  Altura da mesa: 54 cm. Tampo da mesa quadrada para

04 lugares: 70 cm x 70 cm. Cadeira com assento e encosto  revestidos de laminado

melamínico amarelo gema (referencia L 189) e fixados através de rebites POP. A estrutura

será em tubo de ¾ com soldagem eletrônica, pintura eletrostática na cor branca. Sapatas

em polipropileno copolímero, injetados, na mesma cor e tonalidade da tinta de acabamento,

fixadas à estrutura através de encaixe.  �Parafusos de fixação do tampo, auto-atarrachantes

de 3/16� x 3/4�, zincados. Altura do assento da cadeira ao chão: 29 cm. Altura total: 59 cm.

Assento da cadeira: 24 cm x 24 cm. Encosto da cade -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - RAIMUNDO NONATO

ROCHA DE LIMA - desclassificou o fornecedor: KMEIH E SERPA LTDA. No dia 08/10/2019,

às 10:31:45 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2019, às 10:31:45 horas, no lote (23) - CONJUNTO MESA E CADEIRA

(MESA COM 4 CADEIRAS) PARA CRIANÇAS DE 2 A 4 ANOS, sendo: mesa

confeccionadas em tubo industrial de 1 1/4� com soldagem eletrônica MIG, pintura

eletrostática com  tratamento anti-ferruginoso na cor branca, Tampo em MDF 18mm

revestido em laminado melamínico amarelo gema (referencia L 189), com bordas coladas

em PVC na cor branca.  Medidas:  Altura da mesa: 54 cm. Tampo da mesa quadrada para

04 lugares: 70 cm x 70 cm. Cadeira com assento e encosto  revestidos de laminado

melamínico amarelo gema (referencia L 189) e fixados através de rebites POP. A estrutura

será em tubo de ¾ com soldagem eletrônica, pintura eletrostática na cor branca. Sapatas

em polipropileno copolímero, injetados, na mesma cor e tonalidade da tinta de acabamento,

fixadas à estrutura através de encaixe.  �Parafusos de fixação do tampo, auto-atarrachantes

de 3/16� x 3/4�, zincados. Altura do assento da cadeira ao chão: 29 cm. Altura total: 59 cm.

Assento da cadeira: 24 cm x 24 cm. Encosto da cade -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - RAIMUNDO NONATO

ROCHA DE LIMA - desclassificou o fornecedor: MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO

LTDA. No dia 22/11/2019, às 10:49:44 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 22/11/2019, às 10:49:44 horas, no lote (23) - CONJUNTO MESA E CADEIRA

(MESA COM 4 CADEIRAS) PARA CRIANÇAS DE 2 A 4 ANOS, sendo: mesa

confeccionadas em tubo industrial de 1 1/4� com soldagem eletrônica MIG, pintura

eletrostática com  tratamento anti-ferruginoso na cor branca, Tampo em MDF 18mm

revestido em laminado melamínico amarelo gema (referencia L 189), com bordas coladas

em PVC na cor branca.  Medidas:  Altura da mesa: 54 cm. Tampo da mesa quadrada para

04 lugares: 70 cm x 70 cm. Cadeira com assento e encosto  revestidos de laminado

melamínico amarelo gema (referencia L 189) e fixados através de rebites POP. A estrutura

será em tubo de ¾ com soldagem eletrônica, pintura eletrostática na cor branca. Sapatas

em polipropileno copolímero, injetados, na mesma cor e tonalidade da tinta de acabamento,
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fixadas à estrutura através de encaixe.  �Parafusos de fixação do tampo, auto-atarrachantes

de 3/16� x 3/4�, zincados. Altura do assento da cadeira ao chão: 29 cm. Altura total: 59 cm.

Assento da cadeira: 24 cm x 24 cm. Encosto da cade -  a situação do lote foi alterada para:

declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: DECLARO VENCEDOR A

EMPRESA ARREMATANTE POR OFERTAR A PROPOSTA MAIS VANTAJOSA E

ATENDER OS REQUISITOS MÍNIMO EXIGIDO NO EDITAL. O PRAZO PARA

MANIFESTAÇÃO DE RECURSO É IMEDIATA E MOTIVADA, SENDO 30 min. A PARTIR

DESTE MOMENTO, SOB O MANTO DO ART.4º, INCISOS XVIII E XX DA LEI Nº 10.520/02,

ART. 26º DO DEC. Nº 10.300/06, E O ITEM 11.2. DO EDITAL. No dia 22/11/2019, às

13:37:51 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 22/11/2019, às 13:37:51 horas, no lote (23) - CONJUNTO MESA E CADEIRA

(MESA COM 4 CADEIRAS) PARA CRIANÇAS DE 2 A 4 ANOS, sendo: mesa

confeccionadas em tubo industrial de 1 1/4� com soldagem eletrônica MIG, pintura

eletrostática com  tratamento anti-ferruginoso na cor branca, Tampo em MDF 18mm

revestido em laminado melamínico amarelo gema (referencia L 189), com bordas coladas

em PVC na cor branca.  Medidas:  Altura da mesa: 54 cm. Tampo da mesa quadrada para

04 lugares: 70 cm x 70 cm. Cadeira com assento e encosto  revestidos de laminado

melamínico amarelo gema (referencia L 189) e fixados através de rebites POP. A estrutura

será em tubo de ¾ com soldagem eletrônica, pintura eletrostática na cor branca. Sapatas

em polipropileno copolímero, injetados, na mesma cor e tonalidade da tinta de acabamento,

fixadas à estrutura através de encaixe.  �Parafusos de fixação do tampo, auto-atarrachantes

de 3/16� x 3/4�, zincados. Altura do assento da cadeira ao chão: 29 cm. Altura total: 59 cm.

Assento da cadeira: 24 cm x 24 cm. Encosto da cade -  a situação do lote foi alterada para:

adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: ADJUDICAMOS POR OFERTAR A

PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA ADMINISTRAÇÃO E ATENDER OS REQUISITOS

MÍNIMO EXIGIDO NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

 

    No dia 22/11/2019, às 13:37:51 horas, no lote (23) - CONJUNTO MESA E CADEIRA

(MESA COM 4 CADEIRAS) PARA CRIANÇAS DE 2 A 4 ANOS, sendo: mesa

confeccionadas em tubo industrial de 1 1/4� com soldagem eletrônica MIG, pintura

eletrostática com  tratamento anti-ferruginoso na cor branca, Tampo em MDF 18mm

revestido em laminado melamínico amarelo gema (referencia L 189), com bordas coladas

em PVC na cor branca.  Medidas:  Altura da mesa: 54 cm. Tampo da mesa quadrada para

04 lugares: 70 cm x 70 cm. Cadeira com assento e encosto  revestidos de laminado

melamínico amarelo gema (referencia L 189) e fixados através de rebites POP. A estrutura

será em tubo de ¾ com soldagem eletrônica, pintura eletrostática na cor branca. Sapatas

em polipropileno copolímero, injetados, na mesma cor e tonalidade da tinta de acabamento,

fixadas à estrutura através de encaixe.  �Parafusos de fixação do tampo, auto-atarrachantes

de 3/16� x 3/4�, zincados. Altura do assento da cadeira ao chão: 29 cm. Altura total: 59 cm.
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Assento da cadeira: 24 cm x 24 cm. Encosto da cade -  pelo critério de menor preço,  foi

adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa V. S. DOS SANTOS LIVRARIA E

PAPELARIA ME com o valor R$ 51.988,72.

 

    No dia 07/10/2019, às 12:33:34 horas, no lote (24) - ROUPEIRO DE AÇO - 04 CORPOS

E 16 PORTAS - DESCRIÇÃO: Armário roupeiro de aço com dezesseis portas com

venezianas para ventilação, compartimentos de tamanhos médios independentes sem

divisórias internas, fechamento das portas independentes através de pitão para cadeado.

DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: Largura: 1230 mm +/- 30 mm; Profundidade: 400 mm +/-

30 mm; Altura: 1980 mm +/- 30 mm; Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40

micrometros /máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS: Corpo, divisórias e portas em

chapa 22 (0,75mm); Piso dos compartimentos em chapa 20 (0,90mm); Pés em chapa 16

(1,50mm);  Dobradiças em chapa internas não visíveis na parte exterior do móvel no mínimo

75mm de altura 14 (1,9mm), duas unidades por porta.  Porta-etiquetas estampado ou

sobreposto, sendo este último exclusivamente de liga metálica não ferrosa cromado.

Sapatas em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor

azul, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. Nas -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. No dia 22/11/2019, às 11:05:29 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 22/11/2019, às 11:05:29 horas, no lote (24) - ROUPEIRO DE AÇO - 04 CORPOS

E 16 PORTAS - DESCRIÇÃO: Armário roupeiro de aço com dezesseis portas com

venezianas para ventilação, compartimentos de tamanhos médios independentes sem

divisórias internas, fechamento das portas independentes através de pitão para cadeado.

DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: Largura: 1230 mm +/- 30 mm; Profundidade: 400 mm +/-

30 mm; Altura: 1980 mm +/- 30 mm; Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40

micrometros /máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS: Corpo, divisórias e portas em

chapa 22 (0,75mm); Piso dos compartimentos em chapa 20 (0,90mm); Pés em chapa 16

(1,50mm);  Dobradiças em chapa internas não visíveis na parte exterior do móvel no mínimo

75mm de altura 14 (1,9mm), duas unidades por porta.  Porta-etiquetas estampado ou

sobreposto, sendo este último exclusivamente de liga metálica não ferrosa cromado.

Sapatas em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor

azul, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. Nas -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: DECLARO

VENCEDOR A EMPRESA ARREMATANTE POR OFERTAR A PROPOSTA MAIS

VANTAJOSA E ATENDER OS REQUISITOS MÍNIMO EXIGIDO NO EDITAL. O PRAZO

PARA MANIFESTAÇÃO DE RECURSO É IMEDIATA E MOTIVADA, SENDO 30 min. A

PARTIR DESTE MOMENTO, SOB O MANTO DO ART.4º, INCISOS XVIII E XX DA LEI Nº

10.520/02, ART. 26º DO DEC. Nº 10.300/06, E O ITEM 11.2. DO EDITAL. No dia

22/11/2019, às 13:38:17 horas, a situação do lote foi finalizada. 

25/11/2019 Página 70 de 92



 

    No dia 22/11/2019, às 13:38:17 horas, no lote (24) - ROUPEIRO DE AÇO - 04 CORPOS

E 16 PORTAS - DESCRIÇÃO: Armário roupeiro de aço com dezesseis portas com

venezianas para ventilação, compartimentos de tamanhos médios independentes sem

divisórias internas, fechamento das portas independentes através de pitão para cadeado.

DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: Largura: 1230 mm +/- 30 mm; Profundidade: 400 mm +/-

30 mm; Altura: 1980 mm +/- 30 mm; Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40

micrometros /máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS: Corpo, divisórias e portas em

chapa 22 (0,75mm); Piso dos compartimentos em chapa 20 (0,90mm); Pés em chapa 16

(1,50mm);  Dobradiças em chapa internas não visíveis na parte exterior do móvel no mínimo

75mm de altura 14 (1,9mm), duas unidades por porta.  Porta-etiquetas estampado ou

sobreposto, sendo este último exclusivamente de liga metálica não ferrosa cromado.

Sapatas em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor

azul, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. Nas -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: ADJUDICAMOS POR

OFERTAR A PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA ADMINISTRAÇÃO E ATENDER OS

REQUISITOS MÍNIMO EXIGIDO NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

 

    No dia 22/11/2019, às 13:38:17 horas, no lote (24) - ROUPEIRO DE AÇO - 04 CORPOS

E 16 PORTAS - DESCRIÇÃO: Armário roupeiro de aço com dezesseis portas com

venezianas para ventilação, compartimentos de tamanhos médios independentes sem

divisórias internas, fechamento das portas independentes através de pitão para cadeado.

DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: Largura: 1230 mm +/- 30 mm; Profundidade: 400 mm +/-

30 mm; Altura: 1980 mm +/- 30 mm; Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40

micrometros /máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS: Corpo, divisórias e portas em

chapa 22 (0,75mm); Piso dos compartimentos em chapa 20 (0,90mm); Pés em chapa 16

(1,50mm);  Dobradiças em chapa internas não visíveis na parte exterior do móvel no mínimo

75mm de altura 14 (1,9mm), duas unidades por porta.  Porta-etiquetas estampado ou

sobreposto, sendo este último exclusivamente de liga metálica não ferrosa cromado.

Sapatas em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor

azul, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. Nas -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa P R DA SILVA COMERCIO E

SERVICOS EIRELI com o valor R$ 12.794,88.

 

    No dia 07/10/2019, às 12:12:39 horas, no lote (25) - MESA DE TRABALHO - Descrição:

Mesa para professor, em tampo único, em melamina, com 25mm de espessura, com bordas

arredondadas em perfil de PVC, e acabamento em fita de PVC, sobre estrutura metálica

tubular tripé composta por travessas passa-cabos, com garras nas extremidades e furos

para a passagem de cabos, em chapa de aço, e laterais com coluna e apoio, tipo �mão

francesa�, em tubos de aço redondos.  Estrutura em aço, com tratamento anti-ferrugem de
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decapagem e fosfatização, seguido pelo processo de pintura eletrostática com  tinta híbrida

de epóxi com poliéster em pó, com secagem em estufa. Deverão possuir duas gavetas com

rodízios em metal, e travamento lateral para segredo. Bandeira frontal em melamina com

altura final de 50cm, com bordas arredondadas em perfil de PVC , e acabamento em fita de

PVC. Dimensões:  Altura da mesa: 75 cm, Tampo da mesa retangular: 120 cm x 60 cm.

RECOMENDAÇÕES: Para fabricação é indispensável seguir projeto executivo,

detalhamentos e especificações téc -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No

dia 23/10/2019, às 14:48:16 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/10/2019, às 14:48:16 horas, no lote (25) - MESA DE TRABALHO - Descrição:

Mesa para professor, em tampo único, em melamina, com 25mm de espessura, com bordas

arredondadas em perfil de PVC, e acabamento em fita de PVC, sobre estrutura metálica

tubular tripé composta por travessas passa-cabos, com garras nas extremidades e furos

para a passagem de cabos, em chapa de aço, e laterais com coluna e apoio, tipo �mão

francesa�, em tubos de aço redondos.  Estrutura em aço, com tratamento anti-ferrugem de

decapagem e fosfatização, seguido pelo processo de pintura eletrostática com  tinta híbrida

de epóxi com poliéster em pó, com secagem em estufa. Deverão possuir duas gavetas com

rodízios em metal, e travamento lateral para segredo. Bandeira frontal em melamina com

altura final de 50cm, com bordas arredondadas em perfil de PVC , e acabamento em fita de

PVC. Dimensões:  Altura da mesa: 75 cm, Tampo da mesa retangular: 120 cm x 60 cm.

RECOMENDAÇÕES: Para fabricação é indispensável seguir projeto executivo,

detalhamentos e especificações téc -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O

motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - RAIMUNDO NONATO ROCHA DE LIMA

- desclassificou o fornecedor: S A COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. No dia

14/11/2019, às 12:54:36 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 14/11/2019, às 12:54:36 horas, no lote (25) - MESA DE TRABALHO - Descrição:

Mesa para professor, em tampo único, em melamina, com 25mm de espessura, com bordas

arredondadas em perfil de PVC, e acabamento em fita de PVC, sobre estrutura metálica

tubular tripé composta por travessas passa-cabos, com garras nas extremidades e furos

para a passagem de cabos, em chapa de aço, e laterais com coluna e apoio, tipo �mão

francesa�, em tubos de aço redondos.  Estrutura em aço, com tratamento anti-ferrugem de

decapagem e fosfatização, seguido pelo processo de pintura eletrostática com  tinta híbrida

de epóxi com poliéster em pó, com secagem em estufa. Deverão possuir duas gavetas com

rodízios em metal, e travamento lateral para segredo. Bandeira frontal em melamina com

altura final de 50cm, com bordas arredondadas em perfil de PVC , e acabamento em fita de

PVC. Dimensões:  Altura da mesa: 75 cm, Tampo da mesa retangular: 120 cm x 60 cm.

RECOMENDAÇÕES: Para fabricação é indispensável seguir projeto executivo,

detalhamentos e especificações téc -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O

motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - RAIMUNDO NONATO ROCHA DE LIMA
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- desclassificou o fornecedor: H.G.C. TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI- EPP. No

dia 22/11/2019, às 11:53:21 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 22/11/2019, às 11:53:21 horas, no lote (25) - MESA DE TRABALHO - Descrição:

Mesa para professor, em tampo único, em melamina, com 25mm de espessura, com bordas

arredondadas em perfil de PVC, e acabamento em fita de PVC, sobre estrutura metálica

tubular tripé composta por travessas passa-cabos, com garras nas extremidades e furos

para a passagem de cabos, em chapa de aço, e laterais com coluna e apoio, tipo �mão

francesa�, em tubos de aço redondos.  Estrutura em aço, com tratamento anti-ferrugem de

decapagem e fosfatização, seguido pelo processo de pintura eletrostática com  tinta híbrida

de epóxi com poliéster em pó, com secagem em estufa. Deverão possuir duas gavetas com

rodízios em metal, e travamento lateral para segredo. Bandeira frontal em melamina com

altura final de 50cm, com bordas arredondadas em perfil de PVC , e acabamento em fita de

PVC. Dimensões:  Altura da mesa: 75 cm, Tampo da mesa retangular: 120 cm x 60 cm.

RECOMENDAÇÕES: Para fabricação é indispensável seguir projeto executivo,

detalhamentos e especificações téc -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: DECLARO VENCEDOR A EMPRESA

ARREMATANTE POR OFERTAR A PROPOSTA MAIS VANTAJOSA E ATENDER OS

REQUISITOS MÍNIMO EXIGIDO NO EDITAL. O PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO DE

RECURSO É IMEDIATA E MOTIVADA, SENDO 30 min. A PARTIR DESTE MOMENTO,

SOB O MANTO DO ART.4º, INCISOS XVIII E XX DA LEI Nº 10.520/02, ART. 26º DO DEC.

Nº 10.300/06, E O ITEM 11.2. DO EDITAL. No dia 22/11/2019, às 13:38:46 horas, a situação

do lote foi finalizada. 

 

    No dia 22/11/2019, às 13:38:46 horas, no lote (25) - MESA DE TRABALHO - Descrição:

Mesa para professor, em tampo único, em melamina, com 25mm de espessura, com bordas

arredondadas em perfil de PVC, e acabamento em fita de PVC, sobre estrutura metálica

tubular tripé composta por travessas passa-cabos, com garras nas extremidades e furos

para a passagem de cabos, em chapa de aço, e laterais com coluna e apoio, tipo �mão

francesa�, em tubos de aço redondos.  Estrutura em aço, com tratamento anti-ferrugem de

decapagem e fosfatização, seguido pelo processo de pintura eletrostática com  tinta híbrida

de epóxi com poliéster em pó, com secagem em estufa. Deverão possuir duas gavetas com

rodízios em metal, e travamento lateral para segredo. Bandeira frontal em melamina com

altura final de 50cm, com bordas arredondadas em perfil de PVC , e acabamento em fita de

PVC. Dimensões:  Altura da mesa: 75 cm, Tampo da mesa retangular: 120 cm x 60 cm.

RECOMENDAÇÕES: Para fabricação é indispensável seguir projeto executivo,

detalhamentos e especificações téc -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O

motivo da alteração foi o seguinte: ADJUDICAMOS POR OFERTAR A PROPOSTA MAIS

VANTAJOSA PARA ADMINISTRAÇÃO E ATENDER OS REQUISITOS MÍNIMO EXIGIDO

NO EDITAL E SEUS ANEXOS.
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    No dia 22/11/2019, às 13:38:46 horas, no lote (25) - MESA DE TRABALHO - Descrição:

Mesa para professor, em tampo único, em melamina, com 25mm de espessura, com bordas

arredondadas em perfil de PVC, e acabamento em fita de PVC, sobre estrutura metálica

tubular tripé composta por travessas passa-cabos, com garras nas extremidades e furos

para a passagem de cabos, em chapa de aço, e laterais com coluna e apoio, tipo �mão

francesa�, em tubos de aço redondos.  Estrutura em aço, com tratamento anti-ferrugem de

decapagem e fosfatização, seguido pelo processo de pintura eletrostática com  tinta híbrida

de epóxi com poliéster em pó, com secagem em estufa. Deverão possuir duas gavetas com

rodízios em metal, e travamento lateral para segredo. Bandeira frontal em melamina com

altura final de 50cm, com bordas arredondadas em perfil de PVC , e acabamento em fita de

PVC. Dimensões:  Altura da mesa: 75 cm, Tampo da mesa retangular: 120 cm x 60 cm.

RECOMENDAÇÕES: Para fabricação é indispensável seguir projeto executivo,

detalhamentos e especificações téc -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto

do lote da licitação á empresa MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA com o

valor R$ 14.389,89.

 

    No dia 07/10/2019, às 12:34:56 horas, no lote (26) - MESA RETANGULAR

MONOBLOCO, com bordas arredondadas, medindo 1.80 x 0.80, com estruturas

retangulares em aço 50x30mm parede 1,2. O tampo confeccionado em MDF de 15mm com

re-engrosso de 30mm, revestido em sua face superior em laminado melamínico pós

formável  de 0,6mm de espessura na cor salmão (referência L148),  acabamento de

superfície texturizado e encabeçamento de fita de bordo em PVC branco. Acabamento da

face inferior em laminado melamínico branco brilhante. A fixação do tampo será por meio de

parafusos auto-atarrachantes de 2 ½� x 3/16�  A estrutura em aço de pintura eletrostática com

tinta epóxi em pó, na cor branca fosca, polimerizada em estufa. Ponteiras de acabamento

em polipropileno na cor branca, fixado à estrutura através de encaixe. -  a situação do lote

foi alterada para: arrematado. No dia 22/11/2019, às 11:24:34 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 22/11/2019, às 11:24:34 horas, no lote (26) - MESA RETANGULAR

MONOBLOCO, com bordas arredondadas, medindo 1.80 x 0.80, com estruturas

retangulares em aço 50x30mm parede 1,2. O tampo confeccionado em MDF de 15mm com

re-engrosso de 30mm, revestido em sua face superior em laminado melamínico pós

formável  de 0,6mm de espessura na cor salmão (referência L148),  acabamento de

superfície texturizado e encabeçamento de fita de bordo em PVC branco. Acabamento da

face inferior em laminado melamínico branco brilhante. A fixação do tampo será por meio de

parafusos auto-atarrachantes de 2 ½� x 3/16�  A estrutura em aço de pintura eletrostática com

tinta epóxi em pó, na cor branca fosca, polimerizada em estufa. Ponteiras de acabamento

em polipropileno na cor branca, fixado à estrutura através de encaixe. -  a situação do lote
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foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: DECLARO

VENCEDOR A EMPRESA ARREMATANTE POR OFERTAR A PROPOSTA MAIS

VANTAJOSA E ATENDER OS REQUISITOS MÍNIMO EXIGIDO NO EDITAL. O PRAZO

PARA MANIFESTAÇÃO DE RECURSO É IMEDIATA E MOTIVADA, SENDO 30 min. A

PARTIR DESTE MOMENTO, SOB O MANTO DO ART.4º, INCISOS XVIII E XX DA LEI Nº

10.520/02, ART. 26º DO DEC. Nº 10.300/06, E O ITEM 11.2. DO EDITAL. No dia

22/11/2019, às 13:39:01 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 22/11/2019, às 13:39:01 horas, no lote (26) - MESA RETANGULAR

MONOBLOCO, com bordas arredondadas, medindo 1.80 x 0.80, com estruturas

retangulares em aço 50x30mm parede 1,2. O tampo confeccionado em MDF de 15mm com

re-engrosso de 30mm, revestido em sua face superior em laminado melamínico pós

formável  de 0,6mm de espessura na cor salmão (referência L148),  acabamento de

superfície texturizado e encabeçamento de fita de bordo em PVC branco. Acabamento da

face inferior em laminado melamínico branco brilhante. A fixação do tampo será por meio de

parafusos auto-atarrachantes de 2 ½� x 3/16�  A estrutura em aço de pintura eletrostática com

tinta epóxi em pó, na cor branca fosca, polimerizada em estufa. Ponteiras de acabamento

em polipropileno na cor branca, fixado à estrutura através de encaixe. -  a situação do lote

foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: ADJUDICAMOS POR

OFERTAR A PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA ADMINISTRAÇÃO E ATENDER OS

REQUISITOS MÍNIMO EXIGIDO NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

 

    No dia 22/11/2019, às 13:39:01 horas, no lote (26) - MESA RETANGULAR

MONOBLOCO, com bordas arredondadas, medindo 1.80 x 0.80, com estruturas

retangulares em aço 50x30mm parede 1,2. O tampo confeccionado em MDF de 15mm com

re-engrosso de 30mm, revestido em sua face superior em laminado melamínico pós

formável  de 0,6mm de espessura na cor salmão (referência L148),  acabamento de

superfície texturizado e encabeçamento de fita de bordo em PVC branco. Acabamento da

face inferior em laminado melamínico branco brilhante. A fixação do tampo será por meio de

parafusos auto-atarrachantes de 2 ½� x 3/16�  A estrutura em aço de pintura eletrostática com

tinta epóxi em pó, na cor branca fosca, polimerizada em estufa. Ponteiras de acabamento

em polipropileno na cor branca, fixado à estrutura através de encaixe. -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa KMEIH E SERPA LTDA

com o valor R$ 26.818,10.

 

    No dia 07/10/2019, às 12:35:49 horas, no lote (27) - BANCO RETANGULAR

MONOBLOCO, com bordas arredondadas, medindo 1.80 x 0.40, com estruturas

retangulares em aço 50x30mm parede 1,2. O tampo confeccionado em MDF de 15 mm com

re-engrosso de 30 mm, revestido em sua face superior em laminado melamínico pós

formável de 0,6mm de espessura na cor Ibiza (referência L 156),  acabamento de superfície
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texturizado e encabeçamento de fita de bordo em PVC branco. Acabamento da face inferior

em laminado melamínico branco brilhante. A fixação do tampo é por meio de parafusos

auto-atarrachantes de 2 ½� x 3/16�  A estrutura em aço com pintura eletrostática de tinta epóxi

em pó, na cor branca fosca, polimerizada em estufa.  Garantia do Produto: O fornecedor do

produto deverá encaminhar uma garantia contratual, por meio de um termo escrito, que

deverá esclarecer: No que consiste a garantia; Qual o seu prazo;  Qual o lugar onde ela

deve ser exigida;  O que a garantia não cobre, Qualidade estética: Envolve a combinação de

formas, cores, uso de materiais, text -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No

dia 22/11/2019, às 11:55:06 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 22/11/2019, às 11:55:06 horas, no lote (27) - BANCO RETANGULAR

MONOBLOCO, com bordas arredondadas, medindo 1.80 x 0.40, com estruturas

retangulares em aço 50x30mm parede 1,2. O tampo confeccionado em MDF de 15 mm com

re-engrosso de 30 mm, revestido em sua face superior em laminado melamínico pós

formável de 0,6mm de espessura na cor Ibiza (referência L 156),  acabamento de superfície

texturizado e encabeçamento de fita de bordo em PVC branco. Acabamento da face inferior

em laminado melamínico branco brilhante. A fixação do tampo é por meio de parafusos

auto-atarrachantes de 2 ½� x 3/16�  A estrutura em aço com pintura eletrostática de tinta epóxi

em pó, na cor branca fosca, polimerizada em estufa.  Garantia do Produto: O fornecedor do

produto deverá encaminhar uma garantia contratual, por meio de um termo escrito, que

deverá esclarecer: No que consiste a garantia; Qual o seu prazo;  Qual o lugar onde ela

deve ser exigida;  O que a garantia não cobre, Qualidade estética: Envolve a combinação de

formas, cores, uso de materiais, text -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: DECLARO VENCEDOR A EMPRESA

ARREMATANTE POR OFERTAR A PROPOSTA MAIS VANTAJOSA E ATENDER OS

REQUISITOS MÍNIMO EXIGIDO NO EDITAL. O PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO DE

RECURSO É IMEDIATA E MOTIVADA, SENDO 30 min. A PARTIR DESTE MOMENTO,

SOB O MANTO DO ART.4º, INCISOS XVIII E XX DA LEI Nº 10.520/02, ART. 26º DO DEC.

Nº 10.300/06, E O ITEM 11.2. DO EDITAL. No dia 22/11/2019, às 13:39:16 horas, a situação

do lote foi finalizada. 

 

    No dia 22/11/2019, às 13:39:16 horas, no lote (27) - BANCO RETANGULAR

MONOBLOCO, com bordas arredondadas, medindo 1.80 x 0.40, com estruturas

retangulares em aço 50x30mm parede 1,2. O tampo confeccionado em MDF de 15 mm com

re-engrosso de 30 mm, revestido em sua face superior em laminado melamínico pós

formável de 0,6mm de espessura na cor Ibiza (referência L 156),  acabamento de superfície

texturizado e encabeçamento de fita de bordo em PVC branco. Acabamento da face inferior

em laminado melamínico branco brilhante. A fixação do tampo é por meio de parafusos

auto-atarrachantes de 2 ½� x 3/16�  A estrutura em aço com pintura eletrostática de tinta epóxi

em pó, na cor branca fosca, polimerizada em estufa.  Garantia do Produto: O fornecedor do

25/11/2019 Página 76 de 92



produto deverá encaminhar uma garantia contratual, por meio de um termo escrito, que

deverá esclarecer: No que consiste a garantia; Qual o seu prazo;  Qual o lugar onde ela

deve ser exigida;  O que a garantia não cobre, Qualidade estética: Envolve a combinação de

formas, cores, uso de materiais, text -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O

motivo da alteração foi o seguinte: ADJUDICAMOS POR OFERTAR A PROPOSTA MAIS

VANTAJOSA PARA ADMINISTRAÇÃO E ATENDER OS REQUISITOS MÍNIMO EXIGIDO

NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

 

    No dia 22/11/2019, às 13:39:16 horas, no lote (27) - BANCO RETANGULAR

MONOBLOCO, com bordas arredondadas, medindo 1.80 x 0.40, com estruturas

retangulares em aço 50x30mm parede 1,2. O tampo confeccionado em MDF de 15 mm com

re-engrosso de 30 mm, revestido em sua face superior em laminado melamínico pós

formável de 0,6mm de espessura na cor Ibiza (referência L 156),  acabamento de superfície

texturizado e encabeçamento de fita de bordo em PVC branco. Acabamento da face inferior

em laminado melamínico branco brilhante. A fixação do tampo é por meio de parafusos

auto-atarrachantes de 2 ½� x 3/16�  A estrutura em aço com pintura eletrostática de tinta epóxi

em pó, na cor branca fosca, polimerizada em estufa.  Garantia do Produto: O fornecedor do

produto deverá encaminhar uma garantia contratual, por meio de um termo escrito, que

deverá esclarecer: No que consiste a garantia; Qual o seu prazo;  Qual o lugar onde ela

deve ser exigida;  O que a garantia não cobre, Qualidade estética: Envolve a combinação de

formas, cores, uso de materiais, text -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto

do lote da licitação á empresa MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA com o

valor R$ 8.324,74.

 

    No dia 07/10/2019, às 12:18:46 horas, no lote (28) - CONJUNTO MESA E CADEIRA

PARA CRIANÇAS DE 4 A 5 ANOS (mesa com 4 cadeira), sendo: mesa confeccionadas em

tubo industrial de 1 1/4�, com soldagem eletrônica MIG, pintura eletrostática com  tratamento

anti-ferruginoso na cor branca, Tampo em MDF revestido em laminado melamínico de várias

cores (amarelo, azul e vermelho), encabeçado com  fitas de bordo de poliestireno de 1,5mm

de espessura na cor preta colado com adesivo � Hot Melting�. Medidas:  Altura da mesa: 60

cm; Tampo da mesa trapezoidal para 01 lugar: base maior - 60cm x  base menor - 40 cm x

largura � 40cm. Cadeira com assento e encosto revestidos de laminado  melamínico  de

várias  cores  (amarelo,  azul  e  vermelho)  e  fixados  através  de  rebites  POP.  Estrutura

em  tubo de ¾� com soldagem eletrônica, pintura eletrostática na cor branca. Sapatas das

cadeiras em polipropileno copolímero, injetados, na mesma cor e tonalidade da tinta de

acabamento, fixadas à estrutura através de encaixe. �Parafusos de fixação do tampo, auto-a

-  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 22/11/2019, às 10:54:57 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 22/11/2019, às 10:54:57 horas, no lote (28) - CONJUNTO MESA E CADEIRA
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PARA CRIANÇAS DE 4 A 5 ANOS (mesa com 4 cadeira), sendo: mesa confeccionadas em

tubo industrial de 1 1/4�, com soldagem eletrônica MIG, pintura eletrostática com  tratamento

anti-ferruginoso na cor branca, Tampo em MDF revestido em laminado melamínico de várias

cores (amarelo, azul e vermelho), encabeçado com  fitas de bordo de poliestireno de 1,5mm

de espessura na cor preta colado com adesivo � Hot Melting�. Medidas:  Altura da mesa: 60

cm; Tampo da mesa trapezoidal para 01 lugar: base maior - 60cm x  base menor - 40 cm x

largura � 40cm. Cadeira com assento e encosto revestidos de laminado  melamínico  de

várias  cores  (amarelo,  azul  e  vermelho)  e  fixados  através  de  rebites  POP.  Estrutura

em  tubo de ¾� com soldagem eletrônica, pintura eletrostática na cor branca. Sapatas das

cadeiras em polipropileno copolímero, injetados, na mesma cor e tonalidade da tinta de

acabamento, fixadas à estrutura através de encaixe. �Parafusos de fixação do tampo, auto-a

-  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o

seguinte: DECLARO VENCEDOR A EMPRESA ARREMATANTE POR OFERTAR A

PROPOSTA MAIS VANTAJOSA E ATENDER OS REQUISITOS MÍNIMO EXIGIDO NO

EDITAL. O PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO DE RECURSO É IMEDIATA E MOTIVADA,

SENDO 30 min. A PARTIR DESTE MOMENTO, SOB O MANTO DO ART.4º, INCISOS XVIII

E XX DA LEI Nº 10.520/02, ART. 26º DO DEC. Nº 10.300/06, E O ITEM 11.2. DO EDITAL.

No dia 22/11/2019, às 13:39:34 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 22/11/2019, às 13:39:34 horas, no lote (28) - CONJUNTO MESA E CADEIRA

PARA CRIANÇAS DE 4 A 5 ANOS (mesa com 4 cadeira), sendo: mesa confeccionadas em

tubo industrial de 1 1/4�, com soldagem eletrônica MIG, pintura eletrostática com  tratamento

anti-ferruginoso na cor branca, Tampo em MDF revestido em laminado melamínico de várias

cores (amarelo, azul e vermelho), encabeçado com  fitas de bordo de poliestireno de 1,5mm

de espessura na cor preta colado com adesivo � Hot Melting�. Medidas:  Altura da mesa: 60

cm; Tampo da mesa trapezoidal para 01 lugar: base maior - 60cm x  base menor - 40 cm x

largura � 40cm. Cadeira com assento e encosto revestidos de laminado  melamínico  de

várias  cores  (amarelo,  azul  e  vermelho)  e  fixados  através  de  rebites  POP.  Estrutura

em  tubo de ¾� com soldagem eletrônica, pintura eletrostática na cor branca. Sapatas das

cadeiras em polipropileno copolímero, injetados, na mesma cor e tonalidade da tinta de

acabamento, fixadas à estrutura através de encaixe. �Parafusos de fixação do tampo, auto-a

-  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte:

ADJUDICAMOS POR OFERTAR A PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA

ADMINISTRAÇÃO E ATENDER OS REQUISITOS MÍNIMO EXIGIDO NO EDITAL E SEUS

ANEXOS.

 

    No dia 22/11/2019, às 13:39:34 horas, no lote (28) - CONJUNTO MESA E CADEIRA

PARA CRIANÇAS DE 4 A 5 ANOS (mesa com 4 cadeira), sendo: mesa confeccionadas em

tubo industrial de 1 1/4�, com soldagem eletrônica MIG, pintura eletrostática com  tratamento

anti-ferruginoso na cor branca, Tampo em MDF revestido em laminado melamínico de várias
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cores (amarelo, azul e vermelho), encabeçado com  fitas de bordo de poliestireno de 1,5mm

de espessura na cor preta colado com adesivo � Hot Melting�. Medidas:  Altura da mesa: 60

cm; Tampo da mesa trapezoidal para 01 lugar: base maior - 60cm x  base menor - 40 cm x

largura � 40cm. Cadeira com assento e encosto revestidos de laminado  melamínico  de

várias  cores  (amarelo,  azul  e  vermelho)  e  fixados  através  de  rebites  POP.  Estrutura

em  tubo de ¾� com soldagem eletrônica, pintura eletrostática na cor branca. Sapatas das

cadeiras em polipropileno copolímero, injetados, na mesma cor e tonalidade da tinta de

acabamento, fixadas à estrutura através de encaixe. �Parafusos de fixação do tampo, auto-a

-  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa S A

COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA com o valor R$ 17.520,00.

 

    No dia 07/10/2019, às 12:36:01 horas, no lote (29) - CONJUNTO DE MESA

RETANGULAR COM UMA CADEIRA PARA CRIANÇAS DE 5 A 6 ANOS. Mesa para altura

do aluno compreendida entre 1,19  e 1,42, com tampo retangular em MDP ou MDF,

revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão. Estrutura tubular de

aço. Dimensões: Altura da mesa: 59,4 cm, Tampo da mesa para 01 lugar: 45 x 60 cm.

Características: Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revestido na face

superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento

texturizado, na cor CINZA, cantos arredondados. Revestimento na face inferior em chapa de

balanceamento - contra placa fenólica de 0,6mm, lixada em uma face.  Características:

Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados

anatomicamente, pigmentados na cor LARANJA. Dimensões, design e acabamento

conforme projeto. Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em

compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo cinco lâminas internas, -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 22/11/2019, às 12:00:53 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 22/11/2019, às 12:00:53 horas, no lote (29) - CONJUNTO DE MESA

RETANGULAR COM UMA CADEIRA PARA CRIANÇAS DE 5 A 6 ANOS. Mesa para altura

do aluno compreendida entre 1,19  e 1,42, com tampo retangular em MDP ou MDF,

revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão. Estrutura tubular de

aço. Dimensões: Altura da mesa: 59,4 cm, Tampo da mesa para 01 lugar: 45 x 60 cm.

Características: Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revestido na face

superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento

texturizado, na cor CINZA, cantos arredondados. Revestimento na face inferior em chapa de

balanceamento - contra placa fenólica de 0,6mm, lixada em uma face.  Características:

Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados

anatomicamente, pigmentados na cor LARANJA. Dimensões, design e acabamento

conforme projeto. Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em

compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo cinco lâminas internas, -  a
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situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

DECLARO VENCEDOR A EMPRESA ARREMATANTE POR OFERTAR A PROPOSTA

MAIS VANTAJOSA E ATENDER OS REQUISITOS MÍNIMO EXIGIDO NO EDITAL. O

PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO DE RECURSO É IMEDIATA E MOTIVADA, SENDO 30

min. A PARTIR DESTE MOMENTO, SOB O MANTO DO ART.4º, INCISOS XVIII E XX DA

LEI Nº 10.520/02, ART. 26º DO DEC. Nº 10.300/06, E O ITEM 11.2. DO EDITAL. No dia

22/11/2019, às 13:39:50 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 22/11/2019, às 13:39:50 horas, no lote (29) - CONJUNTO DE MESA

RETANGULAR COM UMA CADEIRA PARA CRIANÇAS DE 5 A 6 ANOS. Mesa para altura

do aluno compreendida entre 1,19  e 1,42, com tampo retangular em MDP ou MDF,

revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão. Estrutura tubular de

aço. Dimensões: Altura da mesa: 59,4 cm, Tampo da mesa para 01 lugar: 45 x 60 cm.

Características: Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revestido na face

superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento

texturizado, na cor CINZA, cantos arredondados. Revestimento na face inferior em chapa de

balanceamento - contra placa fenólica de 0,6mm, lixada em uma face.  Características:

Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados

anatomicamente, pigmentados na cor LARANJA. Dimensões, design e acabamento

conforme projeto. Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em

compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo cinco lâminas internas, -  a

situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte:

ADJUDICAMOS POR OFERTAR A PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA

ADMINISTRAÇÃO E ATENDER OS REQUISITOS MÍNIMO EXIGIDO NO EDITAL E SEUS

ANEXOS.

 

    No dia 22/11/2019, às 13:39:50 horas, no lote (29) - CONJUNTO DE MESA

RETANGULAR COM UMA CADEIRA PARA CRIANÇAS DE 5 A 6 ANOS. Mesa para altura

do aluno compreendida entre 1,19  e 1,42, com tampo retangular em MDP ou MDF,

revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão. Estrutura tubular de

aço. Dimensões: Altura da mesa: 59,4 cm, Tampo da mesa para 01 lugar: 45 x 60 cm.

Características: Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revestido na face

superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento

texturizado, na cor CINZA, cantos arredondados. Revestimento na face inferior em chapa de

balanceamento - contra placa fenólica de 0,6mm, lixada em uma face.  Características:

Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados

anatomicamente, pigmentados na cor LARANJA. Dimensões, design e acabamento

conforme projeto. Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em

compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo cinco lâminas internas, -

pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MILAN
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MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA com o valor R$ 14.929,92.

 

    No dia 07/10/2019, às 12:37:05 horas, no lote (30) - CADEIRA PARA REUNIÃO: Cadeira

fixa com braços, espaldar médio, assento e encosto em compensado multilaminado

anatômico, espuma de poliuretano injetada em densidade de 40 a 50kg/m³, com apoio dorso

lombar, com capa de polipropileno anti-alérgico em alta resistência a propagação de rasgos

além de baixa deformação. Solidez à luz classe 5, pilling padrão 5, peso 280/290g/m, base

em aço, pintura em epóxi pó na cor preta, encosto fixo, revestimento em tecido fogo

retardante, na cor azul. Braços fixos e apóia braços em poliuretano. OBS: A cadeira deve

obter a certificação da ABNT 13.962 e ter garantia de 5 (cinco) anos.  Dimensões: Altura do

assento da cadeira ao chão: regulável, Assento da cadeira: 58 cm x 58 cm. -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. No dia 22/11/2019, às 10:50:51 horas, a situação do lote

foi finalizada. 

 

    No dia 22/11/2019, às 10:50:51 horas, no lote (30) - CADEIRA PARA REUNIÃO: Cadeira

fixa com braços, espaldar médio, assento e encosto em compensado multilaminado

anatômico, espuma de poliuretano injetada em densidade de 40 a 50kg/m³, com apoio dorso

lombar, com capa de polipropileno anti-alérgico em alta resistência a propagação de rasgos

além de baixa deformação. Solidez à luz classe 5, pilling padrão 5, peso 280/290g/m, base

em aço, pintura em epóxi pó na cor preta, encosto fixo, revestimento em tecido fogo

retardante, na cor azul. Braços fixos e apóia braços em poliuretano. OBS: A cadeira deve

obter a certificação da ABNT 13.962 e ter garantia de 5 (cinco) anos.  Dimensões: Altura do

assento da cadeira ao chão: regulável, Assento da cadeira: 58 cm x 58 cm. -  a situação do

lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: DECLARO

VENCEDOR A EMPRESA ARREMATANTE POR OFERTAR A PROPOSTA MAIS

VANTAJOSA E ATENDER OS REQUISITOS MÍNIMO EXIGIDO NO EDITAL. O PRAZO

PARA MANIFESTAÇÃO DE RECURSO É IMEDIATA E MOTIVADA, SENDO 30 min. A

PARTIR DESTE MOMENTO, SOB O MANTO DO ART.4º, INCISOS XVIII E XX DA LEI Nº

10.520/02, ART. 26º DO DEC. Nº 10.300/06, E O ITEM 11.2. DO EDITAL. No dia

22/11/2019, às 13:40:05 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 22/11/2019, às 13:40:05 horas, no lote (30) - CADEIRA PARA REUNIÃO: Cadeira

fixa com braços, espaldar médio, assento e encosto em compensado multilaminado

anatômico, espuma de poliuretano injetada em densidade de 40 a 50kg/m³, com apoio dorso

lombar, com capa de polipropileno anti-alérgico em alta resistência a propagação de rasgos

além de baixa deformação. Solidez à luz classe 5, pilling padrão 5, peso 280/290g/m, base

em aço, pintura em epóxi pó na cor preta, encosto fixo, revestimento em tecido fogo

retardante, na cor azul. Braços fixos e apóia braços em poliuretano. OBS: A cadeira deve

obter a certificação da ABNT 13.962 e ter garantia de 5 (cinco) anos.  Dimensões: Altura do

assento da cadeira ao chão: regulável, Assento da cadeira: 58 cm x 58 cm. -  a situação do
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lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: ADJUDICAMOS

POR OFERTAR A PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA ADMINISTRAÇÃO E ATENDER

OS REQUISITOS MÍNIMO EXIGIDO NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

 

    No dia 22/11/2019, às 13:40:05 horas, no lote (30) - CADEIRA PARA REUNIÃO: Cadeira

fixa com braços, espaldar médio, assento e encosto em compensado multilaminado

anatômico, espuma de poliuretano injetada em densidade de 40 a 50kg/m³, com apoio dorso

lombar, com capa de polipropileno anti-alérgico em alta resistência a propagação de rasgos

além de baixa deformação. Solidez à luz classe 5, pilling padrão 5, peso 280/290g/m, base

em aço, pintura em epóxi pó na cor preta, encosto fixo, revestimento em tecido fogo

retardante, na cor azul. Braços fixos e apóia braços em poliuretano. OBS: A cadeira deve

obter a certificação da ABNT 13.962 e ter garantia de 5 (cinco) anos.  Dimensões: Altura do

assento da cadeira ao chão: regulável, Assento da cadeira: 58 cm x 58 cm. -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa V. S. DOS SANTOS

LIVRARIA E PAPELARIA ME com o valor R$ 27.489,54.

 

    No dia 07/10/2019, às 12:36:32 horas, no lote (31) - COLCHONETE PARA SALAS DE

REPOUSO, (Creches I, II, III e Pré escola) nas medidas  de  1,85  cm  de comprimento  x

65  cm de  largura  e  5  cm de espessura,  com  revestimento  externo resistente  em

Kourino  na  cor  azul  real,  que  permita  lavagem  e  secagem  rápida, deverá ser utilizado

nas duas faces. A estrutura interna deve ser feita com lâmina de espuma selada densidade

nominal kg/m³: D - 28; com zíper de acabamento oculto,; espuma de acordo com as normas

ABNT NBR 8537OBS: Os  materiais  constituintes  deverão  possuir  proteção  dupla:

ANTIÁCARO  e ANTIALÉRGICA. O produto deverá possuir certificação do INMETRO.·

Colchonete de lâmina de espuma flexível de poliuretano para uso infantil, com garantia do

fabricante. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 22/11/2019, às

10:56:28 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 22/11/2019, às 10:56:28 horas, no lote (31) - COLCHONETE PARA SALAS DE

REPOUSO, (Creches I, II, III e Pré escola) nas medidas  de  1,85  cm  de comprimento  x

65  cm de  largura  e  5  cm de espessura,  com  revestimento  externo resistente  em

Kourino  na  cor  azul  real,  que  permita  lavagem  e  secagem  rápida, deverá ser utilizado

nas duas faces. A estrutura interna deve ser feita com lâmina de espuma selada densidade

nominal kg/m³: D - 28; com zíper de acabamento oculto,; espuma de acordo com as normas

ABNT NBR 8537OBS: Os  materiais  constituintes  deverão  possuir  proteção  dupla:

ANTIÁCARO  e ANTIALÉRGICA. O produto deverá possuir certificação do INMETRO.·

Colchonete de lâmina de espuma flexível de poliuretano para uso infantil, com garantia do

fabricante. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração

foi o seguinte: DECLARO VENCEDOR A EMPRESA ARREMATANTE POR OFERTAR A

PROPOSTA MAIS VANTAJOSA E ATENDER OS REQUISITOS MÍNIMO EXIGIDO NO
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EDITAL. O PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO DE RECURSO É IMEDIATA E MOTIVADA,

SENDO 30 min. A PARTIR DESTE MOMENTO, SOB O MANTO DO ART.4º, INCISOS XVIII

E XX DA LEI Nº 10.520/02, ART. 26º DO DEC. Nº 10.300/06, E O ITEM 11.2. DO EDITAL.

No dia 22/11/2019, às 13:40:26 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 22/11/2019, às 13:40:26 horas, no lote (31) - COLCHONETE PARA SALAS DE

REPOUSO, (Creches I, II, III e Pré escola) nas medidas  de  1,85  cm  de comprimento  x

65  cm de  largura  e  5  cm de espessura,  com  revestimento  externo resistente  em

Kourino  na  cor  azul  real,  que  permita  lavagem  e  secagem  rápida, deverá ser utilizado

nas duas faces. A estrutura interna deve ser feita com lâmina de espuma selada densidade

nominal kg/m³: D - 28; com zíper de acabamento oculto,; espuma de acordo com as normas

ABNT NBR 8537OBS: Os  materiais  constituintes  deverão  possuir  proteção  dupla:

ANTIÁCARO  e ANTIALÉRGICA. O produto deverá possuir certificação do INMETRO.·

Colchonete de lâmina de espuma flexível de poliuretano para uso infantil, com garantia do

fabricante. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o

seguinte: ADJUDICAMOS POR OFERTAR A PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA

ADMINISTRAÇÃO E ATENDER OS REQUISITOS MÍNIMO EXIGIDO NO EDITAL E SEUS

ANEXOS.

 

    No dia 22/11/2019, às 13:40:26 horas, no lote (31) - COLCHONETE PARA SALAS DE

REPOUSO, (Creches I, II, III e Pré escola) nas medidas  de  1,85  cm  de comprimento  x

65  cm de  largura  e  5  cm de espessura,  com  revestimento  externo resistente  em

Kourino  na  cor  azul  real,  que  permita  lavagem  e  secagem  rápida, deverá ser utilizado

nas duas faces. A estrutura interna deve ser feita com lâmina de espuma selada densidade

nominal kg/m³: D - 28; com zíper de acabamento oculto,; espuma de acordo com as normas

ABNT NBR 8537OBS: Os  materiais  constituintes  deverão  possuir  proteção  dupla:

ANTIÁCARO  e ANTIALÉRGICA. O produto deverá possuir certificação do INMETRO.·

Colchonete de lâmina de espuma flexível de poliuretano para uso infantil, com garantia do

fabricante. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á

empresa INDUSTRIA E COMERCIO COLCHOES ORTHOVIDA LTDA EPP com o valor R$

9.394,71.

 

    No dia 07/10/2019, às 12:36:57 horas, no lote (32) - PLACAS DE TATAME EM EVA -

Descrição: Tatame em placas intertravadas de E.V.A. (etileno-acetato de vinil) com bordas

de acabamento. Dimensões: Tamanho das placas: 1000 mm x 1000 mm, Espessura: 20

mm, Características: Placas de tatame intertravadas e bordas de acabamento,

confeccionadas em E.V.A. (100%), atóxicas, com superfície texturizada, siliconizada,

antiderrapante e lavável; Densidade entre 150 e 180 gramas por centímetro cúbico; Cada

peça deve ser fornecida em conjunto com uma borda de acabamento. Os encaixes devem

proporcionar a junção perfeita das peças; As arestas de bordas e placas devem ser
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uniformes, com corte preciso a 90º em relação ao plano da superfície, isentas de rebarbas e

falhas. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 22/11/2019, às 10:52:46

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 22/11/2019, às 10:52:46 horas, no lote (32) - PLACAS DE TATAME EM EVA -

Descrição: Tatame em placas intertravadas de E.V.A. (etileno-acetato de vinil) com bordas

de acabamento. Dimensões: Tamanho das placas: 1000 mm x 1000 mm, Espessura: 20

mm, Características: Placas de tatame intertravadas e bordas de acabamento,

confeccionadas em E.V.A. (100%), atóxicas, com superfície texturizada, siliconizada,

antiderrapante e lavável; Densidade entre 150 e 180 gramas por centímetro cúbico; Cada

peça deve ser fornecida em conjunto com uma borda de acabamento. Os encaixes devem

proporcionar a junção perfeita das peças; As arestas de bordas e placas devem ser

uniformes, com corte preciso a 90º em relação ao plano da superfície, isentas de rebarbas e

falhas. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi

o seguinte: DECLARO VENCEDOR A EMPRESA ARREMATANTE POR OFERTAR A

PROPOSTA MAIS VANTAJOSA E ATENDER OS REQUISITOS MÍNIMO EXIGIDO NO

EDITAL. O PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO DE RECURSO É IMEDIATA E MOTIVADA,

SENDO 30 min. A PARTIR DESTE MOMENTO, SOB O MANTO DO ART.4º, INCISOS XVIII

E XX DA LEI Nº 10.520/02, ART. 26º DO DEC. Nº 10.300/06, E O ITEM 11.2. DO EDITAL.

No dia 22/11/2019, às 13:40:37 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 22/11/2019, às 13:40:37 horas, no lote (32) - PLACAS DE TATAME EM EVA -

Descrição: Tatame em placas intertravadas de E.V.A. (etileno-acetato de vinil) com bordas

de acabamento. Dimensões: Tamanho das placas: 1000 mm x 1000 mm, Espessura: 20

mm, Características: Placas de tatame intertravadas e bordas de acabamento,

confeccionadas em E.V.A. (100%), atóxicas, com superfície texturizada, siliconizada,

antiderrapante e lavável; Densidade entre 150 e 180 gramas por centímetro cúbico; Cada

peça deve ser fornecida em conjunto com uma borda de acabamento. Os encaixes devem

proporcionar a junção perfeita das peças; As arestas de bordas e placas devem ser

uniformes, com corte preciso a 90º em relação ao plano da superfície, isentas de rebarbas e

falhas. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o

seguinte: ADJUDICAMOS POR OFERTAR A PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA

ADMINISTRAÇÃO E ATENDER OS REQUISITOS MÍNIMO EXIGIDO NO EDITAL E SEUS

ANEXOS.

 

    No dia 22/11/2019, às 13:40:37 horas, no lote (32) - PLACAS DE TATAME EM EVA -

Descrição: Tatame em placas intertravadas de E.V.A. (etileno-acetato de vinil) com bordas

de acabamento. Dimensões: Tamanho das placas: 1000 mm x 1000 mm, Espessura: 20

mm, Características: Placas de tatame intertravadas e bordas de acabamento,

confeccionadas em E.V.A. (100%), atóxicas, com superfície texturizada, siliconizada,
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antiderrapante e lavável; Densidade entre 150 e 180 gramas por centímetro cúbico; Cada

peça deve ser fornecida em conjunto com uma borda de acabamento. Os encaixes devem

proporcionar a junção perfeita das peças; As arestas de bordas e placas devem ser

uniformes, com corte preciso a 90º em relação ao plano da superfície, isentas de rebarbas e

falhas. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa

HELENMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA com o valor R$ 6.277,50.

 

    No dia 07/10/2019, às 12:35:17 horas, no lote (33) - QUADRO MURAL DE FELTRO com

moldura em alumínio anodizado natural fosco, frisado, vista de 20x19mm profundidade;

fundo do quadro  confeccionado em eucatex, 10mm e acabamento em feltro verde.

Dimensões: Altura 120 cm; Largura 90 cm. O produto deverá possuir certificação do

INMETRO. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 22/11/2019, às

10:55:42 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 22/11/2019, às 10:55:42 horas, no lote (33) - QUADRO MURAL DE FELTRO com

moldura em alumínio anodizado natural fosco, frisado, vista de 20x19mm profundidade;

fundo do quadro  confeccionado em eucatex, 10mm e acabamento em feltro verde.

Dimensões: Altura 120 cm; Largura 90 cm. O produto deverá possuir certificação do

INMETRO. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração

foi o seguinte: DECLARO VENCEDOR A EMPRESA ARREMATANTE POR OFERTAR A

PROPOSTA MAIS VANTAJOSA E ATENDER OS REQUISITOS MÍNIMO EXIGIDO NO

EDITAL. O PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO DE RECURSO É IMEDIATA E MOTIVADA,

SENDO 30 min. A PARTIR DESTE MOMENTO, SOB O MANTO DO ART.4º, INCISOS XVIII

E XX DA LEI Nº 10.520/02, ART. 26º DO DEC. Nº 10.300/06, E O ITEM 11.2. DO EDITAL.

No dia 22/11/2019, às 13:40:55 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 22/11/2019, às 13:40:55 horas, no lote (33) - QUADRO MURAL DE FELTRO com

moldura em alumínio anodizado natural fosco, frisado, vista de 20x19mm profundidade;

fundo do quadro  confeccionado em eucatex, 10mm e acabamento em feltro verde.

Dimensões: Altura 120 cm; Largura 90 cm. O produto deverá possuir certificação do

INMETRO. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o

seguinte: ADJUDICAMOS POR OFERTAR A PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA

ADMINISTRAÇÃO E ATENDER OS REQUISITOS MÍNIMO EXIGIDO NO EDITAL E SEUS

ANEXOS.

 

    No dia 22/11/2019, às 13:40:55 horas, no lote (33) - QUADRO MURAL DE FELTRO com

moldura em alumínio anodizado natural fosco, frisado, vista de 20x19mm profundidade;

fundo do quadro  confeccionado em eucatex, 10mm e acabamento em feltro verde.

Dimensões: Altura 120 cm; Largura 90 cm. O produto deverá possuir certificação do

INMETRO. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á
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empresa ATLANTA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP com o valor R$

7.500,00.

 

    No dia 04/10/2019, às 10:32:42 horas, a autoridade competente da licitação - PATRICIA

DAMICO DO NASCIMENTO CRUZ - substitui o Pregoeiro RAIMUNDO NONATO ROCHA

DE LIMA. O motivo da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS

PARTICIPANTES.

 

    No dia 07/10/2019, às 12:44:14 horas, a autoridade competente da licitação - PATRICIA

DAMICO DO NASCIMENTO CRUZ - substitui o Pregoeiro RAIMUNDO NONATO ROCHA

DE LIMA. O motivo da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS

PARTICIPANTES.

 

    No dia 07/10/2019, às 13:01:04 horas, o Pregoeiro da licitação - RAIMUNDO NONATO

ROCHA DE LIMA - desclassificou o fornecedor - KMEIH E SERPA LTDA, no lote (23) -

CONJUNTO MESA E CADEIRA (MESA COM 4 CADEIRAS) PARA CRIANÇAS DE 2 A 4

ANOS, sendo: mesa confeccionadas em tubo industrial de 1 1/4� com soldagem eletrônica

MIG, pintura eletrostática com  tratamento anti-ferruginoso na cor branca, Tampo em MDF

18mm revestido em laminado melamínico amarelo gema (referencia L 189), com bordas

coladas em PVC na cor branca.  Medidas:  Altura da mesa: 54 cm. Tampo da mesa

quadrada para 04 lugares: 70 cm x 70 cm. Cadeira com assento e encosto  revestidos de

laminado melamínico amarelo gema (referencia L 189) e fixados através de rebites POP. A

estrutura será em tubo de ¾ com soldagem eletrônica, pintura eletrostática na cor branca.

Sapatas em polipropileno copolímero, injetados, na mesma cor e tonalidade da tinta de

acabamento, fixadas à estrutura através de encaixe.  �Parafusos de fixação do tampo, auto-

atarrachantes de 3/16� x 3/4�, zincados. Altura do assento da cadeira ao chão: 29 cm. Altura

total: 59 cm. Assento da cadeira: 24 cm x 24 cm. Encosto da cade. O motivo da

desclassificação foi: Desclassifico a empresa KMEIH E SERPA LTDA, a pedido conforme �

Sr. Pregoeiro, venho através deste solicitar desclassificação referente a este lote conforme

já informado via telefone. Pois houve um equívoco em relação ao lance ofertado, pois o

mesmo era referente ao outro lote. Pedimos desculpas pelo transtorno� e por aceita a

justificativa.

 

    No dia 08/10/2019, às 10:31:45 horas, o Pregoeiro da licitação - RAIMUNDO NONATO

ROCHA DE LIMA - desclassificou o fornecedor - MILAN MOVEIS INDUSTRIA E

COMERCIO LTDA, no lote (23) - CONJUNTO MESA E CADEIRA (MESA COM 4

CADEIRAS) PARA CRIANÇAS DE 2 A 4 ANOS, sendo: mesa confeccionadas em tubo

industrial de 1 1/4� com soldagem eletrônica MIG, pintura eletrostática com  tratamento anti-

ferruginoso na cor branca, Tampo em MDF 18mm revestido em laminado melamínico

amarelo gema (referencia L 189), com bordas coladas em PVC na cor branca.  Medidas:
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Altura da mesa: 54 cm. Tampo da mesa quadrada para 04 lugares: 70 cm x 70 cm. Cadeira

com assento e encosto  revestidos de laminado melamínico amarelo gema (referencia L

189) e fixados através de rebites POP. A estrutura será em tubo de ¾ com soldagem

eletrônica, pintura eletrostática na cor branca. Sapatas em polipropileno copolímero,

injetados, na mesma cor e tonalidade da tinta de acabamento, fixadas à estrutura através de

encaixe.  �Parafusos de fixação do tampo, auto-atarrachantes de 3/16� x 3/4�, zincados. Altura

do assento da cadeira ao chão: 29 cm. Altura total: 59 cm. Assento da cadeira: 24 cm x 24

cm. Encosto da cade. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a empresa MILAN

MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, a pedido conforme �Boa Tarde sr. pregoeiro,

venho por meio deste solicitar desclassificação deste item, tendo em vista que foi dado

errado, até ligamos para solicitar exclusão, mas o item logo foi encerrado sem poder exclui-

lo.� e por aceita a justificativa.

 

    No dia 08/10/2019, às 11:34:22 horas, a autoridade competente da licitação - PATRICIA

DAMICO DO NASCIMENTO CRUZ - substitui o Pregoeiro RAIMUNDO NONATO ROCHA

DE LIMA. O motivo da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS

PARTICIPANTES.

 

    No dia 08/10/2019, às 13:48:21 horas, a autoridade competente da licitação - PATRICIA

DAMICO DO NASCIMENTO CRUZ - substitui o Pregoeiro RAIMUNDO NONATO ROCHA

DE LIMA. O motivo da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS

PARTICIPANTES.

 

    No dia 10/10/2019, às 11:24:33 horas, a autoridade competente da licitação - PATRICIA

DAMICO DO NASCIMENTO CRUZ - substitui o Pregoeiro RAIMUNDO NONATO ROCHA

DE LIMA. O motivo da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS

PARTICIPANTES.

 

    No dia 15/10/2019, às 11:49:07 horas, a autoridade competente da licitação - PATRICIA

DAMICO DO NASCIMENTO CRUZ - substitui o Pregoeiro RAIMUNDO NONATO ROCHA

DE LIMA. O motivo da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS

PARTICIPANTES.

 

    No dia 17/10/2019, às 14:12:00 horas, a autoridade competente da licitação - PATRICIA

DAMICO DO NASCIMENTO CRUZ - substitui o Pregoeiro RAIMUNDO NONATO ROCHA

DE LIMA. O motivo da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS

PARTICIPANTES.

 

    No dia 21/10/2019, às 14:29:56 horas, a autoridade competente da licitação - PATRICIA

DAMICO DO NASCIMENTO CRUZ - substitui o Pregoeiro RAIMUNDO NONATO ROCHA
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DE LIMA. O motivo da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS

PARTICIPANTES.

 

    No dia 23/10/2019, às 14:48:15 horas, o Pregoeiro da licitação - RAIMUNDO NONATO

ROCHA DE LIMA - desclassificou o fornecedor - S A COMERCIO E REPRESENTACOES

LTDA, no lote (25) - MESA DE TRABALHO - Descrição: Mesa para professor, em tampo

único, em melamina, com 25mm de espessura, com bordas arredondadas em perfil de PVC,

e acabamento em fita de PVC, sobre estrutura metálica tubular tripé composta por travessas

passa-cabos, com garras nas extremidades e furos para a passagem de cabos, em chapa

de aço, e laterais com coluna e apoio, tipo �mão francesa�, em tubos de aço redondos.

Estrutura em aço, com tratamento anti-ferrugem de decapagem e fosfatização, seguido pelo

processo de pintura eletrostática com  tinta híbrida de epóxi com poliéster em pó, com

secagem em estufa. Deverão possuir duas gavetas com rodízios em metal, e travamento

lateral para segredo. Bandeira frontal em melamina com altura final de 50cm, com bordas

arredondadas em perfil de PVC , e acabamento em fita de PVC. Dimensões:  Altura da

mesa: 75 cm, Tampo da mesa retangular: 120 cm x 60 cm. RECOMENDAÇÕES: Para

fabricação é indispensável seguir projeto executivo, detalhamentos e especificações téc. O

motivo da desclassif icação foi: Desclassif ico a empresa S A COMERCIO E

REPRESENTACOES LTDA  no lote 25, a pedido, conforme �Sr. Pregoeiro, venho pedir a

desclassificação da proposta para o lote 25 no valor de R$ 900,00, pois este foi inserido

incorretamente, tendo sido o valor unitário e não o valor final do lote, sendo o nosso lance

final para o lote 25 de R$ 22.475,00� por aceitar a justificativa.

 

    No dia 23/10/2019, às 14:50:54 horas, a autoridade competente da licitação - PATRICIA

DAMICO DO NASCIMENTO CRUZ - substitui o Pregoeiro RAIMUNDO NONATO ROCHA

DE LIMA. O motivo da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS

PARTICIPANTES.

 

    No dia 25/10/2019, às 14:21:33 horas, a autoridade competente da licitação - PATRICIA

DAMICO DO NASCIMENTO CRUZ - substitui o Pregoeiro RAIMUNDO NONATO ROCHA

DE LIMA. O motivo da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS

PARTICIPANTES.

 

    No dia 29/10/2019, às 13:35:47 horas, o Pregoeiro da licitação - RAIMUNDO NONATO

ROCHA DE LIMA - desclassificou o fornecedor - V. S. DOS SANTOS LIVRARIA E

PAPELARIA ME, no lote (17) - ARMÁRIO PARA PRIMEIROS SOCORROS � Descrição:

Armário suspenso, com duas portas para guarda de medicamentos com armação em

cantoneira 3/4 x 1/8, pintura epóxi na cor branca. Não serão aceitas ondulações, ressaltos,

rebarbas ou imperfeições no acabamento; Deverão ser tratados contra oxidação com fosfato

de zinco e pintados com tinta especial com secagem em estufa. Internamente serão
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acopladas 02 prateleiras em vidro 4mm,transparente. As portas devem possuir pitão para

cadeado; Dimensões: Altura: 150cm, Largura:80cm, Profundidade: 35cm. O motivo da

desclassificação foi: Desclassifico a empresa V. S. DOS SANTOS LIVRARIA E PAPELARIA

ME, no lote 17, por não aceitar negociar no valor estimado pela administração, conforme

item 8.2. inciso III. Serão desclassificadas, ainda, as propostas que: Que após a fase de

lances ou negociação, quando houver, permanecerem com seus preços unitários e total

superiores aos preços atestados pela Administração como sendo os de mercado;.

 

    No dia 29/10/2019, às 14:28:56 horas, a autoridade competente da licitação - PATRICIA

DAMICO DO NASCIMENTO CRUZ - substitui o Pregoeiro RAIMUNDO NONATO ROCHA

DE LIMA. O motivo da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS

PARTICIPANTES.

 

    No dia 30/10/2019, às 13:09:38 horas, a autoridade competente da licitação - PATRICIA

DAMICO DO NASCIMENTO CRUZ - substitui o Pregoeiro RAIMUNDO NONATO ROCHA

DE LIMA. O motivo da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS

PARTICIPANTES.

 

    No dia 31/10/2019, às 13:12:45 horas, a autoridade competente da licitação - PATRICIA

DAMICO DO NASCIMENTO CRUZ - substitui o Pregoeiro RAIMUNDO NONATO ROCHA

DE LIMA. O motivo da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS

PARTICIPANTES.

 

    No dia 01/11/2019, às 14:30:36 horas, a autoridade competente da licitação - PATRICIA

DAMICO DO NASCIMENTO CRUZ - substitui o Pregoeiro RAIMUNDO NONATO ROCHA

DE LIMA. O motivo da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS

PARTICIPANTES.

 

    No dia 05/11/2019, às 14:34:18 horas, a autoridade competente da licitação - PATRICIA

DAMICO DO NASCIMENTO CRUZ - substitui o Pregoeiro RAIMUNDO NONATO ROCHA

DE LIMA. O motivo da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS

PARTICIPANTES.

 

    No dia 07/11/2019, às 11:39:56 horas, a autoridade competente da licitação - PATRICIA

DAMICO DO NASCIMENTO CRUZ - substitui o Pregoeiro RAIMUNDO NONATO ROCHA

DE LIMA. O motivo da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS

PARTICIPANTES.

 

    No dia 08/11/2019, às 12:59:10 horas, a autoridade competente da licitação - PATRICIA

DAMICO DO NASCIMENTO CRUZ - substitui o Pregoeiro RAIMUNDO NONATO ROCHA
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DE LIMA. O motivo da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS

PARTICIPANTES.

 

    No dia 11/11/2019, às 10:37:42 horas, a autoridade competente da licitação - PATRICIA

DAMICO DO NASCIMENTO CRUZ - substitui o Pregoeiro RAIMUNDO NONATO ROCHA

DE LIMA. O motivo da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS

PARTICIPANTES.

 

    No dia 11/11/2019, às 10:41:50 horas, a autoridade competente da licitação - PATRICIA

DAMICO DO NASCIMENTO CRUZ - substitui o Pregoeiro RAIMUNDO NONATO ROCHA

DE LIMA. O motivo da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS

PARTICIPANTES.

 

    No dia 12/11/2019, às 14:19:19 horas, a autoridade competente da licitação - PATRICIA

DAMICO DO NASCIMENTO CRUZ - substitui o Pregoeiro RAIMUNDO NONATO ROCHA

DE LIMA. O motivo da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS

PARTICIPANTES.

 

    No dia 14/11/2019, às 11:47:56 horas, a autoridade competente da licitação - PATRICIA

DAMICO DO NASCIMENTO CRUZ - substitui o Pregoeiro RAIMUNDO NONATO ROCHA

DE LIMA. O motivo da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS

PARTICIPANTES.

 

    No dia 14/11/2019, às 12:54:35 horas, o Pregoeiro da licitação - RAIMUNDO NONATO

ROCHA DE LIMA - desclassificou o fornecedor - H.G.C. TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS

EIRELI- EPP, no lote (25) - MESA DE TRABALHO - Descrição: Mesa para professor, em

tampo único, em melamina, com 25mm de espessura, com bordas arredondadas em perfil

de PVC, e acabamento em fita de PVC, sobre estrutura metálica tubular tripé composta por

travessas passa-cabos, com garras nas extremidades e furos para a passagem de cabos,

em chapa de aço, e laterais com coluna e apoio, tipo �mão francesa�, em tubos de aço

redondos.  Estrutura em aço, com tratamento anti-ferrugem de decapagem e fosfatização,

seguido pelo processo de pintura eletrostática com  tinta híbrida de epóxi com poliéster em

pó, com secagem em estufa. Deverão possuir duas gavetas com rodízios em metal, e

travamento lateral para segredo. Bandeira frontal em melamina com altura final de 50cm,

com bordas arredondadas em perfil de PVC , e acabamento em fita de PVC. Dimensões:

Altura da mesa: 75 cm, Tampo da mesa retangular: 120 cm x 60 cm. RECOMENDAÇÕES:

Para fabricação é indispensável seguir projeto executivo, detalhamentos e especificações

téc. O motivo da desclassificação foi: Desclassificamos a empresa a H.G.C. TAVEIRA

COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP, no item 25 por não atender os itens 6.1, 10.1.4. e

10.1.4.3 do edital �8.1. O critério de julgamento será exclusivamente o de MENOR PREÇO

25/11/2019 Página 90 de 92



POR ITEM/LOTE, sendo que as propostas deverão conter preços unitários e totais para os

itens, sob pena de desclassificação.

 

    No dia 14/11/2019, às 13:06:17 horas, a autoridade competente da licitação - PATRICIA

DAMICO DO NASCIMENTO CRUZ - substitui o Pregoeiro RAIMUNDO NONATO ROCHA

DE LIMA. O motivo da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS

PARTICIPANTES.

 

    No dia 19/11/2019, às 10:09:17 horas, a autoridade competente da licitação - PATRICIA

DAMICO DO NASCIMENTO CRUZ - substitui o Pregoeiro RAIMUNDO NONATO ROCHA

DE LIMA. O motivo da alteração foi o seguinte: Altero o responsável pela licitação,

considerando que o Pregoeiro Raimundo Nonato Rocha de Lima, foi convocado por meio do

Ofício nº 1110/2019/1ª VTJ Vara do Tribunal de Júri- Fórum Criminal, para fazer parte do

corpo de jurados entre os dias 18 a 28 de novembro.

 

    Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa

declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações

detalhadas sobre o andamento do processo.

 

VANIA RODRIGUES DE SOUZA

Pregoeiro da disputa

 

PATRICIA DAMICO DO NASCIMENTO CRUZ

Autoridade Competente

 

JOSINALDO GURGEL PEREIRA

Membro Equipe Apoio

 

SARA MATOS SOARES

Membro Equipe Apoio

 

Proponentes:
22.891.456/0001-21 A4A SOLUCOES E SERVICOS EIRELI

30.328.915/0001-91 AJITA BRINQUEDOS LTDA

09.313.600/0001-84 ALTASMIDIAS COMERCIAL EIRELI EPP

84.558.634/0001-54 ATLANTA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP

10.205.116/0001-10 COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS MOGI MIRIM

06.957.510/0001-38 CRIARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS LTDA

28.854.349/0001-00 DOMINO COMERCIO DE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA

22.025.872/0001-47 EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI

05.258.798/0001-90 H.G.C. TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI- EPP

04.248.928/0001-40 HELENMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA
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07.628.070/0001-38 INDUSTRIA E COMERCIO COLCHOES ORTHOVIDA LTDA EPP

24.845.457/0001-65 ITACA EIRELI

01.527.632/0001-70 KMEIH E SERPA LTDA

14.918.354/0001-24 MEDISYS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME

02.405.020/0001-78 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI

00.300.400/0001-12 MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

03.961.467/0001-96 MULTI QUADROS E VIDROS LTDA. - ME

12.444.829/0001-62 NILZA APARECIDA AZEVEDO - ME

29.642.958/0001-68 NORTE OFFICE PROJETOS & MOBILIARIOS LTDA

26.280.174/0001-49 P R DA SILVA COMERCIO E SERVICOS EIRELI

05.976.162/0001-83 S A COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

28.629.492/0001-06 S. SCHNEIDER - EPP

05.255.167/0001-17 V. S. DOS SANTOS LIVRARIA E PAPELARIA ME

12.185.204/0001-23 VITANET - COMERCIAL LTDA
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