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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES

QUADRO DE VENCEDOR

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 09.00266/2019

PREGÃO ELETRÔNICO: 127/2019

EMPRESA: V.S DOS SANTOS LIVRARIA E PAPELARIA

CNPJ: 05.255.167/0001-07

ENDEREÇO (Rua, n.º, bairro, cidade e estado): RUA CACOAL Nº 2432 – BNH – ARIQUEMES  - RONDÔNIA

TELEFONE/FAX: 69 3536 – 6063  69 9252 – 9883  69 8408 – 3408

E-MAIL:

REPRESENTANTE: VALQUIRIA SOUZA DOS SANTOS

CPF: 389.629.502-00

LOTE ESPECIFICAÇÃO UND QUANT. VALOR TOTAL ESTIMADO MARCA

4 UND 8 R$ 3.118,33 R$ 24.946,64 R$ 3.118,00 R$ 24.944,00 R$ 2,64 0,01%

7 UND 8 R$ 2.282,93 R$ 18.263,44 R$ 2.282,00 R$ 18.256,00 R$ 7,44 0,04%

vscolp@hotmail.com

VALOR 
UNITÁRIO 
ESTIMADO

VALOR UNITÁRIO 
LICITADO

VALOR TOTAL  
LICITADO POR ITEM

ECONOMIA POR ITEM 
GERADA NO PREGÃO

PERCENTUAL DE ECONOMIA POR 
ITEM

ITENS EXCLUSIVOS PARA ME E EPP VALORES ATÉ R$ 80.000,00
EM ATENDIMENTO A LEI 123/2006 E SUAS ALTERAÇÕES, CONFORME ART. 48, INCISO I.

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 acondicionados em bucha metálica que permita substituição. Para o caso de 
utilização de cordas trançadas em poliéster, a fixação deverá ser executada através de 
ganchos ou sistema similar que impeça o desgaste as cordas, devido ao atrito. Parafusos de 
fixação a base do tipo parabolt em aço galvanizado, medindo ⅜”x3”. Cadeira de balanço em 
aço carbono com tubo de 1" com parede de 2mm, com encosto sem emendas entre o assento 
e o encosto ou em polietileno rotomoldado (composto com aditivo antiestático e aditivo anti-
UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), 
garantindo a cor e a resistência do produto) com barra de segurança móvel e assento com 
encosto. Flange com quatro furos em cada pé de sustentação para permitir a fixação do 
equipamento através de parafusos sob base de concreto. A pintura deverá ser eletrostática 
em pó, em tinta poliéster, com espessura mínima de 70 micrômetros. Os produtos deverão ser 
montados/soldados através de processo MIG/TIG, proporcionando acabamento livre de 
arestas, rebarbas e saliências. Todos os tubos utilizados na fabricação dos produtos deverão 
ter seu topo fechado com tampa metálica soldada, sendo proibido o uso de ponteiras plásticas 
para este acabamento. A superfície metálica do balanço deverá receber tratamento anti-
corrosão através do processo de fosfatização. Os parafusos de fixação à base do tipo 
parabolt deverão acompanhar os produtos. GARANTIA: Mínima de um ano a partir da data de 
entrega, contra defeitos de fabricação e pigmentação/coloração de peças.

KIDSPERTA BALANÇO 
AMERICANO 4 
LUGARES

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). Características: Cadeira dobrável, com 
estrutura tubular de seção circular em aço carbono;  Assento e encosto acolchoados com 
espuma revestida de lona vinílica laminada com tecido; Braços ou dispositivo para proteção 
lateral; Bandeja em (PP) polipropileno injetado, na cor BRANCA, removível ou articulada;  
Apoio para os pés em (PP) polipropileno injetado, removível ou articulado; Sapatas 
antiderrapantes. A cadeira pode alternativamente ser dotada de dois rodízios, desde que 
estes possuam freios; Cinto tipo suspensório; Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó 
híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 
40 micrometros na cor CINZA. RECOMENDAÇÕES:   Os materiais e superfícies das partes 
acessíveis devem atender aos requisitos da ABNT NBR 300-3;  Bordas expostas e partes 
salientes devem ser arredondadas ou chanfradas e isentas de rebarbas e arestas vivas, 
conforme ABNT NBR 300-1;  Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento  
antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa  salina de no 
mínimo 300 horas;   Soldas devem possuir superfície lisa e homogênea,  não devendo 
apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias.   Todos os encontros de tubos 
devem receber solda em todo o perímetro da união; Todas as extremidades de perfis 
tubulares devem ser tamponadas. Dimensões: Comprimento: 185cm; Largura: 65cm; 
Espessura: 05cm. Características: Revestimento em material têxtil plastificado, “atóxico”, ref. 
“CORINO”, na cor AZUL REAL, impermeável, com acabamento em costura simples e 
acabamento em cadarço impermeável; Espuma com densidade nominal Kg/m³: D-20. Norma 
ABNT NBR 8537 RECOMENDAÇÕES: Para fabricação é Indispensável atender às 
especificações técnicas específicas para cada material.

PHOENIX BABY 
POLTRONA LETICIA 

C/PUFF
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11 UND 36 R$ 233,94 R$ 8.421,84 R$ 94,86 R$ 3.414,96 R$ 5.006,88 59,45%

14 UND 31 R$ 801,67 R$ 24.851,77 MILLA MI 229 GIR R$ 496,77 R$ 15.399,87 R$ 9.451,90 38,03%

15 UND 6 R$ 635,00 R$ 3.810,00 PANDIN APOF4TCMSL R$ 590,99 R$ 3.545,94 R$ 264,06 6,93%

23 CONJ 86 R$ 850,98 R$ 73.184,28 R$ 604,52 R$ 51.988,72 R$ 21.195,56 28,96%

30 UND 78 R$ 766,23 R$ 59.765,94 MILLA M 242 S R$ 352,43 R$ 27.489,54 R$ 32.276,40 54,00%

VALOR TOTAL : R$ 145.039,03

VALOR TOTAL DOS LOTES ESTIMADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO ............................... R$ 213.243,91

DUZENTOS E TREZE MIL, DUZENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS

VALOR TOTAL DOS LOTES A SER CONTRATADO .................................................. R$ 145.039,03

CENTO E QUARENTA E CINCO MIL, TRINTA E NOVE REAIS E TRÊS CENTAVOS

ECONOMICIDADE GERADA NO PREGÃO ........................................................... R$ 68.204,88

SESSENTA E OITO MIL, DUZENTOS  E QUATRO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS

PERCENTUAL DE ECONOMIA COM BASE NO VALOR TOTAL DOS LOTES A SEREM CONTRATADOS % 31,98%

TRINTA E UM VIRGULA NOVENTA E OITO CENTAVOS

Porto Velho – RO, 21 de novembro de 2019.

LUDSON NASCIMENTO DA COSTA NOBRE

EQUIPE DE PREGÕES

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. 

PLASUTIL/PRATICA 
PEDAL 50L

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 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 é indispensável seguir projeto executivo, 
detalhamentos e especificações técnicas.  Todas as partes metálicas devem ser unidas entre 
si por meio de solda, configurando uma estrutura única, devendo receber tratamento 
antiferruginoso. Eliminar rebarbas, respingos de solda, esmerilhar  juntas e arredondar cantos 
agudos. Todas as unidades deverão obter o Selo Identificador de Controle de Qualidade do 
fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos. 20x19mm profundidade 
própria para facilitar trocas  do conteúdo interno; fundo do quadro confeccionado em eucatex, 
10mm. Dimensões: Altura 120 cm, Largura 300 cm.
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 cadeira: 24 cm x 16 cm. O produto deverá possuir cerificação do INMETRO; 
Garantia Mínima de 2 (dois) anos pelo fabricante e Assistência Técnica em Porto Velho.

MOVEIS ANDRIEI 
MA005

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.


