MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA
SECRETARIA DE GESTÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

Processo n° 15.894/2018
Pregão Eletrônico nº. 067/2018
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
A Sra. Carla Renata Hissnauer, na qualidade de Autoridade Competente em exercício, e por
delegação de competência prevista no inciso V do Art. 5º do Decreto Municipal nº. 141/05,
fundamentado nos elementos constantes dos autos do processo da licitação em epígrafe, e
considerando a inexistência de recurso contra os atos do Pregoeiro, em conformidade com o inciso
XX, do artigo 4º da Lei Federal nº. 10.520/02 HOMOLOGA os atos do procedimento licitatório, em
conformidade ao decreto nº. 80/2013, com fulcro no inciso XXII, do Art. 4 da Lei Federal nº.
10.520/02 e Lei 147/2014, acolhendo o julgamento do Pregoeiro, Sr. Edson Carlos Pereira, para as
empresas participantes abaixo discriminadas deixando de homologar os itens 02, 07, 18, 29, e 37 em
virtude das propostas estarem com os valores acima da média da administração, sendo declarados
como fracassados. O item 15 em virtude do descritivo técnico conter falhas, sendo cancelado. Os
itens 10, 14, 19, 20, 22, 24, 30, 35 e 39 pela não apresentação de propostas válidas, sendo declarados
como desertos.
Valor
Marca
Item Unid. Qtd.
Descrição do Objeto
Unitário
ANDADOR DE ALUMINIO ARTICULADO
DOBRAVEL c/ 3 barras leve alumínio
anodizado; tubo de aço; pino; rebite; manopla e
conexões de polipropileno; borracha. tubos de
alumínio anodizado 7/8" - em arco nas laterais,
com manoplas para apoio das mãos; modelo
anb3 base frontal com tubos de alumínio
anodizado ( 1" vertical; 7/8" horizontal); com
01
Unid.
02 tubos de alumínio de 3/4 " e 7/8" na posição Dilepe
R$ 160,00
horizontal, encaixados entre si, com um pino de
pressão para travamento em posição de
abertura, acoplados com parafusos na parte
superior dos tubos de alumínio laterais; tubos
de alumínio anodizado 1" na parte inferior
bases, com 08 furos para regulagem, com pinos
de pressão, com ponteiras de borracha, nas 04
bases.
CADEIRA DE BANHO; COM RODINHAS E
TRAVAS. Cadeira para banho dobrável
indicada para banho e auxilio no vaso sanitário,
para usuários até 100kg em estrutura em aço
carbono, fixa, pintura epóxi-pó, rodas
08
Unid.
01
Dilepe
R$ 353,71
dianteiras e traseiras de 6 com pneus maciços,
freios bilaterais, apoio de pés escamoteável,
apoio de braços removíveis, assento sanitário
com abertura frontal para facilitar a higiene,
encosto em courvin.
CARRO FUNCIONAL PARA LIMPEZA
13
Unid.
02
Perfecta
R$ 576,12
carrinho funcional de limpeza injetado em
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Item

plástico polipropileno, possui saco para
acomodação do saco de lixo em lona de pvc e
rodas em pvc e estrutura em aço carbono
galvanizado. prático e de fácil montagem, pois
é de encaixe.
DIVÃ SOFÁ POLTRONA; MÍNIMO 2
LUGARES quantidade de lugares 2 lugares.
características gerais peso: 39 kg largura: 175
Unid.
04
Artmed
R$ 2.891,99
cm profundidade: 88 cm altura: 85 cm produto
importado: sim contém : 1 sofá 2l peso
suportado: 320 kg
LIXEIRA INOX; CAPACIDADE MÍNIMA
5KG material aço inox e plástico características
gerais balde interno removível higiênica
resistente especificações técnicas lavável em
Unid.
02 lava-louças não. capacidade (l) 5 litros. cor Purimax
R$ 85,00
inox. com pedal inox - 5 l. dimensões lixeira
inox - 5 l. altura 33,00 centímetros largura
23,00
centímetros
profundidade
24,00
centímetros
Itens acima: SALVI, LOPES E CIA. LTDA. – ME. – CNPJ. 82.478.140/0001-34
Unid.

Qtd.

03

Unid.

05

04

Unid.

04

Descrição do Objeto
ARMÁRIO AÇO; COM MAÇANETA E
FECHADURA altura: 1,90m largura: 0,90m
profundidade: 0,40m quantidade de bandeja:
04 peso suportado por bandeja: 40kg sistema
de fechamento: fechadura com 02 chaves
possui 03 bandejas com posição regulável.
arquivo de aço; mínimo 4 gavetas com trilho
telescópico produto totalmente montável
estrutura em chapa 26 e 24 (0,45mm e
0,60mm) corpo das gavetas em galvalume
chapa 26 (0,45mm) frente das gavetas em
aço chapa 26 (0,45mm)30 a 40 pastas ou
25kg por gaveta desliza por trilhos
corrediças com esferas porta etiquetas
estampado na frente da gaveta puxador
estampado na frente da gaveta com perfil em
pvc fechadura tipo yale com 2 chaves e
fechamento
simultâneo
das
gavetas
acompanha kit pé regulável gabinete e frente
das gavetas: pintura eletrostática a pó (tinta
híbrida) na cor cinza cristal pintura em
esmalte sintético nas demais cores
dimensões altura: 136,2 cm largura: 47,0 cm
profundidade: 57,0 cm
-2-

Marca

Valor
Unitário

Lunasa

R$ 408,00

Lunasa

R$ 515,47
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Unid.

02

17

Unid.

01

25

Unid.

01

32

Unid.

01

caixa acústica - mínimo de
100w;
bluetooth; entradas usb; opcional rádio fm am; preferencialmente entradas para guitarra
e auxiliar, entrada usb conexões microfone
guitarra características gerais- reproduz mp3
/ wma - bluetooth v2.1 - 2 entradas usb para
reprodução de músicas - entrada para
microfone com controle de volume - entrada
para guitarra - entrada auxiliar de áudio
mono pc/aux in (p2) - rádio fm com sintonia
digital - funções program / repeat (one,
folder, all) / random - controle de eco para
microfone - controle de graves e agudos navegação em pastas (botões folder 10+ /
10) - flash lights com 5 modos de
iluminação - led indicador de carga de
bateria - display lcd com backlight azul bivolt automático potência 100w com
bluetooh sim especificações técnicas
material da caixa compensado estampado
tensão/voltagem bivolt automático conteúdo
da embalagem - caixa acústica - cabo de
força - manual do usuário.
DVD PLAYER; ENTRADA USB recursos
entrada usb 2.0: permite visualizar fotos e
escutar músicas de mp3 player, pen drive e
mp4. reprodutor de mídias: reproduz as
mídias cd saída hdmi: melhor qualidade de
som e imagem para a diversão de toda a
família. especificações técnicas: reproduz
mídias cd saída hdmi. saída de áudio e vídeo
composto. funções zoom entrada usb 2.0,
reproduz formatos wma / mp3 / jpeg / mpeg.
idioma do menu em 2 idiomas inglês
controle remoto. modo stand-by. bivolt
automático.
FURADEIRA DE IMPACTO; MÍNIMO
DE 600W especificações: potência: 650
watts rotação sem carga: 0 a 3.150 rpm
mandril: 1/2" - 13 mm velocidade variável e
reversível capacidade de perfuração: de
perfuração em concreto 13 mm de
perfuração em madeira 25 mm de perfuração
em aço 10 mm itens inclusos: limitador de
profundidade
chave
de
mandril
empunhadura kit com 5 brocas para concreto
(4-8-6-8 e 10 mm).
SMART TV LED 60''; FULL HD; COM
-3-

Ecopower

R$ 394,00

Ecopower

R$ 183,90

Mondial

R$ 468,00

Philco

R$ 5.358,00
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Unid.

01

CONVERSOR DIGITAL; ENTRADAS
MÍNIMAS 3 HDMI, 3 USB; OPCIONAL
WI-FI tipo de tv smart tv tecnologia da tela
led polegadas 60" resolução ultra hd 4k taxa
de atualização 120hz recursos de vídeo
decoder h.265: assista a conteúdos ultra hd
4k direto da internet (netflix/youtube).
ajustes da tela: 16:9, just scan, definir por
programa, 4:3, zoom, cinema zoom 1 modos
de imagem: vivo, foto, padrão, eco, cinema,
torcida, jogos, isf expert temperaturas de
cor: quente / frio / médio dtv conversor
digital integrado tru-ultra hd engine
resolução: ultra hd 4k (3840 x 2160) 4k
upscaler formato da tela: 16:9 painel ips:
sim frequência do painel: 120hz local
dimming hdr10 ultra luminância wide color
gamut 84% dci recursos de áudio sistema de
som: 2.0 ch potência: 20w rms ultra
surround modo smart sound estéreo/sap
potência do áudio (rms) 20 quantidade de
entradas usb 2 local das entradas usb 2
entradas traseiras quantidade de entradas
hdmi 4 local das entradas hdmi 3 entradas
traseiras processador quad core outras
conexões conector de entrada: força, usb,
hdmi, antena/cabo, componente/composto,
lan, saída de áudio óptico. conexão internet:
via lan (cabo) ou wi-fi (integrado)wi-fi wi-fi
integrado conversor digital integrado sim
pip (picture in picture) não timer on/off sim
sleep timer sim closed caption sim principais
aplicativos youtube, netflix, amazon prime,
globo play, looke, fox play consumo (kw/h)
160w conteúdo da embalagem tv lg base e
parafusos de fixação cabo de força (padrão
abnt) organizador de cabos manual do
usuário controle remoto pilhas aaa
certificado isento dimensões aproximadas do
produto - cm (AxLxP) 83,8x134,5x33,6cm
PROJETOR MULTIMÍDIA mínimo 2200
LUMENS; BIVOLT; entradas mínimas
hdmi, vga, av-rca, ycbcr, usb, etc formato
de exibição 4:3 tecnologia 3lcd compatível
com hdtv sim características gerais método
de projeção: frontal / traseira / montada no
teto resolução nativa: svga (800 x 600)
resoluções suportadas: vga / svga / xga /
-4-
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R$ 1.824,00
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wxga / wxga+ / sxga / sxga+ reprodução de
cores: até 1.07 bilhões de cores aspecto /
formato de exibição / formato tela: 4:3
nativo (suporta 16:9 e 16:10) vida útil da
lâmpada: 5000 horas (modo normal) / 10000
horas (modo eco) sistema de som embutido
/ alto-falantes: 5w (embutidos) idiomas do
menu: japonês / inglês / francês / alemão /
italiano / espanhol / português / chinês
simplificado / chinês tradicional / coreano /
russo / sueco / norueguês / finlandês /
dinamarquês / búlgaro / holandês / polonês /
húngaro / tcheco / eslovaco / romeno / croata
/esloveno / ucraniano / catalão / grego /
turco / árabe / hebreu / tailandês / indonésio
/ malaio / vietnamita / hindi / persa) lentes
tipo: foco manual / zoom óptico índice de
projeção / throw ratio: 1,45 - 1,96 distância
de projeção: 0,88 - 10,44 metros (100" a 3m
de distância) tamanho da imagem: 22" 350" (polegadas) foco: manual zoom: 1 1.35 (óptico) interfaces / conexões entradas:
hdmi x 1, computador : vga rgb (d-sub 15pinos) x 1, s-vídeo: mini din x 1, vídeo
composto: rca (amarelo) x1, usb tipo a x
1(memoria usb, wi-fi), usb tipo b x 1 (usb
display, mouse, controle), áudio: rca x 2
(vermelho/branco), controle: rs-232 x 1,
áudio (estéreo mini jack)x 2 saídas: vga
(mini d-sub 15 pin) x 1 - monitor out, audio
(stereo mini jack) x1 hdtv ready, conexão
para pc, conexão para dvd, conexão rgb,
conexão hdmi, conexão usb, conexão vídeo,
conexão vídeo componente, conexão vídeo
composto compatibilidade de vídeo (sinal de
entrada) digital: ntsc / ntsc4.43 / pal / pal-m
/ pal-n / pal60 / secam analógico: 480i /
480p / 576i / 576p / 720p / 1080i / 1080p
correção de trapézio vertical (+/- 30 graus) automático horizontal (+/- 30 graus) manual especificações técnicas resolução
800 x 600 (svga) luminosidade 2700 ansi
lumens contraste 10.000:1 conexão dvi não
conexão hdmi sim conexão rgb sim conexão
s-vídeo sim conexão usb sim conexão vídeo
componente sim conexão vídeo composto
sim potência da lâmpada 200w uhe (e-torl)
consumo de energia 284w (modo normal) /
-5-
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Item

208w (modo eco) sistema de cor ntsc / pal /
secam cor branco tensão/voltagem bivolt
SUPORTE DE PAREDE FIXO; PARA
TVS 32 A 63 POLEGADAS suporte: para
tv de 32 a 63; suporte articulado de 3
movimentos: horizontal de ate 180°, vertical
e de profundidade; permite inclinação
Unid.
02
Ordeço
R$ 139,90
vertical de ate 5 niveis; peso suportado: 40
kg de peso maximo sustentado; furado:
furação padrão vesa: 600x400mm; distância
da parede: 6,0 x 70 cm (min-max); material:
produzido em aço; facil instalação.
VENTILADOR DE PAREDE; MÍNIMO
60CM; 3 pás hélices em plástico de
engenharia: além de fortes, são leves e
aumentam a vida útil do motor. oscilação
horizontal: proporciona um fluxo de ar
melhor distribuído por todo o ambiente.
regulagem de inclinação manual: pode ser
ajustada de acordo com a necessidade.
Unid.
04 pintura eletrostática: grade com pintura de
Ventisol
R$ 178,25
alta resistência. chave cv3: acompanha
chave de controle deslizante de velocidade.
chave: velocidade regulável deslizante
medidas: 615x165x600 cxlxa - mm peso:
2,500 kg selo: procel a grade preta. tensão:
220v 1400 rpm potência: 147w diâmetro
grade: 600mm diâmetro da hélice: 530mm
equipado com protetor térmico.
Itens acima: JS SIMÕES EIRELI – ME. – CNPJ. 26.981.059/0001-00
Unid.

Qtd.

Descrição do Objeto

Marca

Valor
Unitário

BATEDEIRA PLANETÁRIA - mínimo 3L
400W são 8 velocidades. Conteúdo da
embalagem 1 batedeira, 3 batedores, 1
05
Unid.
01 tampa de tigela e 1 espátula características
Cadence
R$ 750,00
gerais ambientes cozinha material: plástico
descrição do tam.: 11x31x31xcm tipo:
elétrica
Itens acima: AGNUS COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI
CNPJ. 14.676.091/0001-94
Item
06

Unid.
Unid.

Qtd.

Descrição do Objeto

Marca

Valor
Unitário

01

bebedouro; compressor; com 2 torneiras de
pressão em latão cromado; ajuste de
temperatura
automática;
atendimento

Masterfrio

R$ 1.011,79
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Unid.

02

23

Unid.

01

mínimo de 20 pessoas; certificação: inmetro
bebedouro em aço inox. água filtrada natural
e gelada de qualidade em um único
reservatório. acompanha filtro (externo) de
fácil instalação, aparador de água frontal em
chapa de aço inox com dreno. bebedouro em
aço inox. água filtrada natural e gelada de
qualidade em um único reservatório.
acompanha filtro (externo) de fácil
instalação, aparador de água frontal em
chapa de aço inox com dreno. comprimento
32 cm altura 125 cm profundidade 54 cm
medidas aproximadas
estabilizador 1000va; bivolt
auto
diagnóstico de partida: faz a análise previa
da rede elétrica antes de liberar a saída.
quando existe uma queda de energia no
retorno ela pode vir a níveis altos e queimar
o computador. partida com cruzamento no
zero: aumenta a vida útil do computador
pois ele somente será energizado quando a
tensão instantânea estiver igual a zero (evita
ser ligado no pico de tensão). aplicação
eletrodoméstico; e acusticos em geral
aplicação eletrodomésticos em geral
frequencia 50/60hz número de tomadas 6
tomadas potenciia 1000va pro tensao surtos
de tensao sobrecarga e sub/sobretensao
(desligamento e rearme automático na saída)
tensão entrada bivolt - 115/220v (sele?
automática) tensão saída 115v.
fogão elétrico; 4 bocas acendimento
automático
número
de
bocas
4
características gerais porta full glass. timer.
grill elétrico: assa, doura e gratina os
alimentos pelo tempo determinado no timer.
trava deslizante do vidro interno do forno:
facilita a remoção do vidro interno da porta
do forno, auxiliando a limpeza completa do
produto. prateleiras reguláveis e deslizantes:
1 prateleira manual e 1 deslizante. mesa sem
furação e botões removíveis. grades e nichos
individuais. com proteções de silicone que
evitam riscos na mesa inox. porta do forno
removível. puxadores de aço. painel na mesa
e grafismo a laser. queimador tripla-chama.
forno autolimpante. todos os queimadores
selados. acendimento automático: ignição
-7-

Tsshara

R$ 170,90

Braslar

R$ 1.876,00
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Item

09

11

rápida, fácil e segura, sem riscos de
queimaduras. sistema bloqueia gás: válvula
de segurança que corta o gás do forno em
caso de vazamento. timer sim - sonoro
botões removíveis sim forno autolimpante
sim luz no forno sim prateleiras do forno 1
prateleira manual e 1 prateleira deslizante
grill no forno sim - elétrico estufa não
especificações
técnicas
aproximadas
capacidade do forno (litros) 69,5 eficiência
energética a tensão/voltagem bivolt potência
dos queimadores potência grill (w) 1480
(110v)/1120 (220v) potência queimadores
rápidos (w) 2700 potência queimadores
semirrápidos
(w)
2000
potência
queimadores tripla-chama (w) 3300 potência
queimador forno (w) 2100 potência lâmpada
forno* (w) 25 consumo de energia a (menos
25% de consumo).
GUARDA VOLUMES DE AÇO; com no
mínimo 20 portas; quantidade de portas: 20
cor: cinza padrão chapa: 26 / 0,45mm
medida das portas/ vãos: 036alt x 027larg
sistema
de
ventilação:
veneziana
Unid.
01 fechamento: pistão para cadeado quantidade
Lunasa
R$ 877,00
de cabides por porta: 0 pés removíveis: não
desmontável: não (exceto portas que podem
ser trocadas). pintura: epóxi pó altura:
198cm largura: 126cm profundidade: 042
cm peso: 50kg
Itens acima: JHONATAN BAGATOLI – EPP – CNPJ. 22.992.632/0001-11
Valor
Marca
Unid. Qtd.
Descrição do Objeto
Unitário
cadeira executiva giratória com braço
reguláveis modelo executiva material
assento e encosto em tecido com densidade
Unid.
07 45, estrutura de nilon e ferro descrição do Forte Rocha
R$ 475,00
tamanho altura: 95 cm largura: 62 cm
profundidade: 55,5 cm peso suportado (kg)
100 altura do assento até o chão (cm) 41
CADEIRA LONGARINA; mínimo 3
lugares descrição cadeira longarina 3 lugares
- preto - tcl03 cadeira tipo longarina com
três assentos e base fixa. assento e encosto
Unid.
03
Forte Rocha
R$ 740,00
com estrutura em aço perfurado e
estofamento revestido em material sintético
de pvc. dados técnicos braço em aço
cromado com formato anatômico. peso
-8-
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Item

26

Item

máximo recomendado por assento 150 kg.
comprimento total 180 cm. largura 68 cm.
altura até o chão 80cm. cor preto.
MESA PARA ESCRITÓRIO quantidade de
gavetas não possui características gerais
moderno mdp acabamento em bp espaço
para impressora estilo moderno quantidade
de portas não possui quantidade de gavetas 0
Unid.
06
Forte Rocha
R$ 310,00
especificações técnicas cor predominante
branco marrom bege conteúdo da
embalagem - 1 mesa para escritório
acabamento bp material mdp altura (cm)
74,5 largura (cm) 163 profundidade (cm) 60.
Itens acima: A.C. DOS SANTOS MÓVEIS – ME.- CNPJ. 12.517.378/0001-46
Unid.

Qtd.

Descrição do Objeto

Marca

Valor
Unitário

GELADEIRA/REFRIGERADOR duplex; 2
portas; frost free - características sistema de
refrigeração frost free cor branco pés
reguláveis porta reversível não potência 160
w congelamento rápido sim portas 3 adega
não dispenser interno de gelo sim dispenser
Unid.
01
Consul
R$ 4.602,00
na porta externo de água não dispenser na
porta externo de gelo não acima de 400
litros sim voltagem 220 v altura 185.9 cm
largura 82,9 cm comprimento 75 cm
dimensões aproximadas da embalagem
(axlxc) 191x87x81 cm peso 108 kg
Itens acima: RPA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. – ME.
CNPJ. 25.384.886/0001-45
Unid.

Qtd.

28

Unid.

02

36

Unid.

06

Descrição do Objeto
HD EXTERNO 1TB capaz de armazenar
até: 285 mil fotos digitais, ou 263 mil
arquivos de música digital, ou 820
downloads de filmes digitais. cada disco
rígido portátil canvio basics 3.0 incluir um
sensor de choque interno e tecnologia de
carregamento de rampa para ajudar a manter
seu drive seguro. especificação: 1tb
interface: usb 3.0 taxa de transferência: até 5
gb / s velocidade de rotação: até 5400 rpm
tempo médio de busca: 12ms cache do
buffer: 8mb.
MOUSE ÓPTICO wireless sim alimentação
pilha aa sistemas compatíveis cabo retrátil
-9-

Marca

Valor
Unitário

Seagate

R$ 350,30

Logitech

R$ 56,93
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Item

33

não bullet superior 1 sem fio 2,4 ghz alcance
de até 10 m; bullet meio 2 nano transmissor;
roda de rolagem (scroll) sim bullet inferior 3
tecnologia óptica.
TELA DE PROJEÇÃO; elétrica; mínimo
120 polegadas especificações técnicas:tecido tipo matte white (tela branca com
fundo preto);- superfície de projeção com
ganho 1,1 vezes no brilho;- estojo metálico
com pintura eletrostática, na cor branca;
parada em qualquer ponto do abrir/fechar da
Unid.
01
TES
R$ 1.332,69
tela; acionamento por controle remoto multifuncional motor tubular acoplado silencioso
(para movimentação do tecido da tela);
controle remoto com e sem fio; tensão de
alimentação: 220v; área de projeção (a x l):
183,00 x 244,00cm. tela de projeção |
elétrica | 120 polegadas | 120 csr.
Itens acima: V.P. SILVA BRINQUEDOS – ME. – CNPJ. 18.448.863/0001-91
Unid.

Qtd.

Descrição do Objeto

Marca

Valor
Unitário

MESA DE REUNIÃO; med. 2,0 x 0,90
moderna e funcional para decorar seu
ambiente. cor carvalho escala de brilho Escritório &
Unid.
01
R$ 589,00
fosco estrutura 100% mdp 15 mm
CIA.
acabamento u.v. necessita montagem sim
altura 75.00 largura 220.00 prof. 91.00
Itens acima: I J LANZA MÓVEIS EIRELI – EPP – CNPJ. 28.235.556/0001-86
Porto Ferreira, 17 de dezembro de 2018.

Carla Renata Hissnauer
Autoridade Competente
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