MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA
SECRETARIA DE GESTÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

Processo n° 17.304/2018
Pregão Eletrônico nº. 073/2018

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 04, 08, 16 e 21 pela não
apresentação de propostas válidas, sendo declarados como desertos.
Valor
Valor
Marca
Item Unid. Qtd.
Descrição do Objeto
Unitário
Total
Armário Aéreo com 3 portas e
uma prateleira interna para
perfeito acondicionamento de
mantimentos e/ou louças. Possui
puxadores em ABS com
acabamento metalizado além de
excelente sistema de fixação
com parafusos e buchas.
Composição/Material:
Aço
Pintura/Revestimento: Pintura
Escritório
01
Unid.
01 eletrostática a pó Cor: Branco.
R$ 350,97
R$ 350,97
& Cia.
Gavetas com corrediças: Não
possui
Porta:
Sim
Compartimentos: 1 Prateleiras: 1
Rodízios: Não Conteúdo da
Embalagem:
1
Armário
Dimensões aproximadas do
produto
(cm)
AxLxP:
55x105x28cm Peso líquido
aproximado do produto (kg):
11kg
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Armário baixo com 2 portas.
Dimensões: largura: 800 mm
profundidade: 500 mm altura:
730 mm especificações técnicas:
tampo em madeira aglomerada
com resina fenólica, com
partículas de granulometria fina
de 18 mm de espessura,
revestido
com
laminado
melamínico, de baixa pressão
em ambas as faces, encabeçado
com bordas retas e fita pvc 2,5
mm a 3,0 mm na parte frontal e
nas demais arestas com bordas
retas e fita de pvc de 1,5 mm
com alta resistência a impactos
na cor do laminado, coladas pelo
sistema hot-melt. Corpo em
madeira aglomerada com resina
fenólica com partículas de
granulometria fina de 18 mm de
espessura
revestido
com
laminado melamínico de baixa
pressão
ambas
as
faces,
encabeçado com bordas retas e
fita pvc com espessura mínima
de 1 mm de alta resistência a
impactos, coladas pelo sistema
hot-melt. Portas em madeira
aglomerada com resina fenólica,
com partículas de granulometria
fina de 18 mm de espessura,
revestido
com
laminado
melamínico, de baixa pressão
em ambas as faces, com bordas
retas e fita pvc com espessura
mínima de 1 mm altamente
resistente a impactos, colada
pelo sistema hot-melt, com
dobradiças em aço de alta
resistência,
automática,
regulagem horizontal livre e
ajuste lateral integrado, com
ângulo de abertura de 270o, com
sistema de alojamento interno na
madeira para um melhor
acabamento ao móvel e para
gerar maior espaço interno do
-2-
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R$ 637,00

R$ 637,00
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mesmo. Tranca das portas com
trinco metálico na porta direita,
fixado através de bucha metálica
e parafuso. Dobradiça com
diâmetro 35 mm para portas de
armários confeccionada em aço
de alta resistência, automática,
que permite fechamento suave
da porta, com amortecedor
integrado
à
dobradiça,
impedindo
as
tradicionais
pancadas da porta ao fechar.
Puxadores metálicos embutidos
em forma retangular na cor prata
fosco. Fechadura da porta com
chave frontal, alma interna em
aço de alta resistência ao torque.
Armário com fundo inteiriço e
prateleira
em
madeira
aglomerada com resina fenólica,
com partículas de granulometria
fina de 18 mm de espessura,
fundo revestido com laminado
melamínico de baixa pressão em
ambas as faces. Prateleira
encabeçada com bordas retas e
fita pvc com espessura mínima
de 1 mm de alta resistência a
impactos, coladas pelo sistema
hot-melt. Rodapé metálico em
tubo de aço sae 1020 (20 x 50
mm),
com
tratamento
anticorrosivo e antiferruginoso,
com acabamento em pintura
eletrostática na cor preta de alta
resistência a abrasão e impactos,
com secagem em estufa e
instalação de sapata reguladora
de nível. Garantia mínima de 05
anos.
Armário de madeira alto
fechado - largura: 800 mm
profundidade: 500 mm altura:
1570 mm tampo em madeira
aglomerada com resina fenólica,
com partículas de granulometria
fina de 18 mm de espessura,
revestido
com
laminado
-3-
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& Cia.

R$ 930,00

R$ 930,00
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melamínico, de baixa pressão
em ambas as faces, encabeçado
com bordas retas e fita pvc 2,5
mm a 3,0 mm na parte frontal e
nas demais arestas com bordas
retas e fita de pvc de 1,5 mm
com alta resistência a impactos
na cor do laminado, coladas pelo
sistema hot-melt. Corpo em
madeira aglomerada com resina
fenólica, com partículas de
granulometria fina de 18 mm de
espessura,
revestido
com
laminado melamínico de baixa
pressão
ambas
as
faces,
encabeçado com bordas retas e
fita pvc com espessura mínima
de 1 mm de alta resistência a
impactos, coladas pelo sistema
hot-melt. Portas em madeira
aglomerada com resina fenólica,
com partículas de granulometria
fina de 18mm de espessura,
revestido
com
laminado
melamínico, de baixa pressão
em ambas as faces, com bordas
retas e fita pvc com espessura
mínima de 1 mm altamente
resistente a impactos, colada
pelo sistema hot-melt, com
dobradiças em aço de alta
resistência,
automática,
regulagem horizontal livre e
ajuste lateral integrado, com
ângulo
de
abertura
de
270º com sistema de alojamento
interno na madeira para um
melhor acabamento ao móvel e
para gerar maior espaço interno
do mesmo. Tranca das portas
com trinco metálico na porta
direita, fixado através de bucha
metálica e parafuso. Dobradiça
com diâmetro 35 mm para portas
de armários confeccionada em
aço
de
alta
resistência,
automática,
que
permite
fechamento suave da porta, com
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amortecedor
integrado
à
dobradiça,
impedindo
as
tradicionais pancadas da porta ao
fechar. Puxadores metálicos
embutidos em forma retangular
na cor prata fosco. Fechadura da
porta com chave frontal, alma
interna em aço de alta resistência
ao torque. Armário com fundo
inteiriço e prateleira em madeira
aglomerada com resina fenólica,
com partículas de granulometria
fina de 18 mm de espessura,
fundo revestido com laminado
melamínico de baixa pressão em
ambas as faces. Prateleira
encabeçada com bordas retas e
fita pvc com espessura mínima
de 1 mm de alta resistência a
impactos, coladas pelo sistema
hotmelt. Rodapé metálico em
tubo de aço sae 1020 (20 x 50
mm),
com
tratamento
anticorrosivo e antiferruginoso,
c/acabamento
em
pintura
eletrostática, cor preta, alta
resistência a abrasão e impactos,
c/secagem em estufa e instalação
de sapata reguladora de nível.
Garantia mínima de 05 anos
Cadeira giratória executiva
braço regulável, com rodizio assento e encosto com espuma
injetada de alta densidade,
braços t com regulagem de
altura e apoio em polipropileno.
Base giratória com regulagem de
altura a gás e estrela em nylon.
Sistema
de
regulagem
ergométrica com regulagem de
altura / inclinação do encosto.
Medidas aproximadas: assento
40mm e encosto 35mml.
Garantia
contra
eventuais
defeitos
e/ou
vícios
de
fabricação pelo período mínimo
de 12 meses a contar da entrega.
Mesa retangular 1,20mt -5-
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R$ 363,00

R$ 363,00

Escritório

R$ 472,00

R$ 944,00
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dimensões l 1200 x p 600 x h
740 mm - tampo confeccionado
em mdp com 25 mm de
espessura, revestido em ambas
as faces com filme termo
prensado de melaminico com
espessura
de
0,2
mm,
texturizado,
semifosco,
e
antirreflexo o bordo que
acompanha todo o contorno do
tampo é encabeçado com fita de
poliestireno com 2,5 mm de
espessura mínima, coladas com
adesivo hot melt, com arestas
arredondadas e raio ergonômico
de 2,5 mm de acordo com as
normas ABNT. A fixação
tampo/estrutura deverá ser feita
por meio de parafusos máquina
m6, fixados por meio de buchas
metálicas confeccionadas em
zamak cravadas na face inferior
do tampo, possibilitando a
montagem e desmontagem do
móvel sem danificá-lo. Painel
frontal,
estrutural
e
de
privacidade, confeccionado em
mdp com 18 mm de espessura,
revestido em ambas as faces
com filme termo prensado de
melaminico com espessura de
0,2 mm, texturizado, semifosco,
e antirreflexo. O bordo que
acompanha todo o contorno do
painel é encabeçado em fita de
poliestireno com 0,45 mm de
espessura mínima, coladas com
adesivo hot melt. A fixação
painel/estrutura deverá ser feita
por meio de parafusos ocultos
tipo
minifix.
Eletrocalha
estrutural confeccionada com
chapas metálicas dobradas, com
espessura mínima de 0,63 mm,
fixadas a estrutura por meio de
parafusos máquina m6x12. A
calha é dotada de porta-tomadas
confeccionado
com
chapas
-6-
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metálicas
dobradas,
com
espessura mínima de 0,63 mm
com orifícios para instalação de
2
tomadas
de
força
convencionais e 2 para plugs
tipos rj-45, que percorre por toda
extensão da calha. Estruturas
laterais metálicas constituídas
por
chapas
metálicas
conformadas, cuja composição
se divide em pata, coluna, e
suporte do tampo. Pata fabricada
em chapa de aço com espessura
de 1,5 mm, estampada e
repuxada, medindo 60 x 520 x
70 mm, com furos superiores
para conexão com a coluna.
Coluna dupla, fabricada em
chapa de aço com espessura de
0,9 mm, dobrada em forma de
meia cana; unidas pelo processo
de solda mig por chapas de
formato ovalado com espessura
mínima de 3,0 mm, sendo estas
chapas dispostas em ambas as
extremidades da coluna, na
posição
horizontal,
proporcionando desta forma uma
interligação perfeita (entre patacoluna-suporte do tampo) por
meio de solda mig; e uma na
posição vertical, proporcionando
a fixação de uma possível calha
estrutural sob o tampo, por meio
de parafusos tipo m6. paralela à
coluna, é acoplada uma calha de
saque lateral, cuja função é
proporcionar a subida de cabos
do piso ao tampo de forma
discreta e funcional. Suporte do
tampo fabricado em chapa de
aço com espessura mínima de
3,0 mm, estampada e repuxada,
fixada a coluna por meio de
solda mig. Acabamento com
sapatas niveladoras em nylon
injetado com diâmetro de 63
mm, cuja função será contornar
-7-
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eventuais desníveis de piso.
Todas as partes metálicas
deverão ser submetidas a um
pré-tratamento por fosfatização a
base de zinco (lavagem decapagem - fosfatização) e
pintura eletrostática em tinta
epóxi pó poliéster fosco de alta
performance, polimerizada em
estufa 200o c.
Mesa retangular 1,50mt dimensões l 1500 x p 600 x h
740 mm - tampo confeccionado
em mdp com 25 mm de
espessura, revestido em ambas
as faces com filme termo
prensado de melaminico com
espessura
de
0,2
mm,
texturizado,
semifosco,
e
antirreflexo o bordo que
acompanha todo o contorno do
tampo é encabeçado com fita de
poliestireno com 2,5 mm de
espessura mínima, coladas com
adesivo hot melt, com arestas
arredondadas e raio ergonômico
de 2,5 mm de acordo com as
normas ABNT. A fixação
tampo/estrutura deverá ser feita
por meio de parafusos máquina
m6, fixados por meio de buchas
metálicas confeccionadas em
zamak cravadas na face inferior
do tampo, possibilitando a
montagem e desmontagem do
móvel sem danificá-lo. Painel
frontal,
estrutural
e
de
privacidade, confeccionado em
mdp com 18 mm de espessura,
revestido em ambas as faces
com filme termo prensado de
melaminico com espessura de
0,2 mm, texturizado, semifosco,
e antirreflexo. O bordo que
acompanha todo o contorno do
painel é encabeçado em fita de
poliestireno com 0,45 mm de
espessura mínima, coladas com
-8-

Escritório
& Cia.

R$ 560,00

R$ 1.120,00
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adesivo hot melt. A fixação
painel/estrutura deverá ser feita
por meio de parafusos ocultos
tipo
minifix.
Eletrocalha
estrutural confeccionada com
chapas metálicas dobradas, com
espessura mínima de 0,63 mm,
fixadas a estrutura por meio de
parafusos máquina m6x12. A
calha é dotada de porta-tomadas
confeccionado
com
chapas
metálicas
dobradas,
com
espessura mínima de 0,63 mm
com orifícios para instalação de
2
tomadas
de
força
convencionais e 2 para plugs
tipos rj-45, que percorre por toda
extensão da calha. Estruturas
laterais metálicas constituídas
por
chapas
metálicas
conformadas, cuja composição
se divide em pata, coluna, e
suporte do tampo. Pata fabricada
em chapa de aço com espessura
de 1,5 mm, estampada e
repuxada, medindo 60 x 520 x
70 mm, com furos superiores
para conexão com a coluna.
Coluna dupla, fabricada em
chapa de aço com espessura de
0,9 mm, dobrada em forma de
meia cana; unidas pelo processo
de solda mig por chapas de
formato ovalado com espessura
mínima de 3,0 mm, sendo estas
chapas dispostas em ambas as
extremidades da coluna, na
posição
horizontal,
proporcionando desta forma uma
interligação perfeita (entre patacoluna-suporte do tampo) por
meio de solda mig; e uma na
posição vertical, proporcionando
a fixação de uma possível calha
estrutural sob o tampo, por meio
de parafusos tipo m6. paralela à
coluna, é acoplada uma calha de
saque lateral, cuja função é
-9-
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proporcionar a subida de cabos
do piso ao tampo de forma
discreta e funcional. Suporte do
tampo fabricado em chapa de
aço com espessura mínima de
3,0 mm, estampada e repuxada,
fixada a coluna por meio de
solda mig. Acabamento com
sapatas niveladoras em nylon
injetado com diâmetro de 63
mm, cuja função será contornar
eventuais desníveis de piso.
Todas as partes metálicas
deverão ser submetidas a um
pré- tratamento por fosfatização
a base de zinco (lavagem decapagem - fosfatização) e
pintura eletrostática em tinta
epóxi pó poliéster fosco de alta
performance, polimerizada em
estufa 200o c.
Mesa Retangular refeitório
dimensões gerais: l 2400 x p
1400 x h 740 mm variação
máxima de 5% nas medidas para
mais ou para menos. Tampo
inteiriço, em formato retangular,
confeccionado em mdf com 25
mm de espessura. A face inferior
do tampo é revestida com filme
termo prensado de melamínico
de baixa pressão (bp) na cor
branca, com espessura de 0,2
mm, texturizado, semifosco e
antirreflexo. O bordo que
acompanha todo o contorno da
face superior do tampo é usinada
15°, e o revestimento deve ser
em película de pvc termo
formável a vácuo com espessura
mínima de 0,6 mm. fixação
tampo/estrutura deverá ser feita
por meio de parafusos máquina
m6, fixados por meio de buchas
metálicas confeccionadas em
zamak cravadas na face inferior
do tampo, possibilitando a
montagem e desmontagem do
- 10 -
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& Cia.

R$ 1.780,00

R$ 7.120,00
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móvel sem danificá-lo. Painéis
frontais duplos e paralelos, um
em cada coluna vertical da
estrutura, estrutural e de
privacidade, confeccionados em
mdp com 18 mm de espessura,
revestido em ambas as faces
com filme termo prensado de
melamínico com espessura de
0,2 mm, texturizado, semifosco,
e antirreflexo. O bordo que
acompanha todo o contorno do
painel é encabeçado em fita de
poliestireno com 0,45 mm de
espessura mínima, coladas com
adesivo hot melt. A fixação
painel/estrutura deverá ser feita
por meio de parafusos ocultos
tipo minifix. Estruturas laterais
metálicas
constituídas
por
chapas metálicas conformadas,
onde a base inferior (pata) é
fabricada em chapa de aço com
espessura de 1,5 mm, estampada
e repuxada, medindo 60 x 720 x
70 mm, com furos superiores
para conexão com a coluna.
Coluna dupla, fabricada em
chapa de aço com espessura de
0,9 mm, dobrada em forma de
meia cana; unidas pelo processo
de solda mig por chapas de
formato ovalado com espessura
mínima de 3,0 mm, sendo estas
chapas dispostas em ambas as
extremidades da coluna, na
posição
horizontal,
proporcionando a interligação
das partes por meio de solda
mig; e uma na posição vertical,
proporcionando a fixação de
uma possível calha estrutural sob
o tampo, por meio de parafusos
tipo m6. paralela à coluna, é
acoplada uma calha de saque
lateral,
cuja
função
é
proporcionar a subida de cabos
do piso ao tampo de forma
- 11 -
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discreta e funcional. Base
superior de fixação fabricado em
chapa de aço com espessura
mínima de 3,0 mm, estampada e
repuxada, fixa a coluna por meio
de solda mig. Acabamento com
sapatas niveladoras em nylon
injetado com diâmetro de 63
mm, cuja função será contornar
eventuais desníveis de piso.
Todas as partes metálicas
deverão ser submetidas a um
pré-tratamento por fosfatização a
base de zinco (lavagem decapagem - fosfatização) e
pintura eletrostática em tinta
epóxi pó poliéster fosco alta
performance,
polimerizada
estufa 200o c.
Arquivo frontal de aço para
pastas suspensas. dimensões
altura: 1335 mm largura: 470
mm profundidade: 700mm).
estrutura
chapa
de
aço
sae1010/1020: corpo e estrutura
interna em chapa 22 (0,75 mm).
as 4 gavetas devem ser em chapa
24 (0,60mm), com trilhos
telescópicos e guias em chapa
16(1,5 mm). Capacidade de 40 a
50 pastas por gavetas, ou 45 kg.
haste de travamento de gavetas
em chapa 16 (1,5 mm).
Fechamento inferior (junto ao
piso) em chapa 24 (0,6 mm).
Puxadores em alça inteiramente
metálicos, de liga não-ferrosa,
cromados
ou
niquelados.
Fechadura de tambor cilíndrico
(mínimo 4 pinos) com sistema
de travamento simultâneo das
gavetas. Chaves em duplicata.
compressores para pastas em
todas as gavetas. Porta etiquetas
em alto relevo. Componentes
nas partes metálicas prever furos
internos na estrutura para
drenagem
do
líquido
de
- 12 -
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R$ 920,00

R$ 1.840,00
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tratamento, quando necessário.
Aplicar tratamento anticorrosivo
que assegure resistência à
corrosão em câmara de névoa
salina de no mínimo 240 horas,
em uma atmosfera conforme
NBR 8094 e pintura eletrostática
a
pó,
tinta
híbrida
epóxi/poliéster, polimerizada em
estufa, espessura mínima de 60
micrômetros ou acabamento em
esmalte sintético, espessura de
camada de 30 a 40 mícrons,
polimerizada em estufa de 120ºc
/ 140ºc, superfícies lisas e
uniformes, na cor a ser
determinada. Porca soldada
internamente à base para fixação
das quatros sapatas niveladoras.
Soldas devem possuir superfície
lisa e homogênea, não devendo
apresentar pontos cortantes,
superfícies ásperas ou escórias.
Eliminar respingos e volumes de
solda,
rebarbas,
esmerilhar
juntas e arredondar quinas
agudas. A estrutura interna deve
ser unida ao corpo do arquivo
por meio de solda a ponto. Os
pontos devem ter espaçamento
máximo de 400 mm entre si. Os
batentes horizontais e verticais
devem ser unidos por meio de
solda de tal forma que se
configure uma única estrutura
com o desaparecimento das
emendas. As gavetas devem ser
dotadas de contra chapa na sua
parte frontal ao longo de toda a
extensão da peça. Os parafusos
de fixação dos puxadores devem
atravessar a chapa e a contra
chapa da parte frontal da gaveta.
profundidade mínima útil da
gaveta: 620 mm.
Cadeira,
tubular
Características:
Ambiente
Material tubo em aço e tinta
- 13 -
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R$ 108,50

R$ 4.557,00
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Epox Suporta aproximadamente
90 kg Dimensões: Altura: 83 cm
Largura: 55 cm Profundidade:
57 cm Peso: 4,40 kg Garantia
Fornecedor de 03 Meses.
Valor Total
R$ 17.861,97
Itens acima: I J LANZA MÓVEIS EIRELI – EPP – CNPJ. 28.235.556/0001-86
Autorizando a convocação do adjudicatário para assinatura do contrato ou retirada de termos
equivalentes, com fulcro no inciso XXII, do art. 4, da Lei Federal nº. 10.520/02.
Porto Ferreira, 21 de dezembro de 2018.

Carla Renata Hissnauer
Autoridade Competente
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