
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DA BOA VISTA              

CNPJ:

RUA SÃO LUIZ, 210

C.E.P.:

80.912.124/0001-82

89879-000 - São Miguel da Boa Vista - SC

PREGÃO PRESENCIAL

Processo Administrativo:

Processo de Licitação:

Data do Processo:

Nr.:  7/2018 - PR

7/2018

7/2018

15/02/2018

Folha:  1/10

 OBJETO DA LICITAÇÃO:

Ao(s) 2 de Março de 2018, às 09:00 horas, na sede da(o) MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DA BOA VISTA              , reuniram-se os membros da
Comissão de  Licitação, desiginada pela(o)  Decreto nº  003/2018, para  julgamento  das propostas de preço das proponentes habilitadas para
fornecimento e/ou execução dos  itens descritos no Processo Licitatório nº  7/2018, Licitação nº 7/2018 - PR, na modalidade de PREGÃO
PRESENCIAL.

Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadas
as propostas, a comissão emitiu o parecer discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

Eventual aquisição de material permanente, (mobiliário, eletrodomésticos, eletrônicos, informática, etc.), para as Secretarias Municipais,
de forma fracionada e nas quantidades requeridas e estimadas, tendo como validade 12 (doze) meses a partir da assinatura da ata de
registro de preço, conforme itens, quantidades e valores máximos expressos.

 ATA  DE  REUNIÃO  DE  JULGAMENTO  DE  PROPOSTAS  Nr.  21/2018    (Sequência: 1)

Parecer da Comissão: AS PROPOSTAS ESTÃO DE ACORDO COM O EXIGIDO NO PROCESSO LICITATÓRIO 07/2018. AS 10:08 HORAS
O PARTICIPANTE DA EMPRESA TECNOFORTE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO - EIRELI EPP (3498)
RETIROU-SE DO CERTAME.

Item

Participante:

Especificação

2749 - MB CATARINENSE LTDA - ME

Un.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total

31 Calculadora, com velocidade de escrita de 10
linhas/segundo, mecanismo de Impressão térmica direta,
acessórios bobina térmica display (tipo) LCD - BACKLIT 2
cores 14 dígitos, seletor imprime / não imprime seletor
arredondamento, seletor casas decimais (a0234f), seletor
total geral (acc ou gt), seletor contador de itens (ic), teclas
duplo e triplo zero (00 000), tecla sinal (+ / -), teclas cálculo
de taxa (tax+ tax-), tecla total geral (gt), tecla avanço do
papel (?), tecla retorno (?), tecla de porcentagem (%), tecla
subtotal e total (?*), função alíquota, taxa, câmbio (rate),
função controle do cálculo (call), função correção do artigo
(void), função custo (cost), função venda (sell), botão liga -
desliga, dimensões mínimas em mm 220(l) x 320 (p) x
87(a) mm.

un 4,00  OLIVETTI 0,0000 585,00    2.340,00   

33 Micro sistem, portátil, com radio AM/FM seleção digital, CD
player, com entrada USB e entrada auxiliar, com no mínimo
100 W de potência RMS, bivolt 110/220.

un 4,00  LENOXX 0,0000 372,00    1.488,00   

39 Computador (DESKTOP), processador de no mínimo
quatro núcleos de sexta geração, gravador de CD e DVD,
memoria RAM de no mínimo 4 GB, HD sata mínimo 1 TB,
monitor de no mínimo 19 polegadas de led, som de no
mínimo 2.1 canais, mouse optico, teclado ABNT
(português), 02 caixas de som, com no mínimo 02
conectores USB frontal e 04 traseiros, Windows  7 ultimate
Brasil original/genuíno licenciado e programas básicos
instalados, montado e instalado em local pré determinado
pela Administração Municipal.

un 6,00  WISE MB 0,0000 2.620,00    15.720,00   

40 Computador (DESKTOP), completo, com processador 1,80
GHZ, placa mãe compatível com o processador, memoria
ram 2 GB, HD de no mínimo 320 GB, leitor CD/DVD - RW,
gabinete preto com fonte de alimentação, Monitor 15,6",
teclado, mouse óptico, caixa de som.Com sistema
Windows e pacote office.

un 8,00  WISE MB 0,0000 1.088,00    8.704,00   

44 Notebook com processador mínimo dual core de sexta
geração, com hyper theading, com gravador de CD e DVD,
memória Ram de mínimo de 4GB, HD sata de no mínimo
500GB, áudio HD, com auto falante stéreo, conexões
HDMI, USB, monitor de no mínimo 15", teclado ABNT2 com
"Ç" e numérico, fonte de alimentação bivolt.

un 4,00  ACER 0,0000 2.238,00    8.952,00   

46 No-break, no mínimo 600VA, com baterias interna, filtro de
linha, entrada de energia de 220v e no mínimo 4 saídas de
110v, alarme sonoro de queda de luz, 50/60Hz, chave
liga-desliga embutida e temporizada, impede desligamento
acidental , autonomia média de até 30 minutos (1 micro, 1
monitor 1 impressora com 90W de potência total), garantia
mínima de 1 ano.

un 10,00  RAGTECH 0,0000 402,00    4.020,00   
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51 Refratômetro portátil de 0 a 32 Brix IPB 32 KT, para medir
grau de açúcar da uva para produção de vinho.

un 4,00  BRIX 0,0000 485,00    1.940,00   

Total do Participante --------> 43.164,00   
_________________________

Item

Participante:

Especificação

2797 - POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA ME

Un.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total

3 Ar condicionado Split 12.000 Btus alimentação 220v
corrente Elétrica de Refrigeração 5.08 (amperes), eficiência
energética EER (W/W) 3.24 potência de refrigeração
(W)1085, ciclo quente e frio, vazão de ar
600(m³/h)e10(m³/min), gás refrigerante R-410, classificação
energética (INMETRO) "A", condensador horizontal, tipo de
tecnologia do compressor INVERTER, consumo de energia
procel (kWh/mês)*25,2, controle da direção do ar (para
cima - para baixo) automático, nível de ruído interno
39/33/25/19, nível de ruído externo 47, cor da evaporadora
branco, com funções timer, regulagem de velocidade de
ventilação, sleep, swing e turbo, com filtro anti-bactéria,
desumidificador, proteção anti-corrosão, função brisa,
controle da direção do ar (esquerda - direita)manual. O
equipamento deve ser instalado em local determinado pela
Administração, e estará condicionado a uma garantia total
do equipamento e da instalação de 01 ano.

un 5,00  Elgin 0,0000 2.065,00    10.325,00   

4 Ar condicionado Split 9.000 Btus alimentação 220v,
corrente elétrica de refrigeração 4.63 (amperes), eficiência
energética EER (W/W)3.24, potência de refrigeração
(W)815, ciclo quente e frio, vazão de ar (m³/h)8(m³/min),
gás refrigerante R-410ª, classificação energética
(INMETRO) "A" condensador horizontal, tipo de tecnologia
do compressor INVERTER, consumo de energia procel
(kWh/mês)*17,1, controle da direção do ar (para cima -
para baixo) automático, nível de ruído interno 39/33/25/19,
nível de ruído externo 47, cor da evaporadora branco, com
funções timer, regulagem de velocidade de ventilação,
sleep, swing e turbo, com filtro anti-bactéria,
desumidificador, proteção anti-corrosão, função brisa,
controle da direção do ar (esquerda - direita) manual. O
equipamento deve ser instalado em local determinado pela
Administração, e estará condicionado a uma garantia total
do equipamento e da instalação de 01 ano.

un 5,00  Elgin 0,0000 1.875,00    9.375,00   

14 Bebedouro de mesa para agua, com galão retornável de 20
litros, com refrigeração, com 02 torneira acopladas, em
polipropileno, com água gelada e natural, com pés
emborrachados garantindo aderência 220v.

un 4,00  polar 0,0000 384,00    1.536,00   

22 Geladeira/Refrigerador "Frost Free" Duplex, no mínimo 420
Litros total de armazenamento, 110/220V, cor Branco, com
turbo congelamento, com divisória removível com espaço
extra frio especial para alimentos frescos que necessitam
de maior refrigeração, com painel de controle de
temperatura externa, com no mínimo 12 meses de garantia.

un 2,00  electrolux 0,0000 2.599,00    5.198,00   

27 Batedeira orbital 08 velocidades, com batedores de
alumínio, potência mínima de 600w, voltagem 220v, tigela
de no mínimo 4 litros, os batedores devem girar em torno
de seu eixo e ao redor da tigela, pés com ventosas. O
produto contém 01 par de batedores de massas leves, 01
par de batedores para massas médias, 01 par de batedores
para massa pesadas, 01 tigela de 04 litros, 01 tampa, e
uma espátula.

un 2,00  oster 0,0000 532,00    1.064,00   

29 Freezer Horizontal na cor branca, com função freezer e
refrigerador, com puxadores ergonômicos, tampa
balanceada, rodízios para transporte, dreno para
descongelamento, fechadura que permite o travamento do
freezer que não contenha CFC que agride a camada de
ozônio. Caixa interna em aço zincado com capacidade
bruta de 513 litros, com armazenamento de 477 litros, com
Largura 155,5 cm, altura 91,5 cm, profundidade 76,3 cm,
voltagem 220v, com no mínimo um ano de garantia.

un 2,00  electrolux 0,0000 2.395,00    4.790,00   



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DA BOA VISTA              

CNPJ:

RUA SÃO LUIZ, 210

C.E.P.:

80.912.124/0001-82

89879-000 - São Miguel da Boa Vista - SC

PREGÃO PRESENCIAL

Processo Administrativo:

Processo de Licitação:

Data do Processo:

Nr.:  7/2018 - PR

7/2018

7/2018

15/02/2018

Folha:  3/10

Item

Participante:

Especificação

2797 - POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA ME

Un.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total

30 Câmara fotográfica profissional, com configuração mínima
de 24.2 milhões de Pixels Efetivos (Megapixels), com 23,5
mm x  15,6 mm de tamanho do sensor, formato do sensor
de imagem DX, mídia de armazenamento SD, SDHC,
SDXC, velocidade máxima de disparo contínuo com
resolução total  de 5  quadros por segundo, sensibilidade
ISO  100 -25.600, vídeo:
Full HD 1,920x1,080 / 60 qps
Full HD 1,920x1,080 / 50 qps
Full HD 1,920x1,080 / 30 qps
Full HD 1,920x1,080 / 25 qps
Full HD 1,920x1,080 / 24 qps
                    HD 1,280x720 / 60 qps
                      HD                  1,280x720                /
50             qps  Tamanho do monitor, 3,0  pol. na diagonal,
tipo de monitor TFT-LCD com visão grande angular,
baterias recarregável de Li-ion EN-EL14a, com
Speedlights/Flashes, com número de guia de 24 m/78,7
pés (em ISO 100), com cobertura da lente de 24 mm
(formato FX) ou lente de 16 mm (formato DX), com função
de rebatimento (Inclinar) a cabeça do flash se inclina para
cima até 90° com paradas tipo "click-stop" em 0°, 60°, 75° e
90°, com função de rebatimento (Girar), a cabeça do flash
gira horizontalmente 180° para a esquerda e para a direita,
com paradas tipo "click-stop" em 0°, 30°, 60°, 75°, 90°,
120°, 150° e 180º com lente de alcance da distância focal
de 55 - 200 mm, com abertura máxima f/ 4-5,6, formato DX,
com estabilização de imagem, com motor de onda
silencioso AF-S.

un 4,00  nikon 0,0000 3.926,00    15.704,00   

41  Projetor (Data show) contraste: 3000:1, reprodução de
cores de 1.07 Bilhões de cores, lente F=2.57-2.65,
f=21-23.1mm, índice de projeção: 1.86 - 2.04 (53"@2M),
área de projeção 1.86 - 2.04 (53¿@2m), zoom: 1.1:1, tipo
lâmpada 190W, vida útil lâmpada: 4500/6000 horas (até
6500 horas no modo econômico), correção de trapézio: 1D,
Vertical +/- 40 degrees, painel LCD SVGA de 0,63",
frequência horizontal 31K~102KHz, frequência vertical
23-120 Hz, compatibilidade de vídeo NTSC, PAL, SECAM,
voltagem: 100 a 240 VAC, 50/60 Hz, garantia de 1 anos,
entrada D-Sub(2), S-Vídeo, HDMI, áudio in/out, Vídeo
composto e Vídeo Componentes*RS232, USB mini, com
controle Remoto, HDMI garantia da Lâmpada de 90 dias,
tamanho da imagem 40"-300".

un 2,00  benq 0,0000 2.035,00    4.070,00   

43 Impressora, multifuncional, colorida, tanque de tinta apto
para o reabastecimento, dispensa de troca de cartuchos,
tecnologia de impresso por injeção de tinta, resolução de
até 5760X1440, velocidade mínima de impressão de 27ppm
na cor preta e 15pps em cores, capacidade da bandeja de
entrada 50 folhas ou 10 envelopes, e 30 folha na bandeja
de saída, área de digitalização de no mínimo 21,6X29,7cm,
com tecnologia de impressão de fotos, com garrafas de
tinta originais incluso, com rendimento médio de 4.000
paginas em preto, e 6.500 paginas coloridas, com
conectividade wifi, com manual de instrução em português,
com software de instalação, com cabo de energia e USB
incluso, com garantia mínima de 01 ano.

un 4,00  epson 0,0000 1.120,00    4.480,00   

47 Monitor para PC de no mínimo 21,5", HDMI, LED, FULL
HD, widescreen, com alimentação bivolt 110/220V,
acompanha cabo-sub, Ac adapter e cabo HDMI.

un 4,00  aoc 0,0000 697,00    2.788,00   

48 Monitor para PC de no mínimo 19", LED, FULL HD,
widescreen, com alimentação bivolt 110/220V, acompanha
cabo-sub, Ac adapter.

un 4,00  aoc 0,0000 497,00    1.988,00   

Total do Participante --------> 61.318,00   
_________________________
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5 Armário confeccionada em MDF melaminico 18mm, 4
portas em MDF melaminico 15mm com chave, puxadores e
pés metálicos, pés de 10cm de altura com regulagem, com
divisórias internas, medindo 1,30 m de altura por 2,10 m de
largura e 0,45 cm de profundidade na cor branco ou cinza a
escolha do município. As medidas devem ser conferidas
bem como o projeto do móvel deve ser apresentada pela
empresa vencedora do certame num prazo máximo de 05
dias, sob supervisão da contratante, sujeito a aprovação.

un 4,00  JP Móveis 0,0000 856,00    3.424,00   

6 Armário confeccionado em MDF melaminico 18mm, 3
portas em MDF melaminico 15mm com chave, com
puxadores e pés  metálicos, pés de 10cm de altura com
regulagem, medindo 1.60x1,50x042 A,L,P, na cor branco
ou cinza a escolha do município. As medidas devem ser
conferidas bem como o projeto do móvel deve ser
apresentada pela empresa vencedora do certame num
prazo máximo de 05 dias, sob supervisão da contratante,
sujeito a aprovação.

un 4,00  JP Móveis 0,0000 770,00    3.080,00   

7 Armário confeccionado em MDF melaminico 18mm, 2
portas em MDF melaminico 15mm com chave, na cor
branco ou cinza a escolha do município, com 03 prateleiras
internas, com puxadores e pés  metálicos, pés de 10cm de
altura com regulagem, medindo 1.60x0,90x042. As
medidas devem ser conferidas bem como o projeto do
móvel deve ser apresentada pela empresa vencedora do
certame num prazo máximo de 05 dias, sob supervisão da
contratante, sujeito a aprovação.

un 4,00  JP Móveis 0,0000 525,00    2.100,00   

8 MESA - com 03 gavetas (com chave em 01 delas), em
MDF 15mm melaminico, acabamento de perfil em PVC,
pés metálicos pintura epóxi a pó, acabamento em ponteiras
plásticas e pés niveladores, na cor cinza com borda cinza
med.1,30x0,60x0,75, com suporte para teclado corrediço e
suporte para CPU com rodas, montado e instalado.

UN 4,00  JP Móveis 0,0000 378,00    1.512,00   

9 Mesa para refeições em madeira 2,50 metros de
comprimento por 0,90 cm de largura, na cor cinza com fino
acabamento laqueado (super liso, sem quinas, farpas, etc),
contendo 03 pés com reforço. As medidas devem ser
conferidas bem como o projeto do móvel deve ser
apresentada pela empresa vencedora do certame num
prazo máximo de 05 dias, sob supervisão da contratante,
sujeito a aprovação.

un 4,00  JP Móveis 0,0000 655,00    2.620,00   

10 Mesa, em "L" (conjunto) sendo 01 mesa, com tampo em
MDF 18mm melaminico, acabamento em perfil em PVC,
pés metálicos pintura epóxi pó, acabamento em ponteiras
plásticas e pés niveladores, na cor cinza com borda cinza
med.1,30x0,60x0,75. 01 conexão de canto com tampo em
MDF 18mm melaminico acabamento com perfil em PVC.
01 mesa com tampo em MDF de 18mm melaminico
acabamento em perfil PVC, pés pintura epóxi pó
acabamento em ponteiras plásticas e pés niveladores,
med.1,00x0,60x0,75, com suporte para teclado com
canaletas corrediças, com suporte para CPU na cor branco
ou cinza a escolha do município, com bordas cinza, com
gaveteiro contendo 03 gavetas (com chave) e puxadores
metálicos, montado e instalado. Este produto deve
comprovadamente atender os quesitos da Norma
Regulamentadora NR 17 (Ergonomi) do Ministério do
Trabalho e Emprego.

un 4,00  JP Móveis 0,0000 560,00    2.240,00   

11 MESA - oval de reunião confeccionada e MDF, medindo
2,00x1,00x75(saia dupla ) com tampo de 15mm, com pés
metálica na cor cinza, montado e instalado.

un 2,00  JP Móveis 0,0000 470,00    940,00   

12 Bancos de madeira 2,5 metros de comprimento por 30
centímetros de largura, na cor cinza com fino acabamento
laqueado (super liso, sem quinas, farpas, etc), com reforço
na parte inferior em toda superfície, contendo 03 pés fixos
com reforço. As medidas devem ser conferidas bem como
o projeto do móvel deve ser apresentada pela empresa
vencedora do certame num prazo máximo de 05 dias, sob
supervisão da contratante, sujeito a aprovação.

un 4,00  JP Móveis 0,0000 240,00    960,00   

13 Balcão para fogão de mesa confeccionado em MDF
melaminico 18mm, 2 portas em MDF melaminico 15mm, na
cor branca ou cinza a escolha do município, medindo 75cm
de largura, 75cm de altura e 52cm de profundidade, com
divisória interna, com puxadores metálicos, com 06 pés
metálico 10 cm de altura com regulagem.

un 2,00  JP Móveis 0,0000 370,00    740,00   
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20 Quadro branco 1,20X2,40m, escolar profissional, para
escrita com marcador especial para quadro branco.
Apagável a seco com flanela macia ou apagador com base
em feltro. Fabricado em fórmica quadriculada "lousa line"
na cor branca, com moldura em alumínio frisado, com
suporte para apagador em alumínio.

un 4,00  JP Móveis 0,0000 530,00    2.120,00   

23 Geladeira/Refrigerador "Frost Free" possui compartimento
extra frio, freezer, para congelamento rápido, com diversas
prateleiras internas removíveis, classificação energética
classe A, com no mínimo 340 litros total de
armazenamento, com regulagem de temperatura externa,
220v, garantia mínima 12 meses, cor branco.

un 2,00  Consul 0,0000 1.800,00    3.600,00   

24 Lavadora alta pressão, profissional, motor 1 HP, de alta
rotação, pressão mínima de 450 libras/pol2, vazão mínima
de 11 L/min, voltagem bivolt (110V e 220V), bomba com 3
pistões de cerâmica, pino dos pistões em aço temperado,
mangueira 3/8" com trama de aço de  6 metros, porcas em
latão, rolamentos blindados, retentores, cabeçote de ferro
fundido, cárter em alumínio, com óleo, com chave
liga/desliga, com extensão elétrica em cabo PP 2X3mm
com revestimento reforçado de 25 metros, com conector
macho reforçado de no mínimo 20 ampere, mangueira com
1 trama de aço, esguicho de jato em leque regulável, com
mangueira para agua de 25 metros com trama de nylon,
com no mínimo 12 meses de garantia.

un 2,00  Hidrolubs 0,0000 1.890,00    3.780,00   

38 Smart TV, tela de no mínimo 40'' (FHD) LED, resolução
mínima de 1920 x 1080 (Full HD), angulo de visão de178° X
178°, potencia de saída de áudio de no mínimo 20W RMS,
som stereo, com conversor digital, garantia mínima de 1
ano, alimentação 220V, com controle remoto, conexões de
entrada áudio e vídeo, com no mínimo 2 HDMI (1 lateral),
com no mínimo 02 USB 2.0 (1 lateral), RF para TV a Cabo,
RF para TV aberta (Digital e Analógico), áudio PC
(conjugada), conexões de saída digital óptica VGA / RGB,
com controle remoto, com pilhas, cabo de força e manual
em português incluso.

un 4,00  Philco 0,0000 1.894,00    7.576,00   

52 Escaninho confeccionada em MDF melaminico 18mm, 8
portas com chave, puxadores e pés metálicos, pés com 10
cm, com regulagem de altura, com divisórias internas,
medindo 2,20 m de altura por 0,90 m de largura e 0,50 cm
de profundidade na cor branco ou cinza a escolha do
município, com fino acabamento. As medidas devem ser
conferidas bem como o projeto do móvel deve ser
apresentada pela empresa vencedora do certame num
prazo máximo de 05 dias, sob supervisão da contratante,
sujeito a aprovação.

un 4,00  JP Móveis 0,0000 1.815,00    7.260,00   

53 Escaninho confeccionada em MDF melaminico 18mm,
aberto, com pés metálicos de 10 cm, com regulagem de
altura, medindo 2,20 m de altura por 0,90 m de largura e
0,50 cm de profundidade na cor branco ou cinza a escolha
do município, com fino acabamento. As medidas devem ser
conferidas bem como o projeto do móvel deve ser
apresentada pela empresa vencedora do certame num
prazo máximo de 05 dias, sob supervisão da contratante,
sujeito a aprovação.

un 4,00  JP Móveis 0,0000 1.174,00    4.696,00   

54 Armário confeccionada em MDF melaminico 18mm, 18
portas, puxadores e pés metálicos, pés com 10 cm, com
regulagem de altura, com divisórias internas de 26cm de
espaço livre entre elas, medindo 2,96m de altura total,
incluindo os pés, por 3,30m de largura e 0,40 cm de
profundidade na cor branca, com fino acabamento. As
medidas devem ser conferidas bem como o projeto do
móvel deve ser apresentada pela empresa vencedora do
certame num prazo máximo de 05 dias, sob supervisão da
contratante, sujeito a aprovação.

un 1,00  JP Móveis 0,0000 3.690,00    3.690,00   
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55 Balcão confeccionada em MDF melaminico 18mm, com
portas em MDF melaminico 15mm em toda parte frontal,
puxadores metálicos, com divisórias internas, medindo
0,85cm de altura, por 4,36m de largura e 0,50 cm de
profundidade na cor cinza, com fino acabamento. As
medidas devem ser conferidas bem como o projeto do
móvel deve ser apresentada pela empresa vencedora do
certame num prazo máximo de 05 dias, sob supervisão da
contratante, sujeito a aprovação.

un 1,00  JP Móveis 0,0000 1.980,00    1.980,00   

Total do Participante --------> 52.318,00   
_________________________

Item

Participante:

Especificação

2903 - GESUL COMERCIAL LTDA - ME

Un.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total

15 Arquivo de aço para pasta suspensa, com 04 gavetas
rolamento, com suporte para pasta suspensa, com chave,
pintura em epóxi, na cor cinza medindo 1,335mm altura,
460 mm largura, e 460mm de profundidade, com pés
reguláveis.

un 8,00  RCH 0,0000 447,00    3.576,00   

18 Cadeira estofada no acento e no encosto revestido em
couro sintético na cor preta, com 04 pés fixos, suportam no
mínimo 130 kg, com pintura epóxi.

un 25,00  LG 0,0000 109,00    2.725,00   
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19 Cadeira/poltrona giratória com braços e mecanismo relax,
assento e encosto em compensado multilaminado
resinado, moldado anatomicamente a quente com
espessura de 14 mm, com curvatura na parte frontal do
assento para evitar o estrangulamento na corrente
sanguínea, e curvatura anatômica no encosto de forma à
permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar,
adaptando-se melhor à coluna vertebral, em espuma
injetada anatomicamente em poliuretano flexível
microcelular de alta resistência, isento de CFC, com
densidade controlada de 45 a 50 Kg/m³ com 60 mm de
espessura média no assento e encosto;  Revestimento do
assento e do encosto em tecido de polipropileno,
previamente colados às espumas, e fixadas com grampos
ao assento e encosto de madeira, com contra capa do
assento e do encosto injetadas em polipropileno
copolímero, montadas por parafusos, auxiliando em futuras
manutenções, com apoia braços em polipropileno
copolímero injetado, com alma de aço SAE 1020 pintada,
regulagem de altura com botão, totalizando 7 posições e 85
mm de curso, com chapa para fixação no assento com 2
furos oblongos, permitindo ajuste horizontal por parafusos,
com suporte do encosto em mola de aço SAE 1020 com
76,20 mm de largura e 6,35 mm de espessura curvada e
nervurada à frio para aumentar a resistência, com fixação
do assento, encosto, estrutura, mola e apoia braços feita
com parafusos sextavados e porcas de garra encravadas e
rebitadas na madeira, com parafusos de fixação dos
componentes do tipo flangeado com trava, na bitola ¼"x 20
fpp, com base giratória desmontável com aranha de 5
hastes de aço com pino do rodízio soldado na extremidade
da haste em furos do tipo flangeado, evitando que se
soltem, coberta por polaina injetada em polipropileno
copolímero na cor preta com sistema de encaixe plástico
entre cone da aranha e a coluna, apoiada sobre 5 rodízios
de giro duplo com 50 mm de diâmetro em nylon com capa,
semiesfera plástica injetada junto a estrutura, que facilita o
giro, banda de rolagem em nylon para uso em carpetes,
tapetes e similares; Coluna central desmontável fixada por
encaixe cônico, com rolamento axial de giro, possuindo
arruelas de aço temperado de alta resistência, bucha
mancal de giro injetada em POM, e recalibrada, recoberta
por capa telescópica injetada em polipropileno copolímero
na cor preta, sistema de regulagem de altura da cadeira por
coluna de mola à gás, com mecanismo flange de apoio da
cadeira com sistema de relax com trava, ou livre flutuação,
manípulo de ajuste da tensão da mola, com pino de giro em
aço trefilado maciço com 10 mm de diâmetro e buchas de
giro e trava injetadas em poliacetal, com componentes
unidos por solda do tipo MIG, em chapas de aço SAE 1020
FQD com 3mm de espessura, formando um conjunto para
posterior montagem por parafusos. Os componentes
metálicos que possuem pintura, são tratados com fosfato
de zinco, executado em linha automática de oito tanques,
sem uso de produtos clorados para desengraxe, e com
posterior tratamento de efluentes, de acordo com as
normas ambientais, para dar melhor proteção contra
corrosão e uma excelente ancoragem da tinta.
Dimensões aproximadas da Cadeira:  Altura da cadeira
1060-1180, largura do encosto 460, profundidade da

 cadeira700, profundidade do assento 450  largura da
 cadeira700, largura do assento 480 altura do encosto 615

 altura do assento460-580    ||.

un 8,00  LG 0,0000 595,00    4.760,00   

21  Fogão de mesa Cooktop 5 bocas, cor preto, lasse A em
 consumo de gás, injetor de gás horizontal, materialvidro /

 ferro esmaltado, acendimento automático, gásGLP / GN,
bocas esmaltadas, botões removíveis, potência do
queimador rápido 2000 W, potência do queimador
semi-rápido 2700 W, potência do queimador tripla-chama
3700 W, queimador rápido selado, queimador semi-rápido
selado, grades individuais, voltagem bivolt, medidas 75cm

 por 52cm, garantia12 meses, com manual de instruções em
português.

un 2,00  CHAMALUX 0,0000 550,00    1.100,00   
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25 Liquidificador Industrial 4 litros, com corpo em aço inox,
tampa em alumínio, potência nominal de 448 W, potência
máxima de 1200 W, profundidade aproximada do copo 268
mm, frequência 60 Hz, tensão 220 V, altura total
aproximada de 548 mm, rotação aproximada de 18.000
rpm, garantia mínima de 12 meses.

un 2,00  CEMAF 0,0000 550,00    1.100,00   

26 Forno elétrico 44 litros, auto limpante, com lâmpada no
forno, time sonoro, duplo termostato regulável, com função
grill, vidro duplo na porta, isolamento em fibra cerâmica,
com duas resistências, com desligamento automático, com
bandeja para resíduos e grade interna, com pés anti
derrapante, 220V, com no mínimo 1700W de potencia.

un 2,00  FISHER 0,0000 510,00    1.020,00   

28 Espremedor de frutas bivolt 110/220, com potência mínima
de 250w, com motor com duplo rolamento blindado, com 02
castanha de tamanho diferente, com peneira, com copo em
aço inox.

un 2,00  ARGE 0,0000 170,00    340,00   

32 Aparelho telefônico sem fio, tecnologia DECT 6.0, com
identificação de chamadas, display luminoso, capacidade
para até 7 ramais (base + 6 ramais), agenda para 70
contatos, discagem rápida para até 10 números, registro de
15 chamadas recebidas, 20 não atendidas e 15 originadas,
7 tipos de toque com 5 opções de volume, funções flash,
rediscar e mudo, menu trilíngue em português, espanhol e
inglês, eco mode para redução do consumo de energia,
bloqueio de chamadas, comunicação interna, conferência a
três e transferência de chamadas,  instalado.

un 6,00  INTELBRAS 0,0000 123,00    738,00   

34 Garrafa Térmica Elétrica com capacidade de 1,8 litros, sem
ampola de vidro, jato/bico direcionado, não superaquece,
corpo de inox, botão de pressão, botão regulador de
temperatura, luz sinalizadora de liga/desliga, seletor de
tensão 110/220 volts, com termostato de regulagem de
temperatura (vide marcação do botão e na escala), com luz
indicadora de quando esta ligada, com sistema que se
desliga quando a temperatura selecionada atinge seu
ponto, voltando a ligar automaticamente dependendo da
perda de caloria, sempre se ajustando aos 80°c (ou
temperatura selecionada), com orifício na tampa para
acionar o fole, potência mínima em 220v de 1.100W. Com
garantia mínima de 01 ano.

un 4,00  TERMOLAR 0,0000 650,00    2.600,00   

35 Jarra elétrica inox, capacidade para 1,8 litros, 220v, com
controle de temperatura variável entre 45 e 100 graus com
botão de abertura da tampa, com desligamento automático,
com luz indicadora de liga e desliga.

un 6,00  CADENCE 0,0000 117,00    702,00   

42 Impressora laserjet, copiadora, scanner, fax toner 78A,
tecnologia de impressão monocromática cor preto, conexão
a rede ethernet rj45 10/100, conexão USB 2.0, conexão rj11
telefônico p/ fax, impressão frente e verso automática,
velocidade mínima de impressão em preto de 25 ppm, ciclo
de trabalho mensal mínimo em A4 de 8000 paginas,
qualidade mínima de impressão de 600 x 600 x 2ppp,
tamanhos de papel  A4, A5, B5, C5, dl, 16k e envelopes,
resolução mínima do scanner de 1200 dpi, velocidade
mínima de copia de 25 com, velocidade mínima de
transmissão de fax de 03 segundos por pagina, compatível
com MAC os x, Windows 7, Windows vista, Windows XP,
deve conter guia de instalação, software em CD para
instalação, cabo telefônico, cabo de alimentação, e cabo
USB, devendo ser entregue instalado, inclusive com ponto
de luz.

un 4,00  HP 0,0000 2.015,00    8.060,00   

45 Tela de projeção retrátil, com medidas de 200x200 mm,
com estrutura metálica galvanizada para suporte da tela
(tipo tripé) sem a necessidade de fixação em nenhum
ponto, com pintura eletrostática, com sistema de parada
multiponto, com acionamento manual, com suporte para
fixação em parede ou teto.

un 2,00  NARDELLI 0,0000 638,00    1.276,00   

49 HD externo, com capacidade de armazenamento de 1tb,
conectividade USB 2.0/3.0 com transferência de dados
rápida, podendo chegar ate 480mb/s, com proteção de
dados com criptografia de 256bits (somente para
Windows), com led indicativo de funcionamento, com
função de backup automático de proteção de dados,
compatível com Windows, alimentação do hd e feita
diretamente da porta USB no PC, não necessita de
alimentação separada, com cabo USB e manual.

un 4,00  SEAGATE 0,0000 304,00    1.216,00   
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58 Kit de lixeiras coleta seletiva, em aço inox, com tampa
basculante, nas cores amarelo, vermelho, azul, verde e
marrom, medindo 30 cm de diâmetro, 70 cm de altura, 50
Litros cada lixeira, com suporte medindo 271 cm de
comprimento, 35 cm de largura e 110 cm de altura com
garantia mínima de 01 ano.
Imagem ilustrativa.

un 10,00  ECOBIN 0,0000 1.855,00    18.550,00   

Total do Participante --------> 47.763,00   
_________________________

Item

Participante:

Especificação

3498 - TECNOFORTE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO - EIRELI EPP 

Un.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total

1 Ar condicionado Split 24.000 Btus, alimentação 220v,
corrente elétrica de refrigeração 9.52(amperes), eficiência
energética EER (W/W)3.24, potência de refrigeração
(W)1990 ciclo quente e frio, vazão de ar
1200(m³/h)20(m³/min), gás refrigerante R-410ª,
classificação energética (INMETRO) "A", condensador
horizontal, tipo de tecnologia do compressor INVERTER,
consumo de energia procel (kWh/mês)*41,8, controle da
direção do ar (para cima - para baixo) automático, nível de
ruído interno39/33/25/19, nível de ruído externo 47,
cor da evaporadora branco, com funções timer, regulagem
de velocidade de ventilação, sleep, swing e turbo, com filtro
anti-bactéria, desumidificador, proteção anti-corrosão,
função brisa, controle da direção do ar (esquerda - direita)
manual. O equipamento deve ser instalado em local
determinado pela Administração, e estará condicionado a
uma garantia total do equipamento e da instalação de 01
ano.

un 5,00  ECOBLU -
EBI24QFDC/E

0,0000 3.800,00    19.000,00   

2 Ar condicionado Split 18.000 Btus, alimentação 220v,
corrente elétrica de refrigeração 7.66 (amperes), eficiência
energética EER (W/W) 3.24, potência de refrigeração
(W)1600, ciclo quente e frio, vazão de ar 1080 (m³/h) e
18(m³/min), gás refrigerante R-410 A, classificação
energética (INMETRO) "A", condensador horizontal, tipo de
tecnologia do compressor INVERTER, consumo de energia
procel (kWh/mês)*33,6, controle da direção do ar (para
cima - para baixo) automático, nível de ruído interno
39/33/25/19, nível de ruído externo 47,
cor da evaporadora branco, com funções timer, regulagem
de velocidade de ventilação, sleep, swing e turbo, com filtro
anti-bactéria, com desumidificador, com proteção
anti-corrosão, com função brisa, com controle da direção do
ar (esquerda - direita) manual. O equipamento deve ser
instalado em local determinado pela Administração, e
estará condicionado a uma garantia total do equipamento e
da instalação de 01 ano.

un 5,00  ECOBLU -
EBI18QFDC/E

0,0000 2.989,00    14.945,00   

36 Lavadora de roupa 15kg, 220v, com abertura da tampa
superior, consumo 0,47kWh/ciclo, rotação do motor (rpm)
779rpm, com funções de centrifuga, enxágua, lava,
pré-lavagem, com timer e filtro, com 6 níveis de agua, visor
de display digital com touch, com 12 programas de
lavagem, com pés niveladores, com auto eliminação de
fiapos, com dispenser para sabão em pó, amaciante e
condimentos separados, com tampo em vidro temperado
transparente, com trava de segurança, com agitador e
função turbo secagem.

un 2,00  ELECTROLUX
- LTD15

0,0000 1.580,00    3.160,00   

37 Micro-ondas na Cor Brancas, Capacidade mínima de 31
litros, Potência mínima de 1000 W, com Certificação do
INMETRO, com painel digital multinações, com Relógio,
com Trava de segurança, com Alimentação 220 Volts
Frequência 60 Hz, Garantia mínima de 01 ano.

un 2,00  ELECTROLUX
- MEF41

0,0000 474,00    948,00   

Total do Participante --------> 38.053,00   
_________________________
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59 Relógio ponto biométrico modelos homologados, de acordo
com acordo com a portaria 373 MTE, com leitor biométrico,
código de barras e proximidade, com proteção contra uso
de dedos falsos de silicone, borracha e outros, com
capacidade de armazenamento de no mínimo 3.000
digitais, permite o cadastramento de 1 ou 2 digitais por
usuário, com recursos de leitor de proximidade 125 KHz ou
13,56 MHz, com leitor de código de barras padrões 2 de 5
intercalado e 3 de 9, com opção de uso de senha para
marcação de ponto por teclado, com assinatura digital no
comprovante de registro de ponto, na RIM e no arquivo
AFD, com menus de configuração protegidos por senha,
com uso de bobinas de até 360m, com impressão de no
mínimo 11.000 comprovantes, com indicação da
quantidade de papel através de ícones exibidos no display,
com impressora térmica com velocidade de 200 mm/s, com
guilhotina com corte total do papel, com sensor de saída de
papel para garantir a emissão do comprovante de ponto,
com display colorido de 4,3" com tela sensível ao toque,
com porta fiscal para coleta do arquivo AFD, com porta
USB auxiliar para exportação de registros e importação de
cadastros, com servidor web embarcado, com
comunicação TCP/IP, com entrada 100 a 240 VAC, com
tensão de operação de 5V/24V e potência média de 13,6W,
instalado conforme solicitação do município, com
treinamento para os usuários, com garantia mínima de 01
ano.

un 10,00  0,0000 1.500,00    15.000,00   

Total do Participante --------> 15.000,00   
_________________________

Total Geral ----------------------> 257.616,00   

 COMISSÃO:

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento,  da qual foi assinada a presente ata pela Comissão de Licitação e pelos 
representantes das proponentes.

VIVIANI WOLFF BOHRZ

ALTAIR VANDERLEI CASSOL

LUZIA BOOGLER

ANDRÉIA REGINA HEIMBURG BONFANTI

TACIANE CRISTINA MORSCHBACHER

CLOVES ANTONIO RAFE

São Miguel da Boa Vista,  2  de  Março  de  2018

 - ........................................ - Pregoeiro(a)
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 - ........................................ - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

 - ........................................ - AGENTE DE SERVIÇOS TRIBUTARIOS
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