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EXTRATO DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 073, 074, 075, 076, 077, 078 e 079 de 2021
REFERENTES AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2021 - SRP
Interessado: Prefeitura Municipal de Goiânia / Secretaria Municipal de Saúde
Processo nº: Bee 11160
Objeto: Aquisição de materiais permanentes (armários, mesas, poltronas, escaninhos, etc.), através do
Sistema de Registro de Preços, para utilização nas unidades de Atenção Primária da Secretaria Municipal de
Saúde, conforme condições e especificações constantes no edital e seus anexos.
Prazo: O Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da publicação deste extrato
da Ata no Diário Oficial do Município.


OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - CNPJ: 09.258.263/0001-70
Item

1

Quant.

Descritivo

Marca

Valor
Unitário
R$

Valor Total R$

680
UND

ARMÁRIO ALTO FECHADO 2100 MM ‐ tampo em
madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de espessura,
revestida em laminado melamínico de baixa pressão
texturizado em ambas as faces. borda frontal e posterior
com acabamento em fita de pvc de 3 mm de
espessura, colada a quente pelo sistema tipo holt‐
melt, com raio mínimo de 2,5 mm em todo seu
perímetro. bordas transversais com acabamento em
fita de pvc de 1,5 mm de espessura, colada a quente
pelo sistema tipo holt‐melt, em todo seu perímetro
estrutura, fundo em madeira MDP (aglomerado) de 18
mm de espessura revestida em laminado melamínico de
baixa pressão texturizado em ambas as faces. laterais,
base inferior e 05 prateleiras em madeira MDP
(aglomerado) de 25 mm de espessura revestida em
laminado melamínico de baixa pressão texturizado em
ambas as faces.
laterais com regulagens para
prateleiras através de 04 pinos metálicos nas laterais do
armário oferecendo perfeito travamento. acabamento
das bordas em fita de pvc de 1 mm de espessura, sendo
o acabamento das bordas frontais das prateleiras em
fita de pvc de 3 mm de espessura com raio mínimo
de 2,5 mm, coladas a quente pelo sistema tipo holt‐
melt, em todo seu perímetro. rodapé com sapatas
reguladoras de nível encaixada e fixada na base através
de parafuso permitindo a regulagem da mesma tanto na
parte interna como externa do armário. 02 portas de
abrir com giro de 270º (04 dobradiças em cada porta).
em madeira MDP (aglomerado) de 18 mm de espessura,
revestida em laminado melamínico de baixa pressão
texturizado em ambas as faces.
bordas com
acabamento em fita de pvc de 3 mm de espessura,
colada a quente pelo sistema tipo holt‐melt, com raio
mínimo de 2,5 mm em todo seu perímetro. fechadura
com travamento simultâneo superior e inferior tipo

ITALIA
/ TECH

R$ 805,00

R$ 547.400,00
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cremona. puxadores do tipo zamak niquelado redondo
com forma côncava com aproximadamente 110 mm de
comprimento. as laterais, fundo, tampo e base inferior
são ligados entre si pelo sistema mini‐fix e cavilhas,
possibilitando a montagem e desmontagem dos
mesmos, várias vezes, sem perder a qualidade. todas as
peças metálicas recebem pré‐tratamento de
desengraxamento,
decapagem
e fosfatização,
preparando a superfície para receber à pintura.
pintura epóxi‐pó aplicada pelo processo de deposição
eletrostática com polimerização em estufa. dimensões:
largura: 800 mm ‐ profundidade: 478 mm ‐ altura: 2100
mm.
documentação a ser apresentada com a proposta de
preços:
a) certificado de conformidade de produto emitido pela
ABNT conforme NBR 13961:2010 – armários. As
informações constantes no certificado deverão ser
suficientes para a correta identificação do produto ou
vir acompanhado do seu respectivo laudo de avaliação
emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO;
b) relatório de ensaio de corrosão por exposição a
atmosfera úmida saturada conforme NBR 8095/15
com mínimo de 300 horas elaborado por laboratório
acreditado pelo INMETRO;
c) laudo/ensaio de tinta aplicada a estrutura metálica,
emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO que
comprove a determinação da espessura da película
seca sobre superfícies rugosas, em conformidade a
NBR 10443/08, com espessura média acima de 60
(microns) e aderência em conformidade a NBR
11003/09, com resultado igual a y0/x0, elaborado por
laboratório acreditado pelo INMETRO;
d) laudo de conformidade ergonômica constando a
especificação e análise sistemática dos testes emitido
por profissional competente;
e) certificado de conformidade ambiental que comprove
que madeira utilizada é proveniente manejo florestal
responsável ou de reflorestamento;
f) certificado de garantia emitido pelo fabricante
acompanhado de documento do licitante onde ratifique
a garantia mínima de 05 (cinco) anos, assinada por
representante devidamente constituído e comprovado,
indicando a empresa autorizada a prestar manutenção
em local de sua sede e dar garantia de 05 (cinco) anos
nos itens cotados.
g) catálogo, de cada produto cotado, em língua
portuguesa, com nível de informação
suficiente
(marca, modelo e código de certificação ABNT) para
avaliação do pregoeiro e sua equipe.
3

1.180
UND

ESTANTE ALTA ABERTA ‐ tampo em madeira MDP
(aglomerado) de 25 mm de espessura, revestida em
laminado melamínico de baixa pressão texturizado em

ITALIA
/ TECH

R$ 703,00

R$ 829.540,00
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ambas as faces. borda frontal e posterior com
acabamento em fita de pvc de 3 mm de espessura,
colada a quente pelo sistema tipo holt‐melt, com raio
mínimo de 2,5 mm em todo seu perímetro. bordas
transversais com acabamento em fita de pvc de 1,5 mm
de espessura, colada a quente pelo sistema tipo holt‐
melt em todo seu perímetro. estrutura, fundo em
madeira MDP (aglomerado) de 18 mm de espessura
revestida em laminado melamínico de baixa pressão
texturizado em ambas as faces. laterais, base inferior,
01 prateleira fixa e 04 prateleiras reguláveis em madeira
MDP (aglomerado) de 25 mm de espessura revestida
em laminado melamínico de baixa pressão texturizado
em ambas as faces. laterais com regulagens para
prateleiras a cada 32 mm através de 04 pinos metálicos
nas laterais do armário oferecendo perfeito travamento.
acabamento das bordas em fita de pvc de 1 mm de
espessura, sendo o acabamento das bordas frontais das
prateleiras em fita de pvc de 3 mm de espessura com
raio mínimo de 2,5 mm, coladas a quente pelo sistema
tipo holt‐melt em todo seu perímetro. rodapé com
sapatas reguladoras de nível encaixada e fixada na base
através de parafuso permitindo a regulagem da mesma
tanto na parte interna como externa do armário. as
laterais, fundo, tampo, base inferior e prateleira fixa são
ligados entre si pelo sistema mini‐fix e cavilhas,
possibilitando a montagem e desmontagem dos
mesmos, várias vezes, sem perder a qualidade. todas as
peças metálicas recebem pré‐tratamento de
desengraxamento,
decapagem
e
fosfatização,
preparando a superfície para receber à pintura. pintura
epóxi‐pó aplicada pelo processo de deposição
eletrostática com polimerização em estufa. dimensões:
largura: 800 mm profundidade: 478 mm altura: 2100
mm (01 prateleira fixa e 03 prateleiras reguláveis).
documentação a ser apresentada com a proposta de
preços:
a) relatório de ensaio de corrosão por exposição à
atmosfera úmida saturada conforme NBR 8095/15
com mínimo de 300 horas elaborado por laboratório
acreditado pelo INMETRO;
b) laudo/ensaio de tinta aplicada a estrutura metálica,
emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO que
comprove a determinação da espessura da película seca
sobre superfícies rugosas, em conformidade a NBR
10443/08, com espessura média acima de 60 (microns)
e aderência em conformidade a NBR 11003/09, com
resultado igual a y0/x0, elaborado por laboratório
acreditado pelo INMETRO;
c) laudo de conformidade ergonômica constante a
especificação e análise sistemática dos testes emitido
por profissional competente;
d) certificado de conformidade ambiental que comprove
que madeira utilizada é proveniente manejo florestal
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responsável ou de reflorestamento;
e) certificado de garantia emitido pelo fabricante
acompanhado de documento do licitante onde ratifique
a garantia mínima de 05 (cinco) anos, assinada por
representante devidamente constituído e comprovado,
indicando a empresa autorizada a prestar manutencão
em local de sua sede e dar garantia de 05 (cinco) anos
nos itens cotados;
f) catálogo, de cada produto cotado, em língua
portuguesa, com nível de informação suficiente (marca,
código da ABNT, modelo) para avaliação do pregoeiro e
sua equipe.
Valor Total: R$ 1.376.940,00 (um milhão trezentos e setenta e seis mil novecentos e quarenta reais)
 2TLB COMERCIO E SERVICOS EIRELI – CNPJ: 19.758.320/0001‐33
Item

2

Quant.

Descritivo

Marca

Valor
Unitário
R$

Valor Total R$

2.020
UND

ARMÁRIO EM AÇO COM 02 PORTAS, totalmente
construído em chapa aço 20”, pintura eletrostática em
pó epóxi, curada em estufa na cor cinza claro.
dimensões aproximadas de 1,90x0,90x0,40m, com (02)
duas portas de abrir e puxador, com 04 prateleiras
com reforço na parte interior, regulável de cada lado.
fechadura tipo yale de segredo único. com parte
inferior, prateleira interna e portas com reforço tipo
ômega;

COMAÇO

R$
1.180,00

R$ 2.383.600,00

Valor Total: R$ 2.383.600,00 (dois milhões trezentos e oitenta e três mil e seiscentos reais)
 R & R SANTOS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI – CNPJ: 17.847.184/0001‐22
Item

4

Quant.

Descritivo

Marca

Valor
Unitário
R$

Valor Total R$

840
UND

ARMÁRIO EM CHAPA DE AÇO PARA MEDICAMENTOS
‐ estrutura em metalon 25x25x1,20mm, com cantos
quadrados. com 01 porta, lateral, quatro prateleiras,
fundo e teto em chapa de aço nº 22, com fechadura
tambor com chave, em pintura eletrostática a pó,
fundo anti‐ferrugem, dimensões: 1,50 (altura) x 0,45
(largura) x 0,40 (profundidade). cor cinza claro;

S.A.S
AVT
1.500

R$ 780,00

R$ 655.200,00

Valor Total: R$ 655.200,00 (seiscentos e cinquenta e cinco mil e duzentos reais)
 DESTAK DESIGN SOLUCOES EM MOVEIS LTDA ‐ CNPJ: 14.186.699/0001‐30
Item

5

Quant.

Descritivo

Marca

Valor
Unitário
R$

Valor Total R$

340
UND

ESCANINHO ALTO COM 8 PORTAS ‐ tampo em
madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de espessura,
revestida em laminado melamínico de baixa pressão
texturizado em ambas as faces. borda frontal e
posterior com acabamento em fita de pvc de 3 mm de

DESTAK
DESIGN

R$ 962,00

R$ 327.080,00
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espessura, colada a quente pelo sistema tipo holt‐
melt, com raio mínimo de 2,5 mm em todo seu
perímetro. bordas transversais com acabamento em
fita de pvc de 1,5 mm de espessura, colada a quente
pelo sistema tipo holt‐melt, em todo seu perímetro.
estrutura, fundo em madeira MDP (aglomerado) de 18
mm de espessura revestida em laminado melamínico
de baixa pressão texturizado em ambas as faces.
laterais, base inferior e divisões centrais em madeira
MDP (aglomerado) de 18 mm de espessura (mínimo),
revestida em laminado melamínico de baixa pressão
texturizado em ambas as faces. rodapé em aço, com
sapatas reguladoras de nível, fixadas através de rebite
repuxo ou sapatas reguladoras de nível, encaixada e
fixada na base através de parafuso permitindo a
regulagem da mesma tanto na parte interna como
externa do armário. composto de 8 nichos para
armazenamento de pertences. 08 portas de abrir com
giro de 110º (02 dobradiças em cada porta). em
madeira MDP (aglomerado) de 18 mm de espessura,
revestida em laminado melamínico de baixa pressão
texturizado em ambas as faces. bordas com
acabamento em fita de pvc de 3 mm de espessura,
colada a quente pelo sistema tipo holt‐melt, com raio
mínimo de 2,5 mm em todo seu perímetro. fechadura
com travamento simples. puxadores do tipo zamak
niquelado redondo com forma côncava com
aproximadamente 110 mm de comprimento. as
laterais, fundo, tampo, base inferior e divisões centrais
são ligados entre si pelo sistema mini‐fix e cavilhas,
possibilitando assim a montagem e desmontagem dos
mesmos, várias vezes, sem perda da qualidade. todas
as peças metálicas devem receber pré‐tratamento de
desengraxamento, decapagem e fosfatização,
preparando a superfície para receber a pintura.
pintura epóxi‐pó aplicada pelo processo de deposição
eletrostática com polimerização em estufa.
dimensões: largura: 800 mm profundidade: 478mm
altura: 2100 mm. documentação a ser apresentada
com a proposta de preços: h) certificado de
conformidade de produto emitido pela ABNT
conforme NBR 13961:2010 – armários. as informações
constantes no certificado deverão ser suficientes para
a correta identificação do produto ou vir
acompanhado do seu respectivo laudo de avaliação
emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO.
a) relatório de ensaio de corrosão por exposição a
atmosfera úmida saturada conforme NBR 8095/15
com mínimo de 300 horas elaborado por
laboratório acreditado pelo INMETRO;
b) laudo/ensaio de tinta aplicada a estrutura metálica,
emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO que
comprove a determinação da espessura da película
seca sobre superfícies rugosas, em conformidade a
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NBR 10443/08, com espessura média acima de 60
(microns) e aderência em conformidade a NBR
11003/09, com resultado igual a y0/x0, elaborado por
laboratório acreditado pelo INMETRO;
c) laudo de conformidade ergonômica constante a
especificação e análise sistemática dos testes emitido
por profissional competente;
d) certificado de conformidade ambiental que
comprove que madeira utilizada é proveniente
manejo florestal responsável ou de reflorestamento;
e) certificado de garantia emitido pelo fabricante
acompanhado de documento do licitante onde
ratifique a garantia mínima de 05 (cinco) anos,
assinada por representante devidamente constituído e
comprovado, indicando a empresa autorizada a
prestar manutencão em local de sua sede e dar
garantia de 05 (cinco) anos nos itens cotados;
f) catálogo, de cada produto cotado, em língua
portuguesa, com nível de informação suficiente
(marca, código da ABNT, modelo) para avaliação do
pregoeiro e sua equipe.

6

1.180
UND

MESA RETA 1400X600X740MM ‐ tampo: superfície
sobreposta à estrutura. em madeira MDP
(aglomerado) de 25 mm de espessura, revestida em
laminado melamínico de baixa pressão texturizado em
ambas as faces. bordas com acabamento em fita de
pvc de 3 mm de espessura, colada a quente pelo
sistema holt‐melt, com raio mínimo de 2,5 mm, em
todo seu perímetro. fixação às estruturas laterais e
central da mesa através de parafusos de aço e buchas
metálicas. painel frontal: painel frontal em madeira
MDP (aglomerado) de 18 mm de espessura, revestida
em laminado melamínico de baixa pressão texturizado
em ambas as faces. bordas com acabamento em fita
de pvc de 1 mm de espessura, colada a quente pelo
sistema holt‐melt, em todo seu perímetro. fixado às
estruturas laterais e central da mesa através de
rebites de repuxo de aço e parafusos de aço e buchas
metálicas. estrutura: calha estrutural horizontal para
passagem de fiação sob o tampo, permitindo o acesso
a todo cabeamento de energia, lógico e telefônico, em
chapa de aço, com furos para instalação de tomadas
(energia, lógica e telefônica), fixação às estruturas
laterais e central da mesa através de rebites de repuxo
e parafusos de aço, medindo 120 mm de altura
aproximadamente, com suportes para tomadas em
chapa de aço fixados nas calhas através de encaixe. 02
estruturas laterais em aço em forma de “i”. estrutura
vertical em chapa dobrada de aço #18 (1,20 mm) de
espessura (mínimo), formando 02colunas paralelas em
forma de pórtico distanciadas entre si em 120 mm,
com fechamento lateral externo e interno removíveis
para passagem de fiação em chapa dobrada de aço

DESTAK
DESIGN

R$ 525,00

R$ 619.500,00
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7

504

#22 (0,75 mm) de espessura(mínimo). travamento
superior do pórtico em tubo de aço com
seçãoretangular 20x40 mm em chapa #18 (1,20 mm)
de espessura (mínimo). travamento inferior do pórtico
em chapa de aço estampada no formato de arco,
emchapa de aço #14 (1,90 mm) de espessura
(mínimo), com extremidades arredondadas na mesma
chapa. no travamento inferior colocação de rebites de
repuxo de aço para adaptação de reguladores de nível.
componentes metálicos: para móveis que possuem
peças metálicas, todas recebem pré‐tratamento de
desengraxe e tratamento nanocerâmico, preparando a
superfície para receber a pintura. aplicação pelo
processo
de
deposição
eletrostática
com
polimerização em estufa.
documentação a ser apresentada com a proposta de
preços:
a) certificado de conformidade de produto emitido
pela ABNT conforme NBR 13966:2008 – mesas. As
informações constantes no certificado deverão ser
suficientes para a correta identificação do produto ou
vir acompanhado do seu respectivo laudo de avaliação
emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO.
b) relatório de ensaio de corrosão por exposição a
atmosfera úmida saturada conforme NBR 8095/15
com mínimo de 300 horas elaborado por
laboratório acreditado pelo INMETRO;
c) laudo/ensaio de tinta aplicada a estrutura metálica,
emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO que
comprove a determinação da espessura da película
seca sobre superfícies rugosas, em conformidade a
NBR 10443/08, com espessura média acima de 60
(microns) e aderência em conformidade a NBR
11003/09, com resultado igual a y0/x0, elaborado por
laboratório acreditado pelo INMETRO;
d) certificado de conformidade ambiental que
comprove que madeira utilizada é proveniente
manejo florestal responsável ou de reflorestamento
e) laudo de conformidade ergonômica constante a
especificação e análise sistemática dos testes emitido
por profissional competente;
f) certificado de garantia emitido pelo fabricante
acompanhado de documento do licitante onde
ratifique a garantia mínima de 05 (cinco) anos,
assinada por representante devidamente constituído e
comprovado, indicando a empresa autorizada a
prestar manutenção em local de sua sede e dar
garantia de 05 (cinco) anos nos itens cotados.
g) catálogo, de cada produto cotado, em língua
portuguesa, com nível de informação suficiente
(marca, modelo e código de certificação ABNT) para
avaliação do pregoeiro e sua equipe.
GAVETEIRO MODULO COM 4 GAVETAS – Medidas:

DESTAK

R$ 410,00

R$ 206.640,00
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UND

400 mm L x 600 mm P x 740mm A. Tampo: superfície
sobreposta à estrutura, em madeira MDP
(aglomerado) de 25 mm de espessura, revestida em
laminado melamínico de baixa pressão texturizado em
ambas as faces. Bordas com acabamento em fita de
pvc de 3 mm de espessura, colada a quente pelo
sistema holt‐melt, com raio mínimo de 2,5 mm, em
todo seu perímetro. Fixação às estruturas laterais e
central da mesa através de parafusos de aço e buchas
metálicas. Gavetas: quatro gavetas confeccionadas em
chapa de aço #24 (0,60 mm) de espessura (mínimo),
dobrada e soldada através de eletro‐fusão, com
deslizamento suave sobre corrediças em aço, roldanas
em nylon e eixos em aço ou em madeira MDP
(aglomerado) de 15 mm de espessura (mínimo),
revestida em laminado melamínico de baixa pressão
texturizado em ambas as faces. Frente das gavetas em
madeira MDP (aglomerado) de 18 mm de espessura,
revestida em laminado melamínico de baixa pressão
texturizado em ambas as faces. Puxadores do tipo
zamak niquelado redondo com forma côncava com
aproximadamente 110 mm de comprimento.
Acabamento das bordas em fita de pvc de 3 mm de
espessura, colada a quente pelo sistema holt‐melt,
com raio mínimo de 2,5 mm em todo seu perímetro.
Fechadura localizada na frente da gaveta superior com
fechamento simultâneo das 04 gavetas, com 02
chaves dobráveis. Estrutura: fundo e laterais em
madeira MDP (aglomerado) de 18 mm de espessura,
revestidos em laminado melamínico de baixa pressão
texturizado em ambas as faces. Acabamento das
bordas em fita de pvc de 1 mm de espessura, coladas
a quente pelo sistema holt‐melt, em todo seu
perímetro. Base inferior em madeira MDP
(aglomerado) de 25 mm de espessura, revestida em
laminado melamínico de baixa pressão texturizado em
ambas as faces. Todas as bordas com acabamento em
fita de pvc de 1 mm de espessura, colada a quente
pelo sistema tipo holt‐melt. Rodapé em aço com
sapatas reguladoras de nível fixadas através de rebite
repuxo ou sapatas reguladoras de nível encaixada e
fixada na base através de parafuso permitindo a
regulagem da mesma tanto na parte interna como
externa do gaveteiro. Montagem: as laterais, fundo,
tampo e base inferior, deverão ser ligados entre si
pelo sistema mini‐fix, possibilitando a montagem e
desmontagem dos mesmos, várias vezes, sem perder a
qualidade. Componentes metálicos: para móveis que
possuem peças metálicas, todas recebem pré‐
tratamento
de
desengraxe
e
tratamento
nanocerâmico, preparando a superfície para receber a
pintura. Aplicação pelo processo de deposição
eletrostática com polimerização em estufa.
Documentação a ser apresentada com a proposta de

DESIGN
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8

420
UND

preços:
a) certificado de
conformidade de produto emitido pela ABNT
conforme NBR 13961:2010 – armários. as informações
constantes no certificado deverão ser suficientes para
a correta identificação do produto ou vir
acompanhado do seu respectivo laudo de avaliação
emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO.
b) relatório de ensaio de corrosão por exposição a
atmosfera úmida saturada conforme NBR 8095/15
com mínimo de 300 horas elaborado por
laboratório acreditado pelo INMETRO;
c) laudo/ensaio de tinta aplicada a estrutura metálica,
emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO que
comprove a determinação da espessura da película
seca sobre superfícies rugosas, em conformidade a
NBR 10443/08, com espessura média acima de 60
(microns) e aderência em conformidade a NBR
11003/09, com resultado igual a y0/x0, elaborado por
laboratório acreditado pelo INMETRO;
d) laudo de conformidade ergonômica constante a
especificação e análise sistemática dos testes emitido
por profissional competente;
e) certificado de conformidade ambiental que
comprove que madeira utilizada é proveniente
manejo florestal responsável ou de reflorestamento;
f) certificado de garantia emitido pelo fabricante
acompanhado de documento do licitante onde
ratifique a garantia mínima de 05 (cinco) anos,
assinada por representante devidamente constituído e
comprovado, indicando a empresa autorizada a
prestar manutenção em local de sua sede e dar
garantia de 05 (cinco) anos nos itens cotados.
g) catálogo, de cada produto cotado, em língua
portuguesa, com nível de informação suficiente
(marca, modelo e código de certificação ABNT) para
avaliação do pregoeiro e sua equipe.
MESA PARA REUNIÃO REDONDA 1200X740MM ‐
tampo superfície sobreposta à estrutura. em madeira
MDP (aglomerado) de 25 mm de espessura, revestida
em laminado melamínico de baixa pressão texturizado
em ambas as faces. borda longitudinal com
acabamento em fita de pvc de 3 mm de espessura,
colada a quente pelo sistema holt‐melt, com raio
mínimo de 2,5 mm, em todo seu perímetro. fixada às
estruturas laterais tubulares da mesa através de
parafusos de aço e buchas metálicas.
estrutura sustentação da superfície através de
estrutura de aço em forma de “x”. coluna vertical em
tubo de aço redondo de 04” (101,60 mm) de diâmetro
em chapa #14 (1,90 mm) de espessura (mínimo). 04
travamentos superiores em tubo de aço com seção
retangular 20x40 mm em chapa #18 (1,20 mm) de
espessura (mínimo). 04 travamentos inferiores

DESTAK
DESIGN

R$ 435,00

R$ 182.700,00
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(mínimo) em chapa de aço estampada no formato de
arco, em chapa de aço #14 (1,90 mm) de espessura
(mínimo), com extremidades arredondadas na mesma
chapa. nos travamentos inferiores colocações de
rebites de repuxo de aço para adaptação de
reguladores de nível. componentes metálicos todas as
peças metálicas devem receber pré‐tratamento de
desengraxamento, decapagem e fosfatização,
preparando a superfície para receber a pintura.
pintura epóxi‐pó aplicada pelo processo de deposição
eletrostática com polimerização em estufa.
documentação a ser apresentada com a proposta de
preços:
a) certificado de conformidade de produto emitido
pela ABNT conforme NBR 13966:2008 – mesas. as
informações constantes no certificado deverão ser
suficientes para a correta identificação do produto ou
vir acompanhado do seu respectivo laudo de avaliação
emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO.
b) relatório de ensaio de corrosão por exposição a
atmosfera úmida saturada conforme NBR 8095/15
com mínimo de 300 horas elaborado por
laboratório acreditado pelo INMETRO;
c) laudo/ensaio de tinta aplicada a estrutura metálica,
emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO que
comprove a determinação da espessura da película
seca sobre superfícies rugosas, em conformidade a
NBR 10443/08, com espessura média acima de 60
(microns) e aderência em conformidade a NBR
11003/09, com resultado igual a y0/x0, elaborado por
laboratório acreditado pelo INMETRO;
d) certificado de conformidade ambiental que
comprove que madeira utilizada é proveniente
manejo florestal responsável ou de reflorestamento
e) laudo de conformidade ergonômica constante a
especificação e análise sistemática dos testes emitido
por profissional competente;
f) certificado de garantia emitido pelo fabricante
acompanhado de documento do licitante onde
ratifique a garantia mínima de 05 (cinco) anos,
assinada por representante devidamente constituído e
comprovado, indicando a empresa autorizada a
prestar manutencão em local de sua sede e dar
garantia de 05 (cinco) anos nos itens cotados.
g) catálogo, de cada produto cotado, em língua
portuguesa, com nível de informação suficiente
(marca, modelo e código de certificação ABNT) para
avaliação do pregoeiro e sua equipe.
Valor Total: R$ 1.335.920,00 (um milhão trezentos e trinta e cinco mil novecentos e vinte reais)

 FK GRUPO S/A – CNPJ: 55.088.157/0001‐02
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Item

10

Quant.

Descritivo

Marca

Valor
Unitário
R$

Valor Total R$

2.520
UND

POLTRONA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM BRAÇOS ‐
assento e encosto em compensado multilaminado
resinado, moldado anatomicamente a quente com
espessura de 14 mm. possui 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;
‐ espuma injetada anatomicamente em poliuretano
flexível microcelular de alta resistência, isento de cfc,
com densidade controlada de 50 kg/m³ com 50 mm de
espessura média no assento; ‐ espuma injetada
anatomicamente em poliuretano flexível microcelular
de alta resistência, isento de cfc, com densidade
controlada de 50 kg/m³ com 44 mm de espessura
média no encosto;
‐ revestimento do assento e do encosto em tecido
100% poliéster com gramatura de 0,258 kg/m², com
cor a escolher conforme catálogo de cores, fixadas
com grampos ao assento e encosto de madeira;
‐ capa de proteção do assento injetada em
polipropileno copolímero texturizado, montada por
parafusos
phillips,
auxiliando
em
futuras
manutenções;
‐ capa de proteção do encosto injetada em
polipropileno copolímero texturizado, montada por
encaixe em presilha injetada em poliamida 6.6 com
reforço de 35% de fibra de vidro na parte superior do
encosto e por parafusos phillips na parte inferior,
auxiliando em futuras manutenções;
‐ a fixação do assento e do encosto aos componentes
metálicos é feita com parafusos sextavados grau 5 sae
j419, do tipo flangeado com trava mecânica no flange,
na bitola ¼"x 20 fpp, e porcas de garra encravadas e
rebitadas na madeira; ‐ apóia‐braços sl new pu, corpo
do braço em polipropileno copolímero injetado
texturizado, com alma de aço sae 1020 pintada com
50,50 mm de largura e 6,35 mm de espessura, com 7
posições de regulagem de altura feita por botão
injetado em poliamida 6, totalizando 85 mm de curso.
chapa para fixação no assento com 2 furos oblongos,
permitindo regulagem lateral por parafuso utilizando‐
se chave. apoio de braço injetado em poliuretano com
alma plástica injetada em polipropileno copolímero. a
união entre corpo e apoio de braço é feito por
parafuso máquina phillips ¼” x 20 fpp cabeça panela. ‐
base giratória desmontável com aranha de 5 hastes de
aço sae 1010 tubular retangular 20x30 e 1,20 mm de
espessura, soldadas com cone central em aço sae
1012 com parede 2,25 mm e diâmetro 57,15 mm. pino
do rodízio de aço sae 1213 com 10 mm de diâmetro

FK
GRUPO

R$ 497,80

R$ 1.254.456,00
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soldado na extremidade da haste em furos do tipo
flangeado, evitando que se soltem, coberta por
polaina injetada em polipropileno copolímero na cor
preta, apoiada sobre 5 rodízios de duplo giro e duplo
rolamento com 50 mm de diâmetro com corpo
injetado 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, ou banda de rolagem em poliuretano para
uso em piso duro, amadeirados e com revestimentos
vinílicos; ‐ coluna central desmontável fixada por
encaixe cônico fabricada em tubo de aço sae 1010
com 50,80 mm de diâmetro e 1,50 mm de espessura
de parede, com rolamento axial de giro, possuindo
arruelas de aço temperado de alta resistência, bucha
mancal de giro injetada em poliacetal e recalibrada na
montagem, recoberta por capa telescópica injetada
em polipropileno copolímero na cor preta, sistema de
regulagem da altura da cadeira com molaà gás din
4550 classe 4 com 125 mm de curso e encaixe por
cone morse; ‐ capa telescópica injetada em
polipropileno copolímero texturizado, dividido em 3
partes encaixadas, usada para proteger a coluna;
‐ mecanismo com sistema reclinador do encosto (sre),
de estrutura monobloco com chapa de aço sae 1010
com 2,65 mm de espessura, soldado por processo mig
em célula robotizada, com assento fixo tendo 3° de
inclinação e 2 furações para fixação do assento com
distância entre centros de 125 x 125 mm e 160 x 200
mm. suporte do encosto fabricado em sistema tubular
oblongo 20x48 com espessura de 1,50 mm com
regulagem de altura automática através de catraca
injetada em poliamida 6.6 com 33% de fibra de vidro,
totalizando 80 mm de curso recoberto por capa
injetada em polipropileno copolímero. articulador do
encosto injetado em poliamida 6.6 com 33% de fibra
de vidro, com eixo de giro em aço sae 1020 trefilado
com 6,35 mm de diâmetro e amortecedor injetado em
poliacetal. inclinação do encosto com 20º de curso
semi‐circular acionado por alavanca independente
injetada em poliacetal, obtendo‐se infinitas posições,
com molas para o retorno automático do encosto, e
ajuste automático na frenagem do reclinador feito por
sistema de freio tipo fricção com 5 lâminas e pastilhas
do tipo multidiscos com 1,20 mm de espessura.
acionamento da coluna gás feita por alavanca
independente injetada em poliacetal. ‐ para modelo
com pintura, os componentes metálicos possuem
tratamento de superfície antiferruginoso com fosfato
de zinco por imersão, 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 vigentes,
proporcionando melhor proteção contra corrosão e
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excelente ancoragem da tinta, evitando assim o
descolamento da mesma;
‐ a tinta utilizada para a pintura é em pó, do tipo
híbrida (poliéster ‐ epóxi), w‐eco, atendendo norma
européiarohs, isenta de metais pesados, na cor preto
liso semi‐brilho, com camada de 60 mícrons em
média. todas as peças são curadas em estufa com
esteira de movimentação contínua à temperatura de
200° c. ‐ essa poltrona deverá atender aos requisitos
da NR17 – norma regulamentadora do ministério do
trabalho, que trata da ergonomia e a requisitos da
NBR 13962/2018 – da Associação Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT), que normatiza os móveis para
escritório, cadeiras, classificação, características físicas
e dimensionais para que se obtenha um melhor
conjunto em termos de conforto, ergonomia e
durabilidade.
a
b
c
d

Altura da cadeira
Profundidade da
cadeira
Largura da cadeira
Altura do encosto

940‐1140
700‐830

e
f

700
500

g
h

Largura do
Profundid
assento
Largura do
Altura do

Documentação a ser apresentada com a proposta de
preços:
a) certificado de conformidade de produto conforme
NBR 13962:2018 – cadeiras emitido por organismo
acreditado pelo INMETRO;
b) comprovação de utilização de espuma flexível de
poliuretano, conforme NBR 8537/2015 – espuma
flexível de poliuretano – determinação de densidade,
com densidade aparente entre 49 e 55 kg/m3, emitido
por laboratório de ensaio acreditado pela cgcre/in
metro conforme norma NBR iso/iec 17025.
c) relatório de ensaio de conformidade com a NBR
8797/17 espuma flexível de poliuretano –
determinação da deformidade aparente emitido por
laboratório de ensaio acreditado pela cgcre/in metro
conforme norma NBR iso/iec 17025;
d) relatório de ensaio de conformidade com a NBR
8910/2016 espuma flexível de poliuretano –
determinação da resistência a comprensão máxima de
12 a compressão de 50% emitido por laboratório de
ensaio acreditado pela cgcre/in metro conforme
norma NBR iso/iec 17025;
e) relatório de ensaio de conformidade com a NBR
9178/2015 espuma flexível de poliuretano –
determinação das características de queima com
velocidade mínima de queima de 69mm/min ou auto
extinguível emitido por laboratório de ensaio
acreditado pela cgcre/in metro conforme norma NBR
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11

2.520
UND

iso/iec 17025;
f) relatório de ensaio de conformidade com a NB
9176/2016 espuma flexível de poliuretano –
determinação da força de indentação máxima de 205
a 25% emitido por laboratório de ensaio acreditado
pela cgcre/in metro conforme norma NBR iso/iec
17025;
g) relatório de ensaio de conformidade com a NBR
9177/2015 espuma flexível de poliuretano –
determinação da fadiga dinâmica com perda de
espessura máxima de 7% emitido por laboratório de
ensaio acreditado pela cgcre/in metro conforme
norma NBR iso/iec 17025;
h) relatório de ensaio de conformidade com a NBR
8515/2020 espuma flexível de poliuretano –
determinação resistência a tração emitido por
laboratório de ensaio acreditado pela cgcre/in metro
conforme norma NBR iso/iec 17025;
i) certificado de garantia emitido pelo fabricante
acompanhado de documento do licitante onde
ratifique a garantia mínima de 05 (cinco) anos,
assinada por representante devidamente constituído e
comprovado, indicando a empresa autorizada a
prestar manutenção em local de sua sede e dar
garantia de 05 (cinco) anos nos itens cotados.
j) catálogo, de cada produto cotado, em língua
portuguesa, com nível de informação suficiente
(marca, modelo) para avaliação do pregoeiro e sua
equipe.
CADEIRA FIXA SEM BRAÇO ‐ cadeira com encosto e
assento fixos, ambos com curvatura anatômica no
assento e no encosto, de forma a permitir a
acomodação das regiões dorsal e lombar, se
adaptando melhor à coluna vertebral.
‐assento em estrutura plástica injetada em
polipropileno copolímero de alta resistência com
canaleta interna de suporte ao sistema de encaixe do
estofamento.
contra‐assento
injetado
em
polipropileno copolímero de alta resistência para
proteção no empilhamento (máximo de 15 unidades
quando utilizada no carrinho) e auxílio na fixação do
estofamento e da estrutura. A união do contra‐
assento ao assento é feito por 16 parafusos philips
cabeça chata para plástico. ‐ encosto em estrutura
plástica injetada em polipropileno copolímero de alta
resistência.
‐sapatas em polipropileno copolímero injetado na cor
translúcida.
‐ para modelo com pintura, os componentes metálicos
possuem tratamento de superfície com fosfato de
zinco por imersão, 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 vigentes,

FK
GRUPO

R$ 248,30

R$ 625.716,00
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proporcionando melhor proteção contra corrosão e
excelente ancoragem da tinta, evitando assim o
descolamento da mesma;
‐ a tinta utilizada para a pintura é em pó, do tipo
híbrida (poliéster ‐ epóxi), w‐eco, atendendo norma
européiarohs, isenta de metais pesados, na cor preto
liso semi‐brilho, com camada de 60 mícrons em
média. todas as peças são curadas em estufa com
esteira de movimentação contínua à temperatura de
200° c.
‐ essa poltrona deverá atender aos requisitos da NR17
– norma regulamentadora do Ministério do Trabalho,
que trata da ergonomia e da NBR 13962 – da
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), que
normatiza os móveis para escritório, cadeiras,
classificação, características físicas e dimensionais
para que se obtenha um melhor conjunto em termos
de conforto, ergonomia e durabilidade.
Valor Total: R$ 1.880.172,00 (um milhão oitocentos e oitenta mil cento e setenta e dois reais)
 SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI. ‐ CNPJ: 04.063.503/0001‐67.
Item

12

Quant.

Descritivo

Marca

Valor
Unitário
R$

Valor Total R$

840
UND

LONGARINA PARA 03 LUGARES COM ENCOSTO,
estrutura: braços e pés em aço inox no mínimo 1,5
mm. assento em chapa de aço inoxidável pelo
menos 1,3 mm. barra reforçada com pelo menos 2
mm de espessura em aço com pintura epóxi. sapatas
de borracha (nivelador de piso). medidas
aproximadas (centímetros): c 185 x h 80 x p 68. cor:
prata.

MAKKON

R$
2.098,98

R$
1.763.143,20

Valor Total: R$ 1.763.143,20 (um milhão setecentos e sessenta e três mil cento e quarenta e três reais e vinte
centavos)
 DISTRIBUIDORA SULZBACHER LTDA. ‐ CNPJ: 13.798.385/0001‐26.
Item

13

Quant.

Descritivo

Marca

Valor
Unitário
R$

Valor Total
R$

3.400
UND

CADEIRA FIXA POLIPROPILENO, cadeira empilhável sem
apoio de braços para uso individual ou em sequência nos
auditórios com encosto e assento fixo. Encosto: plástico,
injetados em polipropileno copolímero de alta
resistência e pigmentados na cor, unidos à estrutura por
pino plástico de mesmo material do encosto, com
conjunto estofado revestido em vinil. ‐ possui curvatura
anatômica no encosto, de forma a permitir a
acomodação das regiões dorsal e lombar, se adaptando
melhor à coluna vertebral. Assento: plástico, injetados
em polipropileno copolímero de alta resistência e
pigmentados na cor, unidos à estrutura por parafusos
especiais para plástico, com conjunto estofado revestido

MR PLAST

R$
105,00

R$
357.000,00
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em vinil. Estrutura: confeccionada com tubos de aço
curvados a frio em máquina curvadora cnc, e unidos por
solda do tipo mig, formando um monobloco de alta
resistência, e recalibrada em gabaritos especiais para
controle dimensional. pernas e travessas confeccionadas
em tubo de aço sae 1010/1020, oblongo 16x30mm e
redondo 19,05 mm de diâmetro respectivamente, e
espessura da parede de 1,20 mm, para ambos os tubos.
suporte do encosto em tubo oblongo 16x30mm e
espessura da parede de 1,50 mm. sapatas e ponteiras
em polipropileno copolímero injetado na cor preta.
acabamento: os componentes metálicos pintados
possuem tratamento de superfície antiferruginoso com
fosfato de zinco por imersão, 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
vigentes, proporcionando melhor proteção contra
corrosão e excelente ancoragem da tinta, evitando assim
o descolamento da mesma. a tinta utilizada para a
pintura é em pó, do tipo híbrida (poliéster ‐ epóxi), w‐
eco, atendendo norma européia rohs, isenta de metais
pesados, na cor preto liso semi‐brilho, com camada de
60 mícrons em média. todas as peças são curadas em
estufa com esteira de movimentação contínua à
temperatura de 200° c. dimensões aproximadas da
cadeira: largura da cadeira: 545 mm; profundidade da
cadeira: 525 mm; altura total da cadeira: 825 mm; altura
do encosto: 260 mm; largura do encosto: 460 mm;
profundidade do assento: 400 mm; largura do assento:
460 mm; altura do assento: 450 mm.
Valor Total: R$ 357.000,00 (trezentos e cinquenta e sete mil reais)

Valor Total: R$ 9.751.975,20 (nove milhões setecentos e cinquenta e um mil novecentos e setenta e cinco
reais e vinte centavos)

Durval Ferreira Fonseca Pedroso
Secretário Municipal de Saúde
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