PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANA
ESTADO DE PERNAMBUCO

SECRETARIAS E ÓRGÃOS JURISDICIONADOS
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO
HOMOLOGO o Processo Licitatório N° 142/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 074/2021 - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA FORNECIMENTO DE
MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE ATRAVÉS DO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GOIANA/PE e ADJUDICO seu objeto às empresas a seguir
relacionadas, por apresentarem o menor preço por lote ofertado:
1- VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIOS EIRELI, CNPJ N° 35.458.953/0001-82, estabelecida à Rua Padre
Teofilo Tworz, n º 640, Prado, Recife/PE, CEP: 50.751-315, Fone: (81) 3421-3366 / 97902-6851, pelo valor total de R$ 254.653,00
(duzentos e cinquenta e quatro mil, seiscentos e cinquenta e três reais), conforme abaixo detalhado:
Lotes

Quant

Valor
Unitário

TOTAL

UND

92

R$ 645,00

R$ 59.340,00

UND

102

R$ 645,00

R$ 65.790,00

160

R$ 275,00

R$ 44.000,00

Apres

ESPECIFICAÇÃO

Armário em Aço - 01 corpo, medindo (0, 90 x 0, 45 x 1,
97m) com tolerância de +/- 5%, contendo 2 portas de
abrir com reforços internos tipo ômega, com 4
prateleiras, ajustáveis, fechadura central com sistema
de trava de pressão e com chaves tipo yale, puxadores
01
de tipo concha, confeccionado em chapa de aço 24
(tampo) e 26 (corpo e prateleira), com tratamento,
anti corrosivo e pintura eletrostática a pó, na cor cinza
claro. O móvel deverá ser acondicionado de modo, a
garantir o recebimento em perfeito estado.
MARCA: DMK – MD: ARMAÇO
ARQUIVO DE AÇO 04 GAVETAS – medidas
aproximadas 0,45 x 0,60 x 1,35m com tolerância de +/
- 5%, vertical, com 4 gavetas, formato “oficio”, para
pastas suspensas, com fechadura tipo Yale com 2
chaves, puxadores de aço e porta-etiquetas, sua
02 e 07
estrutura será de móvel rígido com chapas nas
seguintes espessuras, caixa e gavetas com no mínimo
de 0,79 mm, e estrutura de no mínimo 1,27 mm, a
folha de aço receberá tratamento anti-ferrugem,
pintura eletrostática a pó na cor cinza cristal.
Gavetas com capacidade para 55Kg – desliza por
trilho corrediça com esfera. O móvel deverá ser
acondicionado de modo, a garantir o recebimento em
perfeito estado, tipo A. Qualidade do tipo PANDIN ou
similar. Garantia mínima de 02 anos.
MARCA: DMK – MD: ARQAÇO
MESA DE TRABALHO – Tampo em madeira 100% MDF
de 20mm, tipo birô, revestido em laminado melamínico
( laminado texturizado de alta pressão e resistência), na
cor cinza cristal ou marfim, formato retangular com
bordas protegidas em PVC flexível, painel frontal com
03 gavetas, com fechadura na gaveta de cima, as
gavetas devem correr em corrediças telescópicas com
rolamento de esfera de ovo, mesa com dutos para
04
fiação de ambos os lados, com tampa removível
(bolacha) em PVC. Medidas aproximadas: 0,75m de
altura, com 1,20m de comprimento, com 0,60m de
largura. Estrutura em aço reforçado com sapatas
niveladoras em nylon de alta resistência – chapa com
no mínimo 1.6 mm de espessura, pintura em epóxi pó
na cor preta. O produto deve apresentar o certificado

UND
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05

13

14

17

da ABNT nº 13966. Garantia mínima de 03 (três) anos.
MARCA: DMK – MD: MESATRAB
GAVETEIRO COM RODÍZIO 3 e GAVETAS, sendo 2
médias e 1 gavetão em madeira 100% MDF de 20mm
revestido em laminado melamínico (laminado
texturizado de alta pressão e resistência), na cor
Branca, medidas aproximadas 63 x 43 x 43 cm (A x L x
P) Rodizio de Silicone com 4 rodas de 60mm, sendo as
duas da frente com trava.
MARCA: DMK – MD: GVVOL
ESTANTE
EM
AÇO
COM
6 PRATELEIRAS
Desmontável, aberta, com reforço em “x” nas laterais
e no fundo, 6 prateleiras reguláveis, para suportar
carga útil de 40 kg por prateleira,
4 colunas
em perfil l de30x30mm, regulagem de altura, dobras
duplas nas laterais, dobras triplas nas frontais e
posteriores, medidas aproximadas 1,98 m de altura x
0,92 m de largura x 0,40 de profundidade, medidas
estas com tolerância de +/- 5%, com estruturas laterais
parafusadas pintura eletrostática a pó na cor cinza
cristal, instalação no local, o móvel será acondicionado
de modo a garantir o recebimento em perfeito estado
de conservação, tipo a. qualidade do tipo pandin ou
similar. garantia mínima de 02 anos.
MARCA: DMK – MD: ESTAÇO
LONGARINA DE 2 LUGARES - Encosto e assento
em polipropileno injetado, estrutura fixa em tubo de
aço oval 16 x 30 cm. Acabamento da estrutura em
pintura epóxi-pó na cor prata. As cadeiras serão na cor
azul ou a definir, peso suportado mínimo: 90 kg por
assento com garantia mínima de 24 meses. Norma
Regulamentadora – NR 17 - ABNT NBR 13962/2002.
MARCA: DMK – MD: LONG2
MESA PARA IMPRESSORA - MESA PARA IMPRESSORA,
COR AZULmedidas 0,60x0,65 x 0,75m. Teclado , Tampo
confeccionado em MDF 18mm revestido na face
superior em laminado melamínico texturizado de alta
pressão, com acabamento nas bordas frontal e
posterior arredondado post-forming 180° e bordas
laterais com em fita de PVC 1mm.* Observações:
Descritivo reduzido, mediante as configurações de
sistema de pregão eletrônico comprasNet, sendo a
descrição completa no termo de referência
anexo
ao edital, configurações mínimas e detalhes técnicos,
favor acompanhar o editaljuntamente com o
termo de referência inclusive quanto a unidade de
medida, favor acompanhar a unidade de medida do
edital. Será desclassificada qualquer proposta que não
esteja de acordo com o termo de referência anexo ao
edital.
MARCA: DMK – MD: MESAIMP

UND

75

R$ 380,00

R$ 28.500,00

UND

53

R$ 336,00

R$ 17.808,00

UND

125

R$ 250,00

R$ 31.250,00

UND

59

R$ 135,00

R$ 7.965,00

2- DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA, CNPJ N° 40.876.269/0001-50, estabelecida à Rua Sargento
Silvino Macedo, nº 03, São José, Garanhuns/PE, CEP: 55.295-280, Fone: (87) 3762-0445 /98836-3257, pelo valor total de R$
13.965,00 (treze mil, novecentos e sessenta e cinco reais), conforme abaixo detalhado:
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Lotes

11

ESPECIFICAÇÃO
LIXEIRA PLÁSTICO COM PEDAL - Lixeira, material:
plástico, capacidade: 20 l, tipo: com tampa e pedal,
cor: branca, formato: redondo
MARCA: NEXCONPLAST

Apres

Quant

Valor
Unitário

TOTAL

UND

294

R$ 47,50

R$ 13.965,00

3- MC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ N° 41.043.317/001-92, estabelecida à Rua Maria Amália Nogueira, nº 241
Celeiro das Alegrias Futuras, Camaragibe/PE, CEP: 54.774-280, Fone: (81) 3034-0438, pelo valor total de R$ 18.600,00 (dezoito mil e
seiscentos reais), conforme abaixo detalhado:
Lotes

06

ESPECIFICAÇÃO
Armário em Aço - 01 corpo, medindo (0, 90 x 0, 45 x 1,
97m) com tolerância de +/- 5%, contendo 2 portas de
abrir com reforços internos tipo ômega, com 4
prateleiras, ajustáveis, fechadura central com sistema
de trava de pressão e com chaves tipo yale, puxadores
de tipo concha, confeccionado em chapa de aço 24
(tampo) e 26 (corpo e prateleira), com tratamento,
anti corrosivo e pintura eletrostática a pó, na cor cinza
claro. O móvel deverá ser acondicionado de modo, a
garantir o recebimento em perfeito estado.
MARCA: MC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS
LTDA,

Apres

Quant

Valor
Unitário

TOTAL

UND

30

R$ 620,00

R$ 18.600,00

4- LUCIANO SÉRGIO GUIMARÃES DE SÁ BARRETO, CNPJ N° 35.785.276/00001-07, estabelecida à Rua Nova Jersey, nº 135,
Maranguape II, Paulista/PE, CEP: 53.422-645, Fone: (81) 98235-8283 - ZAP, pelo valor total de R$ 37.754,56 (trinta e sete mil,
setecentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos), conforme abaixo detalhado:
Lotes

09

15

ESPECIFICAÇÃO
MESA DE TRABALHO – Tampo em madeira 100%
MDF de 20mm, tipo birô, revestido em laminado
melamínico ( laminado texturizado de alta pressão e
resistência), na cor cinza cristal ou marfim, formato
retangular com bordas protegidas em PVC flexível,
painel frontal com 03 gavetas, com fechadura na
gaveta de cima, as gavetas devem correr em
corrediças telescópicas com rolamento de esfera de
ovo, mesa com dutos para fiação de ambos os lados,
com tampa removível (bolacha) em PVC. Medidas
aproximadas: 0,75m de altura, com 1,20m de
comprimento, com 0,60m de largura. Estrutura em aço
reforçado com sapatas niveladoras em nylon de alta
resistência – chapa com no mínimo 1.6 mm de
espessura, pintura em epóxi pó na cor preta. O
produto deve apresentar o certificado da
ABNT nº 13966. Garantia mínima de 03 (três) anos.
MARCA: PRISMA / MESESC -3G
MESA DE REUNIÃO REDONDA, em madeira 100%
MDF de 20mm. revestido em laminado melamínico
(laminado texturizado de alta pressão e
resistência),MEDIDAS APROXIMADAS: (Diâmetro x

Apres

Quant

Valor
Unitário

TOTAL

UND

53

R$ 295,00

R$ 15.635,00

UND

12

R$ 410,00

R$ 4.920,00
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Altura) 1,20m x 0,90, TAMPO 15mm, estrutura de aço
em aço reforçado com sapatas niveladoras em nylon
de alta resistência – chapa com no mínimo 1.6 mm de
espessura, pintura em epóxi pó na cor preta.
Garantia mínima de 03 (três) anos.
MARCA: PRISMA/MESREU
Armário em Aço - 01 corpo, medindo (0, 90 x 0, 45 x 1,
97m) com tolerância de +/- 5%, contendo 2 portas de
abrir com reforços internos tipo ômega, com 4
prateleiras, ajustáveis, fechadura central com sistema
de trava de pressão e com chaves tipo yale, puxadores
de tipo concha, confeccionado em chapa de aço 24
(tampo) e 26 (corpo e prateleira), com tratamento,
anti corrosivo e pintura eletrostática a pó, na cor cinza
claro. O móvel deverá ser acondicionado de modo, a
garantir o recebimento em perfeito estado.
MARCA: PRISMA/MESCOMP

UND

61

R$ 281,96

R$ 17.199,56

5- ESCRITÓRIO E ARTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ N° 10.372.487/0001-97, estabelecida à Rua das Salinas, nº 167,
Salgadinho, Olinda/PE, CEP: 53.110-280, Fone: (81) 3221-3184 /9.8815-3424 / 9.8707-5404, pelo valor total de R$ 11.000,00
(onze mil reais), conforme abaixo detalhado:
Lotes

10

ESPECIFICAÇÃO
GAVETEIRO COM RODÍZIO 3 e GAVETAS, sendo
2 médias e 1 gavetão em madeira 100% MDF de
20mm revestido em laminado melamínico ( laminado
texturizado de alta pressão e resistência), na cor
Branca, medidas aproximadas 63 x 43 x 43 cm (A x L x
P) Rodizio de Silicone com 4 rodas de 60mm, sendo as
duas da frente com trava.
MARCA: ESCRITÓRIO E ARTE – GAV. MDF 0136

Apres

Quant

Valor
Unitário

TOTAL

UND

25

R$ 440,00

R$ 11.000,00

6- MEDISYS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ N° 14.918.354/0001-24, estabelecida à PC Conde Pedro Leonelli, nº 25, Sala 01,
Vila Rosalia, Guarulhos/SP, CEP: 07.072-081, Fone: (11) 4307-5675 / 98134-0448, pelo valor total de R$ 13.960,00 (treze mil,
novecentos e sessenta reais), conforme abaixo detalhado:
Lotes

11

ESPECIFICAÇÃO
LIXEIRA PLÁSTICO COM PEDAL - Lixeira,
material: plástico, capacidade: 20 l, tipo: com
tampa e pedal, cor: branca, formato: redondo
MARCA: JSN. MD: E8P

Apres

Quant

Valor
Unitário

TOTAL

UND

50

R$ 279,20

R$ 13.960,00

O valor global do Processo é de R$ 349.932,56 (trezentos e quarenta e nove mil, novecentos e trinta e dois reais e cinquenta e seis
centavos). Goiana, 21 de dezembro de 2021.
Os lotes abaixo foram fracassados.
Lotes

ESPECIFICAÇÃO

Apres

Quant

03

CADEIRA ESCRITÓRIO GIRATÓRIA c/apoio de braço com regulagem de altura:
cadeira giratória com braço com regulagem de altura, espaldar médio, assento e
encosto em compensado multilaminado anatômico, espuma de poliuretano

Unid

482
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08

injetada em densidade de 60 a 50kg/m³, com apoio dorso lombar, com capa de
polipropileno antialérgico em alta resistência a propagação de rasgos além de
baixa deformação. solidez à luz classe 5, pilling padrão 5, peso 280/290g/m,
mecanismo relax com bloqueio e regulagem permanente-gás, base em aço com 5
hastes, pintura em epóxi pó na cor preta, encosto em 7 posições na altura, rodízio
duplos em nylon, revestimento em tecido, altura e profundidade do encosto por
alavanca. regulagem de altura a gás, estrela em aço com capa nylon. acabamento
das capas de proteção e estrutura na cor preta. medidas: altura do assento da
cadeira ao chão: 37,5cm; altura total: 67,5cm; assento da cadeira: 48 cm x 49 cm;
encosto da cadeira: 44 cm x 46 cm.
CADEIRA ESCRITÓRIO GIRATÓRIA c/apoio de braço com regulagem de altura:
cadeira giratória com braço com regulagem de altura, espaldar médio, assento e
encosto em compensado multilaminado anatômico, espuma de poliuretano
injetada em densidade de 60 a 50kg/m³, com apoio dorso lombar, com capa de
polipropileno antialérgico em alta resistência a propagação de rasgos além de
baixa deformação. solidez à luz classe 5, pilling padrão 5, peso 280/290g/m,
mecanismo relax com bloqueio e regulagem permanente-gás, base em aço com 5
hastes, pintura em epóxi pó na cor preta, encosto em 7 posições na altura, rodízio
duplos em nylon, revestimento em tecido, altura e profundidade do encosto por
alavanca. regulagem de altura a gás, estrela em aço com capa nylon. acabamento
das capas de proteção e estrutura na cor preta. medidas: altura do assento da
cadeira ao chão: 37,5cm; altura total: 67,5cm; assento da cadeira: 48 cm x 49
cm; encosto da cadeira: 44 cm x 46 cm.

Unid

Lícia da Silva Maciel
Secretária de Saúde/Gestora do Fundo Municipal de Saúde
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