
Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá

PREGÃO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 036/2021
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

N.º 021/2021

O PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ, com sede na PC LICURGO PEIXOTO, SN, 
inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 05.193.073/0001-60, neste ato representado(a) pelo EDUARDO SAMPAIO 
GOMES LEITE, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, portador do CPF: 579.472.362-91. 
Residente RUA PIO XII, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, 
para REGISTRO DE PREÇOS nº 021/2021, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e 
qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), 
atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993 e suas alterações, no Decreto n.º 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as 
disposições a seguir:

1. DO OBJETO
1.1 A presente Ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO 
DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO, OBJETIVANDO ATENDER AS 
NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ-PA.

 2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS
2.1 O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas 
na(s) proposta(s) são as que seguem:

Empresa: POLYMEDH. EIRELLI;  C.N.P.J.  nº  63.848.345/0001-10,  estabelecida à Av presidente vargas, Centro, Castanhal PA, (091)

93721-3275, representada neste ato pelo Sr(a). MARLENE MARIANO GRIPP, C.P.F. nº 243.721.962-53.                                 

 ITEM   DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES                            UNIDADE         QUANTIDADE    VALOR UNITÁRIO      VALOR TOTAL

 00013  CONJUNTO DE MESA GRANDE COM 12 CADEIRAS - Marca.:   UNIDADE               2.00         8.000,000        16.000,00

        RS MOVEIS                                         

        MATERIAL DA MESA: toda feita em madeira maciça de ótima

        qualidade. MATERIAL DA   CADEIRA:  toda  feita  madeira

        maciça de ótima qualidade. MEDIDA DA MESA: altura 80 cm

        largura: 100 cm  comprimento: 400 cm MEDIDA DA CADEIRA:

        altura:96 cm altura  do  assento:40  cm  largura:40  cm

        profundidade:40 cm                                     

                                                                                           VALOR TOTAL R$       16.000,00

Empresa: P G  LIMA  COM  EIRELI  -  EPP; C.N.P.J. nº 23.493.764/0001-61, estabelecida à TRAV. DR. LAURO SODRÉ Nº 1050, PIRAPORA,

Castanhal PA, (091) 93721-3037, representada neste ato pelo Sr(a). POLYANA GRIPP LIMA, C.P.F. nº 766.809.592-68.                

 ITEM   DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES                            UNIDADE         QUANTIDADE    VALOR UNITÁRIO      VALOR TOTAL

 00001  ARMARIO DE AÇO COM 4 GAVETAS DESLIZANTES - Marca.:  UNIDADE               6.00         1.090,000         6.540,00

        SO AÇO                                           

        Arquivo deslizante em  aço  com quatro gavetas montadas

        sobre trilhos telescópicos que permitam abertura total.
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        LOCAL � Administração,  secretaria e direção. DIMENSÕES

        E TOLERÂNCIAS �  Altura:  1330 mm +/ - 10 mm; � Largura:

        470 mm +/-  10  mm; � Profundidade: 710 mm +/ - 10 mm; �

        Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros

        /máximo 100 micrometros.   CARACTERÍSTICAS  �  Corpo  e

        estrutura interna em aço chapa 22 (espessura 0,75mm) na

        cor cinza; �  Gavetas  em  chapa 24 (0,60mm); � Trilhos

        telescópicos e guias  zincados  em chapa 18 (1,20mm) ou

        superior; � Haste  de travamento de gavetas em chapa 16

        (1,50mm); � Fechamento  inferior  (junto  ao  piso)  em

        chapa 24 (0,60mm).  �  Puxadores em zamac no acabamento

        steel de 96mm. � 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 estampado

        ou sobreposto, sendo este último exclusivamente de liga

        metálica não ferrosa  cromado  ou  niquelado. � Gavetas

        dotadas de trilhos  telescópicos  compostos  por  guias

        lineares com rolamentos   de   esferas   de   aço,  com

        capacidade de carga vertical mínima de 45kg e mecanismo

        contra escape. �  Sapatas  niveladoras em metal cromado

        com base de  polipropileno injetado. � Pintura em tinta

        em pó hibrida   Epóxi   /   Poliéster,   eletrostática,

        brilhante, polimerizada em  estufa, espessura mínima de

        40 micrometros na  cor cinza. GARANTIA � Mínima de três

        anos a partir  da  data  de entrega, contra defeitos de

        fabricação e oxidação.                                 

 00002  ARMARIO DE AÇO DUAS PORTAS COM QUATRO PRATELEIRAS   UNIDADE              42.00           900,000        37.800,00

        - Marca.: SO AÇO                                  

        Armário de aço  alto,  dividido  verticalmente  em dois

        compartimentos por meio   de   divisórias   com  portas

        independentes, dotado de  quatro prateleiras removíveis

        e ajustáveis em   cada   compartimento.   DIMENSÕES   E

        TOLERÂNCIAS � Largura:    900   mm   +/ -   10   mm;   �

        Profundidade: 400 mm  +/-  10 mm; � Altura: 1980 mm +/ -

        10 mm; �  Tolerâncias  para  camada de tinta: mínimo 40

        micrometros /máximo 100  micrometros. CARACTERÍSTICAS �

        Corpo, divisórias e  portas  em chapa de aço laminado a

        frio - chapa  22 (0,75 mm). � Prateleiras e reforço das

        portas em chapa de aço laminado a frio - chapa 20 (0,90

        mm). � Base  em chapa de aço laminado a frio - chapa 18

        (1,25 mm). �  Barras  de travamento das portas • = 1/4"

        (mínimo). 28 �  Dobradiças  internas  não  visíveis  na

        parte exterior do móvel em chapa de aço laminado a frio

        - chapa 14  (1,9  mm)  com  no mínimo 75 mm de altura -

        três unidades por   porta.   �   Maçaneta   e   canopla

        inteiramente metálicas, com travamento sistema cremona.

        � Fechadura de  tambor  cilíndrico embutida na maçaneta

        com no mínimo  de 4 pinos. � Chaves em duplicata presas

        às maçanetas correspondentes.     �     Porta -etiquetas

        estampado ou sobreposto,      sendo     este     último

        exclusivamente de liga  metálica não ferrosa cromado. �

        Pintura em tinta   em   pó  hibrida  epóxi/  poliéster,

        eletrostática brilhante, polimerizada     em    estufa,

        espessura mínima de   40   micrometros  na  cor  cinza.

        GARANTIA � Mínima  de  três  anos  a  partir da data de

        entrega, contra defeitos de fabricação e oxidação.     

 00003  BEBEDOURO: - Marca.: LIBELL                         UNIDADE              10.00           720,000         7.200,00

        Bebedouro de garrafão  de  água  com reservatório de no

        mínimo 4 (quatro)  litros,  com  pingadeira  removível,

        regulador de temperatura     externo,     sistema    de

        refrigeração com compressor,     que     utilize    gás

        refrigerante R134 e  gele 96 litros de água diariamente

        Cor: BRANCA Altura   aprox.:  96  cm  possibilidade  de

        posicionamento de galões  de  água  de  10  ou 20 litro

        graduação para água  normal  ou  gelada Os equipamentos

        deverão possuir o    selo   Inmetro   de   certificação
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        compulsória para os  aparelhos  elétricos, conforme NBR

        14908:2004 Os equipamentos  deverão ser preparados para

        operarem na tensão  elétrica 127 ou 220 Volts -60 Hz Os

        equipamentos deverão ser  preparados  para  operarem na

        tensão elétrica 127  ou  220  Volts  -60  Hz  Todos  os

        equipamentos deverão acompanhar  manual  de instruções,

        elaborado pelo fabricante,  contendo informações quanto

        à instalação, manutenção e assistência técnica.        

 00022  GELADEIRA DE USO DOMESTICO 300L - Marca.: CONSUL    UNIDADE               2.00         3.700,000         7.400,00

        GELADEIRA DE USO  DOMESTICO  300L:  Gabinete externo do

        tipo monobloco e  portas revestidas em chapa de aço com

        acabamento em pintura  eletrostática  (em  pó),  na cor

        branca Sistema de   isolamento  térmico  em  espuma  de

        poliuretano injetado no  gabinete e nas portas Gabinete

        tipo "duplex" com    duas   (2)   portas   (freezer   e

        refrigerador) Partes internas  revestidas  com  painéis

        plásticos moldados com   relevos   para   suporte   das

        prateleiras internas deslizantes.      Conjunto      de

        prateleiras removíveis e    reguláveis,   de   material

        resistente Prateleiras da  porta  e  cestos  plásticos,

        removíveis e reguláveis     Gaveta     plástica    para

        acondicionamento de frutas,    verduras    e    legumes

        Prateleira e/ou gaveta  plástica  no  compartimento  do

        freezer Formas para  gelo  no  compartimento do freezer

        Gaxetas magnéticas para  vedação  hermética  das portas

        com o gabinete  Batentes  das portas dotados de sistema

        antitranspirante Dobradiças metálicas           Sapatas

        niveladoras Sistema de controle de temperatura por meio

        de termostato ajustável    Sistema    de   refrigeração

        "frostfree" Gás refrigerante  R600a. Obs.1: O gás a ser

        utilizado no processo  de  refrigeração  não poderá ser

        prejudicial à camada  de  ozônio, conforme protocolo de

        Montreal de 1987   ao  Decreto  Federal  nº  99.280  de

        07/06/90, e à  Resolução Conama nº 267 de 2000. Obs. 2:

        O gás refrigerante  deve ainda possuir baixo índice GWP

        ("Global Warming FNDE  Página  59  de  81  Potential" -

        Potencial de Aquecimento Global), conforme Protocolo de

        Kyoto de 1997  e  Decreto  Federal  nº 5445 de 12/05/05

        Dimensionamento da fiação,    plugue    e    conectores

        elétricos compatíveis com a corrente de operação Plugue

        e cordão de   alimentação   com   certificação  INMETRO

        Voltagem: 110V /  220V  (conforme demanda) Indicação da

        voltagem no cordão de alimentação (rabicho) do aparelho

        Certificação INMETRO apresentando         classificação

        energética "A", conforme  estabelecido  na Portaria n.º

        20, de 01   de   fevereiro   de   2006.  Requisitos  de

        segurança: O produto  deve  atender  os  requisitos  de

        segurança estabelecidos na NM 60335-1: 2006 - Segurança

        de aparelhos eletrodomésticos  e  similares  - Parte 1:

        Requisitos gerais.                                     

                                                                                           VALOR TOTAL R$       58.940,00

Empresa: M C  SANTANA EIRELI EPP; C.N.P.J. nº 26.991.878/0001-20, estabelecida à Rod. Portel - Tucuruí, s/n, Cidade Nova, Portel

PA, representada neste ato pelo Sr(a). MOISES CORREA SANTANA, C.P.F. nº 008.923.052-31.                                         

 ITEM   DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES                            UNIDADE         QUANTIDADE    VALOR UNITÁRIO      VALOR TOTAL

 00010  CONDICIONADOR DE AR 18.000 BTU - Marca.: ELGIN      UNIDADE              34.00         2.499,000        84.966,00

        Tipo de ciclo:  Frio  Cor  Branco  ENCE e Selo Procel -

        Tipo A Filtro de Ar: Antibactéria Vazão de Ar no mínimo

        700 mü/h Controle  remoto  Termostato  Digital  Funções

        Sleep e Swing  Voltagem  220 V Portaria/INMETRO n.º 14,

        de 24 de  janeiro  de  2006 -Etiquetagem Compulsória de

        Condicionadores de Ar,  de  uso  Doméstico  até  36.000

        BTU/h Com serpentina de cobre                          

 00011  CONDICIONADOR DE AR 24.000 BTU - Marca.: ELGIN      UNIDADE               1.00         3.135,000         3.135,00
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        Modelo Split High  Wall  Tipo de ciclo: Frio Cor Branco

        ENCE e Selo  Procel  -Tipo:  No  mínimo B Filtro de Ar:

        Anti-bactéria Vazão de Ar: no mínimo 1000 mü/h Controle

        remoto Termostato Digital   Funções   Sleep   e   Swing

        Voltagem 220 V   Portaria/INMETRO  n.º  14,  de  24  de

        janeiro de 2006     -Etiquetagem     Compulsória     de

        Condicionadores de Ar,  de  uso  Doméstico  até  36.000

        BTU/h Com serpentina de cobre                          

                                                                                           VALOR TOTAL R$       88.101,00

Empresa: L L  DA SILVA EIRELI; C.N.P.J. nº 26.415.706/0001-08, estabelecida à AV GOVERNADOR JOSE MALCHER, Nº 1405, SÃO RAIMUNDO,

Santa Izabel do  Pará  PA,  (91)  98223-9183,  representada  neste  ato  pelo  Sr(a).  LETICIA  LOUZEIRO  SA  SILVA,  C.P.F.  nº

020.178.582-00, R.G. nº 605983172206 DETRAN PA.                                                                                 

 ITEM   DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES                            UNIDADE         QUANTIDADE    VALOR UNITÁRIO      VALOR TOTAL

 00012  CONDICIONADOR DE AR 60.000 BTU - Marca.: PHILCO     UNIDADE               1.00         8.360,000         8.360,00

        : Modelo Split piso teto Tipo de ciclo: Frio Cor Branco

        ENCE e Selo  Procel  ?  Tipo: No mínimo C Filtro de Ar:

        Anti-bactéria Vazão de Ar: no mínimo 1150 mü/h Controle

        remoto Termostato Digital   Funções   Sleep   e   Swing

        Voltagem 220 V   Portaria/INMETRO  n.º  14,  de  24  de

        janeiro de 2006    ?    Etiquetagem    Compulsória   de

        Condicionadores de Ar Com serpentina de cobre          

                                                                                           VALOR TOTAL R$        8.360,00

Empresa: ROCHA NORTH  COMERCIO  INDÚSTRIA  DE  MÓVEIS;  C.N.P.J.  nº  08.408.448/0001-50,  estabelecida  à PSG DONA ANA, CENTRO,

Ananindeua PA, representada neste ato pelo Sr(a). ELIANNE DE JESUS MACIEL ROCHA, C.P.F. nº 624.576.752-00.                      

 ITEM   DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES                            UNIDADE         QUANTIDADE    VALOR UNITÁRIO      VALOR TOTAL

 00014  CONJUNTO ESCOLAR KIT CADEIRA E MESA PADRAO FNDE-CJ  UNIDADE             400.00           320,000       128.000,00

        A-04 - Marca.: ROCHA INDUSTRIAL                   

        Conjunto para aluno  tamanho 4, sendo a altura do aluno

        compreendida entre 1,33 e 1,59 m (Conjunto "Vermelho"),

        conforme gravação impressa por tampografia na estrutura

        da mesa e  no encosto da cadeira: Conjunto composto de:

        a) 1 (uma)  mesa  com  tampo  em MDP, revestido na face

        superior de laminado  melamínico  e na face inferior em

        chapa de balanceamento, montado sobre estrutura tubular

        de aço, contendo  porta-livros em plástico injetado. b)

        1 (uma) cadeira  empilhável,  com  assento e encosto em

        polipropileno injetado, montados     sobre    estrutura

        tubular de aço.  Estrutura  metálica  (mesa e cadeira):

        MESA: montantes verticais,      pés     e     travessas

        confeccionados em tubo  de aço carbono laminado a frio,

        com costura CADEIRA:  estrutura  em tubo de aço carbono

        laminado a frio,  com  costura  PINTURA: em tinta em pó

        híbrida Epóxi /  Poliéster,  eletrostática,  brilhante,

        polimerizada em estufa,     espessura     mínima     40

        micrometros, na cor  CINZA  tratamento  antiferruginoso

        que assegure resistência  à corrosão em câmara de névoa

        salina de no  mínimo  300  horas SOLDAS: com superfície

        lisa e homogênea,  sem  pontos  cortantes,  superfícies

        ásperas ou escórias  todos  os encontros de tubos devem

        receber solda em   todo   o   perímetro  da  união  sem

        respingos, irregularidades de  solda, e rebarbas juntas

        soldadas esmerilhadas e   cantos  agudos  arredondados.

        Fita de bordo  (tampo  da  mesa):  na cor VERMELHA, com

        22mm de largura e 3mm +/- 0,5mm de espessura colada com

        adesivo "HotMelting" resistência ao arrancamento mínima

        de 70N ponto  de  início e término de aplicação da fita

        de bordo no  ponto  central e do lado oposto à borda de

        contato com o  usuário  ponto  de  encontro  da fita de

        bordo sem espaços  ou  descolamentos  que facilitem seu
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        arranchamento Porta livros  (mesa): de plástico, na cor

        cinza, fixado na estrutura metálica, abaixo do tampo da

        mesa Ponteiras e   sapatas   (mesa   e   cadeira):   em

        polipropileno copolímero virgem,   isento   de   cargas

        minerais, injetadas na cor VERMELHA fixadas à estrutura

        através de encaixe e pino expansor                     

 00015  CONJUNTO ESCOLAR KIT CADEIRA E MESA PADRAO FNDE-CJ  UNIDADE             400.00           320,000       128.000,00

        A-06 - Marca.: ROCHA INDUSTRIAL                   

        Conjunto para aluno  tamanho 6, sendo a altura do aluno

        compreendida entre 1,59  e  1,88  m  (Conjunto ?Azul?),

        conforme gravação impressa por tampografia na estrutura

        da mesa e  no encosto da cadeira: Conjunto composto de:

        a) 1 (uma)  mesa  com  tampo  em MDP, revestido na face

        superior de laminado  melamínico  e na face inferior em

        chapa de balanceamento, montado sobre estrutura tubular

        de aço, contendo  porta-livros  em plástico injetado. 1

        (uma) cadeira empilhável,  com  assento  e  encosto  em

        polipropileno injetado na   cor  azul,  montados  sobre

        estrutura tubular de  aço.  Estrutura  metálica (mesa e

        cadeira): MESA: montantes  verticais,  pés  e travessas

        confeccionados em tubo  de aço carbono laminado a frio,

        com costura CADEIRA:  estrutura  em tubo de aço carbono

        laminado a frio,  com  costura  PINTURA: em tinta em pó

        híbrida Epóxi /  Poliéster,  eletrostática,  brilhante,

        polimerizada em estufa,     espessura     mínima     40

        micrometros, na cor  CINZA  tratamento  antiferruginoso

        que assegure resistência  à corrosão em câmara de névoa

        salina de no  mínimo  300  horas SOLDAS: com superfície

        lisa e homogênea,  sem  pontos  cortantes,  superfícies

        ásperas ou escórias  todos  os encontros de tubos devem

        receber solda em   todo   o   perímetro  da  união  sem

        respingos, irregularidades de  solda, e rebarbas juntas

        soldadas esmerilhadas e   cantos  agudos  arredondados.

        Fita de borda (tampo da mesa): na cor AZUL, com 22mm de

        largura e 3mm +/- 0,5mm de espessura colada com adesivo

        "HotMelting" resistência ao  arrancamento mínima de 70N

        ponto de início e término de aplicação da fita de bordo

        no ponto central  e  do  lado oposto à borda de contato

        com o usuário  ponto  de  encontro da fita de bordo sem

        espaços ou descolamentos      que     facilitem     seu

        arranchamento. Porta livros (mesa): de plástico, na cor

        cinza, fixado na estrutura metálica, abaixo do tampo da

        mesa                                                   

                                                                                           VALOR TOTAL R$      256.000,00

Empresa: ARGS DISTRIBUIDORA  DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS EIREL; C.N.P.J. nº 20.274.219/0001-96, estabelecida à ALAMEDA NS

07, 47 CONJUNTO  MAGUARI,  COQUEIRO, Belém PA, (91) 3353-8900, representada neste ato pelo Sr(a). WANDERLANY GALVÃO DE CARVALHO,

C.P.F. nº 740.875.682-53.                                                                                                       

 ITEM   DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES                            UNIDADE         QUANTIDADE    VALOR UNITÁRIO      VALOR TOTAL

 00021  FREEZER - Marca.: CONSUL                            UNIDADE              96.00         3.212,110       308.362,56

        Freezer horizontal, linha   branca,   com  duas  portas

        basculantes O refrigerador  deverá possuir certificação

        do INMETRO apresentando  classificação energética "A ou

        B", conforme estabelecido  na Portaria n.º 20, de 01 de

        fevereiro de 2006  Capacidade  total  (volume interno):

        mínima de 410litros  Gabinete  externo em aço zincado e

        pré-pintado com esmalte  poliéster  e  gabinete  em aço

        galvanizado Sistema de  refrigeração  por serpentina em

        cobre embutida em  todo  corpo  do  gabinete salvo área

        superior, suficiente para  evitar a criação de gelo nas

        bordas do equipamento, dupla ação e evaporador Linha de

        sucção e capilar,  interligações do compressor e filtro

        secador deverão ser em cobre Temperatura controlada por

        termostato Eletromecânico Dreno frontal, com termostato
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        junto ao gabinete    do   motor   dificultando   acesso

        acidental, de acordo   com  a  legislação  vigente  Gás

        refrigerante: Obs.1: O  gás a ser utilizado no processo

        de refrigeração não  poderá ser prejudicial à camada de

        ozônio, conforme protocolo   de  Montreal  de  1987  ao

        Decreto Federal nº  99.280  de  07/06/90, e à Resolução

        Conama nº 267  de 2000. Obs. 2: O gás refrigerante deve

        ainda preferencialmente possuir    baixo   índice   GWP

        (?Global Warming Potential?  ? Potencial de Aquecimento

        Global), conforme Protocolo  de Kyoto de 1997 e Decreto

        Federal nº 5445   de   12/05/05   Plugue  e  cordão  de

        alimentação com certificação  INMETRO  Voltagem: 110V /

        220V (conforme demanda) Indicação da voltagem no cordão

        de alimentação (rabicho)   do   aparelho   Certificação

        INMETRO apresentando classificação  energética "A ou B?

        O produto deve   atender  os  requisitos  de  segurança

        estabelecidos na NM   60335-1:   2006  -  Segurança  de

        aparelhos eletrodomésticos e   similares   -  Parte  1:

        Requisitos gerais.                                     

                                                                                           VALOR TOTAL R$      308.362,56

Empresa: BELPARA COMERCIAL  LTDA;  C.N.P.J.  nº  05.903.157/0001-40, estabelecida à TRAVESSA HUMAITA,2233, MARCO, Belém PA, (91)

3031-5152, representada neste ato pelo Sr(a). FELIPE ANTONIO MELO DA COSTA, C.P.F. nº 318.087.782-00.                           

 ITEM   DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES                            UNIDADE         QUANTIDADE    VALOR UNITÁRIO      VALOR TOTAL

 00009  COLCHÃO PARA CRECHE - Marca.: GYNFLEX               UNIDADE              89.00           300,000        26.700,00

        Colchão infantil em  espuma  flexível  de  poliuretano.

        DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS  - Altura: 120 mm - 5 mm +15 mm

        - Largura e  comprimento:  devem  ser tais que o espaço

        entre o colchão  e as laterais, e, entre o colchão e as

        cabeceiras, não exceda   a  30  mm.  CARACTERÍSTICAS  -

        Espuma de poliuretano   flexível   com  densidade  D18,

        integral (tipo ?simples?), revestido em uma das faces e

        nas laterais em tecido Jacquard, costurado em matelassê

        (acolchoado), com fechamento  perimetral  tipo  viés, e

        com acabamento da  outra  face do colchão plastificado.

        Tratamento antialérgico e    antiácaro   nos   tecidos.

        GARANTIA :Mínima de um ano a partir da data de entrega,

        contra defeitos de fabricação.                         

 00019  FOGÃO INDUSTRIAL DE 4 BOCAS - Marca.: CRISTAL AÇO   UNIDADE              54.00         1.712,000        92.448,00

        Fogão industrial central,  com 4 bocas, dotado de forno

        e torneiras de  controle em dois lados opostos, fixadas

        em tubo de  alimentação  (gambiarra), alimentado porGLP

        (gás liquefeito de      petróleo)      Dimensões      e

        tolerânciasDimensões do corpo    (sem    considerar   a

        gambiarra) Largura: 1080  mm  +/-  50 mm? Profundidade:

        1080 mm +/-  50  mm  Altura:  800 mm +/- 10 mmDimensões

        máximas externas (com   gambiarra)Largura:   1330   mm?

        Profundidade: 1330 mmObs.:  A  largura  mínima  de  vão

        livre da porta  do ambiente para passagem deste fogão é

        de 1,40m.Dimensões internas  mínimas  do forno Largura:

        540 mm,Profundidade: 660 mm Altura: 310 mmDimensões das

        grelhas 400 mm  x 400 mm +/- 15 mm Dimensões dos queima

        dores? Diâmetro do  queimador  tipo cachimbo: 85 mm +/-

        10 mm Diâmetro  do  queimador tipo coroa: 180 mm +/- 10

        mm? Diâmetro do  queimador do forno: 132 mm +/- 10 mm -

        Capacidade de combustão     e    características    dos

        queimadores 2 queimadores    simples   (cachimbo)   com

        capacidade de combustão  de 300g/hora deGLP, dotados de

        espalhadores de chamas.?   2   queimadores  duplo,  com

        queimador simples (cachimbo)  de 300g/hora conjugadocom

        queimador em forma   de   anel   (coroa)   de   300g/h,

        perfazendo por boca,  acapacidade  de 600g/hora de GLP,

        dotados de espalhadores  de chamas.? Queimador do forno

        tubular em forma   de   ?U?,  com  diâmetro  de  1?,  e
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        capacidade dequeima de   800g/h.Torneiras  de  controle

        tipo industrial, 3/8? x 3/8? reforçadas, fixadas e pela

        gambiarra.? Cada queimador   deverá   ser   dotado   de

        torneira individual. Os   queimadoresconjugados   devem

        possuir duas torneiras  de controle. Todas as torneiras

        deverãoter limites intransponíveis  nas posições aberto

        e fechado, assim  como  identificaçãode intensidade das

        chamas. Torneira do       forno       deve      possuir

        identificaçãodiferenciada para fácil  localização, além

        da identificação para  controle  detemperatura.?  Bicos

        injetores de rosca grossa. Reguladores de entrada de ar

        fixados a cadainjetor.  Pressão  de trabCaracterísticas

        construtivasFogão? 4 pés  em perfil ?L? de aço, de abas

        iguais de 1   1/2?   x   1/8?  de  espessura.?  Sapatas

        reguláveis constituídas de  base  metálica  e  ponteira

        maciça de materialpolimérico,  fixadas  de  modo  que o

        equipamento fique a   aproximadamente  50  mmdo  piso.?

        Quadro inferior composto por travessas em perfil ?U? de

        aço, em chapa  16  (1,50mm)com 60 mm de altura e dobras

        estruturais, soldadas entre     si,     formando     um

        quadrorígido fixado aos  pés  através  de  parafusos  e

        porcas de aço.                                         

 00020  FOGÃO INDUSTRIAL DE 6 BOCAS - Marca.: CRISTAL AÇO   UNIDADE              27.00         2.430,000        65.610,00

        Descrição Fogão industrial central, com 6 bocas, dotado

        de forno e  torneiras de controle emdois lados opostos,

        fixadas em tubo  de alimentação (gambiarra), alimentado

        porGLP (gás liquefeito  de  petróleo).5.2  Dimensões  e

        tolerânciasDimensões do corpo    (sem    considerar   a

        gambiarra)? Largura: 1570  mm  +/- 50 mm? Profundidade:

        1080 mm +/-  50  mm?  Altura: 800 mm +/- 10 mmDimensões

        máximas externas (com  gambiarra)?  Largura:  1820  mm?

        Profundidade: 1330 mmObs.:  A  largura  mínima  de  vão

        livre da porta  do  ambiente  para passagem deste fogão

        éde 1,40m.Dimensões internas mínimas do forno? Largura:

        540 mm? Profundidade:  660  mm? Altura: 310 mmDimensões

        das grelhas? 400  mm  x  400  mm +/- 15 mmDimensões dos

        queimadores? Diâmetro do queimador tipo cachimbo: 85 mm

        +/- 10 mm? Diâmetro do queimador tipo coroa: 180 mm +/-

        10 mm? Diâmetro  do  queimador  do forno: 132 mm +/- 10

        mm5.3 Capacidade de  combustão  e  características  dos

        queimadores? 3 queimadores   simples   (cachimbo)   com

        capacidade de combustão  de 300g/hora deGLP, dotados de

        espalhadores de chamas.?   3   queimadores  duplo,  com

        queimador simples (cachimbo)  de 300g/hora conjugadocom

        queimador em forma   de   anel   (coroa)   de   300g/h,

        perfazendo por boca,  acapacidade  de 600g/hora de GLP,

        dotados de espalhadores  de chamas.? Queimador do forno

        tubular em forma   de   ?U?,  com  diâmetro  de  1?,  e

        capacidade dequeima de  800g/h.?  Torneiras de controle

        tipo industrial, 3/8?  x  3/8?  reforçadas,  fixadas  e

        alimentadas pela gambiarra.?  Cada queimador deverá ser

        dotado de torneira individual. Os queimadoresconjugados

        devem possuir duas  torneiras  de  controle.  Todas  as

        torneiras deverãoter limites     intransponíveis    nas

        posições aberto e  fechado,  assim como identificaçãode

        intensidade das chamas.  Torneira do forno deve possuir

        identificaçãodiferenciada para fácil  localização, além

        da identificação para  controle  detemperatura.?  Bicos

        injetores de rosca grossa. Reguladores de entrada de ar

        fixados a cadainjetor.? Pressão de trabalho: 2,8 kPa5.4

        Características construtivasFogão? 4  pés em perfil ?L?

        de aço, de  abas iguais de 1 1/2? x 1/8? de espessura.?

        Sapatas reguláveis constituídas   de  base  metálica  e

        ponteira maciça de  materialpolimérico, fixadas de modo

        que o equipamento   fique  a  aproximadamente  50  mmdo

        piso.? Quadro inferior composto por travessas em perfil

        ?U? de aço,  em  chapa 16 (1,50mm)com 60 mm de altura e
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        dobras estruturais, soldadas   entre  si,  formando  um

        quadrorígido fixado aos  pés  através  de  parafusos  e

        porcas de aço.?  Quadro superior composto por travessas

        em perfil ?U?  de  aço  em  chapa  18(1,25mm), tendo as

        travessas longitudinais 60     mm     de    altura    e

        astransversais180mm de altura,   soldadas   entre   si,

        formando um quadro  rígido  fixadoaos  pés  através  de

        parafusos e porcas     de     aço.     As     travessas

        transversaisconstituem-se no painel    de    fechamento

        lateral do fogão.?  Tampo (tempre) constituído em chapa

        de aço, chapa  14  (1,90mm),  obtida  atravésde corte a

        laser, em uma  peça  única, onde se encaixam as grelhas

        em número de6.?  Reforços  estruturais do tampo em aço,

        constituídos por perfil  ?L?  em  chapa  14(1,90mm), de

        abas iguais de 1 1/4? x 1/16? de espessura, fixados por

        solda a pontona  forma  de  ?V?  ao longo da superfície

        inferior do tampo.  Os  reforços  devem seraplicados no

        perímetro do tampo,   bem   como   em   suas   divisões

        internas.? Fixação do  tampo  aos  pés,  através  de  4

        cantoneiras de aço  soldadas  à face inferiordo tampo e

        fixadas aos pés  através de parafusos e porcas de aço.?

        Conjunto de apoio  dos queimadores em aço, com 40 mm de

        largura e 1/8?  deespessura, com furação para encaixe.?

        6 bandejas coletoras  em  aço,  chapa  20 (0,90 mm) com

        puxador desenvolvido na   própria  peça.?  Conjunto  de

        guias corrediças em  aço  para  as  bandejas coletoras,

        chapa 18 (1,25mm).? Grade inferior em aço para panelas,

        constituídos por perfil  ?U?  em chapa 20 (0,90mm), com

        70 mm de  largura,  e  espaçamento  máximo  de 130 mm.?

        Grelhas de ferro   fundido   para   apoio  de  panelas,

        removíveis, em número  de  6.? Apoio e fixação do forno

        através de cantoneiras    de   1/4?   x   1/8?   e   de

        parafusosautoatarraxantes de aço.? Tubo de distribuição

        sem costura, com  diâmetro  interno  de  1?,  fixado ao

        fogão pormeio de 4 suportes em metal fundido, fixados à

        estrutura através de  parafusossextavados  e  porcas em

        aço. O tubo  de  distribuição  deverá  contornar todo o

        fogãoe a entrada do gás se fará através de conexão tipo

        ?T?, de 1?,  com  redução  para1/2?,  situada  no ponto

        médio da lateral  esquerda  do  fogão.  Ao  ?T?  deverá

        seracoplado um niple  duplo  de  1/2?  que por sua vez,

        deverá ser conectado  ao  terminalde acoplamento quando

        da instalação do  fogão.?  Terminal  de  acoplamento em

        tubo metálico flexível sanfonado com trançado externoem

        fio metálico, com  diâmetro interno de 1/2? comprimento

        de 1,20m, tendosoldado nas duas extremidades conectores

        fêmeas, metálicos, giratórios,    com    roscaBSP   com

        diâmetro de 1/2". À extremidade destinada à conexão com

        o fogão devevir  acoplado um adaptador de 1/2" para 1".

        Obs.: O terminal deve ser acomodadodentro do forno para

        sua proteção no   transporte.Forno?   Paredes   e  teto

        confeccionados em chapa  de  aço,  duplos, sendo a face

        internaconfecionada em chapa   20  (0,90mm)  e  a  face

        externa em chapa  18  (1,25mm).Isolamento entre elas de

        lã de vidro.?  Corpo  da  porta em chapa de aço, dupla,

        com isolamento entre  as  chapas de lã devidro. Eixo de

        abertura da porta horizontal, dobradiças reforçadas com

        mola epuxador metálico.Obs.:   A   porta  deve  possuir

        dispositivo que a   mantenha  aberta  sem  a  aplicação

        deforça ou fechada  de  forma hermética.? Piso em placa

        de ferro fundido,  bipartido  e removível, com orifício

        de visualizaçãodas chamas.   Alternativamente,  o  piso

        pode ser fabricado  em  chapa  de aço,esmaltada a fogo.

        Espessura mínima da   chapa   de   5  mm.?  2  bandejas

        corrediças executadas em  arame de aço, perfil de seção

        circular •=1/4?.Distância máxima de 50 mm entre arames.

        Alimentação do forno   através   de  tubo  de  metálico
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        flexível de 3/8",  conectado ao niple.5.5 Requisitos de

        segurança O queimador   do   forno   deve   possuir  um

        dispositivo supervisor de   chama  quemantém  aberto  o

        fornecimento de gás    para   o   queimador   e   fecha

        automaticamente ofornecimento caso   haja   a  extinção

        acidental da chama.5.6  Matérias-primas,  tratamentos e

        acabamentos? As matérias     primas    utilizadas    na

        fabricação do equipamento    devem   atender   àsnormas

        técnicas específicas para   cada   material.  Todas  as

        soldas utilizadas nos  componentes  em aço inox deverão

        ser de argônio  epossuir  superfície  lisa e homogênea,

        não devendo apresentar   pontos   cortantes,superfícies

        ásperas ou escórias.  Elementos  da  estrutura do fogão

        fabricados em aço  inox  AISI 430. Bandejas coletoras e

        guias corrediças em  aço  inox AISI 430. Grade inferior

        para panelas em  aço  inox AISI 430. Parafusos e porcas

        de aço inox.  Ponteiras  das  sapatas em poliamida 6.0.

        Grelhas do fogão  em  ferro  fundido  com acabamento em

        pintura termo-resistente. Paredes,   teto  e  porta  do

        forno em chapa   de   aço  inox  AISI  430.  Puxador  e

        dobradiças do forno em aço inox. Piso em placa de ferro

        fundido com acabamento  em  pintura termo-resistente ou

        emchapa de aço  carbono,  esmaltada a fogo. Bandejas do

        forno em arame de aço inox AISI 430. Bicos injetores em

        latão. Torneiras de  controle  em  latão com acabamento

        cromado. Queimadores tipo  cachimbo  e  coroa  em ferro

        fundido com acabamento    empintura   termo-resistente.

        Espalhadores de chamas  em ferro fundido com acabamento

        em pintura termo-resistente. Queimador do forno em tubo

        de aço inox ou em aço carbono esmaltado a fogo. Tubo de

        alimentação do forno   de  cobre.  Todos  os  elementos

        fabricados em aço inox deverão ser lixados em grana 180

        a220, acabamento Nº   4   (padrão   ASTM   /A480M).   O

        equipamento e seus  componentes  devem  ser  isentos de

        rebarbas, arestascortantes ou   elementos  perfurantes.

        5.7 Embalagem Engradado  rígido  de sarrafos de madeira

        em forma de   gaiola,   com   medidas   queenvolvam  as

        dimensões máximas do  fogão, distanciado do solo 10 cm,

        por meio detarugos  ou  sarrafos,  de modo a permitir o

        manuseio por meio  de  porta  pallets.Obs.:  A  madeira

        utilizada na confecção   da   embalagem   deve  ser  de

        procedêncialegal.? Deve ser  assegurada no transporte e

        no armazenamento, a    devida   proteção   daspeças   e

        componentes por meio    de    embalagens    adequadas.?

        Componentes do equipamento   não  devem  ser  embalados

        antes da montagem  doproduto,  evitando  que  partes da

        embalagem fiquem aprisionadas ao mesmo. Deve constar no

        lado externo da  embalagem,  rótulos  de  fácil leitura

        comidentificação do fabricante  e do fornecedor, código

        do equipamento, e orientaçõessobre manuseio, transporte

        e estocagem.5.8 Manual?   Todo   equipamento  deve  vir

        acompanhado de ?Manual  de  Instruções?  fixado emlocal

        visível e seguro,     contendo:-    Orientações    para

        instalação e forma  de  uso  correto - Procedimentos de

        segurança - Regulagens,    manutenção   e   limpeza   -

        Procedimentos para acionamento    da    garantia   e/ou

        assistência técnica -    Relação    de    oficinas   de

        assistência técnica autorizadas   em   cada   Estado  -

        Certificado de garantia  preenchido  (data  de emissão,

        número da Nota  Fiscal,instruções  para  acionamento da

        assistência técnica).5.9 Normas técnicas de referência?

        NBR 14177 -  Tubo flexível metálico para instalações de

        gás combustível de    baixapressão.?    NBR   15076   -

        Dispositivo supervisor de   chama  para  aparelhos  que

        utilizam gáscomo combustível.  AISI - American Iron and

        Stell Institute. ASTM/A480M  -  Standart  Specification

        for General Requeriments  for  Flat-RolledStainless and

PRAÇA LIGURGO PEIXO,130,CENTRO



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá

        Heart - Resisting  Steel  Plate,  Sheet, and Strip.5.10

        Garantia? Vinte e quatro meses de cobertura integral do

        equipamento.                                           

                                                                                           VALOR TOTAL R$      184.758,00

Empresa: NEO BRS  COMERCIO  DE  ELETRODOMESTICOS  LTDA;  C.N.P.J.  nº  07.041.480/0001-88,  estabelecida  à  PSG  NOSSA  SENHORA

APARECIDA,164, CASTANHEIRA, Belém  PA,  (91)  2121-9000, representada neste ato pelo Sr(a). JOSE BRAYM SOUZA DA SILVA, C.P.F. nº

956.878.312-15.                                                                                                                 

 ITEM   DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES                            UNIDADE         QUANTIDADE    VALOR UNITÁRIO      VALOR TOTAL

 00007  CARPETE PELUDO 3,00M X 2,50M - Marca.: COSTA ORO    UNIDADE              40.00         1.470,000        58.800,00

        Pelos 4 cm   Materiais:   Poliéster   Produto  de  Alta

        Qualidade Bases com   Ponto  em  Látex,  antiderrapante

        Tapete confortável com  pelos  macios  e maleáveis. Com

        Tratamento antiácaro e antifúngico                     

 00016  ESCADA DE ALUMINIO COM PLATAFORMA DE USO DOMESTICO  UNIDADE               2.00           683,000         1.366,00

        - Marca.: MOR                                    

        Dobrável e pode  ser  acondicionada  em qualquer lugar,

        sem ocupar espaço   Acessórios   em  polipropileno  com

        articulação lateral Sistema  X  de sustentação traseira

        Fitas de segurança  Barra  inferior traseira de reforço

        de estrutura Sapatas  e  degraus antiderrapantes Altura

        do patamar: 160CM  Peso  aproximado  de  4,42 Kg Altura

        aberta mínima 206  cm  Altura  Fechada  mínima  217  cm

        Degraus 7 Seguindo a norma ABNT NBR 13430 12/2000 - RTG

        615/ RAC 616  - Ambas de 12/ 11/ 2012 Material Alumínio

        Capacidade 120 Kg                                      

 00017  ESCADA EXTENSIVA DE ALUMINIO - Marca.: MOR          UNIDADE               1.00         1.300,000         1.300,00

        Escada padrão das  empresas de telefonia e eletricidade

        � Perfil "U",  não possibilita manutenção � Não conduza

        eletricidade � Ótima  resistência  a corrosão química �

        Não enferruja �  Equipada  com  corda  e  roldana  para

        aumentar a altura    extensiva   da   escada   �   Base

        anti-deslizante emborrachada � Degrau tipo "D" � Gancho

        de amarração �   Carga  máxima  de  trabalho:  120Kg  �

        Dimensões: - Aberta: 6,00 metros - Fechada: 3,60 metros

        :: Números de  Degrau:  #  Fechada:  12  # Aberta: 19 �

        Garantia: 1 Ano                                        

 00018  FOGÃO DOMESTICO - Marca.: ATLAS                     UNIDADE               7.00           833,000         5.831,00

        4 bocas, mesa  lisa  em  aço,  com grelhas individuais,

        forno com grelhas deslizantes, 127 V, dimensões 760cm x

        580cm x 884cm.  Piso  com  pés altos, material: aço com

        pintura eletrostática a  pó  e  painel  frontal  em aço

        inoxidavel, queimadores em   aluminio   forjado,  chama

        simples, forno autolimpante com sistemma de iluminação,

        injetor de gas  horizontal,  tipo  de  gas  GPL natural

        (GN), acendedor automatico,   bivolt,   eficiencia   de

        energia classe A.  Produto  certificado  pelo  INMETRO.

        Garantia 01 ano  (3 meses garantia legal e mais 9 meses

        de garantia especial concedida pelo fabricante)        

                                                                                           VALOR TOTAL R$       67.297,00

Empresa: UNIVERSAL FABRICAÇÃO E COMERCIO DE MOVEIS LTDA; C.N.P.J. nº 21.041.143/0001-11, estabelecida à RUA JOVELINA MORGADO,34,

NOVO CENTRO, Marituba PA, (91) 98268-9854, representada neste ato pelo Sr(a). ROBSON TEIXEIRA CABRAL, C.P.F. nº 007.380.622-60. 

 ITEM   DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES                            UNIDADE         QUANTIDADE    VALOR UNITÁRIO      VALOR TOTAL

 00004  CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO AEE - Marca.: PROPRIA   UNIDADE              80.00           218,000        17.440,00

        Cadeira secretária com  base  giratória  com  ajuste de

        altura à gás,  estrela em aço com capa em polipropileno

        com 5 rodízios  e  espuma  injetada  30mm  revestida em

        tecido j. serrano.  -  Ajuste  de altura a gás - Tecido

        J.Serrano Assento: Base   de  madeira  reta  compensada

        10mm, sobreposto uma  camada  de  espuma injetada 30mm,
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        revestido com tecido  de  várias  cores.  Como arremate

        utilizado perfil de PVC Flexível tipo Francis. 4 porcas

        garra para fixação   Assento-Base   Encosto:   Base  de

        madeira reta compensada  10mm, sobreposto uma camada de

        espuma injetada 30mm,  revestido  com  tecido de várias

        cores. Como arremate  utilizado  perfil de PVC Flexível

        tipo Francis. 2 porcas garra para fixação Encosto-Base.

        Estrutura: Com flange  metálica  multifuros, com tubo à

        gás (regulagem de  altura), estrela em aço, com capa em

        PP superior. 05   rodízios   com  duplo  giro.  Assento

        medindo 41Larg x  39Prof  (cm)  Encosto medindo 29Alt x

        37Larg (cm) Altura  mínima  do  assento  em  relação ao

        solo: 42 (cm)  Dimensões  máxima do produto : 43 Larg x

        50 Prof x  83 Alt. *** Produto indicado para utilização

        em mesa de altura máxima 74 (cm)***                    

 00005  CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO DE CENTRO DE INFORMATI  UNIDADE              17.00           218,000         3.706,00

        CA - Marca.: PROPRIA                              

        Cadeira secretária com  base  giratória  com  ajuste de

        altura à gás,  estrela em aço com capa em polipropileno

        com 5 rodízios  e  espuma  injetada  30mm  revestida em

        tecido j.serrano. -  Ajuste  de  altura  a gás - Tecido

        J.Serrano Assento: Base   de  madeira  reta  compensada

        10mm, sobreposto uma  camada  de  espuma injetada 30mm,

        revestido com tecido  de  várias  cores.  Como arremate

        utilizado perfil de PVC Flexível tipo Francis. 4 porcas

        garra para fixação   Assento-Base.   Encosto:  Base  de

        madeira reta compensada  10mm, sobreposto uma camada de

        espuma injetada 30mm,  revestido  com  tecido de várias

        cores. Como arremate  utilizado  perfil de PVC Flexível

        tipo Francis. 2 porcas garra para fixação Encosto-Base.

        Estrutura: Com flange  metálica  multifuros, com tubo à

        gás (regulagem de  altura), estrela em aço, com capa em

        PP superior. 05   rodízios   com  duplo  giro.  Assento

        medindo 41Larg x  39Prof  (cm)  Encosto medindo 29Alt x

        37Larg (cm) Altura  mínima  do  assento  em  relação ao

        solo: 42 (cm)  Dimensões  máxima do produto : 43 Larg x

        50 Prof x  83 Alt. *** Produto indicado para utilização

        em mesa de altura máxima 74 (cm)***                    

 00006  CADEIRA INFANTIL CJC-01 CONJUNTO COLETIVO 1-1 MESA  UNIDADE              25.00           490,000        12.250,00

        + 4 CADEIRAS - Marca.: PROPRIA                   

        Conjunto coletivo para crianças com altura compreendida

        entre 0,93 e  1,16m,  composto  de  uma  mesa  e quatro

        cadeiras. - Mesa  com tampo em MDP ou MDF, revestido na

        face superior em laminado melamínico de alta pressão, e

        na face inferior   em   laminado  melamínico  de  baixa

        pressão (BP), montado sobre estrutura tubular de aço. -

        Cadeira empilhável com    assento    e    encosto    em

        polipropileno injetado ou   em   compensado   anatômico

        moldado, montados sobre   estrutura   tubular  de  aço.

        DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS   DA   MESA   Largura:  800  mm

        Profundidade: 800 mm  Altura: 460 mm Espessura: 25,8 mm

        Tolerância: até +  2  mm  para largura e profundidade e

        +/- 1mm para  espessura.  CARACTERÍSTICAS DA MESA Tampo

        em MDP ou MDF, com espessura de 25mm, revestido na face

        superior em laminado  melamínico de alta pressão, 0,8mm

        de espessura, acabamento  texturizado,  na  cor  cinza,

        cantos arredondados. Revestimento  na  face inferior em

        laminado melamínico de  baixa  pressão  -  BP,  na  cor

        branca. Topos encabeçados    com    fita    de    bordo

        termoplástica extrudada, confeccionada  em PVC (cloreto

        de polivinila) PP  (polipropileno) ou PE (polietileno),

        com "primer" na   face   de   colagem,   acabamento  de

        superfície texturizado, na  cor  laranja,  coladas  com

        adesivo "Hot Melting?. Estrutura da mesa composta de: -

        Pés confeccionados em  tubo  de aço carbono, laminado a

        frio, com costura,  secção circular diâmetro de 38mm (1

        1/2"), em chapa  16  (1,5mm) - Travessas em tubo de aço
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        carbono, laminado a    frio,    com   costura,   secção

        retangular de 20  x  40mm, em chapa 16 (1,5mm). Fixação

        do tampo à estrutura através de parafusos rosca máquina

        polegada, diâmetro de  1/4?  x  comprimento 2? , cabeça

        chata, fenda simples.    Sapatas    em    polipropileno

        copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas

        na cor laranja, fixadas à estrutura através de encaixe.

        Nas partes metálicas   deve   ser  aplicado  tratamento

        anti-ferruginoso. Pintura dos  elementos  metálicos  em

        tinta em pó  híbrida  Epóxi / Poliéster, eletrostática,

        brilhante, polimerizada em  estufa, espessura mínima de

        40 micrometros na  cor cinza DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA

        CADEIRA Largura do  assento:  340  mm  Profundidade  do

        assento: 260 mm  Espessura  do  assento: 7,2 mm a 9,1mm

        Largura do encosto:  350  mm  Altura do encosto: 155 mm

        Espessura do encosto: 7,0 mm a 9,3 mm Altura do assento

        ao chão: 260  mm  Tolerância: até + 2 mm para largura e

        profundidade, +/- 1mm  para  espessura  e +/- 10mm para

        altura do assento   ao   chão   Assento  e  encosto  em

        polipropileno copolímero virgem,   isento   de   cargas

        minerais, injetados na  cor  laranja. Estrutura em tubo

        de aço carbono  laminado  a frio, com costura, diâmetro

        de 20,7mm, em  chapa  14  (1,9mm). Fixação do assento e

        encosto injetados à  estrutura  através  de  rebites de

        ?repuxo?, diâmetro de  4,8mm, comprimento 12mm. Fixação

        do assento em compensado moldado à estrutura através de

        rebites de "Repuxo",  diâmetro  de  4,8mm,  comprimento

        16mm. Fixação do   encosto   em  compensado  moldado  à

        estrutura através de  rebites  de "repuxo", diâmetro de

        4,8mm, comprimento 18mm.   Ponteiras   e   sapatas,  em

        polipropileno copolímero virgem,   isento   de   cargas

        minerais, injetadas na cor laranja, fixadas à estrutura

        através de encaixe   e   pino   expansor.   Nas  partes

        metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso

        que assegure resistência  à corrosão em câmara de névoa

        salina de no  mínimo  300  horas. Pintura dos elementos

        metálicos em tinta  em  pó  híbrida  Epóxi/  Poliéster,

        eletrostática, brilhante, polimerizada    em    estufa,

        espessura mínima 40 micrometros, na cor cinza.         

 00008  CJP-01 CONJUNTO PROFESSOR- 1 MESA + 1 CADEIRA - Ma  UNIDADE              11.00           340,000         3.740,00

        rca.: PROPRIA                                     

        Conjunto para professor  composto  de  uma  mesa  e uma

        cadeira. - Mesa  com  tampo em MDP ou MDF, revestido na

        face superior de  laminado melamínico de alta pressão e

        na face inferior  com  chapa  de  balanceamento, painel

        frontal em MDP  ou  MDF,  revestido  nas  duas faces em

        laminado melamínico de   baixa  pressão  (BP),  montado

        sobre estrutura tubular  de  aço. - Cadeira empilhável,

        com assento e  encosto  em polipropileno injetado ou em

        compensado anatômico moldado,  montados sobre estrutura

        tubular de aço.     DIMENSÕES    Largura:    1200    mm

        Profundidade: 650 mm  Altura: 760 mm Espessura: 19,4 mm

        10 mm para altura. CARACTERÍSTICAS DA MESA Tampo em MDP

        ou MDF, com   espessura  de  18mm,  revestido  na  face

        superior em laminado  melamínico de alta pressão, 0,8mm

        de espessura, acabamento  texturizado,  na  cor  cinza,

        cantos arredondados. Revestimento  na  face inferior em

        chapa de balanceamento   (contra   placa  fenólica)  de

        0,6mm. Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 e

        comprimento 10mm. Painel  frontal  em  MDP  ou MDF, com

        espessura de 18mm, revestido nas duas faces em laminado

        melamínico de baixa  pressão ? BP, acabamento frost, na

        cor cinza. Dimensões  acabadas  de  1117mm  (largura) x

        250mm (altura) x    18mm    (espessura)    admitindo-se

        tolerâncias de +/-  2mm  para  largura  e  altura e +/-

        0,6mm para Espessura.  Topos  encabeçados  com  fita de

        bordo termoplástica extrudada,   confeccionada  em  PVC
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        (cloreto de polivinila),   PP   (polipropileno)  ou  PE

        (polietileno), com "primer"   na   face   de   colagem,

        acabamento de superfície  texturizado,  na  cor  cinza,

        colada com adesivo  "Hot  Melting".  Estrutura composta

        de: - Montantes   verticais   e  travessa  longitudinal

        confeccionados em tubo  de aço carbono laminado a frio,

        com costura, secção  semi-oblonga  de  25mm  x 60mm, em

        chapa 16 (1,5 mm). - Travessa superior confeccionada em

        tubo de aço  carbono  laminado  a  frio,  com  costura,

        curvado em formato   de   ?C?,   com  secção  circular,

        diâmetro 31,75mm (1  1/4?),  em chapa 16 (1,5mm). - Pés

        confeccionados em tubo  de aço carbono laminado a frio,

        com costura, secção   circular,  diâmetro  de  38mm  (1

        1/2?), em chapa   16   (1,5mm).   Fixação  do  tampo  à

        estrutura através de  06  porcas garra rosca métrica M6

        (diâmetro de 6mm)   06   parafusos   rosca  métrica  M6

        (diâmetro de 6mm),  comprimento  47mm,  cabeça  panela,

        fenda Phillips. Fixação  do  painel à estrutura através

        de parafusos auto-atarraxantes  3/16? x 5/8?, zincados.

        Aletas de fixação  do painel confeccionadas em chapa de

        aço carbono em  chapa  14 (1,9 mm). Fixação das sapatas

        (frontal e posterior)  aos  pés  através  de rebites de

        ?repuxo?, diâmetro de    4,8mm,    comprimento    12mm.

        Ponteiras e sapatas  em polipropileno copolímero virgem

        isento de cargas  minerais, injetadas na cor cinza. Nas

        partes metálicas deve     ser    aplicado    tratamento

        antiferruginoso. Pintura dos   elementos  metálicos  em

        tinta em pó  híbrida  Epóxi / Poliéster, eletrostática,

        brilhante, polimerizada em  estufa, espessura mínima de

        40 micrometros na   cor  cinza.  DIMENSÕES  DA  CADEIRA

        Largura do assento: 400 mm Profundidade do assento: 430

        mm Espessura do  assento:  9,7  mm  a  12mm  Largura do

        encosto: 396 mm  Altura do encosto: 198 mm Espessura do

        encosto: 9,6 mm  a  12,1  mm Altura do assento ao chão:

        460 mm CARACTERÍSTICAS  DA CADEIRA Assento e encosto em

        polipropileno copolímero virgem    isento   de   cargas

        minerais, injetados na  cor cinza. Estrutura em tubo de

        aço carbono laminado  a  frio, com costura, diâmetro de

        20,7mm, em chapa  14  (1,9mm).  Fixação  do  assento  e

        encosto injetados à  estrutura  através  de  rebites de

        ?repuxo?, diâmetro de    4,8mm,    comprimento    12mm.

        Ponteiras e sapatas  em polipropileno copolímero virgem

        isento de cargas  minerais,  injetadas  na  cor  cinza,

        fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor.

        Nas partes metálicas   deve   ser  aplicado  tratamento

        antiferruginoso, Pintura dos   elementos  metálicos  em

        tinta em pó  híbrida  Epóxi / Poliéster, eletrostática,

        brilhante, polimerizada em  estufa, espessura mínima 40

        micrometros, na cor cinza. GARANTIA Mínima de dois anos

        a partir da   data   da  entrega,  contra  defeitos  de

        fabricação.                                            

 00023  MESA PARA CENTRO INFORMATICA E CME - Marca.: PROPR  UNIDADE              10.00           300,000         3.000,00

        IA                                                

        Mesa de trabalho  com tampo retangular em MDF revestido

        de laminado melamínico,  montada sobre suporte metálico

        com dois pés  Tampo  em  MDF,  com  espessura de 25 mm,

        revestido na face  inferior  com laminado melamínico de

        baixa pressão (BP),  e  na  face  superior com laminado

        melamínico de alta pressão, de 0,8 mm de espessura, cor

        cinza ou branco,   acabamento   texturizado.  �  Bordos

        encabeçados com perfil extrudado maciço de 180º, na cor

        cinza ou branco,  com a mesma tonalidade do laminado do

        tampo, admitindo-se pequenas  variações decorrentes das

        características de cada  material  (brilho, textura). O

        perfil deve ser  encaixado  e  fixado  com  adesivo  ao

        tampo, e ser   nivelado  com  as  suas  superfícies.  �

        Estrutura constituída de:  -  Estrutura  em aço carbono
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        com dois pés,  com  trava  em  MDF  entre  os mesmos. -

        Fixação do tampo  à  estrutura  através de parafusos de

        rosca com buchas  metálicas.  �  Sapatas  reguláveis em

        nylon ou polipropileno injetado. � Terminações de tubos

        em plástico injetado,  na  cor  cinza ou preta, fixadas

        através de encaixe. Estas não devem poder ser retiradas

        sem o uso  de  ferramentas.  �  Acabamento  das  partes

        metálicas em pintura  em pó, brilhante, na cor cinza ou

        preta. � Todos  os  encontros  de  tubos  ou  uniões de

        partes metálicas devem receber solda em toda a extensão

        da união. DIMENSÕES  �  Tampo retangular: 1200 x 600 mm

        +/- 10 mm; � Altura: 750 mm +/ - 5 mm; � Para acomodação

        de pessoas em  cadeira  de rodas (PCR) e atendimento às

        exigências da ABNT  NBR 9050 a mesa deve possuir altura

        livre sob o  tampo:  mínima  de  730 mm; � Espessura do

        tampo: 25,8 mm +/- 0,6 mm;                             

 00024  MESA REDONDA AEE 1,20 METROS - Marca.: PROPRIA      UNIDADE              38.00           304,000        11.552,00

        Produto de design  moderno  e  funcional  que atende as

        suas necessidades. Produzido   com  materiais  de  alta

        qualidade como MDP,  tampo  15mm, acabamento com bordas

        PVC e pés  em  aço  com  pintura  epóxi.Altura:  74 cm,

        Largura: 120 cm, Profundidade: 120 cm, Material: MDP 15

        mm/Aço, Escala de  Brilho:  Fosco, Acabamento: Laminado

        Melamínico, Sistema de  Montagem:  Parafuso,  Acompanha

        Manual: Sim, Ambiente:   Escritório   /   Cozinha,  Cor

        Predominante: Cinza, Garantia   Fornecedor:  03  Meses,

        Necessita Montagem: Sim**      (Acompanha      Manual),

        Complexidade da Montagem  : baixa: mas sugerimos sempre

        a montagem por um montador especializado, Recomendações

        de Uso, Manutenção  e  Limpeza : Limpar apenas com pano

        umedecido. Não utilizar   produtos   químicos,  Sapatas

        Niveladoras: Sim, Suporta até (kg): 30 kg              

                                                                                           VALOR TOTAL R$       51.688,00

2.2 A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta como anexo a esta Ata.

3.       ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)

3.1 O órgão gerenciador será a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ
3.2 São órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços:

Fundeb, Fundo Municipal de Educação

4.        DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1 A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da 
administração pública que não tenha participado do certame licitat ório, mediante anuência da PREFEITURA 
MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no 
que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993 e no Decreto nº 7.892, de 2013.
4.2 Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, 
optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações 
anteriormente assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.
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4.3 As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou 
entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata 
de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.
4.4 As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item 
registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número 
de órgãos não participantes que eventualmente aderirem.
4.4.1 Tratando-se de item exclusivo para microempresas e empresas de pequeno porte e cooperativas 
enquadradas no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007, o órgão gerenciador somente autorizará a adesão caso o 
valor da contratação pretendida pelo aderente, somado aos valores das contratações já previstas para o órgão 
gerenciador e participantes ou já destinadas à aderentes anteriores, não ultrapasse o limite de R$ 80.000,00 
(oitenta mil reais) (Acórdão TCU nº 2957/2011 - P).
4.5 Ao órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo 
fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, 
de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação as suas próprias 
contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.
4.6 Após a autorização da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ, o órgão não 
participante deverá efetivar a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de validade da Ata de 
Registro de Preços.
4.6.1 Caberá a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ autorizar, excepcional e 
justificadamente, a prorrogação do prazo para efetivação da contratação, respeitado o prazo de vigência da ata, 
desde que solicitada pelo órgão não participante.

5.       VALIDADE DA ATA
5.1 A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da sua assinatura, não podendo ser 
prorrogada.

6.       REVISÃO E CANCELAMENTO

6.1 Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no 
mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações 
junto ao(s) fornecedor(es).
6.2 Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a 
Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo 
mercado.
6.3 O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do 
compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
6.4 Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o 
compromisso, o órgão gerenciador poderá:
6.4.1 liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de 
fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes 
apresentados; e
6.4.2 convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.
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6.5 Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de registro 
de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
6.6 O registro do fornecedor será cancelado quando:
6.6.1 descumprir as condições da ata de registro de preços;
6.6.2 não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem 
justificativa aceitável;
6.6.3 não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no 
mercado; ou
6.6.4 sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o 
órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).
6.7 O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nesta Ata de Registro de preços será formalizado por 
despacho da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ, assegurad o o contraditório e a 
ampla defesa.
6.8 O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou 
força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:
6.8.1 por razão de interesse público; ou
6.8.2 a pedido do fornecedor.

7.     DAS PENALIDADES
7.1 O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no Edital e 
anexos.
7.1.1 As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em pregão para 
registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente, nos termos do art. 
49, §1º do Decreto nº 10.024/19.
7.2  É da competência da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ a aplicação das 
penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de  registro de preço (art. 5º, inciso X, do 
Decreto nº 7.892/2013), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos 
órgãos participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 6º, 
Parágrafo único, do Decreto nº 7.892/2013).
7.3 O órgão participante deverá comunicar a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ 
qualquer das ocorrências previstas no art. 20 do Decreto nº 7.892/2013, dada a necessidade de instauração de 
procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

8.   CONDIÇÕES GERAIS

8.1 As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações 
da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos 
no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.
8.2 É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de 
que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, nos termos do art. 12, §1º do Decreto nº 7892/13.
8.3 A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que aceitarem cotar os bens 
ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame,  compõe anexo a esta Ata de Registro de 
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Preços, nos termos do art. 11, §4º do Decreto n. 7.892, de 2014.
Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (Duas) vias de igual teor, que, depois de lida 
e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

 SÃO MIGUEL DO GUAMÁ-PA, 30 de Setembro de 2021

MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ
C.N.P.J.  nº  05.193.073/0001-60

CONTRATANTE

POLYMEDH. EIRELLI
C.N.P.J. nº 63.848.345/0001-10

CONTRATADO
                                                                                
                                                                                

P G LIMA COM EIRELI - EPP
C.N.P.J. nº 23.493.764/0001-61

CONTRATADO
                                                                                
                                                                                

M C SANTANA EIRELI EPP
C.N.P.J. nº 26.991.878/0001-20

CONTRATADO
                                                                                
                                                                                

L L DA SILVA EIRELI
C.N.P.J. nº 26.415.706/0001-08

CONTRATADO
                                                                                
                                                                                

ROCHA NORTH COMERCIO INDÚSTRIA DE MÓVEIS
C.N.P.J. nº 08.408.448/0001-50

CONTRATADO
                                                                                
                                                                                

ARGS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS EIREL
C.N.P.J. nº 20.274.219/0001-96

CONTRATADO
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ARGS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS 
ELETRO ELETRON:20274219000196

Assinado de forma digital por ARGS DISTRIBUIDORA DE 
EQUIPAMENTOS ELETRO ELETRON:20274219000196 
Dados: 2021.09.30 11:45:50 -03'00'

L L DA SILVA 
EIRELI:2641570600010
8

Assinado de forma digital por L L DA 
SILVA EIRELI:26415706000108 
Dados: 2021.09.30 12:20:30 -03'00'

P G LIMA COM 
EIRELI:23493764000161

Assinado de forma digital por P G LIMA COM 
EIRELI:23493764000161 
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=PA, l=CASTANHAL, ou=Secretaria 
da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CNPJ A3, 
ou=23917962000105, cn=P G LIMA COM 
EIRELI:23493764000161 
Dados: 2021.09.30 08:54:14 -03'00'

POLYMEDH 
EIRELI:63848345
000110

Assinado de forma digital por POLYMEDH 
EIRELI:63848345000110 
DN: c=BR, st=PA, l=CASTANHAL, o=ICP-Brasil, 
ou=000001009698701, ou=Secretaria da Receita 
Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CNPJ A3, ou=AC 
SERASA RFB v5, ou=21286543000197, 
ou=PRESENCIAL, cn=POLYMEDH 
EIRELI:63848345000110 
Dados: 2021.09.30 08:54:52 -03'00'

M C SANTANA 
EIRELI:26991878000120

Assinado de forma digital por M C 
SANTANA EIRELI:26991878000120 
Dados: 2021.10.13 11:34:44 -03'00'

ROCHA NORTH ENGENHARIA INDUSTRIA 
E COMERCIO DE MO:08408448000150

Assinado de forma digital por ROCHA NORTH ENGENHARIA 
INDUSTRIA E COMERCIO DE MO:08408448000150 
Dados: 2021.09.30 16:32:50 -03'00'
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BELPARA COMERCIAL LTDA
C.N.P.J. nº 05.903.157/0001-40

CONTRATADO
                                                                                
                                                                                

NEO BRS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA
C.N.P.J. nº 07.041.480/0001-88

CONTRATADO
                                                                                
                                                                                

UNIVERSAL FABRICAÇÃO E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
C.N.P.J. nº 21.041.143/0001-11

CONTRATADO
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BELPARA COMERCIAL 
LTDA:0590315700014
0

Assinado de forma digital por 
BELPARA COMERCIAL 
LTDA:05903157000140 
Dados: 2021.09.30 16:18:27 
-03'00'

NEO BRS COMERCIO DE 
ELETRODOMESTICOS 
LTDA:07041480000188

Assinado de forma digital por NEO BRS 
COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS 
LTDA:07041480000188 
Dados: 2021.09.30 14:38:09 -03'00'

UNIVERSAL FABRICACAO E COMERCIO 
DE MOVEIS LTDA:21041143000111

Assinado de forma digital por UNIVERSAL 
FABRICACAO E COMERCIO DE MOVEIS 
LTDA:21041143000111 
Dados: 2021.09.30 10:10:25 -03'00'
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