
A autenticidade do documento pode ser verificada no site http://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 05/11/2021 às 10:10:39.
Código verificador: 178996

Página 1 de 6

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
Prefeitura Municipal de São Sebastião da Boa Vista
Prefeitura Municipal de São Sebastião da Boa Vista

Pregão Eletrônico - 9/2021-003

Resultado da Adjudicação
Item: 0001
Descrição: 01 CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA EM RESINA

Especificação: Cadeira universitária com Prancheta lateral fixa, confeccionada em Resina Termoplástica de Alto Impacto ABS virgem,
com no mínimo 4 mm de espessura; Altura aproximada do assento ao chão de 460 mm; Assento/ com dimensões mínimas de 460 mm
de largura e 415 mm de profundidade; Encosto/ Altura aproximada do chão de 0,85cm, com dimensões mínimas de 460 mm de largura
e 330 mm de altura – AMPLA CONCORRENCIA.

Quantidade: 2.250
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 413,33
Valor Final: 315,00
Valor Total: 708.750,00
Adjudicado em: 05/11/2021 - 10:04:31
Adjudicado por: Getúlio Brabo de Souza
Nome da Empresa: SANTANA E SOUZA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI (34.390.049/0001-10)
Modelo: CAD/UNI-01

Item: 0002
Descrição: 01 CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA EM RESINA

Especificação: Cadeira universitária com Prancheta lateral fixa, confeccionada em Resina Termoplástica de Alto Impacto ABS virgem,
com no mínimo 4 mm de espessura; Altura aproximada do assento ao chão de 460 mm; Assento/ com dimensões mínimas de 460 mm
de largura e 415 mm de profundidade; Encosto/ Altura aproximada do chão de 0,85cm, com dimensões mínimas de 460 mm de largura
e 330 mm de altura – AMPLA CONCORRENCIA.

Quantidade: 750
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 413,33
Valor Final: 315,00
Valor Total: 236.250,00
Adjudicado em: 05/11/2021 - 10:04:31
Adjudicado por: Getúlio Brabo de Souza
Nome da Empresa: SANTANA E SOUZA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI (34.390.049/0001-10)
Modelo: CAD/UNI-01

Item: 0003
Descrição: 04 CONJUNTO MESA C/ CADEIRA P/ PROFESSOR

Especificação: Estrutura da mesa em metalon 50x30 – COTA RESERVADA.
Quantidade: 375
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 886,67
Valor Final: 660,00
Valor Total: 247.500,00
Adjudicado em: 05/11/2021 - 10:04:31
Adjudicado por: Getúlio Brabo de Souza
Nome da Empresa: SANTANA E SOUZA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI (34.390.049/0001-10)
Modelo: CNJ/PROF-01

Item: 0004
Descrição: 04 CONJUNTO MESA C/ CADEIRA P/ PROFESSOR

Especificação: Estrutura da mesa em metalon 50x30 – COTA RESERVADA.
Quantidade: 125
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 886,67
Valor Final: 660,00
Valor Total: 82.500,00
Adjudicado em: 05/11/2021 - 10:04:31
Adjudicado por: Getúlio Brabo de Souza
Nome da Empresa: SANTANA E SOUZA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI (34.390.049/0001-10)
Modelo: CNJ/PROF-01

Item: 0005
Descrição: 05 FOGÃO INDUSTRIAL

Especificação: de piso couraçado 04 bocas c/forno preto ,chama tripla com controle individual das chamas internas e externas, grades
equeimadores da mesa de ferro fundido: maior resistência para panelas pesadas. – EXCLUSIVO ME/EPP.

Quantidade: 15
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 2.116,67
Valor Final: 2.116,67
Valor Total: 31.750,05
Adjudicado em: 05/11/2021 - 10:02:07
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Adjudicado por: Nelucy e Silva de Souza
Nome da Empresa: SANTANA E SOUZA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI (34.390.049/0001-10)
Modelo: PA 0338

Item: 0006
Descrição: 06 CONJUNTO HEXAGONAL

Especificação: trapézio infantil, conjunto formado por seis cadeiras e seis cadeiras e seis mesas estrutura em aço industrial 1010/1020
chapa 16 com diâmetro 19.05mm e espessura de 1,50mm. Mesa formada por 2 pares de colunas – AMPLA CONCORRENCIA.

Quantidade: 188
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 2.900,00
Valor Final: 2.630,00
Valor Total: 494.440,00
Adjudicado em: 05/11/2021 - 10:02:07
Adjudicado por: Nelucy e Silva de Souza
Nome da Empresa: SANTANA E SOUZA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI (34.390.049/0001-10)
Modelo: CNJ/HEX-01

Item: 0007
Descrição: 06 CONJUNTO HEXAGONAL

Especificação: trapézio infantil, conjunto formado por seis cadeiras e seis cadeiras e seis mesas estrutura em aço industrial 1010/1020
chapa 16 com diâmetro 19.05mm e espessura de 1,50mm. Mesa formada por 2 pares de colunas – AMPLA CONCORRENCIA.

Quantidade: 62
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 2.900,00
Valor Final: 2.630,00
Valor Total: 163.060,00
Adjudicado em: 05/11/2021 - 10:02:07
Adjudicado por: Nelucy e Silva de Souza
Nome da Empresa: SANTANA E SOUZA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI (34.390.049/0001-10)
Modelo: CNJ/HEX-01

Item: 0008
Descrição: CONJUNTO ALUNO CJA-06 CJA-06 Especificação: 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: OBS: neste
Modelo 2 o tampo da mesa é constituído em ABS (plástico): Conjunto composto de: a) 1 (uma) mesa com tampo em plástico injetado
com aplicação de laminado melamínico na face superior, dotado de travessa estrutural injetada em plástico técnico, 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 – COTA RESERVADA.

Quantidade: 900
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 575,00
Valor Final: 440,00
Valor Total: 396.000,00
Adjudicado em: 05/11/2021 - 10:04:31
Adjudicado por: Getúlio Brabo de Souza
Nome da Empresa: SANTANA E SOUZA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI (34.390.049/0001-10)
Modelo: CNJ/ALN-06

Item: 0009
Descrição: CONJUNTO ALUNO CJA-06 CJA-06 Especificação: 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: OBS: neste
Modelo 2 o tampo da mesa é constituído em ABS (plástico): Conjunto composto de: a) 1 (uma) mesa com tampo em plástico injetado
com aplicação de laminado melamínico na face superior, dotado de travessa estrutural injetada em plástico técnico, 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 – COTA RESERVADA.

Quantidade: 300
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 575,00
Valor Final: 440,00
Valor Total: 132.000,00
Adjudicado em: 05/11/2021 - 10:04:31
Adjudicado por: Getúlio Brabo de Souza
Nome da Empresa: SANTANA E SOUZA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI (34.390.049/0001-10)
Modelo: CNJ/ALN-06

Item: 0010
Descrição: CONJUNTO ALUNO - CJ4 CJA-04

Especificação: 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 plástico injetado com aplicação de laminado melamínico na face superior, dotado de travessa estrutural injetada em
plástico técnico, 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

Quantidade: 900
Unidade de Fornecimento: Unidade
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Valor Referência 508,33
Valor Final: 410,00
Valor Total: 369.000,00
Adjudicado em: 05/11/2021 - 10:04:31
Adjudicado por: Getúlio Brabo de Souza
Nome da Empresa: SANTANA E SOUZA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI (34.390.049/0001-10)
Modelo: CNJ/ALN-04

Item: 0011
Descrição: CONJUNTO ALUNO - CJ4 CJA-04

Especificação: 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 plástico injetado com aplicação de laminado melamínico na face superior, dotado de travessa estrutural injetada em
plástico técnico, 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

Quantidade: 300
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 508,33
Valor Final: 410,00
Valor Total: 123.000,00
Adjudicado em: 05/11/2021 - 10:04:48
Adjudicado por: Getúlio Brabo de Souza
Nome da Empresa: SANTANA E SOUZA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI (34.390.049/0001-10)
Modelo: CNJ/ALN-04

Item: 0012
Descrição: CONJUNTO ALUNO – CJ3 CJA-03 Especificação: Conjunto para aluno tamanho 4, sendo a altura do aluno compreendida entre 1,19 e

1,42 m (Conjunto Amarelo), conforme gravação impressa por tampografia na estrutura da mesa e no encosto da cadeira: Conjunto
composto de: a) 1 (uma) mesa com tampo em plástico injetado com aplicação de laminado melamínico na face superior, dotado de
travessa estrutural injetada em plástico técnico, 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.

Quantidade: 900
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 480,00
Valor Final: 410,00
Valor Total: 369.000,00
Adjudicado em: 05/11/2021 - 10:02:32
Adjudicado por: Nelucy e Silva de Souza
Nome da Empresa: SANTANA E SOUZA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI (34.390.049/0001-10)
Modelo: CNJ/ALN-03

Item: 0013
Descrição: CONJUNTO ALUNO – CJ3 CJA-03 Especificação: Conjunto para aluno tamanho 4, sendo a altura do aluno compreendida entre 1,19 e

1,42 m (Conjunto Amarelo), conforme gravação impressa por tampografia na estrutura da mesa e no encosto da cadeira: Conjunto
composto de: a) 1 (uma) mesa com tampo em plástico injetado com aplicação de laminado melamínico na face superior, dotado de
travessa estrutural injetada em plástico técnico, 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.

Quantidade: 300
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 480,00
Valor Final: 410,00
Valor Total: 123.000,00
Adjudicado em: 05/11/2021 - 10:02:32
Adjudicado por: Nelucy e Silva de Souza
Nome da Empresa: SANTANA E SOUZA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI (34.390.049/0001-10)
Modelo: CNJ/ALN-03

Item: 0014
Descrição: CONJUNTO COLETIVO INFANTIL

Especificação: Utilizada para realização de brincadeiras e atividades escolares 1mesa Coloridade 68,5 x 68,5cm com 61cm de altura e
4 cadeiras coloridas com assento de3 31,5 x 9,5cm e altura de 67cm. Para organização de ambientes e atividades.

Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 1.298,33
Valor Final: 940,00
Valor Total: 47.000,00
Adjudicado em: 05/11/2021 - 10:02:32
Adjudicado por: Nelucy e Silva de Souza
Nome da Empresa: SANTANA E SOUZA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI (34.390.049/0001-10)
Modelo: CNJ/COL-01

Item: 0015
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Descrição: MESA PARA PROFESSOR
Especificação: 02 gavetas, tamanho:1m x 0,6m x 0,74cm. Cadeira em melanímico ou fórmica: 44cm x37cm x37cm, pintura e poxipó

Quantidade: 38
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 998,33
Valor Final: 750,00
Valor Total: 28.500,00
Adjudicado em: 05/11/2021 - 10:02:32
Adjudicado por: Nelucy e Silva de Souza
Nome da Empresa: SANTANA E SOUZA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI (34.390.049/0001-10)
Modelo: MSA/PROF-01

Item: 0016
Descrição: 16 CADEIRA PARA PROFESSOR

Especificação: modelo fixa 04 pés linha: secretária garantia1ano sem braços, encosto espuma injetada com densidade 45 revestimento:
J.Serrano ou Courvin assento: espuma injetada com densidade base preta e cinza. 4

Quantidade: 42
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 340,00
Valor Final: 290,00
Valor Total: 12.180,00
Adjudicado em: 05/11/2021 - 10:02:32
Adjudicado por: Nelucy e Silva de Souza
Nome da Empresa: SANTANA E SOUZA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI (34.390.049/0001-10)
Modelo: CAD/PROF-01

Item: 0017
Descrição: CONJUNTO ALUNO – CJ1 CJA-01 Especificação: sendo a altura do aluno compreendida entre 0,93 à 1,16 m (Conjunto Laranja),

conforme gravação impressa por tampografia na estrutura da mesa e no encosto da cadeira: Conjunto composto de: a) 1 (uma) mesa
com tampo em plástico injetado com aplicação de laminado melamínico na face superior, dotado de travessa estrutural injetada em
plástico técnico, 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.

Quantidade: 900
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 468,33
Valor Final: 385,00
Valor Total: 346.500,00
Adjudicado em: 05/11/2021 - 10:02:32
Adjudicado por: Nelucy e Silva de Souza
Nome da Empresa: SANTANA E SOUZA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI (34.390.049/0001-10)
Modelo: CNJ/ALN-01

Item: 0018
Descrição: CONJUNTO ALUNO – CJ1 CJA-01 Especificação: sendo a altura do aluno compreendida entre 0,93 à 1,16 m (Conjunto Laranja),

conforme gravação impressa por tampografia na estrutura da mesa e no encosto da cadeira: Conjunto composto de: a) 1 (uma) mesa
com tampo em plástico injetado com aplicação de laminado melamínico na face superior, dotado de travessa estrutural injetada em
plástico técnico, 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.

Quantidade: 300
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 468,33
Valor Final: 385,00
Valor Total: 115.500,00
Adjudicado em: 05/11/2021 - 10:02:32
Adjudicado por: Nelucy e Silva de Souza
Nome da Empresa: SANTANA E SOUZA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI (34.390.049/0001-10)
Modelo: CNJ/ALN-01

Item: 0019
Descrição: CONJUNTO ESCOLAR EM POLIPROPILENO MESA + CADEIRA (CJA 05)

Especificação: 1,46m a 1,76m – Tamanho 5, Altura do Aluno Recomendada: 1,46m à 1,76m. Medidas da Mesa: A - 0,69cm / L - 0,60cm
/ P - 0,48cm; Mesa com MDP em 15mm / Acabamento: Fita de Borda; Porta Livros em Polipropileno; Tubos da Mesa em Aço: 30x20:
Parede de 0,9mm; 30x50: Parede de 0,9mm; Pintura Epóxi. Medidas da Cadeira: A - 0,79m / L - 0,53cm / P - 0,41cm; Cadeira com
Assento e Encosto em Polipropileno; Tubo da Cadeira em Aço:; 3/4: Parede de 1,2m; Pintura Epóxi.

Quantidade: 900
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 526,67
Valor Final: 420,00
Valor Total: 378.000,00
Adjudicado em: 05/11/2021 - 10:04:48
Adjudicado por: Getúlio Brabo de Souza
Nome da Empresa: SANTANA E SOUZA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI (34.390.049/0001-10)
Modelo: CNJ/ESC-01

Item: 0020
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Descrição: CONJUNTO ESCOLAR EM POLIPROPILENO MESA + CADEIRA (CJA 05)
Especificação: 1,46m a 1,76m – Tamanho 5, Altura do Aluno Recomendada: 1,46m à 1,76m. Medidas da Mesa: A - 0,69cm / L - 0,60cm
/ P - 0,48cm; Mesa com MDP em 15mm / Acabamento: Fita de Borda; Porta Livros em Polipropileno; Tubos da Mesa em Aço: 30x20:
Parede de 0,9mm; 30x50: Parede de 0,9mm; Pintura Epóxi. Medidas da Cadeira: A - 0,79m / L - 0,53cm / P - 0,41cm; Cadeira com
Assento e Encosto em Polipropileno; Tubo da Cadeira em Aço:; 3/4: Parede de 1,2m; Pintura Epóxi.

Quantidade: 300
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 526,67
Valor Final: 420,00
Valor Total: 126.000,00
Adjudicado em: 05/11/2021 - 10:04:48
Adjudicado por: Getúlio Brabo de Souza
Nome da Empresa: SANTANA E SOUZA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI (34.390.049/0001-10)
Modelo: CNJ/ESC-01

Item: 0021
Descrição: MESA INDIVIDUAL ACESSÍVEL PARA PESSOA EM CADEIRA DE RODAS (PCR)

Especificação: com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior em laminado melamínico e na face inferior em chapa de
balanceamento, montado sobre estrutura tubular de aço. CONSTITUINTES - 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 (ver referências), cantos arredondados (conforme projeto). Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento (contra
placa fenólica) de 0,6mm. Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10 mm (ver detalhamento no projeto).
Dimensões acabadas 900mm (largura) x 600mm (profundidade) x 19,4mm (espessura), admitindo-se tolerância de até +2mm para
largura e profundidade e +/- 1mm para espessura. . 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 AZUL (ver referências), colada com adesivo "Hot Melting". Resistência ao arrancamento mínima de 70N (ver
fabricação). Dimensões nominais de 22mm (largura) x 3mm (espessura), com tolerância de +/- 0,5mm para espessura. Centralizar
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. O ponto de
encontro da fita de bordo não deve apresentar espaços ou deslocamentos que facilitem seu arrancamento. . Estrutura composta de: -
Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de
29mm x 58mm, em chapa 16 (1,5mm); - Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura,
curvado em formato de "C", com secção circular, diâmetro de 31,75mm (1 1/4"), em chapa 16 (1,5mm); - Pés confeccionados em tubo
de aço carbono laminado a frio, com costura, secçã

Quantidade: 150
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 774,00
Valor Final: 485,00
Valor Total: 72.750,00
Adjudicado em: 05/11/2021 - 10:02:44
Adjudicado por: Nelucy e Silva de Souza
Nome da Empresa: SANTANA E SOUZA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI (34.390.049/0001-10)
Modelo: MSA/ACSS-01

Item: 0022
Descrição: MESA INDIVIDUAL ACESSÍVEL PARA PESSOA EM CADEIRA DE RODAS (PCR)

Especificação: com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior em laminado melamínico e na face inferior em chapa de
balanceamento, montado sobre estrutura tubular de aço. CONSTITUINTES - 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 (ver referências), cantos arredondados (conforme projeto). Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento (contra
placa fenólica) de 0,6mm. Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10 mm (ver detalhamento no projeto).
Dimensões acabadas 900mm (largura) x 600mm (profundidade) x 19,4mm (espessura), admitindo-se tolerância de até +2mm para
largura e profundidade e +/- 1mm para espessura. . 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 AZUL (ver referências), colada com adesivo "Hot Melting". Resistência ao arrancamento mínima de 70N (ver
fabricação). Dimensões nominais de 22mm (largura) x 3mm (espessura), com tolerância de +/- 0,5mm para espessura. Centralizar
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. O ponto de
encontro da fita de bordo não deve apresentar espaços ou deslocamentos que facilitem seu arrancamento. . Estrutura composta de: -
Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de
29mm x 58mm, em chapa 16 (1,5mm); - Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura,
curvado em formato de "C", com secção circular, diâmetro de 31,75mm (1 1/4"), em chapa 16 (1,5mm); - Pés confeccionados em tubo
de aço carbono laminado a frio, com costura, secçã

Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 774,00
Valor Final: 485,00
Valor Total: 24.250,00
Adjudicado em: 05/11/2021 - 10:02:44
Adjudicado por: Nelucy e Silva de Souza
Nome da Empresa: SANTANA E SOUZA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI (34.390.049/0001-10)
Modelo: MSA/ACSS-01

Item: 0023
Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MÉDIO

Especificação: Assento e encosto: madeira compensada.
- Assento e encosto: espuma injetada com densidade média de 55kg/m3.
- Revestimento do assento e encosto: em tecido polipropileno preto.
- Base: em aço com capa protetora em polipropileno.
- Braços: reguláveis com apoio em polipropileno.
- Mecanismo: giratório com regulagem de altura com sistema de amortecimento a gás.
- Medidas Assento: 41 cm largura x 39 cm profundidade x 50 espessura
- Medidas Encosto: 36 cm largura x 29 cm altura x 50 espessura
- Altura do Assento até o chão: mínimo 42 cm - máximo 52 cm
- Altura do braço até o chão: mínimo 58 cm - máximo 77 cm
- Altura do braço até o assento: mínimo 19 cm - máximo 26,5 cm
- Altura total até o chão: mínimo 80 cm - máximo 91,5 cm
- Dimensões aproximadas do produto montado: 55 cm largura x 50 cm profundidade
- Conteúdo da embalagem: 1 cadeira.
- Dimensões aproximadas da embalagem: 55 cm largura x 55 cm profundidade x 28 cm altura
- Peso líquido aproximado do produto: 7 kg
- Peso recomendado: até 110 kg

Quantidade: 150
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Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 803,33
Valor Final: 750,00
Valor Total: 112.500,00
Adjudicado em: 05/11/2021 - 10:02:44
Adjudicado por: Nelucy e Silva de Souza
Nome da Empresa: SANTANA E SOUZA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI (34.390.049/0001-10)
Modelo: CAD/GIR-01

Item: 0024
Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MÉDIO

Especificação: Assento e encosto: madeira compensada.
- Assento e encosto: espuma injetada com densidade média de 55kg/m3.
- Revestimento do assento e encosto: em tecido polipropileno preto.
- Base: em aço com capa protetora em polipropileno.
- Braços: reguláveis com apoio em polipropileno.
- Mecanismo: giratório com regulagem de altura com sistema de amortecimento a gás.
- Medidas Assento: 41 cm largura x 39 cm profundidade x 50 espessura
- Medidas Encosto: 36 cm largura x 29 cm altura x 50 espessura
- Altura do Assento até o chão: mínimo 42 cm - máximo 52 cm
- Altura do braço até o chão: mínimo 58 cm - máximo 77 cm
- Altura do braço até o assento: mínimo 19 cm - máximo 26,5 cm
- Altura total até o chão: mínimo 80 cm - máximo 91,5 cm
- Dimensões aproximadas do produto montado: 55 cm largura x 50 cm profundidade
- Conteúdo da embalagem: 1 cadeira.
- Dimensões aproximadas da embalagem: 55 cm largura x 55 cm profundidade x 28 cm altura
- Peso líquido aproximado do produto: 7 kg
- Peso recomendado: até 110 kg

Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 803,33
Valor Final: 750,00
Valor Total: 37.500,00
Adjudicado em: 05/11/2021 - 10:02:44
Adjudicado por: Nelucy e Silva de Souza
Nome da Empresa: SANTANA E SOUZA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI (34.390.049/0001-10)
Modelo: CAD/GIR-01

Item: 0025
Descrição: QUADRO MULDURA DE ALUMÍNIO 250CM X 120CM Especificação: Quadro branco para uso de marcador de quadro branco, tela em

chapa de fibra de madeira, pintura UV de Alta durabilidade, porta marcadores em plástico, moldura em alumínio, acompanha
acessórios para fixação na parede, fixação invisível

Quantidade: 90
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 839,53
Valor Final: 750,00
Valor Total: 67.500,00
Adjudicado em: 05/11/2021 - 10:05:08
Adjudicado por: Getúlio Brabo de Souza
Nome da Empresa: SANTANA E SOUZA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI (34.390.049/0001-10)
Modelo: QDR/ALM-01

Item: 0026
Descrição: QUADRO MULDURA DE ALUMÍNIO 250CM X 120CM Especificação: Quadro branco para uso de marcador de quadro branco, tela em

chapa de fibra de madeira, pintura UV de Alta durabilidade, porta marcadores em plástico, moldura em alumínio, acompanha
acessórios para fixação na parede, fixação invisível

Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 839,53
Valor Final: 750,00
Valor Total: 22.500,00
Adjudicado em: 05/11/2021 - 10:05:08
Adjudicado por: Getúlio Brabo de Souza
Nome da Empresa: SANTANA E SOUZA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI (34.390.049/0001-10)
Modelo: QDR/ALM-01

Nelucy e Silva de Souza

Pregoeiro

Getúlio Brabo de Souza

Autoridade Competente
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