
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACAIA 
 

Estado de São Paulo 

Av. Dr. Cândido Rodrigues, 120 - Tel. 4036-2040 

CNPJ nº 45.279.627/0001-61 

 

HOMOLOGAÇÃO / ADJUDICAÇÃO  

 

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 2230/2019 

PREGÃO ELETRONICO Nº 27/2019 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, REFRIGERADORES, VENTILADORES E 

MICROCOMPUTADORES, CONFORME ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA. 

 

Nos termos do artigo 4º, inciso XXII da LF nº 10.520/02 e conforme ADJUDICAÇÃO da 

proposta em anexo aos autos, HOMOLOGO a licitação em epígrafe, conforme segue: 

 

EMPRESA: C A TEIXEIRA MOVEIS ME 

CNPJ Nº 18.105.252/0001-40 

 

ITEM DESCRIÇÃO UNID.  QTDE 

PREÇO 

UNITÁRI

O 

VALOR 

TOTAL 

1 

Mesa guichê de atendimento com divisórias entre as mesas, 

apoio para CPU, em madeira, com gaveta, tapo para pernas, 

com 6 baias e possibilidade de formato em “L”. Medidas 

mínimas por baia de: 80cm x 70cm x 60cm (Largura x altura x 

profundidade)  MARCA/FAB: BELA MOVEIS 

 

Unid.  1 R$ 1.140,00 R$1.140,00 

2 

Cadeira de escritório tipo secretária: Sem braço e com 

rodízios; Assento e encosto: em espuma laminada; Base 

giratória; Base de nylon de alta resistência com 

rodas;Revestida em tecido. MARCA/FAB: BELA MOVEIS 

 

Unid.   6 R$ 115,00 R$  690,00 

6 

Mesa de escritório reta - De 1200x600x750x18mm, cor 

madeirado com perfil ergosoft 180º, pés do tipo canoa sem 

ponteira, com sapatas para regulagem de altura com 30 mm de 

diâmetro, rosqueada através de rosca metálica M9, tendo a base 

inferior no mínimo 500 mm de comprimento e 70 mm de 

largura, confeccionado em chapa aço estampado de 2,5 mm, 

com raios dimensionados de modo a manter o conjunto 

harmônico, unido a duas colunas em aço com seção circular 

parte superior do pé confeccionada em chapa de aço com no 

mínimo 2,5 mm, dobradas em U com acabamento sem 

apresentar cantos vivos e com dois furos para passagem de 

parafuso M¨, com acabamento perfeito sem a apresentação de 

restas ou frestas. Acompanha um gaveteiro de aço com 2 

gavetas, com chaves, com corrediças metálicas e roldanas em 

nylon, frente das gavetas em aço repuxado cor preto sistema de 

travamento simultâneo de gavetas e puxadores preto todos os 

componentes metálicos recebem acabamento com pintura em 

epóxi pó preto. MARCA/FAB: BELA MOVEIS 

 

Unid.   2 R$ 350,00 R$ 700,00 

10 

Cadeira secretaria executiva: Base giratória, estrutura estrela, 

pistão de regulagem de altura a gás, com assento e encosto cor 

preto em corvim e espuma injetada tipo executiva com braço 

regulável tipo digitador. MARCA/FAB: BELA MOVEIS 

 

Unid.   4 R$ 185,00 R$ 740,00 

11 

Armário em aço – com duas portas de abrir com fechadura e 

quatro prateleiras internas em chapa 24 cor cinza medindo 

198cm (Alt.) x 90cm (Larg.) x 40cm (Prof.) . MARCA/FAB: 

BELA MOVEIS 

Unid.  2 R$ 400,00 R$ 800,00 
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12 

Arquivo de aço  com 04 gavetas p/pasta suspensa – chapa 24 - 

Gavetas deslizam sobre carrinho telescópico - Medidas 

externas: Alt. 1340 X Larg. 465 x Prof. 680 mm-  Medidas 

internas: Alt. 300 X Larg. 400 x Prof. 580 mm.  

MARCA/FAB: BELA MOVEIS 

 

Unid.  2 R$ 500,00 R$1.000,00 

 VALOR TOTAL....................................................................    R$5.070,00 

 
EMPRESA: ATACADÃO VITORIA EIRELI ME 

CNPJ Nº 24.714.405/0001-50 

3 

Cadeira Diretor, com braço e base giratória: A cadeira 

deverá possui encosto com estrutura em aço e cinta de apoio 

lombar proporcionando uma ótima postura e conforto.  Encosto 

com estrutura em metal, possui cinta de apoio lombar, 

revestida em tela mesh, detalhes couro PU; Assento estofado 

com estrutura em madeira , revestida em tela mesh e detalhes 

couro PU; Braços em polipropileno; Braços em polipropileno; 

Base giratória em polipropileno com rodízios anti-risco; 

Regulagem de altura através do pistão a gás; Espuma com 

densidade controlada; Peso máximo recomendado:100 Kg.  

Medidas: Largura: 46 cm ,Profundidade: 44 cm,Altura até o 

assento: 89 cm,Altura Total: 101 cm,Peso: 8 kg ,Peso 

Suportado: 120 kg  

MARCA/FAB: JR 

Unid.   4 R$ 259,50 R$1.038,00 

4 

Cadeira fixa empilhável Cadeira com assento e encosto 

confeccionada em polipropileno injetado de alta resistência, 

estrutura em aço tubular empilhavel, assento anatômico.  

MARCA/FAB: JR 

Unid.   26 R$ 64,00 R$   1.664,00 

13 

ARMÁRIO PARA PASTAS AZ 50 - Armário aço chapa 

#24 (0,60mm espessura) com acabamento: tratado pelo 

processo anticorrosivo por fosfatização, processo de pintura 

em epóxi eletrostática à pó, secagem em estufa de alta 

temperatura 150 graus, na cor cinza claro. 

DETALHAMENTOS: Modelo: AZ-50 C/PT / Dimensões 

Externas: A-2000x L-1200x P-320/Corpo e Prateleiras: Chapa 

#24 – 0,60mm / Quantidade de Prateleiras: 5 / Fechamento: 

Portas com maçanetas/ Portas: sim/ Pés: Fixos/ Pintura: Epóxi 

Pó / Cor: Cinza. MARCA/FAB: JR 

Unid.  2 R$ 1.179,00 R$2.358,00 

15 

 REFRIGERADOR: 462 LITROS - Tipo de Degelo: Frost 

Free Especificações Técnicas, Consumo (kWh): 65,Capacidade 

de armazenagem total (L): 462,Capacidade de armazenagem 

do refrigerador (L): 353,Tensão/Voltagem: 110V / 

220V,Consumo de energia: A (menos 25 % de consumo), 

Capacidade de armazenagem do freezer (L): 109,Garantia: 12 

meses, Cor: BrancoEficiência Energética: A, Turbo Ice: gelo 

rápido,Twist Ice Advanced: Sistema Twist Ice Advanced 

abastece as formas de gelo, evitando molhar o chão, além de 

desenformar facilmente e armazená-lo em recipiente portátil e 

prático.Espaço Adapt: Prateleiras com múltiplas combinações 

possíveis para armazenar itens de diversos tamanhos na porta 

da geladeira.Turbo Control: Compartimento extra frio 

bipartido, com função turbo que permite aumentar a potência 

Unid.  1 R$ 2.479,00 R$2.479,00 
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em um dos lados para gelar bebidas e sobremesas rapidamente. 

Prateleira do refrigerador: PS cristal 

MARCA ELETROLUX 

 VALOR TOTAL...........................................    R$7.539,00 

 

EMPRESA: M. DE L TRINDADE DA SILVA MOVEIS EPP 

CNPJ Nº 31.227.691/0001-94 

5 

Estação de trabalho reta - De 1.400x1.400x750x18mm, cor 

madeirado, com perfil ergosoft 180º, pés do tipo canoa sem 

ponteira, com sapatas para regulagem de altura com 30 mm de 

diâmetro, rosqueada através de rosca metálica M9, tendo a base 

inferior no mínimo 500 mm de comprimento e 70 mm de 

largura, confeccionado em chapa aço estampado de 2,5 mm, 

com raios dimensionados de modo a manter o conjunto 

harmônico, unido a duas colunas em aço com seção circular 

parte superior do pé confeccionada em chapa de aço com no 

mínimo 2,5 mm, dobradas em U com acabamento sem 

apresentar cantos vivos e com dois furos para passagem de 

parafuso M¨, com acabamento perfeito sem a apresentação de 

restas ou frestas. Acompanha um gaveteiro de aço com 2 

gavetas, com chaves, com corrediças metálicas e roldanas em 

nylon, frente das gavetas em aço repuxado cor preto sistema de 

travamento simultâneo de gavetas e puxadores preto todos os 

componentes metálicos recebem acabamento com pintura em 

epóxi pó preto.  

MARCA: MARFVALE - DELTA 

Unid.   2 R$ 780,00 R$1.560,00 

7 

Mesa de reunião semi-oval:  Com 1800mm de comprimento, 

800mm largura e 75cm de altura, tampo em MDF de 18mm 

com borda 180º ergosoft cor madeirado e estrutura juntamente 

com painel inferior confeccionado em chapa aço estampado e 

todos os componentes metálicos recebem acabamento com 

pintura em epóxi pó preto. 

MARCA: MARFVALE REUN 

Unid.   1 R$ 585,00 R$  585,00 

 VALOR TOTAL .......................................    R$2.145,00 

 

 
EMPRESA: LETTECH IND COM DE EQUIPS DE INFORMATICA LTDA ME 

CNPJ Nº 13.258.144/0001-94 

8 

Armário de escritório: Com 02 portas de abrir com chaves. 

MDF chapéu sobre posto de 25mm, fundo, portas, lateral de 18 

mm. com altura 1.60 cm, largura 0,80 cm, profundidade 0,40 

cm. com 03 prateleiras cor madeirado. 

MARCA: COMERCIAL CM 1600 

 

Unid.   1 R$ 479,99 R$ 479,99 
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9 

Armário de escritório baixo: Com 02 portas de abrir com 

chaves todo em MDF de 18 mm 01prateleira de 18 mm e 

chapéu sobreposto de 25 mm com perfil 180º, cor madeirado 

medindo 0,90x0,50x0,75 cm com pés niveladores.  

MARCA COMERCIAL CM 0090 

 

Unid.   1 R$ 349,99 R$ 349,99 

16 

VENTILADORES DE PAREDE 60 cm com oscilação 

horizontal e regulagem de inclinação – voltagem 110 w 

MARCA VENTISOL 

Unid.   2 R$ 162,97 R$ 325,94 

 VALOR TOTAL.......................................    R$1.155,92 

 
 

EMPRESA: INTERA COMERCIAL LTDA ME 

CNPJ Nº 21.943.845/0001-90 

 

14 

Refrigerador: 334 litros - Refrigerador: 2 portas , Cor: 

Branco, Capacidade Total (L): 334,Prateleiras removíveis: 

Sim, Capacidade Geladeira (L): 258,Capacidade Freezer (L): 

76,Tensão/Voltagem: 110V, Tipo de Degelo: Cycle 

Defrost,Recipiente para guardar gelo: Sim,Porta ovos: Sim,Pés 

niveladores: Sim,Controle de temperatura: Sim,Nº de Portas: 

2,Painel de Controle: Interno,Formato: Duplex 

MARCA: CONSUL CR237EBB 

Unid.  1 R$ 1.485,23 R$1.485,23 

 
EMPRESA: L.A. FERREIRA SOUZA ME 

CNPJ Nº 14.693.114/0001-79 

17 

COMPUTADOR DESKTOP BASICO –  Especificação 

mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante, 

computador desktop com processador: 3.5 GHz ou superior; 

Total cache L2+L3 6MB; 14 nm ou inferior; núcleos: 4; 

Threads: 4; Memória suportada do tipo DDR4 2666 mhz ou 

superior TDP de 65W ou inferior.                                             

MEMÓRIA: 8GB de memória, tipo DIMM DDR4 em 2( Dois) 

pentes de 4GB rodando em dual channel; Velocidade de 

processamento (frequência) de 2133 MHz ou 2400MHz.                                                                                       

MOTHERBOARD: Deve ser do mesma marca do 

microcomputador; Compatibilidade com todos os 

componentes; 2 slots de memória DIMM, com suporte máximo 

de 32GB ou mais, do tipo DDR4 2400 MHz ou superior; 

Arquitetura de memória: 2 canais (dual channel); Possuir pelo 

menos 1 slot PCIe 3.0 x16; Possuir pelo menos 1 slot PCIe 2.0 

x1; Possuir pelo menos 4 Portas SATA 6Gb/s suportando raid 

0,1,10; Possuir Soquete Ultra M.2; Possuir pelo menos 6 portas 

USB no painel traseiro, sendo pelo menos 4 portas USB 3.1 e 2 

portas USB 2.0 sem uso de adaptadores; Possuir 1 porta D-

SUB (VGA), Possuir 1 porta HDMI, Possuir porta PS/2 no 

painel traseiro, Possuir pelo menos 1 porta RJ-45 no painel 

traseiro, controladora de rede com velocidade de 10/100/1000 

Mbps; Possuir conectores de áudio HD;                                                   

REDE WIFI ( OFFBOARD): 150MBPS ou superior PCIEx 

x1; IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b; Segurança 

Wirelles 64/128 bits WEP; WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-

PSK (TKIP/AES); Possuir 1 HD (Solid State Drive) de no 

mínimo 240GB;                                                          

Unid.A. 3 
 

R$ 3.641,00 

 

R$10.923,00 
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GABINETE: Tipo SFF – Tool Less; Furação para cadeado; 

Com sensor de intrusão; Com alto-falante mínimo integrado de 

1w rms minimo; Com 4 usb frontais sendo pelo menos 2 x usb 

2.0 e 2 x usb 3.0; Deverá conter no mínimo as seguintes baias: 

1x5.25 externa (tool less), 1x3.5 externa (com trava para leitor 

de cartão), 1x3.5 interna (tool less) Cor PRETA; FONTE: 

Potência mínima de 180Wts reais com PFC ativo certificação 

Bronze, Padrão SFX ou TFX chaveamento automático; 

TECLADO e MOUSE: Padrão USB ABNT II; Cor PRETO; 

Deve ser da mesma marca do computador, Cabo de no mínimo 

de 1,40mts; Não deve conter adaptadores para conexão ao 

equipamento; Deve ser fornecido mouse pad; SOFTWARES: 

Sistema operacional Windows 10 Professional – 64 Bits 

Microsoft, deverá ser fornecido com mídia de reinstalação do 

software com a Marca do Fabricante. Deverá ser apresentado 

certificado da Microsoft de compatibilidade com Windows 10, 

sob pena de desclassificação.                                                                                   

MONITOR LED: mínimo: 19.5” brilho de 250 cd/m2; 

resolução mínima de 1600 x 900 @60/70Hz; contraste mínimo 

de 5.000.000:1; contraste estático de 1.000:1; tempo de 

resposta de 5ms; Consumo <=20W ligado e consumo 0,3W em 

standby ; Conectores de entrada VGA e HDMI, o monitor 

deverá disponibilizar as duas saídas, “não poderá ser através de 

adaptadores em hipótese alguma”; Deve ser da mesma marca 

do computador. DEMAIS SOLICITAÇÕES; Deverá ser 

fornecido Catálogos do fabricante do equipamento anexo a 

proposta para analise técnica; não sendo aceito catálogos 

genéricos da família do equipamento, mas sim catálogo 

específico do part-number do equipamento ofertado. O 

fabricante do equipamento deverá estar em conformidade com 

o padrão UEFI, e constar do link 

https://www.uefi.org/members  . Deverá ser apresentado 

Certificado de conformidade IEC 60950, 61.000, CISPR 22 e 

24; garantia solicitado para o equipamento é de 1 ano na 

modalidade On Site, prestada pelo fabricante. 

MARCA POSITIVO D6200 

 

Condições de pagamento: O pagamento será efetuado em 10 (dez) dias, contados da data da 

entrega efetiva de todos os produtos constantes da respectiva Ordem de Fornecimento, em 

conta bancária cuja titularidade seja a do fornecedor, após a apresentação da nota fiscal/fatura.  

 

 

         Piracaia, 27 de fevereiro de 2.020 

 

 

 

 

    ____________________________________ 

                   Dr. Jose Silvino Cintra 

                      Prefeito Municipal 
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