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HOMOLOGAÇÃO / ADJUDICAÇÃO  

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2020 - PROCESSO N° 188/2020  

 

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS 

PARA O CRAS E CAMINHAS EMPILHÁVEIS E BEBE CONFORTO PARA EMEI Mª 

HELENA F. DE GODOY 

 

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: GUILHERME AUGUSTO DE GODOY ME  

 CNPJ Nº 09.111.269/0001-10 

ITEM DESCRIÇÃO QUANT UNID. 
PREÇO 

UNITARIO  

VALOR 

TOTAL  

1 

MESA DE REUNIÃO com 1800mm de 

comprimento, 800mm de largura e 77cm de 

altura, tampo MDF de 25mm, cor madeirado, 

pés metálicos com acabamento em pintura em 

epox pó preto 

MARCA PROPRIA MODELO REUNIÃO 

 

01 UNID. R$     599,00 R$    599,00 

3 

CADEIRA PARA REUNIÃO fixa quatro pés 

com assento e encosto tecido preto e espuma 

injetada tipo secretária 

MARCA AMAZONAS 

 

10 UNID.  R$       67,00  R$    670,00  

4 

ARMÁRIO GAVETEIRO volante 04 gav. 

(0,67m x 0,39m x 0,44m) tampo em 15mm cor 

madeirado puxadores em PVC 

MARCA PROPRIA 

 

03 UNID. R$       247,00 R$     741,00 

5 

CADEIRAS SECRETÁRIA GIRATÓRIAS 

estrutura estrela, pistão de regulagem de altura a 

gás com assento e encosto em tecido preto s/ 

braço 

MARCA AMAZONAS 

 

05 UNID.  R$      140,00  R$    700,00  

7 

BEBÊ CONFORTO medindo 60x46x67cm, 

composição revestimento poliéster, espuma e 

partes plásticas; removível com base fixa; botão 

de ajuste; alça flexível; fecho de segurança. 

MARCA GALZERANO 

20 UNID.  R$      174,00   R$   3.480,00  

 

Total ....................................... 
R$ 6.190,00 
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EMPRESA: EXCLUSIVA COMERCIAL E NEGOCIOS LTDA EPP 

 CNPJ Nº 30.522.695/0001-32 

ITEM DESCRIÇÃO 
QUAN

T 
UNID. 

PREÇO 

UNITARIO  

VALOR 

TOTAL  

2 

MESA DE ESCRITÓRIO EM L. Economica 

s/gav. (1,20m x 0,60m x 0,75m ) + mesa 

econômica com gav (1,20m X 0,60m x 0,75m) 

+ conexão cor madeirado, pés metálicos com 

acabamento em pintura epóxi pó preto 

MARCA MARAMBAIA 

 

03 UNID.  R$      520,00   R$   1.560,00  

 

EMPRESA: CRESCER INDUSTRIA E COMERCIO DE INJETADOS PLASTICO EIRELI ME 

 CNPJ Nº 18.658.463/0001-00 

ITEM DESCRIÇÃO 
QUAN

T 
UNID. 

PREÇO 

UNITARIO  

VALOR 

TOTAL  

6 

CAMINHA EMPILHÁVEL com as seguintes 

características: as duas cabeceiras devem ser 

inteiriças, formadas por uma única peça, 

produzidas em polipropileno. O produto deverá 

ser atóxico, com aditivo antibacteriano, eficaz 

para cepas gran-positivas e gran-negativas, 

apresentar excelente acabamento, sem rebarbas 

e bordas cortantes. As duas estruturas laterais 

devem ser em tubos de alumínio, com espessura 

mínima de 1,50mm de alta qualidade de 

acabamento, além de ótima resistência a 

corrosão em geral, incluindo corrosão por 

tensão, umidade e salinidade. Deverá ainda ser 

leve e resistente. A área de repouso deve ser 

composta por um leito de rede vazada, 100% 

poliéster empastado em pVC, com espessura 

mínina de 0,51mm e gramatura mínima de 

310g/m², com anti-fungo, anti uv, anti 

oxidante,anti chama, isento de ftalatos, anti 

transpirante e lavável. As laterais devem ser 

soldadas de maneira uniforme e resistente a 

tração manual. Alta resistência e peso, 

suportando até 50kg. Ponteiras de borracha 

antiderrapante para que a caminha n~so deslize, 

permitindo que a criança possa se movimentar 

de forma segura durante o sono. Deve ser 

fixada de maneira que não se solte facilmente. 

Todo o conjunto deve estar bem montado, de 

forma segura, firme e bem tensionado, sem 

imperfeições como onda no leito ou ainda efeito 

de “barriga” no centro da caminha. Sem velcro 

e sem parafusos. A cama não deve conter 

pequenas peças que possam se soltar 

facilmente, podendo passar por avaliação se o 

conjunto é seguro. A cama deve ser entregue 

14 UNID R$ 112,90 R$ 1.580,60 
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montada. A cama empilhável é composta por 

módulos, este sistema permite que todos os seus 

componentes sejam respostos. Medidas 

mínimas 135cm comprimento x 60cm largura x 

15cm altura.  O vencedor deverá apresentar, na 

assinatura do contrato, laudo que ateste a 

eficácia anti chamas, laudo que ateste a 

ausência de f-talatos e laudo antibacteriano 

eficaz para cepas gran-positivas e gran-

negativas (original ou cópia autenticada). 

Apresentar certificado compulsório do Inmetro. 

Garantia de 18 meses. 

MARCA CRESCER 

 

 

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, 20 março de 2020 

 

 

    ______________________________ 

                   Dr. Jose Silvino Cintra 

                      Prefeito Municipal 


