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c) Modalidade:

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor,
especialmente pela Lei 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão
de Licitações, resolve:

e) Objeto da Licitação:

a) Nr. Processo:
b) Nr. Licitação:

d) Data de Homologação:

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

30/06/2021
Pregão eletrônico
1/2021 - PE
42/2021

AQUISIÇÕES DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS, ELETRODOMÉSTICOS E
MATERIAIS PERMANENTES PARA TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE
SÃO DOMINGOS – SC.

Participante: GESUL COMERCIAL EIRELI

Item Especificação Qtd. Unidade Valor Unitário Valor Total

1 MESA DE INOX: Mesa inox lisa, medindo 1,80 x 0,70 x 0,85 m, espessura de
1mm, pés tubulares com borracha com regulagem, com prateleira inferior em
inox. - MESA DE INOX: Mesa inox lisa, medindo 1,80 x 0,70 x 0,85 m,
espessura de 1mm, pés tubulares com borracha com regulagem, com
prateleira inferior em inox.

3,000 UN 1.100,00 3.300,00

2 MESA DE INOX: Mesa inox lisa, medindo 1,10 x 0,70 x 0,85 m, espessura de
1 mm, pés tubulares com borracha com regulagem, com prateleira inferior
em inox. - MESA DE INOX: Mesa inox lisa, medindo 1,10 x 0,70 x 0,85 m,
espessura de 1 mm, pés tubulares com borracha com regulagem, com
prateleira inferior em inox.

3,000 UN 960,00 2.880,00

5 APARELHO DE SOM PORTÁTIL: Aparelho de som portátil, com funções:
rádio FM, MP3 player, CD, entrada USB, auxiliar, cartão de memória e micro
SD. Potência mínima de 5 W. Bivolt. Com alça para transporte. - APARELHO
DE SOM PORTÁTIL: Aparelho de som portátil, com funções: rádio FM, MP3
player, CD, entrada USB, auxiliar, cartão de memória e micro SD. Potência
mínima de 5 W. Bivolt. Com alça para transporte.

7,000 UN 230,00 1.610,00

9 TORNEIRA ELÉTRICA: Torneira elétrica com aquecimento por resistência,
com 4 temperaturas, saída de água tipo bica móvel com giro de 180°,
sistema de aterramento. Potência mínima de 5500 w e voltagem 220 v. -
TORNEIRA ELÉTRICA: Torneira elétrica com aquecimento por resistência,
com 4 temperaturas, saída de água tipo bica móvel com giro de 180°,
sistema de aterramento. Potência mínima de 5500 w e voltagem 220 v.

10,000 UN 145,00 1.450,00

25 FOGÃO INDUSTRIAL 6 QUEIMADORES: Fogão a gás com 06 queimadores
Gabinete inferior aberto construído em chapa de aço inox AISI 304, liga 18.8,
bitola 18 e 16. Rodízios de 5”, sendo 2 fixos e 2 giratórios com trava.
Queimadores a gás em ferro fundido com duas linhas de chama; Grelhas
com desenho especial em ferro fundido de 400x450mm. Bandejas coletoras
de resíduos em aço inox; Válvula de gás de controle progressivo industrial da
APIS com canopla de proteção em baquelite, independente para o cachimbo
e a coroa do queimador duplo. Encaminhamento interno de gás realizado por
conexões de bronze e tubo de cobre de 5/16”. Provido de calha para
resíduos em aço inoxidável. Soldas invisíveis em atmosfera inerte de
argônio. Consumo: gás natural – 4,14 m3/h

2,000 UN 1.795,00 3.590,00
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Dimensão: 1350 x 960 x 900mm. O móvel deve ser entregue instalado, em
local definido pela instituição. - FOGÃO INDUSTRIAL 6 QUEIMADORES:
Fogão a gás com 06 queimadores Gabinete inferior aberto construído em
chapa de aço inox AISI 304, liga 18.8, bitola 18 e 16. Rodízios de 5”, sendo 2
fixos e 2 giratórios com trava. Queimadores a gás em ferro fundido com duas
linhas de chama; Grelhas com desenho especial em ferro fundido de
400x450mm. Bandejas coletoras de resíduos em aço inox; Válvula de gás de
controle progressivo industrial da APIS com canopla de proteção em
baquelite, independente para o cachimbo e a coroa do queimador duplo.
Encaminhamento interno de gás realizado por conexões de bronze e tubo de
cobre de 5/16”. Provido de calha para resíduos em aço inoxidável. Soldas
invisíveis em atmosfera inerte de argônio. Consumo: gás natural – 4,14 m3/h
Dimensão: 1350 x 960 x 900mm. O móvel deve ser entregue instalado, em
local definido pela instituição.

Total do Participante: 12.830,00

Participante: JHONATAN BAGATOLI

Item Especificação Qtd. Unidade Valor Unitário Valor Total

3 LAVADORA DE ALTA PRESSÃO: Lavadora de alta pressão, potencia de
1400W, vazão de água máxima de 300l/h, voltagem de 220 v. Com alça e
rodinhas para transporte, engate rápido de mangueira, ponteira com
regulador do jato de água, aplicador de detergente integrado (shampoozeira).
- LAVADORA DE ALTA PRESSÃO: Lavadora de alta pressão, potencia de
1400W, vazão de água máxima de 300l/h, voltagem de 220 v. Com alça e
rodinhas para transporte, engate rápido de mangueira, ponteira com
regulador do jato de água, aplicador de detergente integrado (shampoozeira).

5,000 UN 465,00 2.325,00

8 ASPIRADOR DE PÓ: Aspirador de pó e de água, com capacidade mínima de
10 litros, voltagem de 220 v, potência elétrica mínima de 1400 w. Deve
conter cabo elétrico de no mínimo 2 m e mangueira de no mínimo 1,5 m, com
bicos e escova como acessórios inclusos, com rodízio, filtro de pano lavável.
- ASPIRADOR DE PÓ: Aspirador de pó e de água, com capacidade mínima
de 10 litros, voltagem de 220 v, potência elétrica mínima de 1400 w. Deve
conter cabo elétrico de no mínimo 2 m e mangueira de no mínimo 1,5 m, com
bicos e escova como acessórios inclusos, com rodízio, filtro de pano lavável.

5,000 UN 310,00 1.550,00

Total do Participante: 3.875,00

Participante: R.S. COMERCIO DE ELETROMESTICOS LTDA

6 BEBEDOURO DE COLUNA:  Bebedouro de coluna. Com 2 torneiras
cromadas (1 para copo e 1 jato), gabinete com chapa em inox polido, função
de refrigeração de água, filtro de carvão ativado, termostato externo para
ajuste da temperatura, capacidade de gelar mínimo de 5 l de água/hora.
Conexões internas para água em material atóxico. Dimensões aproximadas
de 30 x 100 x 30 cm, voltagem de 220 v. - BEBEDOURO DE COLUNA:
Bebedouro de coluna. Com 2 torneiras cromadas (1 para copo e 1 jato),
gabinete com chapa em inox polido, função de refrigeração de água, filtro de
carvão ativado, termostato externo para ajuste da temperatura, capacidade
de gelar mínimo de 5 l de água/hora.  Conexões internas para água em
material atóxico. Dimensões aproximadas de 30 x 100 x 30 cm, voltagem de
220 v.

6,000 UN 605,00 3.630,00

12 MICROONDAS: Microondas, com capacidade de 30 litros, potência mínima
de 900 w, voltagem de 220 v, cor branca. - MICROONDAS: Microondas, com
capacidade de 30 litros, potência mínima de 900 w, voltagem de 220 v, cor
branca.

3,000 UN 510,00 1.530,00

32 FOGÃO A GÁS: Fogão a gás, com 04 queimadores, design arredondado
com quatro pés altos, de cor branca, acendimento automático, a gás. Forno
com válvula de segurança. Com mesa inox selada e sobreposta com botões
removíveis. - FOGÃO A GÁS: Fogão a gás, com 04 queimadores, design
arredondado com quatro pés altos, de cor branca, acendimento automático,
a gás. Forno com válvula de segurança. Com mesa inox selada e sobreposta
com botões removíveis.

3,000 UN 545,00 1.635,00

Total do Participante: 6.795,00
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Participante: JP EQUIPAMENTOS LTDA

Item Especificação Qtd. Unidade Valor Unitário Valor Total

7 ESPELHO COM MOLDURA: Espelho, tamanho 1,00x 1,50m com moldura
em madeira de 4 centímetros, na cor branca ou tabaco, com ganchos para
colocação na parede. - ESPELHO COM MOLDURA: Espelho, tamanho 1,00x
1,50m com moldura em madeira de 4 centímetros, na cor branca ou tabaco,
com ganchos para colocação na parede.

10,000 UN 475,00 4.750,00

10 QUADRO BRANCO PARA SALA DE AULA: Quadro branco para de sala de
confeccionado em vidro temperado, com fundo serigrafado branco, cor
branca, fixadores com afastadores em aço inox na parte superior e inferior.
Dimensões de 250 cm x 120 cm. - QUADRO BRANCO PARA SALA DE
AULA: Quadro branco para de sala de confeccionado em vidro temperado,
com fundo serigrafado branco, cor branca, fixadores com afastadores em aço
inox na parte superior e inferior. Dimensões de 250 cm x 120 cm.

5,000 UN 1.195,00 5.975,00

20 MÁQUINA DE LAVAR ROUPA: Máquina de lavar, com capacidade para 15
kg de roupa seca, com 4 níveis de água, função de lavagem, enxágue e
centrifugação de roupas, com tampa de vidro temperado com trava de
segurança durante centrifugação, cesto interno em inox, dispositivo pega
fiapo, pés niveladores. Voltagem de 220 v. - MÁQUINA DE LAVAR ROUPA:
Máquina de lavar, com capacidade para 15 kg de roupa seca, com 4 níveis
de água, função de lavagem, enxágue e centrifugação de roupas, com tampa
de vidro temperado com trava de segurança durante centrifugação, cesto
interno em inox, dispositivo pega fiapo, pés niveladores. Voltagem de 220 v.

4,000 UN 2.162,00 8.648,00

26 BALCÃO AÉREO: Balcão em MDF aéreo prateleiras internas lisas, com 4
portas de abrir. Dimensões aproximadas de 1,80x 0,90 x 0,50 .  Cor branca. -
BALCÃO AÉREO: Balcão em MDF aéreo prateleiras internas lisas, com 4
portas de abrir. Dimensões aproximadas de 1,80x 0,90 x 0,50 .  Cor branca.

4,000 UN 475,00 1.900,00

28 MESA TIPO ESTAÇÃO DE TRABALHO, COM GAVETAS: Mesa tipo estação
de trabalho, em MDF, formato em L. Tampo com acabamento de fita de
poliestireno e mínimo de 15 mm de espessura. 3 gavetas, com fechamento
de todas as gavetas com chave, puxadores das gavetas em metal e
corrediças telescópicas. Estrutura metálica tubular retangular com mínimo de
1,2 mm de espessura e pintura anti-ferrugem, tipo epóxi, com ponteiras em
polietileno/poliestireno. Cor branca. Dimensões: comprimento 1,60 x
profundidade 0,6 x altura 0,75 m. - MESA TIPO ESTAÇÃO DE TRABALHO,
COM GAVETAS: Mesa tipo estação de trabalho, em MDF, formato em L.
Tampo com acabamento de fita de poliestireno e mínimo de 15 mm de
espessura. 3 gavetas, com fechamento de todas as gavetas com chave,
puxadores das gavetas em metal e corrediças telescópicas. Estrutura
metálica tubular retangular com mínimo de 1,2 mm de espessura e pintura
anti-ferrugem, tipo epóxi, com ponteiras em polietileno/poliestireno. Cor
branca. Dimensões: comprimento 1,60 x profundidade 0,6 x altura 0,75 m.

5,000 UN 590,00 2.950,00

39 BALCÃO COM 3 PORTAS DE CORRER: Balcão em MDF de 25 mm, com
acabamento de fita de poliestireno, com 3 portas de correr, com puxadores
embutidos e corrediças em alumínio. Deve conter 3 divisórias internas de
tamanhos idênticos, com 1 prateleira interna. Pés em alumínio com ponteira
plástica. Dimensões: altura 80 x largura 150 x profundidade 45 cm. Cores a
definir. - BALCÃO COM 3 PORTAS DE CORRER: Balcão em MDF de 25
mm, com acabamento de fita de poliestireno, com 3 portas de correr, com
puxadores embutidos e corrediças em alumínio. Deve conter 3 divisórias
internas de tamanhos idênticos, com 1 prateleira interna. Pés em alumínio
com ponteira plástica. Dimensões: altura 80 x largura 150 x profundidade 45
cm. Cores a definir.

5,000 UN 845,00 4.225,00

40 ARMÁRIO EM MDF/2 PORTAS: Armário em MDF 25 mm, dimensões
mínimas: altura 2,10 m x largura 1,90 m x profundidade 0,50 m, com portas
de correr, fundo em MDF de no mínimo 6 mm. Deve conter 1 divisória
vertical interna e prateleiras internas com distância de 40 cm entre uma e
outra, com puxadores embutidos de metal e ferragens antiferrugem. Cor
branca. - ARMÁRIO EM MDF/2 PORTAS: Armário em MDF 25 mm,
dimensões mínimas:

8,000 UN 1.890,00 15.120,00
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altura 2,10 m x largura 1,90 m x profundidade 0,50 m, com portas de correr,
fundo em MDF de no mínimo 6 mm. Deve conter 1 divisória vertical interna e
prateleiras internas com distância de 40 cm entre uma e outra, com
puxadores embutidos de metal e ferragens antiferrugem. Cor branca.

Total do Participante: 43.568,00

Participante: R.S. VAREJO EIRELI

Item Especificação Qtd. Unidade Valor Unitário Valor Total

11 TELEVISÃO LED, 50 POLEGADAS: Televisão com 40 polegadas, com
função smart TV, tela com tecnologia LED, resolução HD, entradas USB e
HDMI, conversor digital e wi-fi integrados, com base para apoio e
possibilidade de instalação na parede. Voltagem 220 v. - TELEVISÃO LED,
50 POLEGADAS: Televisão com 40 polegadas, com função smart TV, tela
com tecnologia LED, resolução HD, entradas USB e HDMI, conversor digital
e wi-fi integrados, com base para apoio e possibilidade de instalação na
parede. Voltagem 220 v.

5,000 UN 2.195,00 10.975,00

18 CENTRIFUGA 10 KG: Centrifuga de roupas, com capacidade mínima para
12 kg de roupas molhadas. Com cesto em inox, grade de proteção, trava de
segurança, saída de água frontal. Voltagem de 220 v. Cor branca. -
CENTRIFUGA 10 KG: Centrifuga de roupas, com capacidade mínima para
12 kg de roupas molhadas. Com cesto em inox, grade de proteção, trava de
segurança, saída de água frontal. Voltagem de 220 v. Cor branca.

4,000 UN 505,00 2.020,00

Total do Participante: 12.995,00

Participante: CELI PRODUTOS DE ACO LTDA

13 ARMÁRIO EM AÇO, 2 PORTAS: Armário de Aço - Armário de aço com duas
portas medindo 1,86 x 1,20 x 0,45 m; confeccionado em chapa de aço
zincada; porta com reforço interno; pintura em tinta epóxi-pó poliéster; em
módulos totalmente rebitados; com fechadura com duas chaves e varão
interno; ventilação no fundo e batentes de borracha nas portas; com pés
deslizadores reguláveis; com 4 prateleiras internas; com 2 portas de abrir;
Espessuras das chapas para sua confecção: chapa com 1,25 mm para base
e quadro frontal , chapa com 0,65 mm nas portas, laterais, bandejas e no
fundo; cor branca. O móvel deve ser entregue instalado, em local definido
pela instituição. - ARMÁRIO EM AÇO, 2 PORTAS: Armário de Aço - Armário
de aço com duas portas medindo 1,86 x 1,20 x 0,45 m; confeccionado em
chapa de aço zincada; porta com reforço interno; pintura em tinta epóxi-pó
poliéster; em módulos totalmente rebitados; com fechadura com duas chaves
e varão interno; ventilação no fundo e batentes de borracha nas portas; com
pés deslizadores reguláveis; com 4 prateleiras internas; com 2 portas de
abrir; Espessuras das chapas para sua confecção: chapa com 1,25 mm para
base e quadro frontal , chapa com 0,65 mm nas portas, laterais, bandejas e
no fundo; cor branca. O móvel deve ser entregue instalado, em local definido
pela instituição.

3,000 UN 950,00 2.850,00

14 ARMÁRIO EM AÇO COM 06 PORTAS: Armário em aço, tipo vestiário. Com
06 portas, dotadas de abertura para ventilação, com chave. Com pés.
Dimensões aproximadas de 0,9 x 1,9 x 0,4 m, cor branca. O móvel deve ser
entregue instalado, em local definido pela instituição - ARMÁRIO EM AÇO
COM 06 PORTAS: Armário em aço, tipo vestiário. Com 06 portas, dotadas
de abertura para ventilação, com chave. Com pés.  Dimensões aproximadas
de 0,9 x 1,9 x 0,4 m, cor branca. O móvel deve ser entregue instalado, em
local definido pela instituição

2,000 UN 750,00 1.500,00

15 ARMÁRIO EM AÇO COM 12 PORTAS:  Armário em aço, tipo vestiário. Com
12 portas, dotadas de abertura para ventilação, com chave. Com pés.
Dimensões aproximadas de 0,9 x 1,9 x 0,4 m, cor branca. O móvel deve ser
entregue instalado, em local definido pela instituição - ARMÁRIO EM AÇO
COM 12 PORTAS:  Armário em aço, tipo vestiário. Com 12 portas, dotadas
de abertura para ventilação, com chave. Com pés. Dimensões aproximadas
de 0,9 x 1,9 x 0,4 m, cor branca. O móvel deve ser entregue instalado, em
local definido pela instituição

2,000 UN 850,00 1.700,00

16 ARMÁRIO EM AÇO COM 16 PORTAS: Armário em aço, tipo vestiário. Com
16 portas, dotadas de abertura para ventilação, com chave.

2,000 UN 1.200,00 2.400,00
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Com pés. Dimensões aproximadas de 1,2 x 1,9 x 0,4 m, cor branca. O móvel
deve ser entregue instalado, em local definido pela instituição - ARMÁRIO
EM AÇO COM 16 PORTAS: Armário em aço, tipo vestiário. Com 16 portas,
dotadas de abertura para ventilação, com chave.  Com pés. Dimensões
aproximadas de 1,2 x 1,9 x 0,4 m, cor branca. O móvel deve ser entregue
instalado, em local definido pela instituição

Total do Participante: 8.450,00

Participante: TYSKI & MACHOVSKI LTDA

Item Especificação Qtd. Unidade Valor Unitário Valor Total

17 ESTANTE LISA EM INOX: Estante em inox, com 4 prateleiras lisas, medindo
1,40 x 0,50 x 1,75 m, com espessura de 1mm, pés com sapatas reguláveis.
O móvel deve ser entregue instalado, em local definido pela instituição. -
ESTANTE LISA EM INOX: Estante em inox, com 4 prateleiras lisas, medindo
1,40 x 0,50 x 1,75 m, com espessura de 1mm, pés com sapatas reguláveis.
O móvel deve ser entregue instalado, em local definido pela instituição.

5,000 UN 2.050,00 10.250,00

22 LIQUIDIFICADOR: Liquidificador Alta Rotação 2 Lts, 1400w voltagem 220v. -
LIQUIDIFICADOR: Liquidificador Alta Rotação 2 Lts, 1400w voltagem 220v.

6,000 UN 370,00 2.220,00

27 PIA EM MDF: Pia em MDF, com 01 cubas, tampo e cuba em aço inoxidável.
Prateleiras internas lisas, com 4 gavetas e 4 portas de abrir. Pés com
sapatas reguláveis. Dimensões aproximadas de 1,80x 0,90 x 0,50 m, cuba
de tamanho padrão.  Cor branca. - PIA EM MDF: Pia em MDF, com 01
cubas, tampo e cuba em aço inoxidável. Prateleiras internas lisas, com 4
gavetas e 4 portas de abrir. Pés com sapatas reguláveis. Dimensões
aproximadas de 1,80x 0,90 x 0,50 m, cuba de tamanho padrão.  Cor branca.

4,000 UN 1.000,00 4.000,00

35 CADEIRA TIPO LONGARINA, 4 LUGARES: Cadeira tipo longarina, com 4
assentos. Base do assento em madeira reflorestada, com espuma injetada
com mínimo de 3 cm de espessura, revestido por couro ecológico, estrutura
metálica, perfil em PVC, dimensões de. Cor a definir. - CADEIRA TIPO
LONGARINA, 4 LUGARES: Cadeira tipo longarina, com 4 assentos. Base do
assento em madeira reflorestada, com espuma injetada com mínimo de 3 cm
de espessura, revestido por couro ecológico, estrutura metálica, perfil em
PVC, dimensões de. Cor a definir.

10,000 UN 395,00 3.950,00

37 CADEIRA SECRETÁRIA: Cadeiras fixas pé palito, com 4 pés, espuma
injetada com altura mínima de 3 cm, estrutura na cor preta, assento e
encosto em tecido polipropileno, em cor a escolher. - CADEIRA
SECRETÁRIA: Cadeiras fixas pé palito, com 4 pés, espuma injetada com
altura mínima de 3 cm, estrutura na cor preta, assento e encosto em tecido
polipropileno, em cor a escolher.

50,000 UN 100,00 5.000,00

Total do Participante: 25.420,00

Participante: MAB EQUIPAMENTOS EIRELI

19 MÁQUINA DE LAVAR ROPA TANQUINHO: Máquina de lavar, tipo
tanquinho, lavagem por turbilhonamento, com capacidade mínima de 7 kg,
saída de água por gravidade, com timer, com mais de 3 programas de
lavagem, dispositivo pega fiapo, dispense me sabão para roupas. Voltagem
de 220 v. - MÁQUINA DE LAVAR ROPA TANQUINHO: Máquina de lavar,
tipo tanquinho, lavagem por turbilhonamento, com capacidade mínima de 7
kg, saída de água por gravidade, com timer, com mais de 3 programas de
lavagem, dispositivo pega fiapo, dispense me sabão para roupas. Voltagem
de 220 v.

4,000 UN 461,58 1.846,32

29 GELADEIRA - 340L: Geladeira com freezer interno, com revestimento
branco, prateleiras em acrílico, freezer com degelo frost free, capacidade
aproximada de 340 litros, bivolt. - GELADEIRA - 340L: Geladeira com freezer
interno, com revestimento branco, prateleiras em acrílico, freezer com degelo
frost free, capacidade aproximada de 340 litros, bivolt.

3,000 UN 2.005,00 6.015,00

Total do Participante: 7.861,32

Participante: CCK COMERCIAL LTDA
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Item Especificação Qtd. Unidade Valor Unitário Valor Total

21 FORNO ELÉTRICO: Forno com capacidade mínima de 60 litros. Pés
antiderrapantes, porta com vidro duplo, com termostato automático de
temperatura de até 230°C, com timer de aviso sonoro para até 120 minutos.
Equipado com luz que sinaliza que o forno está ligado, com lâmpada interna,
com resistência superior e inferior e controle independente, com bandeja
esmaltada, com grade com regulagem de 2 alturas. Bivolt, ou compatível
com voltagem de 220 v. - FORNO ELÉTRICO: Forno com capacidade
mínima de 60 litros. Pés antiderrapantes, porta com vidro duplo, com
termostato automático de temperatura de até 230°C, com timer de aviso
sonoro para até 120 minutos. Equipado com luz que sinaliza que o forno está
ligado, com lâmpada interna, com resistência superior e inferior e controle
independente, com bandeja esmaltada, com grade com regulagem de 2
alturas. Bivolt, ou compatível com voltagem de 220 v.

2,000 UN 680,00 1.360,00

Total do Participante: 1.360,00

Participante: DIGIPLUS TECNOLOGIA EIRELI

23 BATEDEIRA INDUSTRIAL PLANETÁRIA: Batedeira Industrial planetária,
com capacidade de 12 litros, profissional 220v - BATEDEIRA INDUSTRIAL
PLANETÁRIA: Batedeira Industrial planetária, com capacidade de 12 litros,
profissional 220v

2,000 UN 2.810,00 5.620,00

31 FOGÃO A GÁS: Fogão a gás, com 05 queimadores, design arredondado
com quatro pés altos, de cor branca, acendimento automático, a gás. Forno
com válvula de segurança. Com mesa inox selada e sobreposta com botões
removíveis. - FOGÃO A GÁS: Fogão a gás, com 05 queimadores, design
arredondado com quatro pés altos, de cor branca, acendimento automático,
a gás. Forno com válvula de segurança. Com mesa inox selada e sobreposta
com botões removíveis.

5,000 UN 775,00 3.875,00

33 CONDICIONADOR DE AR SPLIT, 12.000 BTU: Ar condicionado, tipo Split,
com 12,000 BTUS, ciclo quente/frio, com controle remoto, 220v; com
tecnologia inverter para economia de energia, classificação A consumo de
energia (Inmetro e selo procel). Com gás não tóxico e não inflamável, sem
clorofluorcarboneto. O móvel deve ser entregue instalado, em local definido
pela instituição. - CONDICIONADOR DE AR SPLIT, 12.000 BTU: Ar
condicionado, tipo Split, com 12,000 BTUS, ciclo quente/frio, com controle
remoto, 220v; com tecnologia inverter para economia de energia,
classificação A consumo de energia (Inmetro e selo procel). Com gás não
tóxico e não inflamável, sem clorofluorcarboneto. O móvel deve ser entregue
instalado, em local definido pela instituição.

10,000 UN 2.245,00 22.450,00

Total do Participante: 31.945,00

Participante: R.S. COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

24 FREEZER HORIZONTAL: Freezer horizontal, com capacidade mínima de
200 l, voltagem de 220 v, com controle de temperatura que permita alternar
entre a função de freezer e refrigerador. Com classificação A em economia
de energia. Cor branca. - FREEZER HORIZONTAL: Freezer horizontal, com
capacidade mínima de 200 l, voltagem de 220 v, com controle de
temperatura que permita alternar entre a função de freezer e refrigerador.
Com classificação A em economia de energia. Cor branca.

2,000 UN 1.950,00 3.900,00

30 GELADEIRA – 440L: Geladeira com freezer separado, com revestimento
branco, prateleiras em acrílico, freezer com degelo frost free, capacidade
aproximada de 440 litros, bivolt. - GELADEIRA – 440L: Geladeira com
freezer separado, com revestimento branco, prateleiras em acrílico, freezer
com degelo frost free, capacidade aproximada de 440 litros, bivolt.

3,000 UN 3.215,00 9.645,00

Total do Participante: 13.545,00

Participante: NYLAND CLIMATIZADORES E EQUIPAMENTOS LTDA

34 CONDICIONADOR DE AR SPLIT, 18.000 BTU: Ar condicionado, tipo Split,
com 18,000 BTUS, ciclo quente/frio, com controle remoto, 220v; com
tecnologia inverter para economia de energia, classificação A consumo de
energia (Inmetro e selo procel). Com gás não tóxico e não inflamável, sem
clorofluorcarboneto. O móvel

10,000 UN 2.980,00 29.800,00
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deve ser entregue instalado, em local definido pela instituição. -
CONDICIONADOR DE AR SPLIT, 18.000 BTU: Ar condicionado, tipo Split,
com 18,000 BTUS, ciclo quente/frio, com controle remoto, 220v; com
tecnologia inverter para economia de energia, classificação A consumo de
energia (Inmetro e selo procel). Com gás não tóxico e não inflamável, sem
clorofluorcarboneto. O móvel deve ser entregue instalado, em local definido
pela instituição.

Total do Participante: 29.800,00

Participante: TIAGO KRONBAUER FRITZEN

Item Especificação Qtd. Unidade Valor Unitário Valor Total

36 CADEIRA TIPO LONGARINA, 3 LUGARES: Cadeira tipo longarina, com 3
assentos. Base do assento em madeira reflorestada, com espuma injetada
com mínimo de 3 cm de espessura, revestido por couro ecológico, estrutura
metálica, perfil em PVC, dimensões de. Cor a definir. - CADEIRA TIPO
LONGARINA, 3 LUGARES: Cadeira tipo longarina, com 3 assentos. Base do
assento em madeira reflorestada, com espuma injetada com mínimo de 3 cm
de espessura, revestido por couro ecológico, estrutura metálica, perfil em
PVC, dimensões de. Cor a definir.

10,000 UN 300,00 3.000,00

41 ARMÁRIO EM MDF/4 PORTAS: Armário em MDF 25 mm, dimensões
mínimas: altura 2,40 m x largura 4.10 m x profundidade 0,50 m, com portas
de correr, fundo em MDF de no mínimo 6 mm. Divisórias com 70 cm de
distância, com 4 portas de correr, prateleiras internas com distância de 40 cm
entre uma e outra. Com puxadores embutidos de metal e ferragens
antiferrugem. Cor branca. - ARMÁRIO EM MDF/4 PORTAS: Armário em
MDF 25 mm, dimensões mínimas: altura 2,40 m x largura 4.10 m x
profundidade 0,50 m, com portas de correr, fundo em MDF de no mínimo 6
mm. Divisórias com 70 cm de distância, com 4 portas de correr, prateleiras
internas com distância de 40 cm entre uma e outra. Com puxadores
embutidos de metal e ferragens antiferrugem. Cor branca.

8,000 UN 2.900,00 23.200,00

Total do Participante: 26.200,00

Participante: ANDERSON VOLPI

38 CADEIRA TIPO SECRETÁRIA, COM RODAS: Cadeira secretária, tipo
executiva, giratória, com base a gás, com altura ajustável, base com 5 pés
com rodas, assento e encosto com espuma injetada anatômica, com
espessura de 45 mm. Assento e encosto com tecido polipropileno, com cor a
definir. Apoios para braço com altura ajustável. Medidas mínimas do assento
de 48 x 42 cm, e encosto com mínimo de 40 x 37 cm. - CADEIRA TIPO
SECRETÁRIA, COM RODAS: Cadeira secretária, tipo executiva, giratória,
com base a gás, com altura ajustável, base com 5 pés com rodas, assento e
encosto com espuma injetada anatômica, com espessura de 45 mm. Assento
e encosto com tecido polipropileno, com cor a definir. Apoios para braço com
altura ajustável. Medidas mínimas do assento de 48 x 42 cm, e encosto com
mínimo de 40 x 37 cm.

15,000 UN 275,00 4.125,00

Total do Participante: 4.125,00

Total Geral: 228.769,32

Assinatura do Responsável

30/06/2021São Domingos,


