
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/08/2022 às 09:35:51.
Código verificador: 342BFC

Página 1 de 3

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Prefeitura Municipal de Santana do Araguaia

O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica.
Registro de Preços Eletrônico - 042/2022/SRP/FUNDEB

Resultado da Homologação

0001 - SUPORTE PARA CPU TIPO SKATE: DIMENSÕES: 240X460X150MM, variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou
para Menos. Tampo confeccionado em MDP com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com espessura de 0,2 mm,
dotado em suas laterais por chapas de aço denominadas como chapas de proteção para a CPU, e de rodízios duplos de 30 mm
em polipropileno PVC injetados. - SPT/CPU-01 - Valor Referência: 139,67
Fornecedor Modelo Quantidade Valor Final Valor Total Situação

SANTANA E SOUZA DISTRIBUIDORA
E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

SPT/CPU-01 40 Unidade 105,00 4.200,00 Homologado em
10/08/2022 09:38:13
Por: Adenilton da Silva

0002 - ARMÁRIO BAIXO COM 02 PORTAS: DIMENSÕES: 800X500X740MM, Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou
para Menos. Tampo superior confeccionado em MDP com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com espessura de
0,2 mm. Portas confeccionadas em MDP com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com espessura de 0,2 mm.
Ambas as portas são dotadas de puxadores perfil de alumínio tipo barra, com rosca interna M4. - ARMÁRIO 800X 500X740MM -
Valor Referência: 1.218,00
Fornecedor Modelo Quantidade Valor Final Valor Total Situação

SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA -
EPP

ARMÁRIO 800X
500X740MM

100 Unidade 785,00 78.500,00 Homologado em
10/08/2022 09:38:13
Por: Adenilton da Silva

0003 - ARMÁRIO ALTO COM 02 PORTAS: DIMENSÕES: 800X500X1600MM, variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou
para Menos. Tampo superior confeccionado em MDP com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com espessura de
0,2 mm. Portas confeccionadas em MDP com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com espessura de 0,2 mm.
Ambas as portas são dotadas de puxadores perfil de alumínio tipo barra, com rosca interna M4. A fixação deve ser feita por dois
parafusos, à razão de 32 mm. Corpo (02 laterais, 01 fundo, 03 prateleira móvel e 1 fixa) laterais e prateleiras confeccionado em
MDP com 18 mm de espessura sendo apenas o fundo 15mm, MDP revestido em ambas as faces com espessura de 0,2 mm. As
laterais e o fundo devem ter furações para regulagem de prateleiras em toda a altura útil do armário, com 04 pontos de apoio por
prateleira. As prateleiras móveis são apoiadas por suportes plásticos, tipo pino. Tampo inferior / rodapé em MDP com 18 mm de
espessura, revestido em ambas as faces com espessura de 0,2 mm. - ARMÁRIO 800X 500X1600MM - Valor Referência:
2.373,00
Fornecedor Modelo Quantidade Valor Final Valor Total Situação

SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA -
EPP

ARMÁRIO 800X
500X1600MM

150 Unidade 935,00 140.250,00 Homologado em
10/08/2022 09:38:13
Por: Adenilton da Silva

0004 - MESA TRABALHO ANGULAR: DIMENSÕES: 1400X600X1400X600X740MM, Variação máxima de 5% nas medidas para
Mais ou para Menos. Tampo em MDP, com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com espessura de 0,2 mm.
Painel frontal em MDP, com 15 mm de espessura, revestido em ambas as faces com espessura de 0,2 mm. Calha tipo Berço
confeccionada com chapas metálicas de 0,9 mm, dobradas em formato “J”, com divisão interna horizontal que possibilita a
passagem de fiação individual (elétrica e telefonia), com orifícios para instalação de 2 tomadas de força convencionais
(redondas) e 2 para plugs tipo RJ-45. Estrutura de sustentação central confeccionada com chapas metálicas de 0,9 mm de
espessura dobradas em formato sextavado, formando um duto vertical interno que possibilita a passagem da fiação do solo até o
tampo da mesa, e uma calha removível com 03 furações para adaptação de tomadas elétricas, telefonia e dados. Acabamento
com sapatas niveladoras formato sextavadas em nylon injetado e pino central em aço rosca ¼’’ e diâmetro de 20 mm, cuja função
será contornar eventuais desníveis de piso. Estruturas laterais confeccionada com tubos e chapas metálicas, base superior de
fixação ao tampo em tubo de aço 30 x 20 x 1,2 mm de espessura. Base inferior em chapa de aço 1,2 mm de espessura, repuxada
curva e declive reto dispensando o uso de ponteiras de PVC. - E MESA DE TRABALHO 1400X 600X 1400X60 - Valor Referência:
2.187,00
Fornecedor Modelo Quantidade Valor Final Valor Total Situação

SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA -
EPP

E MESA DE
TRABALHO 1400X
600X 1400X60

40 Unidade 895,00 35.800,00 Homologado em
10/08/2022 09:38:13
Por: Adenilton da Silva

0005 - ARQUIVO PASTA SUSPENSA: DIMENSÕES: 465X680X1350MM, Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou
para Menos. Tampo superior confeccionado em MDP com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com espessura de
0,2 mm. Gavetas (04 gavetas) em chapa metálica dobrada com espessura de 0,6 mm, com suportes metálicos para colocação de
pastas suspensas. A gaveta de pasta é apoiada lateralmente entre par de corrediças telescópicas de 02 estágios, com
deslizamento por esferas de aço. Frentes das gavetas confeccionadas em MDP com 18 mm de espessura, revestido em ambas
as faces com espessura de 0,2 mm. Acompanham 02 chaves (principal e reserva) com corpos escamoteáveis (dobráveis) com
acabamento niquelado e capa plástica. - ARQUIVO PASTA 465X 680X 1350MM - Valor Referência: 3.336,67
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Fornecedor Modelo Quantidade Valor Final Valor Total Situação

SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA -
EPP

ARQUIVO PASTA 465X
680X 1350MM

30 Unidade 925,00 27.750,00 Homologado em
10/08/2022 09:38:13
Por: Adenilton da Silva

0006 - CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MÉDIO: Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou para Menos. - Base
giratória desmontável com aranha de 05 hastes, apoiadas sobre rodízios de nylon com esferas de aço que facilitam o giro,
apoiados sobre rodízios injetados em poliamida 6.0, destravamento automático dos rodízios quando do uso do produto pelo
usuário. Coluna central desmontável fixada por encaixe cônico, com rolamento axial de giro possuindo arruelas de aço temperado
de alta resistência. - Sistema de regulagem de altura da cadeira por coluna de mola a gás, para regulagem e amortecimento de
impactos ao sentar, aliviando o impacto na coluna vertebral, classe DIN 04. - Assento, em compensado multilaminado, resinado,
14 mm de espessura, moldado a quente, curvatura na parte frontal, espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível
microcelular de alta resistência, e contracapa em polipropileno injetado na cor preta. - Encosto com sistema de regulagem tipo
catraca automático, mola em aço com 07 posições, desarme na oitava, com 75 mm de curso, confeccionado em compensado
multilaminado resinado, 12 mm de espessura, moldado a quente, curvatura no encosto anatômica de forma a permitir
acomodação das regiões dorsal e lombar, da coluna vertebral, espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível
microcelular de alta resistência, e contracapa em polipropileno injetado. - Revestimento em tecido sintético de poliéster na cor
preta. - Apoia braço em polipropileno copolímero injetado na cor preta, regulagem de altura por botão de formato oval medindo
30x50mm, totalizando 07 posições e 85 mm de curso a disposição do usuário. - Dimensões Aproximadas do produto: - Largura
da Cadeira: 700 mm. - Profundidade da Cadeira: 700 mm - Altura Total da Cadeira: 895/1080 mm - Altura do Encosto: 450 -
Largura do Encosto: 450 mm - Profundidade do Assento: 460 mm - Largura do Assento: 480 mm. - Medidas do rodízio:
59x50x55x17 mm. - CADEIRA GIRATÓRIA - Valor Referência: 2.252,00
Fornecedor Modelo Quantidade Valor Final Valor Total Situação

SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA -
EPP

CADEIRA GIRATÓRIA 40 Unidade 645,00 25.800,00 Homologado em
10/08/2022 09:38:13
Por: Adenilton da Silva

0007 - CONJUNTO REFEITÓRIO INFANTIL: mesa com tampo tripartido confeccionado em resina termoplástica de alto impacto
injetado, medindo 2400mmx800mmx590mm, bordas medindo 30mm de largura, base do tampo da mesa formada por 01 tubo
quadrado medindo 25mm x 25mm posicionado sob o tampo, 02 barras de sustentação em tubo 50mm x 30mm e uma barra
confeccionada em tubo quadrado 25mm x 25mm em toda a extensão da mesa. 02 colunas verticais laterais unindo o tampo aos
pés em tubos oblongo medindo 77mm x 40mm com espessura mínima de 1,5mm, Base dos pés em tubos oblongo medindo
20mm x 48mm com espessura de 1,5mm em forma de arco. Uma barra de sustentação em tubo oblongo medindo 20mm x 48mm
fixadas entre as colunas. Sapatas calandradas antiderrapantes envolvendo totalmente as extremidades dos tubos que compõem
os pés, Cadeira com assento e encosto em resina plástica virgem, fabricados pelo processo de injeção termoplástico. Assento
com medidas mínimas 340mm x 340mm, altura assento/chão 349mm aproximadamente, fixado por parafusos. Encosto com
medidas mínimas 340mm x 330mm com puxador para facilitar o carregamento da cadeira. - CNJ/REF-01 - Valor Referência:
8.731,00
Fornecedor Modelo Quantidade Valor Final Valor Total Situação

SANTANA E SOUZA DISTRIBUIDORA
E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

CNJ/REF-01 30 Unidade 3.200,00 96.000,00 Homologado em
10/08/2022 09:38:13
Por: Adenilton da Silva

0008 - ESTANTE EM AÇO (GUARDA TUDO): Composto por 3 prateleiras, sendo as prateleiras em perfil de aço na cor branca,
com inclinação de 17º aproximadamente. Estrutura em tubo redondo 7/8” na cor branca,com rodízios para facilitar o seu
deslocamento nas salas, medindo 1,10 de comprimento x0,58 de largura x 1,30de altura. Composta por 9 caixas tipo gaveta
injetada em polipropileno colorida. As caixas são arredondadas nas bordas para evitar pontas cortantes. Capacidade das caixas:
30litros. Medidas das caixas 56,0 de comprimento x 36,0 de largura x 22,0 de altura. - NE97P - Valor Referência: 4.230,33
Fornecedor Modelo Quantidade Valor Final Valor Total Situação

SANTANA E SOUZA DISTRIBUIDORA
E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

NE97P 50 Unidade 3.215,00 160.750,00 Homologado em
10/08/2022 09:38:13
Por: Adenilton da Silva

0009 - CONJUNTO TRAPÉZIO: Mesa em formato trapézio, possuindo 06 mesas, 06 cadeiras e uma mesa central, tampo da
mesa confeccionado em resina termoplástica ABS medindo 660mm x 240mm x 440mm com 390mm de profundidade dotado de
nervuras transversais e longitudinais para reforço à tração na parte inferior. Cadeira com assento e encosto em resina plástica
virgem, fabricados pelo processo de injeção termoplástico. Assento com medidas mínimas 340mm x 340mm, altura assento/chão
349mm aproximadamente, fixado por parafusos. Encosto com medidas mínimas 340mm x 334mm com puxador para facilitar o
carregamento da cadeira, fixado por parafusos. Base dos pés em tubo oblongo medindo 20mm x 48mm com espessura de 1,5mm
em forma de arco com raio medindo no máximo 800,0mm cor da Estrutura: Branca. Mesa central sextavada, tampo injetado em
polipropileno e fixado a estrutura através de 03 parafusos invisíveis, cada lado medindo 235mm (medida interna). Tampa injetada
em resina plástica na cor Bege, com sete cavidades permitindo a divisão dos materiais, sendo 06 cavidades cada um com porta
copos ao lado.. - propria - Valor Referência: 7.530,33
Fornecedor Modelo Quantidade Valor Final Valor Total Situação

Aguia Industria e Comercio de Moveis
Eireli

propria 75 Conjunto 2.700,00 202.500,00 Homologado em
10/08/2022 09:38:13
Por: Adenilton da Silva

0010 - CONJUNTO DE MESA E 01 CADEIRA PARA PROFESSOR: Mesa com tampo medindo 1200mm de comprimento por
800mm de largura injetado em resina ABS, com uma das extremidades reta de 800mm de largura e a outra extremidade oval com
raio de 400mm. Altura tampo/chão 760mm. Cadeira com assento e encosto em resina plástica virgem, fabricados pelo processo
de injeção termoplástico. Assento com medidas mínimas 400mm x 460mm e medidas máximas 405mm x 465mm, altura
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assento/chão 460mm aproximadamente sem orifícios, fixado por parafuso. Encosto com medidas mínimas 403mm x 364mm, sem
orifícios e com puxador para facilitar o carregamento da cadeira, fixado por rebite. Sapatas calandradas antiderrapantes
envolvendo as extremidades, cobrindo a solda e toda a extensão superior dos tubos que compõem os pés, desempenhando a
função de proteção da pintura prevenindo contra ferrugem, acompanham o formato dos pés em arco, medindo 495mm x 55mm x
24mm com tolerância de +/- 2,00mm, injetadas em polipropileno virgem e presa à estrutura por parafusos. - propria - Valor
Referência: 3.844,67
Fornecedor Modelo Quantidade Valor Final Valor Total Situação

Aguia Industria e Comercio de Moveis
Eireli

propria 75 Conjunto 800,00 60.000,00 Homologado em
10/08/2022 09:38:13
Por: Adenilton da Silva

Adenilton da Silva

Autoridade Competente


