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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Prefeitura Municipal de Cametá

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ
Registro de Preços Eletrônico - 003/2022

Resultado da Homologação
Item: 0001
Descrição: CADEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL. Descrição do item: Cadeira Escolar com prancheta lateral para destro ou

canhoto em resina termoplástica ABS, capaz de comportar uma folha de papel A4 na horizontal / vertical sendo acoplada à cadeira e
fixada através de 05 parafusos auto atarrachantes invisíveis, dotada de porta lápis na posição vertical com capacidade de armazenar
05 lápis ou canetas. Prancheta medindo: 56cm X 33,5cm (+/- 5%). Cadeira com assento e encosto em polipropileno. Assento com
medidas mínimas 400mm x 460mm (+/-5%), altura assento/chão 460mm aproximadamente sem orifícios fixados por meio de parafusos.
Encosto com medidas mínimas 400mm x 360mm (+/-5%), com puxador e marca do fabricante em alto relevo fixados por meio de
rebites. Porta livros confeccionado em resina termoplástica de alto impacto, polipropileno, fechado nas partes traseira e laterais
cobrindo parte da estrutura que interliga a base do assento aos pés com capacidade mínima de 20 litros (+/-5%). Base do assento e
interligação ao encosto em tubo oblongo 16mm x 30mm, coberto pelo encosto, uma barra horizontal para sustentação sob o assento
em tubo 5/8. Estrutura reforçada com 02 colunas laterais e pés em material plástico evitando corrosão e desgaste. Uma barra horizontal
de reforço em tudo oblongo medindo 16mm x 30mm com espessura de 1,5mm fixada entre uma das colunas que liga a base do
assento aos pés. Toda a estrutura metálica deverá ser fabricada em tubo de aço industrial tratados por conjuntos de banhos químicos
para proteção e longevidade da estrutura e soldado através do sistema MIG. Em atenção ao público P.O. (pessoas obesas), este item
deverá ter até 5% do seu quantitativo ajustado às medidas mínimas de 750mm x 500mm para o assento e medidas mínimas de 750mm
x 350mm para o espaldar, sem comprometer o design. Na cor Azul. Os produtos entregues às Entidades Contratantes devem
corresponder fielmente ao(s) protótipo(s) aprovado(s) pelo FNDE. Cor Azul

Quantidade: 10.000
Unidade de Fornecimento: UND.
Valor Referência 494,66
Valor Final: 260,00
Valor Total: 2.600.000,00
Situação: Homologado em 21/03/2022 17:49:52 Por: Victor Correa Cassiano
Nome da Empresa: Aguia Industria e Comercio de Moveis Eireli
Modelo: CAD-UNI-PA

Item: 0002
Descrição: CONJUNTO COLETIVO INFANTIL - (CJC-01 - MODELO FDE/FNDE), para alunos com altura entre 0,93 e 1,16 Cm DESCRIÇÃO:

Conjunto coletivo composto de 1 (uma) mesa e 4 (quatro) cadeiras. Mesa com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior em
laminado melamínico, e na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão - BP, montado sobre estrutura tubular de aço.
Cadeira empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, montados sobre
estrutura tubular de aço. Os produtos entregues às Entidades Contratantes devem corresponder fielmente ao(s) protótipo(s)
aprovado(s) pelo FNDE. Cor Azul.

Quantidade: 1.000
Unidade de Fornecimento: Conjunto
Valor Referência 773,67
Valor Final: 410,00
Valor Total: 410.000,00
Situação: Homologado em 21/03/2022 17:49:59 Por: Victor Correa Cassiano
Nome da Empresa: ARACUA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI
Modelo: JP GOMES

Item: 0003
Descrição: CONJUNTO ALUNO – (CJA-04 –ABS - MODELO FDE/FNDE), Conjunto para aluno tamanho 4, sendo a altura do aluno compreendida

entre 1,33 e 1,59m (Conjunto “Cor azul”), conforme gravação impressa por tampografia na estrutura da mesa e no encosto da cadeira:
Conjunto composto de:
a) 01 (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) 01 (uma) cadeira empilhável, com assento e encosto em polipropileno injetado, montados sobre estrutura tubular de aço. Os
produtos entregues às Entidades Contratantes devem corresponder fielmente ao(s) protótipo(s) aprovado(s) pelo FNDE

Quantidade: 5.000
Unidade de Fornecimento: Conjunto
Valor Referência 650,67
Valor Final: 300,00
Valor Total: 1.500.000,00
Situação: Homologado em 21/03/2022 17:50:07 Por: Victor Correa Cassiano
Nome da Empresa: ROCHA NORH COMERCIO INSDUSTRIA DE MOVEIS EIRELLI
Modelo: CJA 04

Item: 0004
Descrição: CONJUNTO PARA O PROFESSOR – (CJP-01 - MODELO FDE/FNDE), composto de:

a) 01 (uma) mesa com tampo em MDP, revestido na face superior de laminado melamínico de alta pressão e na face inferior com
chapa de balanceamento, painel frontal em MDP, revestido nas duas faces em laminado melamínico BP, montado sobre estrutura
tubular de aço.
b) 01 (uma) cadeira empilhável, com assento e encosto em polipropileno injetado, montados sobre estrutura tubular de aço. Os
produtos entregues às Entidades Contratantes devem corresponder fielmente ao(s) protótipo(s) aprovado(s) pelo FNDE.

Quantidade: 1.000
Unidade de Fornecimento: Conjunto
Valor Referência 1.224,67
Valor Final: 429,00
Valor Total: 429.000,00
Situação: Homologado em 21/03/2022 17:50:18 Por: Victor Correa Cassiano
Nome da Empresa: ROCHA NORH COMERCIO INSDUSTRIA DE MOVEIS EIRELLI
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Modelo: CJP

Item: 0005
Descrição: QUADRO BRANCO: confeccionado em MDF 9mm, sobreposto por laminado melamínico (Fórmica ou Pertech); Moldura em alumínio

nas cores Anodizado (Fosco), Branco ou Preto. Espessura da moldura: 14mm Lateral e 25mm de frente; Acompanha kit para instalação
e suporte em alumínio para marcador e apagador de 20 cm a 50cm de acordo com o comprimento do quadro; Medida: 300x120 cm;
Garantia 3 anos para defeitos de fabricação.

Quantidade: 1.000
Unidade de Fornecimento: UNID.
Valor Referência 785,00
Valor Final: 330,00
Valor Total: 330.000,00
Situação: Homologado em 21/03/2022 17:50:31 Por: Victor Correa Cassiano
Nome da Empresa: NORTE ENTERPRISE E EMPREENDIMENTOS LTDA
Modelo: QUADRO/QUARTET

Item: 0006
Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA: modelo secretária, sem braços especificação: com estrutura em aço com pintura na cor preta, com tratamento

antiferruginoso, assento e encosto com estofamento em espuma injetada em poliuretano, curvatura lombar no encosto, espessura
média de 50mm e revestido em tecido crepe 100% poliéster na cor azul marinho (noturno), alavanca localizada no lado direito na parte
inferior do assento (mecanismo de base a gás), espuma injetada de alta densidade, assento: 420x420mm (mínimo), formato anatômico.
Encosto: 300x400mm (mínimo), formato anatômico.

Quantidade: 600
Unidade de Fornecimento: UND.
Valor Referência 267,33
Valor Final: 220,00
Valor Total: 132.000,00
Situação: Homologado em 21/03/2022 17:50:39 Por: Victor Correa Cassiano
Nome da Empresa: Aguia Industria e Comercio de Moveis Eireli
Modelo: CAD-GIT-PA

Item: 0007
Descrição: CADEIRA TIPO LONGARINA: 03 lugares, estrutura em aço com tratamento antiferrugem e pintura eletrostática, assento e encosto

moldado anatomicamente, espuma injetada, revestimento couro sintético na cor preta. Garantia mínima de 01 ano
Quantidade: 300
Unidade de Fornecimento: UND.
Valor Referência 592,67
Valor Final: 414,75
Valor Total: 124.425,00
Situação: Homologado em 21/03/2022 17:51:13 Por: Victor Correa Cassiano
Nome da Empresa: ACAI ATACAREJO COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EIRELI
Modelo: CADEIRA TIPO LONGARINA 03 lugares

Item: 0008
Descrição: MESA DE ESCRITÓRIO: altura 75cm x largura: 120cm, profundidade 60cm, pés em metalon 50x30, tampo em mdp, acabamento com

fita de borda, gaveteiro com 2 gavetas em mdp, com duas chaves
Quantidade: 500
Unidade de Fornecimento: UND.
Valor Referência 278,33
Valor Final: 227,00
Valor Total: 113.500,00
Situação: Homologado em 21/03/2022 17:51:21 Por: Victor Correa Cassiano
Nome da Empresa: PJOTA COMERCIO E SERVICOS LTDA
Modelo: ULTRA MÓVEIS

Item: 0009
Descrição: ESTANTE EM AÇO: módulo de estante desmontável e regulável com sete prateleiras, formando seis vãos de armazenagem. Com

dimensões mínimas a: 2430 mm x l: 920 mm x p: 450 mm; colunas em perfil i, medindo 35mm x 35 mm, confeccionado em chapa de
aço com espessura mínima de 1,9 mm; com perfurações a 50 mm para regulagem da altura das prateleiras deverão ser produzidas em
chapa em aço com espessura de 0,6 mm com reforço tipo ômega e acabamento com dobras triplas nas laterais. Cada prateleira deverá
suportar carga mínima de 60 kg. Todas as chapas de aço deverão receber tratamento químico fosfatizante e anti – ferruginoso,
pintadas por sistema eletrostático a pó, na cor cinza

Quantidade: 150
Unidade de Fornecimento: UND.
Valor Referência 491,67
Valor Final: 349,00
Valor Total: 52.350,00
Situação: Homologado em 21/03/2022 17:51:32 Por: Victor Correa Cassiano
Nome da Empresa: ACAI ATACAREJO COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EIRELI
Modelo: ESTANTE EM AÇO: módulo de estante

Item: 0010
Descrição: ARMÁRIO EM AÇO: confeccionado em chapa nº 20 (0,90mm) e 24 (0,60mm), 02 portas c/ chave e puxador, 04 prateleiras, medidas

mínimas 195cmx90cmx38cm (AxLxP), cor cinza.
Quantidade: 150
Unidade de Fornecimento: UND.
Valor Referência 886,67
Valor Final: 678,90
Valor Total: 101.835,00
Situação: Homologado em 21/03/2022 17:51:43 Por: Victor Correa Cassiano
Nome da Empresa: ACAI ATACAREJO COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EIRELI
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Modelo: ARMÁRIO EM AÇO: confeccionado em chapa

Victor Correa Cassiano

Autoridade Competente


