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PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO COM VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES, PARA POSSÍVEL
AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS ESCOLARES INFANTIS, CONJUNTO COLETIVO INFANTIL, CADEIRA ESTOFADA
GIRATÓRIA PRESIDENTE, FRALDÁRIO/TROCADOR, ARMÁRIO ESTANTE, ARQUIVO COM QUATRO GAVETAS,
ESTANTE COM 09 NICHOS, ARMÁRIO COM NOVE PORTAS COLORIDAS, ESTANTE ORGANIZADORA COM OITO
CAIXAS, GAVETEIRO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS N° 1/2022

Participante: DECIO DRUCZKOWSKI

Item Qtd. Valor Unitário Valor TotalEspecificação Unidad Marca
7 ESTANTE COM 09 NICHOS: Móvel composto por 9 nichos

abertos. Confeccionado em MDF 15 mm em melamínico branco.
Dimensões: 1270 mm (A) x 1200 mm (L) x 450 mm (P). Quatro
pés em tubo de aço 1 1/4 (parede 1,20mm) acabamento com
pintura na cor cinza e ponteiras internas na cor preto. Pés
soldados em chapa de aço medidas 100x50 mm fixados à base
da estante por 04 parafusos atarraxantes 4.8x16. Apresentar
junto à proposta de preços o Certificado de Conformidade do
Sistema de Gestão de Qualidade, emitido-ESTANTE COM 09
NICHOS: Móvel composto por 9 nichos abertos. Confeccionado
em MDF 15 mm em melamínico branco. Dimensões: 1270 mm
(A) x 1200 mm (L) x 450 mm (P). Quatro pés em tubo de aço 1
1/4 (parede 1,20mm) acabamento com pintura na cor cinza e
ponteiras internas na cor preto. Pés soldados em chapa de aço
medidas 100x50 mm fixados à base da estante por 04 parafusos
atarraxantes 4.8x16. Apresentar junto à proposta de preços o
Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão de
Qualidade, emitido

15,000 UND Movebrink/
Decio Druc

860,00 12.900,00

8 ARMÁRIO COM NOVE PORTAS COLORIDAS: Estrutura em
MDF 15 mm revestido em melamínico branco. Com 9 portas
revestidas em melamínico textura colorido e puxadores.
Dimensões: 1270 mm (A) x 1200 mm (L) x

15,000 UND Movebrink/
Decio Druc

1.380,00 20.700,00

No dia 09/05/2022 às 08:30 horas, reuniram-se os membros da Comissão de Licitação, designada pela(o)
Portaria/Decreto Nº 436/2022, para julgamento das propostas de preço das proponentes habilitadas para
fornecimento e/ou execução dos itens descritos no Processo Licitatório Nº 46/2022 na modalidade de Pregão
presencial. Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros
fatores previstos no edital. Logo após julgadas as propostas, a comissão emitiu o parecer discriminando o(s)
vencedor(es), conforme segue abaixo:

OBJETO DO PROCESSO

PARECER DA COMISSÃO
Aos nove dias do mês de maio de dois mil e vinte e dois, as 8:45 horas, reuniram-se na Sala de Licitações a Comissão

Permanente  de  Licitações  designada  pelo  Decreto  n°  0436/2022,  para  julgar  a  licitação  em  epígrafe.  Registrasse  que
protocolaram os envelopes n°1 e n°2 dentro do prazo estabelecido do edital  as empresas:  jackson neimar pedrassani  ME,
TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA – ME,  DECIO DRUCZKOWSKI,  MOVESCO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS
ESCOLARES LTDA, ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, com representantes credenciados.  Ato
continuo,  a  comissão  e  seus  representantes  rubricaram os  documentos  do  credenciamento  e  também os  envelopes,  e  foi
atestado que os mesmos se encontravam lacrados. Durante a abertura das propostas contatou se que os itens N° 1, 3 E 4
do anexo I do edital por falhas apresentadas do sistema não informou as especificações do item de forma integral faltando a
exigência de certificado da ABNT E FSC, os demais itens apresentaram as especificações completas mantendo a exigência
dos  certificados.  Constatou-se  que  as  empresas  TELECOPY  EQUIPAMENTOS  LTDA  –  ME  e  jackson  neimar  pedrassani
ME, não apresentaram os certificados em nenhum dos itens restaram inabilitadas para os itens 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aberta a
etapa  de  lances,  os  representantes  ofertaram  seus  lances,  como  prova  a  ata  em  anexo.  Deixada  a  palavra  livre,   O
representante  da  jackson  neimar  pedrassani  ME manifestou  a  intenção  de  recurso,  com prazo  recursal  de  3  dias  uteis,  a
empresa TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA – ME, manifestou intenção de recurso mas vai analisar, já que o controlador
interno já deixou esclarecido que quem não se sentir satisfeito com resultado procurar vias judiciais,   as demais  empresas
renunciam o prazo recursal. Dessa maneira encerra-se a presente ata, onde todos passam a assinar.
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450 mm (P). Quatro pés em tubo de aço 1 1/4 (parede 1,20 mm),
acabamento com pintura na cor cinza e ponteiras internas na cor
preto. Pés soldados em chapa de aço medidas 100x50 mm
fixados à base da estante por 04 parafusos atarraxantes 4.8x16.
Apresentar junto à proposta de preços o Certificado de Conf-
ARMÁRIO COM NOVE PORTAS COLORIDAS: Estrutura em
MDF 15 mm revestido em melamínico branco. Com 9 portas
revestidas em melamínico textura colorido e puxadores.
Dimensões: 1270 mm (A) x 1200 mm (L) x 450 mm (P). Quatro
pés em tubo de aço 1 1/4 (parede 1,20 mm), acabamento com
pintura na cor cinza e ponteiras internas na cor preto. Pés
soldados em chapa de aço medidas 100x50 mm fixados à base
da estante por 04 parafusos atarraxantes 4.8x16. Apresentar
junto à proposta de preços o Certificado de Conf

9 ESTANTE ORGANIZADORA COM OITO CAIXAS: Estrutura em
MDF 15mm cor branco textura. Acabamento das bordas com
lâmina cor branco. Oito nichos abertos para acomodação de
caixa plástica tamanho 19,8 litros. Pés em tubo de aço 1 ¼
(parede 1,20mm) com ponteiras internas e acabamento com
pintura cor cinza. Dimensões: 1455mm (A) x 910mm (L) x
360mm (P). Apresentar junto à proposta de preços o Certificado
de Conformidade do Sistema de Gestão de Qualidade, emitido
pela Assoc. Brasileira de Normas Técnicas (A-ESTANTE
ORGANIZADORA COM OITO CAIXAS: Estrutura em MDF
15mm cor branco textura. Acabamento das bordas com lâmina
cor branco. Oito nichos abertos para acomodação de caixa
plástica tamanho 19,8 litros. Pés em tubo de aço 1 ¼ (parede
1,20mm) com ponteiras internas e acabamento com pintura cor
cinza. Dimensões: 1455mm (A) x 910mm (L) x 360mm (P).
Apresentar junto à proposta de preços o Certificado de
Conformidade do Sistema de Gestão de Qualidade, emitido pela
Assoc. Brasileira de Normas Técnicas (A

15,000 UND Movebrink/
Decio Druc

965,00 14.475,00

Total do Participante: 48.075,00

Participante: ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Item Qtd. Valor Unitário Valor TotalEspecificação Unidad Marca
1 CONJUNTO ESCOLAR INFANTIL: Carteira trapézio: Estrutura

em tubo industrial SAE 1006/1020 ¾(parede 1,06mm). Com
travessas em tubo ¾(parede 0,90mm)para melhor resistência à
estrutura. Fechamento dos topos com ponteiras plásticas ¾
interna fixadas através de encaixe. Soldagem dos componentes
que formam a estrutura deverão ser ligados entre si através de
solda pelo processo MIG em todas as junções. Proteção da
superfície com tratamento especial ecologicamente correto
denominado sistema”nanoceramic”.-CONJUNTO ESCOLAR
INFANTIL: Carteira trapézio: Estrutura em tubo industrial SAE
1006/1020 ¾(parede 1,06mm). Com travessas em tubo
¾(parede 0,90mm)para melhor resistência à estrutura.
Fechamento dos topos com ponteiras plásticas ¾ interna fixadas
através de encaixe. Soldagem dos componentes que formam a
estrutura deverão ser ligados entre si através de solda pelo
processo MIG em todas as junções. Proteção da superfície com
tratamento especial ecologicamente correto denominado
sistema”nanoceramic”.

100,000 UND REIFLEX 470,00 47.000,00

Total do Participante: 47.000,00

Participante: jackson neimar pedrassani me

Item Qtd. Valor Unitário Valor TotalEspecificação Unidad Marca
4 FRALDÁRIO/TROCADOR: Em MDP DE 15mm textura. O móvel

é subdividido em prateleiras em número de seis nas dimensões
400x260x600mm cada, uma porta com abertura superior
contendo duas dobradiças na parte inferior e um fecho rolete na
parte superior para travamento e um puxador de metal tipo alça.
Na parte interne contém um cesto em arame maciço 3/16mm
com pintura epóxi-pó. Bordas com acabamento em perfil de

6,000 UND 1.539,00 9.234,00
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PVC. Contém um colchão, medidas 1240x600mm, que se
encaixa sob rebaixo das duas laterais do tr-
FRALDÁRIO/TROCADOR: Em MDP DE 15mm textura. O móvel
é subdividido em prateleiras em número de seis nas dimensões
400x260x600mm cada, uma porta com abertura superior
contendo duas dobradiças na parte inferior e um fecho rolete na
parte superior para travamento e um puxador de metal tipo alça.
Na parte interne contém um cesto em arame maciço 3/16mm
com pintura epóxi-pó. Bordas com acabamento em perfil de
PVC. Contém um colchão, medidas 1240x600mm, que se
encaixa sob rebaixo das duas laterais do tr

Total do Participante: 9.234,00

Participante: MOVESCO- INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES LTDA

Item Qtd. Valor Unitário Valor TotalEspecificação Unidad Marca
2 CONJUNTO COLETIVO INFANTIL, COMPOSTO POR UMA

MESA E QUATRO CADEIRAS: Mesa coletiva infantil: Estrutura
com pés em tubo de aço 1 1/2"(parede 1,50mm), travessas em
tubo de aço de 20 x 30mm (parede 1,06mm). Fechamento com
ponteiras internas em polipropileno cor amarelo. Fixação do
tampo à estrutura através de 8 parafusos ¼ x 1 ¼ sextavados.
Soldagem pelo processo MIG em todas as junções. Pintura das
partes metálicos com tinta epóxi-pó, brilhante, polimerizada em
estufa, cor cinza. Tampo (800x800mm) longitudinais para reforço
à tração. Dotado de 8 torres de recepção dos parafusos
sextavados ¼ x
1 ¼ para sua fixação na estrutura. Altura 580mm. Apresentar
junto à proposta de preços o
Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão de
Qualidade, emitido pela Assoc. Brasileira
de Normas Técnicas (ABNT), Relatório de ensaio sobre corrosão
e envelhecimento por exposição à
névoa salina, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO
de acordo com a ABNT NBR
8094/1983 e ABNT NBR 8095/2015 (material metálico revestido
e não revestido – corrosão por
exposição à névoa salina e a atmosfera úmida saturada no
mínimo 1500 horas, que contenha
união soldada em tubo de aço industrial) avaliada conforme NBR
5841/2015 e NBR ISO
4628/2015, grau de empolamento d0 / t0 e grau de
enferrujamento Ri 0 e Relatório de ensaio
emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO, do esforço
de tração de 4150kgf na região da
solda. Cadeiras: Estrutura em tubo 7/8 (parede 1,50mm), quatro
pés, sendo dois em peça única
com o encosto e dois em forma de palito. Duas travessas de
sustentação sob o assento em tubo
7/8 (parede 1,20mm). Abaixo do assento na parte frontal
travessa em forma de arco para
sustentação do mesmo em tubo 7/8 (parede 1,20mm). Soldagem
das partes metálicas pelo
processo MIG em todo perímetro de união, junções com
superfície lisa e homogênea, sem
apresentar pontos cortantes, asperezas ou escórias. Proteção da
superfície com tratamento
especial anticorrosivo e acabamento com tinta epóxi-pó, híbrida
e eletrostática cor cinza.
Fechamento de todos os topos dos tubos com ponteiras 7/8
injetadas 100% polipropileno.
Assento (340x330mm) e encosto (330x180mm) em resina
plástica de alto impacto, alto brilho
com curvaturas anatômicas e abas laterais que se acomodam
melhor à estrutura. Cavidades
especiais com rebaixo para fixação do assento e encosto à
estrutura através de rebites de repuxo
tipo POP. Altura do assento ao chão 340mm e altura do encosto
ao chão 625mm.-CONJUNTO COLETIVO INFANTIL,
COMPOSTO POR UMA MESA E QUATRO CADEIRAS: Mesa
coletiva infantil: Estrutura com pés em tubo de aço 1 1/2"(parede
1,50mm), travessas em tubo de aço de 20 x

30,000 UND MOVESCO 1.560,00 46.800,00
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30mm (parede 1,06mm). Fechamento com ponteiras internas em
polipropileno cor amarelo. Fixação do tampo à estrutura através
de 8 parafusos ¼ x 1 ¼ sextavados. Soldagem pelo processo
MIG em todas as junções. Pintura das partes metálicos com tinta
epóxi-pó, brilhante, polimerizada em estufa, cor cinza. Tampo
(800x800mm) longitudinais para reforço à tração. Dotado de 8
torres de recepção dos parafusos sextavados ¼ x
1 ¼ para sua fixação na estrutura. Altura 580mm. Apresentar
junto à proposta de preços o
Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão de
Qualidade, emitido pela Assoc. Brasileira
de Normas Técnicas (ABNT), Relatório de ensaio sobre corrosão
e envelhecimento por exposição à
névoa salina, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO
de acordo com a ABNT NBR
8094/1983 e ABNT NBR 8095/2015 (material metálico revestido
e não revestido – corrosão por
exposição à névoa salina e a atmosfera úmida saturada no
mínimo 1500 horas, que contenha
união soldada em tubo de aço industrial) avaliada conforme NBR
5841/2015 e NBR ISO
4628/2015, grau de empolamento d0 / t0 e grau de
enferrujamento Ri 0 e Relatório de ensaio
emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO, do esforço
de tração de 4150kgf na região da
solda. Cadeiras: Estrutura em tubo 7/8 (parede 1,50mm), quatro
pés, sendo dois em peça única
com o encosto e dois em forma de palito. Duas travessas de
sustentação sob o assento em tubo
7/8 (parede 1,20mm). Abaixo do assento na parte frontal
travessa em forma de arco para
sustentação do mesmo em tubo 7/8 (parede 1,20mm). Soldagem
das partes metálicas pelo
processo MIG em todo perímetro de união, junções com
superfície lisa e homogênea, sem
apresentar pontos cortantes, asperezas ou escórias. Proteção da
superfície com tratamento
especial anticorrosivo e acabamento com tinta epóxi-pó, híbrida
e eletrostática cor cinza.
Fechamento de todos os topos dos tubos com ponteiras 7/8
injetadas 100% polipropileno.
Assento (340x330mm) e encosto (330x180mm) em resina
plástica de alto impacto, alto brilho
com curvaturas anatômicas e abas laterais que se acomodam
melhor à estrutura. Cavidades
especiais com rebaixo para fixação do assento e encosto à
estrutura através de rebites de repuxo
tipo POP. Altura do assento ao chão 340mm e altura do encosto
ao chão 625mm.

5 ARMÁRIO ESTANTE: Confeccionado em MDP de 15 mm
revestido em melamínico de baixa pressão, acabamento das
bordas em perfil PVC. Na parte superior do armário vãos com
três divisórias definidas por duas prateleiras. Dimensões
aproximadas: 1600x1000x420 mm. Apresentar junto à proposta
de preços o Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão
de Qualidade, emitido pela Assoc. Brasileira de Normas Técnicas
(ABNT) e Certificado de Cadeia de Custódia para produtos de
madeira (FSC), emitido por certifi-ARMÁRIO ESTANTE:
Confeccionado em MDP de 15 mm revestido em melamínico de
baixa pressão, acabamento das bordas em perfil PVC. Na parte
superior do armário vãos com três divisórias definidas por duas
prateleiras. Dimensões aproximadas: 1600x1000x420 mm.
Apresentar junto à proposta de preços o Certificado de
Conformidade do Sistema de Gestão de Qualidade, emitido pela
Assoc. Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e Certificado de
Cadeia de Custódia para produtos de madeira (FSC), emitido por
certifi

6,000 UND MOVESCO 885,00 5.310,00

6 ARQUIVO COM QUATRO GAVETAS: Móvel composto por
quatro gavetas para pasta suspensa, fundo em duratree.
Confeccionado em MDP de 18mm revestido em melamínico de
baixa pressão. Bordas em perfil pvc. Dimensões aproximadas:
1380x470x450mm (AxLxP).

8,000 UND MOVESCO 918,00 7.344,00
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Apresentar junto à proposta de preços o Certificado de
Conformidade do Sistema de Gestão de Qualidade, emitido pela
Assoc. Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e Certificado de
Cadeia de Custódia para produtos de madeira (FSC), emitido por
certificador recon-ARQUIVO COM QUATRO GAVETAS: Móvel
composto por quatro gavetas para pasta suspensa, fundo em
duratree. Confeccionado em MDP de 18mm revestido em
melamínico de baixa pressão. Bordas em perfil pvc. Dimensões
aproximadas: 1380x470x450mm (AxLxP). Apresentar junto à
proposta de preços o Certificado de Conformidade do Sistema de
Gestão de Qualidade, emitido pela Assoc. Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT) e Certificado de Cadeia de Custódia para
produtos de madeira (FSC), emitido por certificador recon

10 Gaveteiro: confeccionado em MDP melamínico na cor
ovo/branco com puxador, com 2 gavetas. Apresentar junto à
proposta de preços o Certificado de Conformidade do Sistema de
Gestão de Qualidade, emitido pela Assoc. Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT) e Certificado de Cadeia de Custódia para
produtos de madeira (FSC), emitido por certificador reconhecido
nacional ou internacionalmente em nome do fabricante do
mobiliário.-Gaveteiro: confeccionado em MDP melamínico na cor
ovo/branco com puxador, com 2 gavetas. Apresentar junto à
proposta de preços o Certificado de Conformidade do Sistema de
Gestão de Qualidade, emitido pela Assoc. Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT) e Certificado de Cadeia de Custódia para
produtos de madeira (FSC), emitido por certificador reconhecido
nacional ou internacionalmente em nome do fabricante do
mobiliário.

4,000 UND MOVESCO 397,00 1.588,00

Total do Participante: 61.042,00

Participante: TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA - ME

Item Qtd. Valor Unitário Valor TotalEspecificação Unidad Marca
3 CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA PRESIDENTE: Base

giratória em polipropileno de 5 hastes com rodízios. Coluna a gás
em tubo de aço com acabamento em pintura epóxi-pó cor preto.
Regulagem de altura. Apoia braços em aço com acabamento em
polipropileno. Apoio de braço em polipropileno. Regulagem
vertical do apoio em até 8 posições de ajuste. Assento
(480x455mm) e encosto(620x470mm) em polipropileno
recebendo almofada em espuma injetada revestido em tecido. O
assento e encosto são interligados através de-CADEIRA
ESTOFADA GIRATÓRIA PRESIDENTE: Base giratória em
polipropileno de 5 hastes com rodízios. Coluna a gás em tubo de
aço com acabamento em pintura epóxi-pó cor preto. Regulagem
de altura. Apoia braços em aço com acabamento em
polipropileno. Apoio de braço em polipropileno. Regulagem
vertical do apoio em até 8 posições de ajuste. Assento
(480x455mm) e encosto(620x470mm) em polipropileno
recebendo almofada em espuma injetada revestido em tecido. O
assento e encosto são interligados através de

4,000 UND LG 1.185,00 4.740,00

Total do Participante: 4.740,00

Total Geral: 170.091,00

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento, da qual foi assinada a presente ata pela Comissão
de Licitação e pelos representantes das proponentes.

Ponte Serrada, 09/05/2022

Assinatura do pregoeiro e dos membros da comissão que estiveram presentes.

JANICE DE FATIMA FARIAS

MEMBRO
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Assinatura do pregoeiro e dos membros da comissão que estiveram presentes.

PATRICIA GUIMARÃES

MEMBRO

VIVIAN GIZELE MARCOLAN

MEMBRO

YAKO KAINÃ RODRIGUES DE LIMA

PREGOEIRO

Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento:

(DECIO DRUCZKOWSKI)

DECIO DRUCZKOWSKI

(ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA)

ROGES RENAN MULLER

(JACKSON NEIMAR PEDRASSANI ME)

FERNANDO ANDRELAHR

(MOVESCO- INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES LTDA)

EDISON SCHNEIDER BUNDRICH

(TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA - ME)

LUIZ FLACH


