
Pregão Eletrônico

PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO PARA
 

Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico

Nº 00024/2022 (SRP) 
 

Às 15:09 horas do dia 22 de março de 2022, após analisado o resultado do Pregão nº 00024/2022, referente ao
Processo nº 20220325, o pregoeiro, Sr(a) ANTONIA TASSILA FARIAS DE ARAUJO, ADJUDICA aos licitantes
vencedores os respectivos itens, conforme indicado no quadro Resultado da Adjudicação. 

**OBS: Itens com recursos serão adjudicados pela Autoridade competente e constarão no termo de julgamento. 

 
Resultado da Adjudicação

Item: 1
Descrição: Estofamento móveis
Descrição Complementar: CONJUNTO ALUNO - CJ1 CJA -01 Especificação : CONJUNTO ALUNO - CJ1 CJA-01
Conjunto para aluno tamanho 4, sendo a altura do aluno compreendida entre 1,19 e 1,42 m (Conjunto Laranja),
conforme gravação impressa por tampografia na estrutura da mesa e no encosto da cadeira: Conjunto composto de:
a) 1 (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)1(uma) cadeira empilhável, com assento e encosto em polipropileno injetado, montados sobre
estrutura tubular de aço. Estrutura metálica (mesa e cadeira): MESA: montantes verticais, pés e travessas
confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura CADEIRA: estrutura em tubo de aço carbono
laminado a frio, com costura PINTURA: em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada
em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor CINZA tratamento antiferruginoso que assegure resistência à
corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas SOLDAS
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 413 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Estimado: R$ 425,5000 Intervalo Mínimo entre Lances: 5,00 %
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA. , pelo melhor lance de R$ 425,3700 e
a quantidade de 413 UNIDADE .

Eventos do Item
Evento Data Observações

Adjudicado 22/03/2022
15:09:25

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE
MOVEIS LTDA., CNPJ/CPF: 54.826.367/0005-11, Melhor lance: R$ 425,3700

Item: 2
Descrição: Estofamento móveis
Descrição Complementar: CONJUNTO ALUNO - CJ1 CJA -01 Especificação : CONJUNTO ALUNO - CJ1 CJA-01
Conjunto para aluno tamanho 4, sendo a altura do aluno compreendida entre 1,19 e 1,42 m (Conjunto Laranja),
conforme gravação impressa por tampografia na estrutura da mesa e no encosto da cadeira: Conjunto composto de:
a) 1 (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)1(uma) cadeira empilhável, com assento e encosto em polipropileno injetado, montados sobre
estrutura tubular de aço. Estrutura metálica (mesa e cadeira): MESA: montantes verticais, pés e travessas
confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura CADEIRA: estrutura em tubo de aço carbono
laminado a frio, com costura PINTURA: em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada
em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor CINZA tratamento antiferruginoso que assegure resistência à
corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas SOLDAS Item ME/EPP/MEI
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 137 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Estimado: R$ 425,5000 Intervalo Mínimo entre Lances: 5,00 %
Situação: Cancelado no julgamento



Eventos do Item
Evento Data Observações

Cancelado no
julgamento

22/03/2022
14:36:20

Item cancelado no julgamento. Motivo: item cancelado devido todas as empresas
terem sido inabilitada no certame

Item: 3
Descrição: Estofamento móveis
Descrição Complementar: CONJUNTO ALUNO - CJ3 CJA-03 Especificação : CONJUNTO ALUNO - CJ3 CJA-03
Conjunto para aluno tamanho 4, sendo a altura do aluno compreendida entre 1,19 e 1,42 m (Conjunto Amarelo),
conforme gravação impressa por tampografia na estrutura da mesa e no encosto da cadeira: Conjunto composto de:
a) 1 (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)1(uma) cadeira empilhável, com assento e encosto em polipropileno injetado, montados sobre
estrutura tubular de aço. Estrutura metálica (mesa e cadeira): MESA: montantes verticais, pés e travessas
confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura CADEIRA: estrutura em tubo de aço carbono
laminado a frio, com costura PINTURA: em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada
em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor CINZA tratamento antiferruginoso que assegure resistência à
corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas SOLDAS
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 818 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Estimado: R$ 471,3300 Intervalo Mínimo entre Lances: 5,00 %
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA. , pelo melhor lance de R$ 471,2500 e
a quantidade de 818 UNIDADE .

Eventos do Item
Evento Data Observações

Adjudicado 22/03/2022
15:09:27

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE
MOVEIS LTDA., CNPJ/CPF: 54.826.367/0005-11, Melhor lance: R$ 471,2500

Item: 4
Descrição: Estofamento móveis
Descrição Complementar: CONJUNTO ALUNO - CJ3 CJA-03 Especificação : CONJUNTO ALUNO ? CJ3 CJA-03
Conjunto para aluno tamanho 4, sendo a altura do aluno compreendida entre 1,19 e 1,42 m (Conjunto Amarelo),
conforme gravação impressa por tampografia na estrutura da mesa e no encosto da cadeira: Conjunto composto de:
a) 1 (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)1(uma) cadeira empilhável, com assento e encosto em polipropileno injetado, montados sobre
estrutura tubular de aço. Estrutura metálica (mesa e cadeira): MESA: montantes verticais, pés e travessas
confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura CADEIRA: estrutura em tubo de aço carbono
laminado a frio, com costura PINTURA: em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada
em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor CINZA tratamento antiferruginoso que assegure resistência à
corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas SOLDAS Item Exclusivo ME/EPP/MEI
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 272 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Estimado: R$ 471,3300 Intervalo Mínimo entre Lances: 5,00 %
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA. , pelo melhor lance de R$ 471,2500 e
a quantidade de 272 UNIDADE .

Eventos do Item
Evento Data Observações

Adjudicado 22/03/2022
15:09:28

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE
MOVEIS LTDA., CNPJ/CPF: 54.826.367/0005-11, Melhor lance: R$ 471,2500

Item: 5
Descrição: Estofamento móveis
Descrição Complementar: CONJUNTO ALUNO - CJ4 CJA-04 Especificação : Conjunto para aluno tamanho 4, sendo
a altura do aluno compreendida entre 1,33 e 1,59 m (Conjunto Vermelho), conforme gravação impressa por
tampografia na estrutura da mesa e no encosto da cadeira: Conjunto composto de: a) 1 (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)1(uma)
cadeira empilhável, com assento e encosto em polipropileno injetado, montados sobre estrutura tubular de aço.
Estrutura metálica (mesa e cadeira): MESA: montantes verticais, pés e travessas confeccionados em tubo de aço



carbono laminado a frio, com costura CADEIRA: estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura
PINTURA: em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima
40 micrometros, na cor CINZA tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa
salina de no mínimo 300 horas SOLDAS
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 567 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Estimado: R$ 498,4300 Intervalo Mínimo entre Lances: 5,00 %
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA. , pelo melhor lance de R$ 498,3200 e
a quantidade de 567 UNIDADE .

Eventos do Item
Evento Data Observações

Adjudicado 22/03/2022
15:09:30

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE
MOVEIS LTDA., CNPJ/CPF: 54.826.367/0005-11, Melhor lance: R$ 498,3200

Item: 6
Descrição: Estofamento móveis
Descrição Complementar: CONJUNTO ALUNO - CJ4 CJA-04 Especificação : Conjunto para aluno tamanho 4, sendo
a altura do aluno compreendida entre 1,33 e 1,59 m (Conjunto Vermelho), conforme gravação impressa por
tampografia na estrutura da mesa e no encosto da cadeira: Conjunto composto de: a) 1 (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)1(uma)
cadeira empilhável, com assento e encosto em polipropileno injetado, montados sobre estrutura tubular de aço.
Estrutura metálica (mesa e cadeira): MESA: montantes verticais, pés e travessas confeccionados em tubo de aço
carbono laminado a frio, com costura CADEIRA: estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura
PINTURA: em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima
40 micrometros, na cor CINZA tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa
salina de no mínimo 300 horas SOLDAS Item Exclusivo ME/EPP/MEI
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 188 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Estimado: R$ 498,4300 Intervalo Mínimo entre Lances: 5,00 %
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA. , pelo melhor lance de R$ 498,3200 e
a quantidade de 188 UNIDADE .

Eventos do Item
Evento Data Observações

Adjudicado 22/03/2022
15:09:32

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE
MOVEIS LTDA., CNPJ/CPF: 54.826.367/0005-11, Melhor lance: R$ 498,3200

Item: 7
Descrição: Estofamento móveis
Descrição Complementar: CONJUNTO ALUNO - CJA-5 CJA-05 Especificação : Conjunto para aluno tamanho 5,
sendo a altura do aluno compreendida entre 1,46 e 1,76 m (Conjunto Verde), conforme gravação impressa por
tampografia na estrutura da mesa e no encosto da cadeira: Conjunto composto de: a) 1 (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) 1 (uma)
cadeira empilhável, com assento e encosto em polipropileno injetado, montados sobre estrutura tubular de aço.
Estrutura metálica (mesa e cadeira): MESA: montantes verticais, pés e travessas confeccionados em tubo de aço
carbono laminado a frio, com costura CADEIRA: estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura
PINTURA: em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima
40 micrometros, na cor CINZA tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa
salina de no mínimo 300 horas SOLDAS:
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1.245 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Estimado: R$ 490,5800 Intervalo Mínimo entre Lances: 5,00 %
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA. , pelo melhor lance de R$ 490,4400 e
a quantidade de 1.245 UNIDADE .



Eventos do Item
Evento Data Observações

Adjudicado 22/03/2022
15:09:33

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE
MOVEIS LTDA., CNPJ/CPF: 54.826.367/0005-11, Melhor lance: R$ 490,4400

Item: 8
Descrição: Estofamento móveis
Descrição Complementar: CONJUNTO ALUNO - CJA-5 CJA-05 Especificação : Conjunto para aluno tamanho 5,
sendo a altura do aluno compreendida entre 1,46 e 1,76 m (Conjunto Verde), conforme gravação impressa por
tampografia na estrutura da mesa e no encosto da cadeira: Conjunto composto de: a) 1 (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) 1 (uma)
cadeira empilhável, com assento e encosto em polipropileno injetado, montados sobre estrutura tubular de aço.
Estrutura metálica (mesa e cadeira): MESA: montantes verticais, pés e travessas confeccionados em tubo de aço
carbono laminado a frio, com costura CADEIRA: estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura
PINTURA: em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima
40 micrometros, na cor CINZA tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa
salina de no mínimo 300 horas SOLDAS: Item EXclusivo ME/EPP/MEI
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 415 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Estimado: R$ 490,5800 Intervalo Mínimo entre Lances: 5,00 %
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA. , pelo melhor lance de R$ 490,4400 e
a quantidade de 415 UNIDADE .

Eventos do Item
Evento Data Observações

Adjudicado 22/03/2022
15:09:35

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE
MOVEIS LTDA., CNPJ/CPF: 54.826.367/0005-11, Melhor lance: R$ 490,4400

Item: 9
Descrição: Estofamento móveis
Descrição Complementar: CONJUNTO ALUNO - CJA-06 CJA-06 Especificação : CONJUNTO ALUNO CJA-06 CJA-06
Conjunto para aluno tamanho 6, sendo a altura do aluno compreendida entre 1,59 e 1,88 m (Conjunto Azul),
conforme gravação impressa por tampografia na estrutura da mesa e no encosto da cadeira: OBS: neste Modelo 2 o
tampo da mesa é constituído em ABS (plástico): Conjunto composto de: a) 1 (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) 1 (uma) cadeira
empilhável, com assento e encosto em polipropileno injetado, montados sobre estrutura tubular de aço. Estrutura
metálica (mesa e cadeira): MESA: montantes verticais, pés e travessas confeccionados em tubo de aço carbono
laminado a frio, com costura CADEIRA: estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura PINTURA: em
tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40
micrometros, na cor CINZA tratamento antiferruginoso que assegure resistência
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 758 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Estimado: R$ 480,0000 Intervalo Mínimo entre Lances: 5,00 %
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA. , pelo melhor lance de R$ 479,8500 e
a quantidade de 758 UNIDADE .

Eventos do Item
Evento Data Observações

Adjudicado 22/03/2022
15:09:37

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE
MOVEIS LTDA., CNPJ/CPF: 54.826.367/0005-11, Melhor lance: R$ 479,8500

Item: 10
Descrição: Estofamento móveis
Descrição Complementar: CONJUNTO ALUNO - CJA-06 CJA-06 Especificação : CONJUNTO ALUNO CJA-06 CJA-06
Conjunto para aluno tamanho 6, sendo a altura do aluno compreendida entre 1,59 e 1,88 m (Conjunto Azul),
conforme gravação impressa por tampografia na estrutura da mesa e no encosto da cadeira: OBS: neste Modelo 2 o
tampo da mesa é constituído em ABS (plástico): Conjunto composto de: a) 1 (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) 1 (uma) cadeira
empilhável, com assento e encosto em polipropileno injetado, montados sobre estrutura tubular de aço. Estrutura



metálica (mesa e cadeira): MESA: montantes verticais, pés e travessas confeccionados em tubo de aço carbono
laminado a frio, com costura CADEIRA: estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura PINTURA: em
tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40
micrometros, na cor CINZA tratamento antiferruginoso que assegure resistência Item Exclusivo ME/EPP/MEI
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 252 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Estimado: R$ 480,0000 Intervalo Mínimo entre Lances: 5,00 %
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA. , pelo melhor lance de R$ 479,8500 e
a quantidade de 252 UNIDADE .

Eventos do Item
Evento Data Observações

Adjudicado 22/03/2022
15:09:38

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE
MOVEIS LTDA., CNPJ/CPF: 54.826.367/0005-11, Melhor lance: R$ 479,8500

Fim do documento
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