
Prefeitura Municipal de Goiânia
Extrato da Ata de Registro de Preços referente ao Pregão Presencial Nº 203/2010

Interessado: Prefeitura Municipal de Goiânia

Processo Nº 39000083/2009

Objeto: Aquisição de material permanente (armário, cadeira giratória, estante de aço, impressora, mesa, televisor,
dentre outros) para atender a Diretoria de Atenção a Saúde da SMS, conforme condições e especificações

estabelecidas no Edital e seus Anexos, para inclusão no Sistema de Registro de Preços.

Prazo: 12 (doze) meses, contados da data de publicação de DOM.
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Empresa Fornecedora

02.179.274/0001-15 - MOVAP IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA

Av. 1 s/n° Qd. 03 Lotes 01/14 - Pólo Empresarial - Aparecida de Goiânia-GO - Cep: 74985100

Item Quantidade Unidade Marca / Material / Serviço TotalUnitário

13 Unidade R$16.120,00R$620,0026 MOVAP

Mesa de madeira em formato L - M.D.F., revestida externamente com laminado decorativo, medindo aproximadamente 120x65x74cm (LxPxA).
Tampo em placa de fibra de madeira de média densidade (M.D.F.); espessura mínima de 25 mm; revestimento de laminado decorativo de baixa
pressão, BP, acabamento frost, na cor branca; topos encabeçados com perfis de bordas de PVC flexível, semi-arredondados, com a espessura
mínima de 3 mm no centro, com espiga, cor branca; tampo sobreposto ao painel frontal e a estrutura de aço; passagem para fiação através do
tampo, com acabamento em polipropileno injetado. Painel frontal em placa de fibra de madeira de média densidade (M.D.F.); espessura mínima
de 18 mm; altura do painel incluindo o canalete: mínimo de 460 mm; revestimento de laminado decorativo de baixa pressão, BP, acabamento
frost, na cor branca. Gaveteiro para uma gaveta, em placa de fibra de madeira de média densidade (M.D.F.), com a espessura mínima de 18
mm; revestimento de laminado decorativo de baixa pressão, BP, acabamento frost, na cor branca; fechadura lateral tipo Yale de tambor
cilíndrico; fixação do gaveteiro: somente por debaixo do tampo com quatro chapas de aço em forma de Z com espessura mínima de 1,4mm, 4
parafusos em cada chapa, pintadas na mesma cor da estrutura metálica. Gaveta com parte frontal em placa de fibra de madeira de média
densidade (M.D.F.), com a espessura mínima de 18mm, com a parte superior e inferior encabeçado por fitas de PVC reto, com 1mm de
espessura, cor branca; revestimento externo com laminado melamínico de alta pressão de no mínimo 0,6mm de espessura, frost, cor branca;
revestimento interno com laminado melamínico de baixa pressão, BP, acabamento em frost, na cor branca; laterais com bordas arredondadas
Post-Forming de 90º; caixa (laterais e traseira) em placa de fibra de madeira de média densidade (M.D.F.), revestimento com laminado
melamínico de baixa pressão, BP, acabamento em frost, na cor branca, com a espessura mínima de 9mm; fundo em placa de fibra de madeira
de média densidade (M.D.F.), revestimento com laminado melamínico de baixa pressão, BP, acabamento em frost, na cor branca, com a
espessura mínima de 6mm; com corrediças de aço estampado ou pintura com epóxi-pó, com roldanas de nylon autolubrificantes, sistema de
fechamento self closing e sistema de freio que delimite a abertura das gavetas; com puxadores de plástico ABS, tipo alça retangular, cor branca,
10cm; fechadura lateral de tambor cilíndrico, com 4 pinos com travamento simultâneo, e chaves em duplicata e medidas internas mínimas de
cada gaveta: 15cm de altura x 30cm de largura x 35cm de profundidade. Estrutura em "I" composta por base horizontal inferior: chapa de aço
tipo SAE 1008/1010 NBR 659 1,2mm de espessura, semicilíndrica 3" (três polegadas) e ponteiras arredondadas; ou chapa de aço tipo SAE
1008/1010 NBR 6591 estampado em perfil oblongo70x30x1,2mm, acabamento tipo "polaina" com cantos arredondados e sapatas niveladoras
de aço; coluna: chapa de aço tipo SAE 1008/1010 NBR 6591, estampada em perfil oblongo de 200x30x1,2mm (arredondada), com passagem
para fiação; travessa horizontal superior: suporte para fixação do tampo em chapa de aço tipo SAE 1008/1010 NBR 6591, 1,5mm de espessura,
estampado em forma de "U" ou, seção retangular de 20x30x1,2mm de modo que apoie 80% do tampo; estrutura em aço submetida a
tratamento antiferrugem através de tratamento químico com banho de fosfatização, pintura em epoxi-pó microtexturizada executada em
processo de exposição eletrostática com secagem em estufa a 240º, espessura final da película de tinta de 35 a 40 mícrons, cor preta, sendo
que as uniões das chapas de aço deverão ser efetuadas através de solda em todo o perímetro do tubo, não sendo permitido somente ponto e a
fixação das peças de placa de fibra de madeira de média densidade (M.D.F.) entre si ou da estrutura, serão feitas através de parafusos ou
porcas cilíndricas.

Valor Total: R$16.120,00Quantidade de Itens: 1

Empresa Fornecedora

02.648.737/0001-40 - Display Comunicação Visual  LTDA

Rua Serra Dourada n° 907 - Santa Genoveva - Goiânia-GO - Cep: 74672680

Item Quantidade Unidade Marca / Material / Serviço TotalUnitário

01 Unidade R$1.064,00R$19,0056 Display Paineis

Acionador eletrônico para chamada de senha, controle sem fio, alcance de 50m sem barreiras, 02 teclas (uma para chamar a próxima senha e
outra para repetir a ultima senha chamada.), bateria 12 volts.
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Valor Total: R$1.064,00Quantidade de Itens: 1

Empresa Fornecedora

03.381.787/0001-77 - TW INFORMATICA E SOLUÇÕES LTDA.

Rua R-04 Qd. R7 Lt 27 n°. 90 - Setor Oeste - Goiânia-GO - Cep: 74125065

Item Quantidade Unidade Marca / Material / Serviço TotalUnitário

11 Unidade R$11.102,00R$793,0014 EIGIN

Impressora de cupom; térmica com guilhotina, com sistema de impressão térmico e velocidade de impressão 100 mm/s. Diâmetro, máximo de
65 mm e mínimo 30 mm. A guilhotina com corte total e parcial na mesma faca e com vida útil mínima de 500.000 cortes. Código de barras: E,
EAN-8, intercalado 2/5, code 128, UPC-A, UPC-E, code 39, codabar, ISBN. MSI, Plessey, code 93, PDF-417. A interface de comunicação paralela
centronics ou serial RS 232. Interface para gaveta: RJ12. 20kbytes. Alimentação de 90 a 240 v AC, 60HZ com fonte de 24 VCD. Garantia de 01
ano.

Valor Total: R$11.102,00Quantidade de Itens: 1

Empresa Fornecedora

05.821.117/0001-50 - MBS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA.

Rua Profª Gabriela Neves n 138 Q 17 L 16 - Conjunto Caiçara - Goiânia-GO - Cep: 74775020

Item Quantidade Unidade Marca / Material / Serviço TotalUnitário

07 Unidade R$1.820,00R$130,0014 ROD CAR MINI13

Carrinho vertical, para recebimento de produtos, fabricado em aço com dupla zincagem e tratamento antiferrugem, com duas rodas de borracha
e capacidade para 150 kg; dimensões aproximadas: 35x15x115cm (LxPxA).

10 Unidade R$3.939,00R$303,0013 PANASSONIC

Forno microondas, cor branca, capacidade de 27 a 28 litros, com 33 cm de altura X 54,5cm de largura X 43,5cm
de profundidade. Garantia de 1 ano.

15 Unidade R$8.268,00R$318,0026 LIBELL ACQA FLEX

Purificador de água, na cor branca, para água natural e gelada, 110 ou 220 volts, fixado direto na parede, filtragem em tripla operação, carvão
ativado e prata coloidal. Capacidade para água armazenada de 1,5 litros. Garantia de 1 ano

19 Unidade R$9.867,00R$759,0013 CCE/ BRITANIA

Televisor 29" Slim + DVD Player; televisor com tela plana slim, com dimensões aproximadas de 61,5cm de altura X 79,6cm de largura X 40cm
de profundidade. Entrada de áudio e vídeo lateral e traseira sintonizador automático para 181 canais VHF, VHF/TV a cabo. Sleep Timer. Peso +
ou - 42 kg . DVD Player: reproduz DVD, DVD-R, DVD + RW,SVCD, VCD, CD, CD-R, CDRW, MP3, WMA e JPEG. Slides show: reprodução das
fotos. Controle remoto e zoom digital saída de áudio e vídeo. Tamanho aproximado: 360 X 38X 325mm e peso de 1,5 kg. Garantia de 1ano para
o conjunto (TV+DVD).

Valor Total: R$23.894,00Quantidade de Itens: 4

Empresa Fornecedora

07.076.700/0001-09 - Goiás Móveis indústria e Comércio LTDA

Av. 01 Qd. 10 Lt. 19 E Galpão 02 - Pólo Empresarial Goi - Aparecida de Goiânia-GO - Cep: 74980970

Item Quantidade Unidade Marca / Material / Serviço TotalUnitário

04 Unidade R$31.390,00R$430,0073 FLEXIBASE

Cadeira fixa estofada, anatômica, com apoio de braços, encosto médio, revestida com tecido de cor azul. Estrutura fixa em tubo de aço ABNT
1010, tubular, curvado, com diâmetro mínimo de 19,00mm e espessura tubular mínima de 1,90mm; com acabamento em pintura eletrostática
em epoxi-pó microtexturizada, com tratamento antiferrugem através de tratamento químico com banho de fosfatização, revestindo totalmente a
estrutura, cor preta; apresentando no mínimo, 6 deslizadores para apoio da base no chão, apresentando assento e encosto em concha única,
formados de resina com fibra de vidro e almofada única em espuma injetada de poliuretano, isento de CFC, alta resistência a propagação de
rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga e baixa deformação permanente com densidade controlada média de 54 à 65 kg/m³;
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com revestimento do assento e encosto em tecido de lã pura, fogo-retardante (não propaga chama), cor preta assento. As dimensões mínimas
são: assento: profundidade de 45,00cm e largura de 49,00cm; encosto: altura de 45,00cm e largura de 46,00cm; altura do piso ao assento:
45,00cm. O fabricante deve fornecer garantia contra defeitos de fabricação, para todos os itens do produto, de no mínimo cinco anos e
assistência técnica gratuita, pelo mesmo prazo da garantia, feita através de representante técnico autorizado. 

05 Unidade R$18.550,00R$265,0070 FLEXIBASE

Cadeira giratória estofada, anatômica, sem braços, encosto médio, revestida com tecido de cor preta, sendo a base com 5 pés em chapa de aço,
com perfis de proteção e acabamento em polipropileno. Alojamento para engate do rodízio no diâmetro de 11mm; rodízios duplos em nylon
natural injetado com eixo vertical em aço trefilado 1010/1020 com diâmetro de 11mm e eixo horizontal em aço trefilado 1010/1020 com
diâmetro de 8mm e rodas com diâmetro de 50mm. O eixo vertical dotado de anel elástico em aço que possibilita acoplamento fácil e seguro à
base; tubo central com rolamento de esferas para suavizar o movimento de giro; mola amortecedora que absorve os impactos de sentar brusco
e bucha de poliacetal que impede o surgimento de ruídos; capa em polipropileno que assegura proteção contra o acúmulo de pó; acabamento
em pintura eletrostática em epoxi-pó microtexturizada, com tratamento antiferrugem através de tratamento químico com banho de fosfatização,
revestindo totalmente a estrutura, cor preta. As dimensões mínimas para assento: profundidade de 45,00cm e largura de 46,00cm; e encosto:
altura de 43,00cm e largura de 41,00cm. O fabricante deve fornecer garantia contra defeitos de fabricação, para todos os itens do produto, de
no mínimo cinco anos e assistência técnica gratuita, pelo mesmo prazo da garantia, feita através de representante técnico autorizado. 

06 Unidade R$36.480,00R$960,0038 FLEXIBASE

Cadeira tipo longarina, composta de 04 lugares, com braços, estrutura metálica pintada, revestida em tecido de cor preta base fixa no chão, com
estrutura de tubo de aço ABNT 1010, com seção mínima 60,00x 30,00mm, e espessura tubular mínima de 2,00mm; com acabamento da base
em pintura eletrostática em epoxi-pó microtexturizada, com tratamento antiferrugem através de tratamento químico com banho de fosfatização,
revestindo totalmente a estrutura, cor preta; sendo o tamanho do pé da base: comprimento de 650,00mm; largura de 65,00mm; e altura de
35,00mm; sendo o revestimento do pé em polipropileno, com deslizadores de nylon para apoio da base no chão, na cor preta. As dimensões
mínimas são: assento: profundidade de 45,00cm e largura de 49,00cm; encosto: altura de 45,00cm e largura de 46,00cm; altura do piso ao
assento: 45,00cm. O fabricante deve fornecer garantia contra defeitos de fabricação, para todos os itens do produto, de no mínimo cinco anos e
assistência técnica gratuita, pelo mesmo prazo da garantia, feita através de representante técnico autorizado.

12 Unidade R$20.720,00R$370,0056 FLEXIBASE

Mesa de madeira com Box de atendimento, medindo aproximadamente 120x60x74cm (LxPxA). Tampo em placa de fibra de madeira de média
densidade (M. D. F.) com espessura mínima de 25 mm, revestido de laminado decorativo de baixa pressão, acabamento frost, na cor branca,
topos encabeçados com perfis de bordas de PVC flexível, semi arredondados, com espessura mínima de 3 mm no centro, com espiga, cor
branca, passagem para fiação através do tampo, com acabamento em polipropileno injetado. Painel frontal em placa de fibra de madeira de
média densidade (M. D. F.) com espessura mínima de 18 mm, revestido de laminado decorativo de baixa pressão, acabamento frost, na cor
branca, altura do painel incluindo o canalete: mínimo de 460 mm. Gaveteiro (para uma gaveta) em M. D. F. com espessura mínima de 18 mm,
revestido de laminado decorativo de baixa pressão, acabamento frost, na cor branca, com fechadura tipo Yale de tambor cilíndrico; fixação do
gaveteiro somente por debaixo do tampo com chapas de aço em forma de Z, 04 parafusos em cada chapa. Gaveta: parte frontal em M.D. F.
com espessura mínima de 18 mm, com a parte superior e inferior encabeçado por fitas de PVC reto, com 01 mm de espessura, cor branca;
revestimento externo com laminado melamínico de alta pressão de no mínimo 0,6 mm de espessura, cor branca; revestimento interno com
laminado melamínico de baixa pressão, na cor branca; laterais com bordas arredondadas Post-Forming de 90º; com corrediças de aço
estampado ou pintura com epóxi-pó, com roldanas de nylon autolubrificantes, puxadores de plástico ABS, tipo alça retangular, cor branca,
10cm; medidas internas mínimas de cada gaveta: 15 cm de altura x 30 cm de largura x 35 cm de profundidade. Painéis laterais em M.D. F. com
espessura mínima de 18mm, altura do painel mínimo de 125 mm; revestimento de laminado decorativo de baixa pressão, na cor azul. Sistema
de fixação: as uniões das chapas de aço deverão ser efetuadas através de solda tipo mig em todo o perímetro do tubo; a fixação das peças de
placa de M. D. F. entre si ou da estrutura, serão feitas de parafusos e porcas cilíndricas.

Valor Total: R$107.140,00Quantidade de Itens: 4

Empresa Fornecedora

11.004.023/0001-90 - GMP COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Rua da saúde nº 303 - Vila Aurora Oeste - Goiânia-GO - Cep: 74425020

Item Quantidade Unidade Marca / Material / Serviço TotalUnitário

08 Unidade R$5.330,00R$410,0013 TECNORGANICA

Conjunto de lixeira para coleta seletiva, fabricada em plástico, com tampa vai e vem, volume 50 litros; dimensão aproximada: 328x408x777mm
(LxPxA); sendo o conjunto com 4 lixeiras; nas cores: amarelo para metal / azul para papel / verde para vidro / vermelho para plástico.

14 Unidade R$11.755,80R$839,7014 DISPLAY PAINEIS

Painel eletrônico para chamada de senha, painel para uso interno, monocromático, 03 dígitos para senha e 02 dígitos para guichê, dígitos com
pelo menos 07 cm de altura, jornal eletrônico de mensagem programável via controle remoto sem fio ou computador, sinal sonoro com ajuste
de volume, visibilidade de 50 m, suporte para parede com jogos de parafuso, fonte de alimentação de 110/220v, acionador eletrônico sem fio.

16 Unidade R$35.185,80R$1.353,3026 CONSUL

Refrigerador, cor branca, capacidade bruta de 406 litros e líquida 350 litros, 185,4 cm de altura X 67,5cm de largura X 63,6 de profundidade.
Peso bruto de 102 kg e liquido 94 kg. Com 1 porta de vidro antiembaçante com fechamento automático e travamento para facilitar a carga de
mercadorias. Possui degelo automático por ciclo do termostato, prateleiras reguláveis e sistema No Frost. Evaporador aletado com ventilação
forçada de ar frio, proporcionando uma uniformização da temperatura interna. O consumo de energia de 157W e garantia de 1 ano.

Valor Total: R$52.271,60Quantidade de Itens: 3
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Empresa Fornecedora

33.243.924/0001-78 - MOVEIS CARVALHO LTDA

Rua Senador Jaime, n°. 698 - Campinas - Goiânia-GO - Cep: 74525010

Item Quantidade Unidade Marca / Material / Serviço TotalUnitário

02 Unidade R$6.720,00R$480,0014 COZIMAX LUX

Armário de cozinha em módulo inferior, em chapa de aço, com acabamento em pintura epoxi-pó, com 03 portas, 01 prateleira e pés reguláveis
em plástico polietileno. Sendo a altura: 84,0 cm; largura: 120 cm; profundidade: 48,3 cm; na cor branca sem tampo.

03 Unidade R$3.744,00R$234,0016 CARVALHO

Balcão 02 portas, em madeira M.D.F., revestido externamente com laminado decorativo de alta pressão de no mínimo 0,6mm de espessura,
duas portas de abrir, com chave e com uma prateleira, medindo 60x84x42cm. Tampo superior em placa de madeira de média densidade
(M.D.F.); espessura mínima de 25 mm; revestimento externo (aparente) com laminado decorativo de alta pressão de no mínimo 0,6mm de
espessura, acabamento frost, cor branca; bordas arredondadas Post-Forming de 180º; topos transversais encabeçados por fitas de PVC com 1
mm de espessura, cor branca; acabamento na parte interna com verniz a base de poliéster, com duas demãos. Laterais em placa de madeira de
média densidade (M.D.F.); espessura mínima de 18 mm; revestimento externo aparente de laminado decorativo de alta pressão de no mínimo
0,6mm de espessura, acabamento frost, cor branca; acabamento na parte interna com verniz a base de poliéster, com duas demãos. Fundo em
placa de madeira de média densidade (M.D.F.); espessura mínima de 6 mm; acabamento na parte interna com verniz a base de poliéster, com
duas demãos; revestimento externo aparente, de laminado decorativo de baixa pressão, cor branca, com encaixe: objetivando apresentar os
topos não-aparentes. Rodapé em placa de madeira de média densidade (M.D.F.) em toda sua extensão (quatro lados); espessura mínima de 25
mm; revestimento externo de laminado decorativo de alta pressão de no mínimo 0,6mm de espessura, acabamento frost, cor branca; 4(quatro)
sapatas niveladoras(pés), com bucha, injetadas em polipropileno, diâmetro de 35 mm; removível, fixado com parafuso 4/16 e cantoneira em "L"
de três furos para fixação; acabamento na parte interna, não aparente, com verniz a base de poliéster, com duas demãos. Apresentando duas
portas de abrir, confeccionadas em placa de madeira de média densidade (M.D.F.), com batedor central para fechamento; espessura mínima de
18 mm; revestimento externo de laminado decorativo de alta pressão de no mínimo 0,6mm de espessura, acabamento frost, cor branca; bordas
arredondadas Post-Forming de 90º; acabamento na parte interna com verniz a base de poliéster, com duas demãos; puxadores de plástico ABS
ou metálico, tipo alça em "C", seção retangular, cor preta; fechadura de tambor cilíndrico, metálica, primeira qualidade e chaves em duplicata;
fixadas com dobradiças metálicas de aço estampado tipo caneco, embutida com regulagens verticais, laterais e frontais. Formado por uma
prateleira, confeccionada em placa de madeira de média densidade (M.D.F.); espessura mínima de 15 mm; acabamento com verniz a base de
poliéster, com duas demãos. A divisória central e o batedor composto de placa de madeira de média densidade (M.D.F.); espessura mínima de
18 mm; revestimento externo aparente (topo) de laminado decorativo de alta pressão de no mínimo 0,6 mm de espessura, acabamento frost,
cor branca, sendo os suportes de prateleiras em PVC com rosca fixados com parafusos.

09 Unidade R$28.658,00R$204,70140 CARVALHO

Estante de aço para 27 BINS NR7, em chapa 24/26 medindo 2.000mm de altura X 700 mm de largura X 340 mm de comprimento, com
capacidade para 27 Bins NR 7. Todas as peças são previamente tratadas mediante processo de fosfatização (Fosfato de Zinco), com pintura a
pó na cor cinza. Fundo e laterais abertas. Garantia de no mínimo 02 anos contra defeitos de fabricação. 

18 Unidade R$4.240,60R$46,6091 CARVALHO

Suporte para CPU e estabilizador de energia, confeccionado em MDF de 15 mm, revestido em fórmica. Niveladores constituídos por eixo de aço
e corpo em polipropileno, permitindo corrigir eventuais desníveis do piso. Variação permitida nas dimensões 5% para mais ou para menos.

Valor Total: R$43.362,60Quantidade de Itens: 4


