
 

  
 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMEIRIM 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
CNPJ: 05.139.464/0001-05 

Rodovia Almeirim/Panaicá, nº. 510 – centro – CEP:68.230-000 – Almeirim/Pará-E-mail: licitacaoalmeirim@gmail.com 

RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO 

TERMO DE ADJUDICAÇÃO  

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 021/2019 – SEDUC/FME 

Após analisado o resultado do Pregão Presencial SRP Nº 021/2019 – SEDUC/FME, o Pregoeiro, SR. MILTON ALVES 

BARROS, ADJUDICA ao licitante vencedor dos respectivos Itens, conforme indicado no quadro abaixo, resultado da 

adjudicação.  

MOVEIS ESCOLARES 

ITEM ESPECICAÇÃO DO PRODUTO UND QUANT V. UNIT V. TOTAL VENCEDORA 

1 

CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA EM 
RESINA: 
Cadeira universitária com Prancheta lateral fixa, confeccionada 
em Resina Termoplástica de Alto Impacto - ABS virgem, com 
no mínimo 4 mm de espessura; Altura aproximada do assento 
ao chão de 460 mm; 
Assento/ com dimensões mínimas de 460 mm de largura e 
415 mm de profundidade; 
Encosto/ Altura aproximada do chão de 0,85cm, com 
dimensões mínimas de 460 mm de largura e 330 mm de altura 
com alça/puxador moldado e reforçado na parte superior para 
facilitar a movimentação do conjunto; 
Prancheta/ em ABS, com área útil regular de no mínimo 882 
cm², com prolongamento para apoio do braço e inclinação 
longitudinal ascendente que proporcione conforto no ato de 
escrever, capaz de comportar uma folha tamanho A4 tanto na 
posição horizontal quanto na vertical, nivelamento transversal 
da prancheta adequado à utilização de Notebook, dotada de 
porta canetas e porta Lápis, moldados na própria peça; 
Porta livros/ tipo “cesta” em Polipropileno moldado com 
abertura frontal sob o assento, preferencialmente composto de 
50% de matéria-prima reciclada ou recuperada, podendo 
chegar até 100%; Gravação em cada peça injetada do símbolo 
internacional de reciclagem, constando o identificador do 
polímero, nome da empresa fabricante e mês e ano de 
fabricação do componente; Gravação em baixo ou alto relevo, 
ou por outro método de gravação indelével, na parte posterior 
do encosto, do Brasão do Município de Parauapebas-Pa. com 
as inscrições “Prefeitura Municipal de Parauapebas” e 
“Secretaria  Municipal de Educação”; Montagem sobre 
estrutura metálica tubular em aço, Tipo tubo Industrial 7/8 
parede de 1.20 no mínimo, com travessa de reforço nas pernas 
de tubo industrial ¾, com braço de apoio da prancheta, 
deslocáveis de forma que dê para desmontar, para facilitar o 
transporte da cadeira para o local onde será utilizada, em 
peças  dobradas sem emendas, pés dispostos em duas seções 
independentes, compostas por peças únicas dobradas 
mecanicamente a frio, unidas por solda tipo MIG, com 
tratamento químico contra ferrugem e revestido e pintura epóxi-
pó na cor CINZA; Fechamentos dos tubos e proteção dos pés 

UND 5.000 345,00 1.725.000,00 

ÀGUIA IND. E 
COM. DE 
MÓVEIS 
EIRELI 
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com ponteiras de encaixe em material plástico resistente. 

2 

CONJUNTO PROFESSOR COMPOSTO DE MESA E 
CADEIRA: Mesa com tampo confeccionado em resina 
termoplástica de alto impacto injetado na cor azul, medindo no 
mínimo 800mm x 800mm x 760mm,  dotado de nervura com 
espessura mínima de 4mm, fixados a estrutura por meio de 
parafusos auto-atarrachante e invisíveis, base do tampo da 
mesa formado por 1 tubo de aço quadrado medindo no mínimo 
0,80cm x 0,80cm x 0,76cm, atracados através de metalon 
30mm x 30mm parede 1.20, posicionado sob o tampo, 
fabricado pelo processo de conformação mecânica por 
dobramento, cobrindo todo o perímetro da  mesa resultando 
em um único ponto de solda, unindo as extremidade do mesmo 
tubo, 04 quatro colunas verticais laterais unindo o tampo aos 
pés em tubos redondo de 1.1/2”, com espessura mínima de 
1,2mm, com marca do fabricante injetada em auto relevo, 
devendo está no encosto da cadeira e no tampo da mesa, 
ponteiras reforçadas em polipropileno copolímero injetada, 
podendo ser da mesma  cor do tampo, medindo 50mm de 
altura x 03 mm de espessura externa. 
Cadeira/ assento medindo no mínimo 400mm x 430mm e 
encosto medindo no mínimo 396mm x 198mm, em 
polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados 
moldados anatomicamente, pigmentadas na cor azul, nos 
modelos do assento e do encosto deve ser gravado o símbolo 
internacional de reciclagem, data do lote indicando mês e ano, 
encaixados na estrutura em tubo em aço carbono laminado a 
frio com costura, diâmetro de 7/8 mm, em chapa de 1.20, 
elementos de fixação do assento e encosto em polipropileno 
copolímero a estrutura: parafuso auto atarrachante, ponteiras e 
sapatas em polipropileno de copolímero virgem e sem cargas, 
injetadas na cor azul, fixado a estrutura através de encaixe e 
pino expansor. Pintado em tinta em pó hibrida epóxi / poliéster, 
eletrostática brilhante, polimerizada em estufa na cor cinza. 

JOGO 500 745,00 372.500,00 

ÀGUIA IND. E 
COM. DE 
MÓVEIS 
EIRELI 

3 

CONJUNTO REFEITORIO ADULTO EM RESINA 
TERMOPLASTICA COM 6 CADEIRAS EMPILHAVEIS: 
Mesa/ com tampo tripartido, confeccionado em resina 
termoplástica de alto impacto na cor azul, medidas mínimas 
580mm x 680mm x 590mm, dotado de nervura com espessura 
mínima de 4mm, fixados a estrutura por meio de parafusos 
auto-atarrachante e invisíveis, base do tampo da mesa formado 
por 1 tubo de aço quadrado medindo no mínimo 1.74 x 0,68 x 
0,59, atracados através de metalon 30mm x 30mm parede 
1.20, posicionado sob o tampo, fabricado pelo processo de 
conformação mecânica por dobramento, cobrindo todo o 
perímetro da mesa resultando em um único ponto de solda, 
unindo as extremidade do mesmo tubo, 04 quatro colunas 
verticais laterais unindo o tampo aos pés em tubos redondo de 
1.1/2”, com espessura mínima de 1,2mm, com marca do 
fabricante injetada em auto relevo, devendo esta no encosto da 
cadeira e no tampo da mesa, ponteiras reforçadas em, 
polipropileno copolímero injetada, podendo ser da mesma cor 
do tampo, medindo 50mm de altura x 03 mm de espessura 
externa 
Cadeira/ assento medindo no mínimo 400mm x 430mm e 

JOGO 100 2.795,00 279.500,00 

ÀGUIA IND. E 
COM. DE 
MÓVEIS 
EIRELI 
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encosto medindo no mínimo 396mm x 198mm, em 
polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados 
moldados anatomicamente, pigmentadas na cor azul, nos 
modelos do assento e do encosto deve ser gravado o símbolo 
internacional de reciclagem, data do lote indicando mês e ano, 
encaixados na estrutura em tubo em aço carbono laminado a 
frio com costura, diâmetro de 7/8 mm, em chapa de 1.20, 
elementos de fixação do assento e encosto em polipropileno 
copolímero a estrutura: parafuso auto atarrachante, ponteiras e 
sapatas em polipropileno de copolímero virgem e sem cargas, 
injetadas na cor azul, fixado a estrutura através de encaixe e 
pino expansor. Pintado em tinta em pó hibrida epóxi / poliéster, 
eletrostática brilhante, polimerizada em estufa na cor cinza. 

Situação: Adjudicado em 25 de março de 2019 
Adjudico para: ÀGUIA IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA-ME, pelos valores acima descritos. 
Valor Total de R$ 2.395.000,00 (Dois milhões trezentos e noventa e cinco mil reais) 

 

 

ALMEIRIM - PA, 25 de março de 2019. 

 

 
_____________________________ 

MILTON ALVES BARROS 
Pregoeiro 

Dec. Nº 175/2018 
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