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PREGÃO ELETRÔNICO

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Fundação Universidade Federal de São João Del-Rei - UFSJ

 
Pregão Eletrônico   Nº 00066/2016(SRP) 

 
RESULTADO POR FORNECEDOR

01.763.720/0001-71 - VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A.
Item Descrição Unidade de Fornecimento Quantidade Valor Unitário Valor Global

4 VENTILADOR TETO UNIDADE 400 R$ 75,0000 R$ 30.000,0000
Marca: VENTISOL
Fabricante: VENTISOL
Modelo / Versão: COMERCIAL
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Ventilador de teto em aço tratado com pintura eletrostática; 03 pás. Voltagem: 110
volts. Chave liga/desliga com reversão (ventilação e exaustão). Potência mínima de 1/6cv. RPM: 420. Baixo ruído. Prazo de Garantia:
12 (doze) meses. Validade da proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. Prazo de entrega: 15 (quinze)
dias, contados da data do recebimento da Nota de Empenho. Prazo de Pagamento: 15 (quinze) dias úteis, contados da data da
apresentação da nota Fiscal. Declaramos que no preço estão inclusos todas as despesas com encargos fiscais, comerciais, sociais e
trabalhistas, e outros pertinentes ao objeto licitado. Declaramos, sob as penas da lei, estar de acordo com todos os termos do Edital.
Declaramos que os materiais ofertados atendem todas as especificações exigidas e são produtos novos com fabricação recente.
Procedência: Nacional.

Total do Fornecedor: R$ 30.000,0000
11.094.173/0001-32 - OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP
Item Descrição Unidade de Fornecimento Quantidade Valor Unitário Valor Global

5 VENTILADOR TETO UNIDADE 134 R$ 120,8100 R$ 16.188,5400
Marca: Ventisol
Fabricante: Ventisol
Modelo / Versão: Teto Comercial
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Marca Ventisol Modelo Teto Comercial Ventilador de teto em aço tratado com pintura
eletrostática; 03 pás. Voltagem: 110 volts. Chave liga/desliga com reversão (ventilação e exaustão). Potência mínima de 1/6cv. RPM:
420. Baixo ruído. Todas as despesas com tributos, fretes e tarifas estão incluídos na proposta; Procedência Nacional Prazo de Entrega
20 (Vinte) dias Validade da Proposta 60(Sessenta) dias Garantia 12(doze) meses

Total do Fornecedor: R$ 16.188,5400
12.185.204/0001-23 - VITANET - COMERCIAL EIRELI - EPP
Item Descrição Unidade de Fornecimento Quantidade Valor Unitário Valor Global

3 BEBEDOURO ÁGUA UNIDADE 71 R$ 636,0000 R$ 45.156,0000
Marca: LIBELL
Fabricante: LIBELL
Modelo / Versão: PRESS SIDE
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bebedouro de pressão conjugado (adulto e infantil/deficiente), com gabinete em chapa
de aço com pintura eletrostática ou em chapa de aço inoxidável; tampapia em chapa de aço inoxidável, 2 torneiras de pressão em
latão cromado (para copo e jato), reservatório de água em aço inoxidável, isolado termicamente com isopor, filtro e água em plástico
de alta resistência e eficiência na retenção de impurezas com garantia de um ano. Bivolt ou 110 v. -Marca/Fabricante: LIBELL -
Modelo: PRESS SIDE.

Total do Fornecedor: R$ 45.156,0000
25.109.467/0001-03 - SOLUCAO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME
Item Descrição Unidade de Fornecimento Quantidade Valor Unitário Valor Global

1 CARTEIRA ESCOLAR CONJUNTO 1200 R$ 192,0000 R$ 230.400,0000
Marca: milan
Fabricante: milan
Modelo / Versão: f1001
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: O conjunto descrito deve estar em conformidade com a NBR 14006/2008 e as
empresas devem apresentar Certificação de Conformidade conforme disposto na Portaria 105/2012 do INMETRO. Cadeira: Dimensões
cadeira em mm: Largura mínima do assento: 390; largura mínima do encosto: 350; altura do acento(tolerância de 10 mm):460;
extensão vertical mínima do encosto: 150; profundidade útil do assento (tolerância de +- 20mm):420; inclinação do acento(em
graus) -2º a - 5º. O assento deve ser confeccionado em polímeros ou compósitos, que apresentem resistência de acordo com a NBR
14006/2008, com acabamento texturizado e com cantos arredondados. O encosto deve ser confeccionado em polímeros ou
compósitos, que apresentem resistência de acordo com a NBR 14006/2008, deve ser inteiriço, na mesma cor do assento, sem
nenhum tipo de ventilação ou abertura, com cantos arredondados e acabamento texturizado. Toda a estrutura metálica da cadeira
deve ser confeccionada em tubos de aço. Mesa: Dimensões mesa em mm: largura mínima do tampo: 600, largura mínima do espaço
para as pernas: 500; altura do tampo(tolerância de +- 10mm): 760; altura mínima para movimentação das coxas: 665; altura
mínima para movimentação dos joelhos : 565; profundidade mínima do tampo: 500. A mesa deve ser confeccionada em polímeros ou
compósitos, que apresentem resistência de acordo com a NBR 14006/2008. Toda a estrutura metálica da mesa deve ser
confeccionada em tubos de aço. A mesa deve possuir um porta-objetos em sua parte posterior. A altura livre entre o tampo e a base
do porta-objetos deve ser de, no mínimo, 60 mm. Os componentes fabricados em aço devem atender aos requisitos gerais da ABNT
NBR 11888. As tolerâncias dimensionais dos perfis tubulares devem ser as especificadas pela ABNT NBR 8261. As estruturas feitas
em tubos devem apresentar fechamento em todas as terminações. O conjunto deve apresentar acabamento uniforme de livre de
defeito e não pode apresentarelementos que possam ser retirados sem o uso de ferramentas. A estrutura metálica das mesas e
cadeiras não deve possuir respingos de solda. A pintura e o tratamento das partes metálicas devem estar em conformidade com a
NBR 14006/2008.

2 CARTEIRA ESCOLAR CONJUNTO 400 R$ 192,0000 R$ 76.800,0000
Marca: milan
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Fabricante: milan
Modelo / Versão: f1001
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: O conjunto descrito deve estar em conformidade com a NBR 14006/2008 e as
empresas devem apresentar Certificação de Conformidade conforme disposto na Portaria 105/2012 do INMETRO. Cadeira: Dimensões
cadeira em mm: Largura mínima do assento: 390; largura mínima do encosto: 350; altura do acento(tolerância de 10 mm):460;
extensão vertical mínima do encosto: 150; profundidade útil do assento (tolerância de +- 20mm):420; inclinação do acento(em
graus) -2º a - 5º. O assento deve ser confeccionado em polímeros ou compósitos, que apresentem resistência de acordo com a NBR
14006/2008, com acabamento texturizado e com cantos arredondados. O encosto deve ser confeccionado em polímeros ou
compósitos, que apresentem resistência de acordo com a NBR 14006/2008, deve ser inteiriço, na mesma cor do assento, sem
nenhum tipo de ventilação ou abertura, com cantos arredondados e acabamento texturizado. Toda a estrutura metálica da cadeira
deve ser confeccionada em tubos de aço. Mesa: Dimensões mesa em mm: largura mínima do tampo: 600, largura mínima do espaço
para as pernas: 500; altura do tampo(tolerância de +- 10mm): 760; altura mínima para movimentação das coxas: 665; altura
mínima para movimentação dos joelhos : 565; profundidade mínima do tampo: 500. A mesa deve ser confeccionada em polímeros ou
compósitos, que apresentem resistência de acordo com a NBR 14006/2008. Toda a estrutura metálica da mesa deve ser
confeccionada em tubos de aço. A mesa deve possuir um porta-objetos em sua parte posterior. A altura livre entre o tampo e a base
do porta-objetos deve ser de, no mínimo, 60 mm. Os componentes fabricados em aço devem atender aos requisitos gerais da ABNT
NBR 11888. As tolerâncias dimensionais dos perfis tubulares devem ser as especificadas pela ABNT NBR 8261. As estruturas feitas
em tubos devem apresentar fechamento em todas as terminações. O conjunto deve apresentar acabamento uniforme de livre de
defeito e não pode apresentar elementos que possam ser retirados sem o uso de ferramentas. A estrutura metálica das mesas e
cadeiras não deve possuir respingos de solda. A pintura e o tratamento das partes metálicas devem estar em conformidade com a
NBR 14006/2008.

Total do Fornecedor: R$ 307.200,0000
 
 

Valor Global da Ata: R$ 398.544,5400
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