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PROPOSTA COMERCIAL 

 
 

À 

Fundação Integrada Municipal de Ensino Superior – FIMES/GO. 

Pregão Presencial nº 021/2020 

Processo Administrativo nº 1204/2020 

 

 
Objeto: O presente pregão tem por objeto o registro de preços para futura e eventual 
aquisição de mobiliários em geral para os diversos setores da Instituição, para atender às 
necessidades da Fundação Integrada Municipal de Ensino Superior - FIMES, conforme as 
especificações descritas no Anexo I deste certame e pelo menor preço por item, nos termos 
deste Edital e da legislação competente.  
 

 

Item Descritivo Unid Qtde Fabricante/ 
Marca 

Valor 
 Unitário 

Valor 
Total 

28 Poltrona escolar tipo cadeira (cota 

principal), com prancheta frontal regulável 

confeccionada em resina termoplástica 

ABS, fixadas sem parafusos, sustentada 

por 01 tubo 25mm x 25mm e 30mm x 

30mm com espessura de 1,9mm ambos 

inteiriços, sem emendas, sem rugas, 

dobrados pelo processo de conformação 

mecânica por dobramento, posicionados 

sob a prancheta, ligados a estrutura da 

cadeira e sem mão francesa deixando livre 

o espaço das pernas do usuário. O 

dispositivo de regulagem na parte inferior 

da prancheta no sentido horizontal deverão 

ser compostos por tubos redondos em aço 

industrial com diâmetro de 1” (uma 

polegada) que envolvem as buchas 

Und. 312 Desk/Delta R$ 
447,00 

R$ 
139.464,00 

Dados da Empresa 

Razão Social: EDM Empresa Distribuidora de Mobiliário Eireli 

CNPJ: 31.472.249/0001-23 Inscrição Estadual: 83513531 

Endereço:Av Governador Bley, Nº 186 -  Loja 24 -  Centro -  Vitória – ES 
Tel./Fax: (27) 3332-5187 E-mail:licitacaoedm@edmmoveis.com.br Contato: Arthur Charles 

Isaac de Mello 
Banco: Bradesco Agência: 2510 Conta Corrente: 21218-0 

Representante legal: Arthur Charles Isaac de Mello, brasileiro, revendedor autônomo, portador da 

Cédula de Identidade n.º 678.274-3 SSP/SP, e do CPF nº. 657.287.188-68. 
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plásticas e os trilhos de aço industrial 

redondo com diâmetro de 5/8” (cinco 

oitavos de polegada), se encaixando ao 

tubo quadrado 30mm x 30mm e 25mm x 

25mm que estão sob a prancheta e devem 

ficar protegidos por um contra tampo 

fabricado em pp pelo processo de injeção, 

fixado a prancheta por encaixe. Prancheta 

fabricada em ABS pelo processo de 

injeção, medindo aproximadamente: 

550mm x 390mm. O design das laterais 

sendo côncava de um lado e convexa de 

outra, possibilitando encaixe entre 

pranchetas quando estiverem lado a lado. 

Borda frontal medindo 40mm de altura e 

borda traseira medindo 30mm de altura. 

Com opcional: porta lápis na posição 

horizontal e ao lado o porta copos em alto-

relevo, desde que fique uma área livre de 

trabalho com espaço suficiente para 

acomodar 02 folhas A4 lado a lado, sem 

nenhuma protuberância e reentrância nesta 

área de trabalho. Cadeira com assento e 

encosto em resina plástica virgem, 

fabricados pelo processo de injeção 

termoplástico, fixados por meio de 

parafusos sextavados. Assento com 

medidas mínimas 400mm x 460mm e 

medidas máximas 405mm x 465mm, altura 

assento/chão 460mm aproximadamente 

sem orifícios. Encosto com medidas 

mínimas 403mm x 364mm, sem orifícios e 

com puxador para facilitar o carregamento 

da cadeira. Porta livros confeccionado em 

resina termoplástica de alto impacto, 

polipropileno, fechado nas partes traseira e 

laterais cobrindo parte da estrutura que 

interliga a base do assento aos pés com 

capacidade mínima de 20 litros. Opcional: 

porta mochila retrátil confeccionado em 

polipropileno. Sapatas calandradas 

antiderrapantes envolvendo as 

extremidades dos pés, medindo 

aproximadamente 100mmx 50mmx40mm e 

150mm x 50mm x40mm, injetadas em 

polipropileno virgem e presa à estrutura por 
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de rebites de alumínio. Estrutura formada 

por dois pares de tubo oblongo medindo 

20mm x 48mm com espessura de 1,5mm 

fazendo a interligação da base do assento 

com os pés. Base do assento e interligação 

ao encosto em tubo oblongo 20mm x 

48mm com espessura de 1,5mm coberto 

pelo encosto, com uma barra horizontal 

para sustentação sob o assento em tubo 

5/8. Com uma barra horizontal de reforço 

em tudo oblongo medindo 16mm x 30mm 

com espessura de 1,5mm fixada entre uma 

das colunas que liga a base do assento aos 

pés. Toda a estrutura metálica é fabricada 

em tubo de aço industrial tratados por 

conjuntos de banhos químicos para 

proteção e longevidade da estrutura e 

soldado através do sistema MIG. Cor da 

estrutura: branca. O produto deve atender 

as normas de ergonomia da ABNT. 

Garantia mínima de 5 anos contra defeitos 

de fabricação.  

 

Valor Unitário: Quatrocentos e quarenta 

e sete reais. 

Valor Total: Cento e trinta e nove mil 

quatrocentos e sessenta e quatro reais. 

29 Poltrona escolar tipo cadeira (cota 

principal), com prancheta frontal regulável 

confeccionada em resina termoplástica 

ABS, fixadas sem parafusos, sustentada 

por 01 tubo 25mm x 25mm e 30mm x 

30mm com espessura de 1,9mm ambos 

inteiriços, sem emendas, sem rugas, 

dobrados pelo processo de conformação 

mecânica por dobramento, posicionados 

sob a prancheta, ligados a estrutura da 

cadeira e sem mão francesa deixando livre 

o espaço das pernas do usuário. O 

dispositivo de regulagem na parte inferior 

da prancheta no sentido horizontal deverão 

ser compostos por tubos redondos em aço 

industrial com diâmetro de 1” (uma 

polegada) que envolvem as buchas 

plásticas e os trilhos de aço industrial 

redondo com diâmetro de 5/8” (cinco 

Und. 78 Desk/Delta R$ 
447,00 

R$ 
35.323,00 
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oitavos de polegada), se encaixando ao 

tubo quadrado 30mm x 30mm e 25mm x 

25mm que estão sob a prancheta e devem 

ficar protegidos por um contra tampo 

fabricado em pp pelo processo de injeção, 

fixado a prancheta por encaixe. Prancheta 

fabricada em ABS pelo processo de 

injeção, medindo aproximadamente: 

550mm x 390mm. O design das laterais 

sendo côncava de um lado e convexa de 

outra, possibilitando encaixe entre 

pranchetas quando estiverem lado a lado. 

Borda frontal medindo 40mm de altura e 

borda traseira medindo 30mm de altura. 

Com opcional: porta lápis na posição 

horizontal e ao lado o porta copos em alto-

relevo, desde que fique uma área livre de 

trabalho com espaço suficiente para 

acomodar 02 folhas A4 lado a lado, sem 

nenhuma protuberância e reentrância nesta 

área de trabalho. Cadeira com assento e 

encosto em resina plástica virgem, 

fabricados pelo processo de injeção 

termoplástico, fixados por meio de 

parafusos sextavados. Assento com 

medidas mínimas 400mm x 460mm e 

medidas máximas 405mm x 465mm, altura 

assento/chão 460mm aproximadamente 

sem orifícios. Encosto com medidas 

mínimas 403mm x 364mm, sem orifícios e 

com puxador para facilitar o carregamento 

da cadeira. Porta livros confeccionado em 

resina termoplástica de alto impacto, 

polipropileno, fechado nas partes traseira e 

laterais cobrindo parte da estrutura que 

interliga a base do assento aos pés com 

capacidade mínima de 20 litros. Opcional: 

porta mochila retrátil confeccionado em 

polipropileno. Sapatas calandradas 

antiderrapantes envolvendo as 

extremidades dos pés, medindo 

aproximadamente 100mmx 50mmx40mm e 

150mm x 50mm x40mm, injetadas em 

polipropileno virgem e presa à estrutura por 

de rebites de alumínio. Estrutura formada 

por dois pares de tubo oblongo medindo 
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20mm x 48mm com espessura de 1,5mm 

fazendo a interligação da base do assento 

com os pés. Base do assento e interligação 

ao encosto em tubo oblongo 20mm x 

48mm com espessura de 1,5mm coberto 

pelo encosto, com uma barra horizontal 

para sustentação sob o assento em tubo 

5/8. Com uma barra horizontal de reforço 

em tudo oblongo medindo 16mm x 30mm 

com espessura de 1,5mm fixada entre uma 

das colunas que liga a base do assento aos 

pés. Toda a estrutura metálica é fabricada 

em tubo de aço industrial tratados por 

conjuntos de banhos químicos para 

proteção e longevidade da estrutura e 

soldado através do sistema MIG. Cor da 

estrutura: branca. O produto deve atender 

as normas de ergonomia da ABNT. 

Garantia mínima de 5 anos contra defeitos 

de fabricação.  

 

Valor Unitário: Quatrocentos e quarenta 

e sete reais. 

Valor Total: Cento e trinta e nove mil 

quatrocentos e sessenta e quatro reais. 

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: 

(Cento e setenta e quatro mil, setecentos e setenta e sete reais.) 

R$ 

174.777,00 

 

 
Prazo de validade da Proposta de Preços de 60 (sessenta) dias a contar da data de sua 

apresentação. 
 

 
Local de entrega:O material, objeto desta licitação, deverá ser entregues no Campus I, 

situado à Rua 22, s/n Setor Aeroporto, Mineiros-Goiás, Cep: 75.833-130; Campus II, Fazenda 

Experimental Luís Eduardo de Oliveira Salles- FELEOS, Rodovia BR-364, km 312,5 Fazenda 

Flores das Perdizes, Zona Rural, Mineiros-GO; Clínica de Medicina Veterinária, Rua 23, 

esquina com a Avenida Caiapós, Setor Aeroporto, Mineiros-GO, Cep: 75.833-124 ou Campus 

Trindade, Avenida Elisabete Marques, Quadra 45, Lote 19, Setor Maysa, Trindade-GO, Cep: 

75.380-307, a depender do estipulado na Ordem de Fornecimento.  
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Prazo de entrega: Os materiais deverão ser entregues de acordo com as necessidades da 

FIMES, em até 30 (trinta) dias da data do recebimento da ordem de fornecimento, que poderá 

ser enviada da maneira que a Instituição achar conveniente.  

 

 
Prazo de Garantia 05 (cinco) anos. 

 
 

Vitória/ES, 13 de Abril de 2021. 
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