RETIFICAÇÃO Nº 001 AO EDITAL DA SELEÇÃO DE FORNECEDORES,
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018 E PROCESSO Nº 068/2018.
A Gerência Corporativa Administrativa da Associação Saúde da Família torna público a
presente Retificação ao Edital da Seleção de Fornecedores, modalidade Pregão Presencial
nº 002/2018 e Processo nº 068/2018, em razão da alteração do subitem 10.2.4 do
Edital, o qual passará a ter a seguinte redação:
(...)
10.2

A análise das propostas pelos integrantes da Equipe de Apoio visará ao
atendimento das condições estabelecidas neste Edital e seus ANEXOS, sendo
desclassificadas as propostas:

(...)
10.2.4

ITEM TOTAL

Que estejam com o valor unitário de cada item acima da média de
mercado aferida pela Associação Saúde da Família, conforme planilha
abaixo:

DESCRIÇÃO

MÉDIA
UNITÁRIA

1

30

Armário Alto diretor 1,60x0,90x0,40, 4 pratateleiras internas, confeccionado
100% em MDP 18mm, revestido em melamínico argila na duas faces,
acabamento com perfil argila, puxadores preto.Pés reguladores

R$ 703,09

2

40

Armário Baixo 0,74x0,90x0,40, 1 pratateleira interna, confeccionado 100%
em MDP 18mm, revestido em melamínico argila nas duas faces,
acabamento com perfil argila, puxadores preto. Pés reguladores

R$ 386,18

3

20

Banco de jardim madeira pés de ferro modelo rendadão

R$ 725,40

4

6

Mesa redonda de 1m de diametro de no mínimo 18mm, confeccionada em
MDP revestida em fórmica branca, pés de ferro tubular na cor preta

R$ 358,16

R$ 404,49

R$ 509,12

5

100

Mesa reta 1,20x0,68x0,74 confeccionada 100% em MDP 18mm, revestida
nas duas faces em melamínico argila, acabamento com perfil argila com 02
gavetas fundo em aço, puxadores preto e pés de aço lateral com pintura
epóx na cor preta.

6

20

Mesa reta 1,80x0,90 de no mínimo 18mm, confeccionada em MDP
revestida em fórmica branca, pés de ferro tubular na cor preta

7
8

100

Cadeira plástica monobloco empilhável Branco

40

Cama de solteiro em madeira maciça 1,88x0,88 cabeceira tipo porteira

R$ 978,33

9

10

Estante para livro em madeira 18 mm revestida em melaminico na cor azul
escuro medidia aproximada 1,95x,57x0,33

R$ 699,00

10

40

Guarda-Roupa solteiro em madeira laminada, acabamento em verniz fosco
,02 portas , gavetão 0,90Lx2,20Ax 0,50P com corrediça de ferro

R$ 1.376,67

11

40

Criado mudo 03 gavetas, madeira maciça. 4 pés, puxador em madeira.
Medida aproximada 0,73Ax0,51Lx0,41 P.acabamento em verniz fosco.

R$ 380,67

12

40

Mesa plástica monobloco branca quadrada medida aproximada 70x70x74

R$ 149,03

13

35

Sofá em madeira 03 lugares com almofadas em curvim preta. Assento com
03 almofadas 0,58x0,68x0,12 revestimento interno de algodão e externo em
korano preto e ziper com echimento de flocos de espuma. Encosto
0,58x0,56x0,12 revestimento interno de algodão e externo em korano preto
e ziper com echimento de flocos de espuma.

14

300

Cadeira fixa pé ski em aço 7/8, na cor preto, assento e encosto reforçado
diretor, revestido em curvin preto com no mínimo 50mm de espessura.

1/2

R$ 71,38

R$ 2.105,50

R$ 172,95

15

300

Cadeira giratória executiva com rodizio, sem braços laterais, sistema Back
System II, pés estrela em aço revestida com capa de polipropileno ou
similar com 03 anos de garantia , assento e encosto em curvin preto com no
mínimo 50mm de espessura.

16

200

Cadeira plástica empilhável, com estrutura confeccionada em tubo de aço
oblongo 16x30 com ponteira de PVC. Tratamento antiferruginoso; pintura
epóx na cor cinza. Assento e encosto em polipropileno azul

R$ 105,00

17

300

Cadeira plástica empilhável, com estrutura confeccionada em tubo de aço
oblongo 16x30 com ponteira de PVC. Tratamento antiferruginoso; pintura
epóx na cor cinza. Assento e encosto em polipropileno preto

R$ 90,60

18

70

Cadeira plástica empilhável, com estrutura confeccionada em tubo de aço
oblongo 16x30 com ponteira de PVC. Tratamento antiferruginoso; pintura
epóx na cor cinza. Assento e encosto em polipropileno verde

R$ 92,50

19

50

Armário de aço 2.00 x 1.20 02 portas chapa 24, porta de abrir. 05
prateleiras

R$ 1.260,83

20

30

Armário de aço tipo vestiário 08 portas grandes, confeccionado em aço
chapa 24 na cor cinza, pitão para cadeado

R$ 1.069,17

21

30

Armário de aço, tipo colmeia, chapa 22 A-Z, 40 pastas sem porta

R$ 1.598,63

22

30

Arquivo de aço para pasta suspensa chapa 24, com 4 gavetas com braço
telescópio

R$ 1.008,68

23

6

Mesa de ping-Pong completa 25mm com pés reforçados, rede , raquete e
bola

R$ 1.613,00

24

4

25

400

Mesa de pebolim feita em madeira maciça, material resistente e durável.
Bonecos em polipropileno e varões passante
Longarina 3 lugares – 2 barras de longarina e 3 pés confeccionada em
estruturas metálicas compostas por:
Barras da longarina confeccionadas em tubo de aço de seção retangular 20
x 40 mm e espessura 1,5 mm, soldadas paralelamente em duas perfis
metálicos nas laterais, formando um quadro de sustentação dos assentos.
Pés confeccionados em tubo metálico de seção circular de 1” e espessura
2,25 mm. As duas extremidades do arco apoiam no chão e são dotadas de
buchas e sapatas niveladoras de piso injetadas em nylon não reciclado com
diâmetro 32 mm e parafuso em aço com bitola 5/16". O pé possui formato
irregular com parte chanfrada que facilita a movimentação das pessoas e
do próprio usuário. Os pés têm formato de arco e opções de acabamentos
ou cromado. São montados nas barras da longarina por meio de peça de
conexão com parafusos e roscas de bitola ¼”. Uma capa de fechamento
encobre lateralmente o conjunto de fixação. Todos componentes metálicos
são tratados na sua superfície com desengraxante, decapante e
fosfatizante. Assento e encosto injetados em polipropileno, nas cores preta.
Encosto com formato convexo anatômico;
Suportes dos encostos formados por duas peças dobradas em tubo
redondo de diâmetro 3/4”, que ficam embutidas no encosto injetado de
polipropileno. Par de braços. Confeccionados em tubo aço redondo com
diâmetro de ¾” e espessura de chapa de 1,5 mm, formato de paralelogramo
irregular, acabamento cromado e apoia braços injetados em polipropileno
na cor preta. Os braços são fixados diretamente na estrutura metálica da
longarina e sua instalação e remoção deve ser feita sem uso de
ferramentas. Dimensões do assento: largura = 430 mm, profundidade = 415
mm; Dimensões do encosto: largura = 425 mm, altura = 370 mm;

_____________________________________
Maria Isabel de Campos
Gerente Corporativa Administrativa
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R$ 392,87

R$ 996,25

R$ 1.674,50

