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Município de Dumont - SP 

 
Expediente 

 

O Diário Oficial do Município de Dumont, veiculado 

exclusivamente na forma eletrônica, é uma 

publicação das entidades da administração Direta e 

Indireta deste Município, sendo referidas entidades 

inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui 

publicado. 

 

Acervo 

 

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Dumont 

poderão ser consultadas através da internet, por 

meio do seguinte endereço eletrônico. 

www.dumont.sp.gov.br. 

As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e 

independente de qualquer cadastro. 

 

Certificação Digital 

 

Esta publicação é certificada digitalmente. 

 

Entidade 

 

Prefeitura Municipal de 

Dumont 

 

 

CNPJ:46.940.888/0001-43 

Praça Josefina Negri, 21 – Centro 

Cep: 14120-000 - Telefone:(16) 3944-9100 
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Município de Dumont - SP 

 

 

Praça Josefina Negri, nº. 21 – Dumont – Fone: (16) 3944-9100 – Estado de São Paulo  

  
  

2º COMUNICADO DE RESULTADO  

  

PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021  

  

PROCESSO Nº 006/2021  

  

A Prefeitura Municipal de Dumont, Estado de São Paulo, por intermédio de seu Pregoeiro Oficial, 
designado pela Portaria nº 2.431/2017, nos termos da Lei Federal nº. 10.520/02 c.c o Decreto Municipal 

nº 1.754/2011, FAZ SABER, para conhecimento de interessados que, após análise dos documentos 

pertinentes, declaro habilitadas as empresas vencedoras do referido Pregão, por terem seus 
Catálogos/Amostras aprovados de acordo os descritivos constantes no edital regulador do certame e por 

terem apresentado os melhores preços, o item 05 foi ADJUDICADO para empresa GELMED MOVEIS E 
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI – ME; os itens 08 e 10 foram ADJUDICADOS para 

empresa CPS MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME; e o item 09 foi ADJUDICADO para 

empresa HG COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS EIRELI – EPP. Os 
itens 01,02,03,04,06 e 07 foram FRACASSADOS, conforme avaliação de catálogos e amostras, julgados 

no Parecer dado pelo Pregoeiro em 25/02/2021.          

  

Dumont/SP, aos 26 de fevereiro de 2021.  

  

  

  

PAULO ENRIQUE FERREIRA  

- Pregoeiro Oficial -  

  
  

  
Prefeitura Municipal de Dumont 
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Município de Dumont - SP 

  

PARECER  
AVALIAÇÃO DE CATALÓGO E AMOSTRA DOS PRODUTOS  

Pregão Presencial nº 002/2021 – Processo nº 006/2021  

  

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para a aquisição MÓVEIS ESCOLÁRES E DE ESCRITÓRIO, 

destinados às Escolas do Município.  
Conforme exigido pelo Pregoeiro na sessão realizada em 08/02/2021 - (EXIGÊNCIA:  

Entrega de CATALOGO / PROSPECTO em até 48 horas e Amostra(s) do Produto em até 07 dias úteis), 

segue abaixo a avaliação dos CATÁLOGOS / AMOSTRAS apresentadas pelos vencedores dos itens 

constantes no Pregão supramencionado.   

http://www.dumont.sp.gov.br/
http://www.dumont.sp.gov.br/


DIÁRIO OFICIAL 
                             Eletrônico 

www.dumont.sp.gov.br Ano 2021 Edição nº 0189 

sexta-feira, 26 de fevereiro de 2021 Conforme lei nº1735, de 05 de setembro de 2017. 

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2. de 2001. 

O Município de Dumont garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site 

www.dumont.sp.gov.br 

Diário Oficial Eletrônico – Dumont – SP 
Página 4 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Município de Dumont - SP 

ITEM 01 – Conjunto Trapézio em Resina Plástica De Alto Impacto Conjunto Composto  

06mesas,  06  cadeiras  e  01  mesa  central  –  Tamanho  infantil.  

  

Mesa em formato trapézio, para uso coletivo e não individual, possibilitando a formação de grupos de 

estudo com 6 mesas; 06 cadeiras e uma mesa central. Mesa em formato trapézio, formado por uma 

mesa e uma cadeira, tampo da mesa confeccionado em resina termoplástica AB medindo 660mm x 

240mm x 440mm com 390mm de profundidade dotado de nervuras transversais e longitudinais para 

reforço à tração na parte inferior. Estrutura do tampo da mesa formado por 03 tubos em aço industrial 

retangulares medindo 30mm x 20mm e um tubo oblongo medindo 30mm x 16mm. Uma barra em tubo 

oblongo medindo 30mm x 16mm fixada na parte frontal entre uma das colunas laterais. Estrutura 

reforçada com 02 colunas laterais e pés em material plástico evitando corrosão e desgaste. Cadeira com 

assento e encosto em resina plástica virgem, fabricados pelo processo de injeção termoplástico, marca 

do fabricante injetada em alto-relevo deverá estar no encosto. Assento com medidas mínimas 340mm x 

340mm, altura assento/chão 349mm aproximadamente, fixado por parafusos. Encosto com medidas 

mínimas 340mm x 334mm com puxador para facilitar o carregamento da cadeira, fixado por parafusos. 

Sapatas calandradas antiderrapantes envolvendo as extremidades, desempenhando a função de 

proteção da pintura prevenindo contra ferrugem, medindo 162mm x 53mm e 100mm x 52mm com 

tolerância de +/- 2,00mm, injetadas em polipropileno virgem e presa à estrutura por de parafusos. 

Estrutura metálica fabricada em tubo de aço industrial tratados por conjuntos de banhos químicos para 

proteção e longevidade da estrutura e soldado através do sistema MIG. Estrutura formada por dois 

pares de tubo oblongo medindo 16mm x 30mm com espessura de 1,5mm. Base do assento e 

interligação ao encosto em tubo oblongo medindo 16mm x 30mm coberto pelo encosto. 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. Base dos pés em tubo oblongo medindo 20mm x 

48mm com espessura de 1,5mm em forma de arco com raio medindo no máximo 800,0mm Cor da 

Estrutura: Branca. Mesa central sextavada. Mesa sextavada, tampo injetado em polipropileno e fixado 

a estrutura através de 03 parafusos invisíveis, cada lado medindo 235mm (medida interna).  

Tampa injetada em resina plástica na cor Bege, com sete cavidades permitindo a divisão dos materiais, 

sendo 06 cavidades com porta copos cada, com 4mm de espessura. Estrutura composta por 03 tubos de 

aço industrial 7/8, formando dos pés. Toda a estrutura metálica é fabricada em tubo de aço industrial 

tratados por conjuntos de banhos químicos para proteção e longevidade da estrutura, interligados por 

solda MIG e pintados através do sistema epóxi pó.  

Qtde: 30 Conjuntos    Valor de Referência R$: 3.205,00  

1ª CLASSIFICADA: M2V INDUSTRIA DE  MOVEIS LTDA  EPP  

Valor Unitário Ofertado: R$ 2.100,00  MARCA: M2V MÓVEIS  
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Município de Dumont - SP 

AMOSTRA REPROVADA, por conter medidas e tipo de material em desacordo com exigido no 

edital desta licitação, conforme descriminados abaixo:  

Tampo da mesa: 560 x 215 x 410mm com 355mm de profundidade;  

Assento com medidas 330 x 315;  

Altura do assento da cadeira no Chão 340mm;  

Encosto da cadeira 330 x 165mm, e  

Mesa e Cadeira em estrutura metálica em tubos retangular e não oblongo.   

  

ITEM 02 – Conjunto refeitório em resina termoplástica bipartido medindo 2400mm, com  

02  longarinas  com  06  assentos  cada–  tamanho  infantil.  

  

Mesa com tampo bipartido, liso, confeccionado em resina ABS, medindo 2400mmx800mmx590mm, 

com espessura mínima de 5mm, bordas medindo 30mm sem emendas , fixado a estrutura por meio de 

parafusos não visíveis, base do tampo da mesa formada por 01 tubo quadrado medindo 25mm x 25mm 

posicionado sob o tampo, fabricada pelo processo de conformação mecânica por dobramento, cobrindo 

todo o perímetro da mesa resultando em um único ponto de solda unindo as extremidades do mesmo 

tubo, 02 barras de sustentação em tubo 50mm x30mm e uma barra confeccionada em tubo quadrado 

25mm x 25mm e toda a extensão da mesa. 02 colunas verticais laterais unindo o tampo aos pés em 

tubos oblongo medindo 77mm x 40mm com espessura mínima de 1,2mm, marca do fabricante injetada 

em auto-relevo no tampo da mesa. Base dos pés em tubo oblongo medindo 20mm x 48mm com 

espessura de 1,5mm em forma de arco. Uma barra de sustentação em tubo oblongo medindo 20mm x 

48mm fixadas entre as colunas. Sapatas calandradas antiderrapantes envolvendo as extremidades dos 

tubos que compõem os pés, desempenhando a função de proteção da pintura, aumentando a 

durabilidade, acompanham o formato dos pés em arco, medindo aproximadamente 162mm x 53mm 

com tolerância de +/- 2,00mm, fabricadas em polipropileno virgem, podendo ser injetadas na mesma 

cor do  

tampo  e  presa  à  estrutura  por  meios  de  parafuso   

Cada longarina deverá possuir 05 assentos. Assento medindo 340mm x 340mm. Espessura mínima 

5mm. Estrutura da base do assento em tubo de aço industrial de secção 50x30 mm.  Estrutura reforçada 

com 02 colunas laterais e pés em material plástico evitando corrosão e desgaste.   

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.  

Qtde: 03 Conjuntos  Valor de Referência R$: 3.566,00  

1ª CLASSIFICADA: M2V INDUSTRIA DE  MOVEIS LTDA  EPP  

Valor Unitário Ofertado: R$ 2.350,00  MARCA: M2V MÓVEIS  

PRODUTO REPROVADO - Não apresentou CATALOGO e nem AMOSTRA do produto, conforme 

exigido na sessão desta licitação.  

  

ITEM 03 - Armário de aço grande com 02 (duas) portas Chapa 26/0,45mm PA120.  

Qtde: 76 Unidades  Valor de Referência R$: 667,87  

1ª CLASSIFICADA: ANDRÉ ANTONIO TAVARES  
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Município de Dumont - SP 

Valor Unitário Ofertado: R$ 1.184,00  MARCA: SR MÓVEIS  

PRODUTO APROVADO - Estando as especificações do catalogo apresentado de acordo com o 

edital regulador do certame, dentro, portanto dos padrões exigidos.  

OBS: ITEM FRACASSADO, oferta não atingiu valor igual ou inferior ao de referência  

constante no edital desta licitação.  

ITEM 04 - Cadeira secretária base fixa pé palito: Assento e encosto revestido em tecido com espuma 

injetada, peso suportável 110kg, cor azul.  

Qtde: 50 Unidades  Valor de Referência R$: 80,83  

1ª CLASSIFICADA: TECMOVEIS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP  

Valor Unitário Ofertado: R$ 100,00  MARCA: A ESCOLAR / ARCO  

PRODUTO APROVADO - Estando as especificações do catalogo apresentado de acordo com o 

edital regulador do certame, dentro, portanto dos padrões exigidos.  

OBS: ITEM FRACASSADO, oferta não atingiu valor igual ou inferior ao de referência do edital 

desta licitação.  

  

ITEM 05 - Arquivos de aço com 04 (quatro) gavetas Chapa 26.  

Qtde: 10 Unidades  Valor de Referência R$: 715,73  

1ª CLASSIFICADA: GELMED MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI  

Valor Unitário Ofertado: R$ 580,00  MARCA: RAFFA  

PRODUTO APROVADO - Estando as especificações do catalogo apresentado de acordo com o 

edital regulador do certame, dentro, portanto dos padrões exigidos.  

  

ITEM 06 - Carteira escolar adulto 7/8 fórmica com gradil, cor verde claro.  

Qtde: 150 Unidades  Valor de Referência R$: 238,84  

1ª CLASSIFICADA: M2V INDUSTRIA DE  MOVEIS LTDA  EPP  

Valor Unitário Ofertado: R$ 107,00  MARCA: M2V MÓVEIS  

PRODUTO REPROVADO - Não apresentou CATALOGO e nem AMOSTRA do produto, 

conforme exigido na sessão desta licitação.  

  

ITEM 07 – Cadeira escolar adulto: Confeccionada em tubo industrial 3/4, Assento e Encosto em 

compensado multilaminado revestido em formica e rebitados na estrutura através de 08 rebites de 

alumínio, peso suportável 130kg, cor verde claro.  

Qtde: 150 Unidades  Valor de Referência R$: 186,75  

1ª CLASSIFICADA: M2V INDUSTRIA DE  MOVEIS LTDA  EPP  

Valor Unitário Ofertado: R$ 70,00  MARCA: M2V MÓVEIS  

ITEM 09 - Cadeira diretor fixa pé palito: Assento e encosto estofado em espuma injetada, com braço 

orelha, peso suportável 110kg, cor azul.  

Qtde: 15 Unidades  Valor de Referência R$: 281,66  

1ª CLASSIFICADA: HG COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITOR  
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Município de Dumont - SP 

PRODUTO REPROVADO - Não apresentou CATALOGO e nem AMOSTRA do produto, 

conforme exigido na sessão desta licitação.  

  

ITEM 08 - Mesa para professor: Mesa para escritório reta, com duas gavetas, medindo 1,20m x 0,60m, 

pés em aço.  

Qtde: 15 Unidades  Valor de Referência R$: 326,66  

1ª CLASSIFICADA: CPS MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME  

Valor Unitário Ofertado: 238,80  MARCA: Forte Rocha  

PRODUTO APROVADO - Estando as especificações do catalogo apresentado de acordo com o 

edital regulador do certame, dentro, portanto dos padrões exigidos.  

  

Valor Unitário Ofertado: R$ 200,00  MARCA: PROJEFLEX   

PRODUTO APROVADO - Estando as especificações do catalogo apresentado de acordo com o 

edital regulador do certame, dentro, portanto dos padrões exigidos.  

  

ITEM 10 - Quadro escolar verde quadriculado 500x120cm: Base de MDF e sobreposto por laminado 

melamínico de alta qualidade com moldura de alumínio.  

Qtde: 04 Unidades  Valor de Referência R$: 2.063,00  

1ª CLASSIFICADA: CPS MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME  

Valor Unitário Ofertado: R$ 1.400,00  MARCA: Forte Rocha  

PRODUTO APROVADO - Estando as especificações do catalogo apresentado de acordo com o 

edital regulador do certame, dentro, portanto dos padrões exigidos.  

  

Sendo assim, JULGO os itens 01, 02, 03, 04, 06 e 07 FRACASSADOS, para que os mesmos sejam 

corrigidos em seus descritivos e atualizados os valores de mercado (Preços de Referência), decido 

portanto, a abertura de novo processo licitatório para busca de produtos de melhor preços e qualidade, não 

sendo vantajoso para a administração à convocação de empresas subsequentes vencedoras dos itens 

reprovados, motivo pela falta de competitividade entre os licitantes. Já os itens 05, 08, 09 e 10 serão 
ADJUDICADOS às empresas que sagraram-se vencedoras.  

É o meu PARECER.  

  

Dumont-SP, 25 de fevereiro de 2021.  

  

  

  

  

PAULO ENRIQUE FERREIRA  

Pregoeiro Oficial   

 

http://www.dumont.sp.gov.br/
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Município de Dumont - SP 

 

 

Praça Josefina Negri, nº. 21 – Dumont – Fone: (16) 3944-9100 – Estado de São Paulo  

  

DECRETO N.º 2.244  
DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021  

  

“Dispõe sobre a prorrogação da retomada gradual 

das aulas e atividades letivas presenciais da rede 

pública municipal de ensino de Dumont no contexto 

da pandemia de COVID-19 e dá outras providências”.  

  

  

O Senhor Alan Francisco Ferracini, Prefeito Municipal de Dumont, Estado de São Paulo, no uso das 

atribuições que lhe são conferidas por Lei, e   

  

CONSIDERANDO a atual realidade epidemiológica da DSR XIII, na qual os hospitais da região estão 

operando no limite da capacidade de leitos de enfermaria e UTI destinados ao tratamento da Covid-19, 

diante do aumento expressivo de casos de infecção pelo novo Coronavírus, inclusive pela nova cepa 

detectada na cidade de Ribeirão Preto,  

  

DECRETA:  

  

Art. 1º A retomada das aulas e demais atividades presenciais com alunos nas unidades escolares da rede 

pública municipal de ensino de Dumont, fica prorrogada para 22 de março de 2021.  

Parágrafo único. As jornadas e as cargas horárias de trabalho convencionais dos servidores públicos 

municipais lotados na educação, continuarão a ser cumpridas presencialmente nas dependências das 

unidades escolares.  

Art. 2º As atividades escolares por meio remoto, de gestão escolar, as atividades docentes e outras 

atividades da rede pública municipal de ensino, assim como o cumprimento do calendário escolar e a 

aplicação dos conteúdos programáticos, não serão prejudicados em virtude do disposto neste Decreto, 

atendendo às normativas específicas.  

  

Art. 3º As condições determinantes e autorizadoras das atividades escolares presenciais continuarão a ser 

constantemente monitoradas pela Comissão de Planejamento de Retorno das Aulas Presenciais pós-

pandemia da COVID-19, instituída pela Portaria nº 2.819, de 24 de agosto de 2020, sob a coordenação da 

Secretaria Municipal da Educação e Cultura e órgãos conexos.  

  

  
Prefeitura Municipal de Dumont 

  

  

http://www.dumont.sp.gov.br/
http://www.dumont.sp.gov.br/
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https://www.jusbrasil.com.br/topicos/263161277/art-1-do-decreto-64862-20-sao-paulo
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Município de Dumont - SP 

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.  

  

  

  

Prefeitura Municipal De Dumont  

Aos 26 de fevereiro de 2021  

  

  

Alan Francisco Ferracini  

Prefeito Municipal   

Registrada em arquivo próprio e publicada no Diário Oficial do Município, na mesma data, nos termos da Lei 

Complementar 131/2009 e Lei Municipal 1.720/2017, transparência e publicidade do Município de Dumont.  

Luciene J. Freiria  
Chefe de Seção   
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