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AVISO DE RESULTADO E ADJUDICAÇÃO 
Processo: Dispensa de Licitação nº 71/2022 

  
 OBJETO – Aquisição de 13(treze) cadeiras e 13(treze) mesas, para utilização pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística, na realização do censo demográfico 2022. 

 
Passado o prazo recursal, torna-se publica a homologação do procedimento licitatório em epigrafe e 

adjudicação do objeto a: MAQGILL J G MOVEIS E MAQUINAS LTDA. 

Item 
 nº 

Código Especificação Quantidade Unidade Valor  
Unitário R$ 

1 81308 CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA SEM BRAÇOS 
CARACTERÍSTICAS: 
Cadeira giratória executiva, assento e encosto com espuma 
injetada anatômica sem costuras 45mm de espessura, 
contracapa do encosto em couro ecológico preto com perfil 
em PVC tipo Francis, revestimento em tecido polipropileno 
na cor preta. - Base giratória desmontável com pistão a gás, 
regulagem de altura por alavanca e acabamento telescópico 
em polipropileno injetado na cor preta, aranha com 05 
hastes de aço cobertos por polaina injetada em polipropileno 
injetado na cor preta e 05 rodízios duplos em nylon. 
Medidas: Encosto: 37 cm de altura x 40 cm de largura; 
Assento: 46 cm de largura x 42 cm de profundidade; 
Fabricada em conformidade com as normas da ABNT e 
garantia de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação.   

13 UN 467,00 

2 81309 MESA RETA COM GAVETAS CARACTERÍSTICAS: 
Mesa de trabalho com tampo reto, medindo 120cm (largura) 
x 74cm (altura) x 60 cm (profundidade), em mdp 25mm e 
borda reta em PVC 1mm em todo o contorno; 
Painel frontal em mdp 15mm, com borda em PVC de 1 mm; 
Sistema de fixação utilizando parafusos minifix e tambor 
minifix, auxiliado por cavilha de madeira; 
Gaveteiro fixo, 02 gavetas com fechadura em aço e chave; 
Medidas aproximadas: 37cm (largura) x 28cm (altura) x 
40cm (profundidade); 
Características: caixa e frente de gaveta mdp 15mm com 
borda PVC 1mm, fixado na face inferior dos tampos nas 
mesas; 
Sistema de fixação utilizando parafuso minifix e tambor 
minifix, auxiliado por cavilha de madeira; 
Utiliza corrediça com abertura parcial em todas as gavetas; 
Cor padrão: cinza cristal.   

13 UN 549,00 

 
Francisco Beltrão, 7 de junho de 2022.  
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