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Pregão Eletrônico

70025 .82019 .64466 .4243 .128562283

 PODER JUDICIÁRIO
 Tribunal Superior Eleitoral

 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL TRE DF
  

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
 Nº 00008/2019 (SRP) 

  
Às 14:04 horas do dia 08 de março de 2019, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da
Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria GP 63 de 20/04/2018, em atendimento às disposições
contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005, referente ao Processo
nº 0002569-90.2018, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00008/2019. Objeto: Objeto: Pregão
Eletrônico - Registro de preços para futura e provável aquisição de mobiliário em geral.. O Pregoeiro abriu a Sessão
Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a
fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

 
 
Item: 1 - GRUPO 1
Descrição: ARMÁRIO ESCRITÓRIO
Descrição Complementar: ARMÁRIO ESCRITÓRIO, NOME ARMÁRIO ESCRITÓRIO
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 30 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor estimado: R$ 917,5000 Situação: Aceito e Habilitado
 
Aceito para: TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, pelo melhor lance de R$ 450,0000 e a quantidade de
30 UNIDADE .
 
Item: 2 - GRUPO 1
Descrição: ARMÁRIO ESCRITÓRIO
Descrição Complementar: ARMÁRIO ESCRITÓRIO, NOME ARMÁRIO ESCRITÓRIO
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 30 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor estimado: R$ 1.520,5000 Situação: Aceito e Habilitado
 
Aceito para: TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, pelo melhor lance de R$ 670,0000 e a quantidade de
30 UNIDADE .
 
Item: 3 - GRUPO 1
Descrição: MESA ESCRITÓRIO
Descrição Complementar: MESA ESCRITÓRIO, NOME MESA ESCRITÓRIO
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 20 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor estimado: R$ 880,3300 Situação: Aceito e Habilitado
 
Aceito para: TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, pelo melhor lance de R$ 450,0000 e a quantidade de
20 UNIDADE .
 
Item: 4 - GRUPO 1
Descrição: MESA ESCRITÓRIO
Descrição Complementar: MESA ESCRITÓRIO, NOME MESA ESCRITÓRIO
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 20 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor estimado: R$ 1.131,8300 Situação: Aceito e Habilitado
 
Aceito para: TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, pelo melhor lance de R$ 690,0000 e a quantidade de
20 UNIDADE .
 
Item: 5 - GRUPO 1
Descrição: GAVETEIRO MÓVEL
Descrição Complementar: GAVETEIRO MÓVEL, NOME GAVETEIRO
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 50 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor estimado: R$ 761,6700 Situação: Aceito e Habilitado
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Aceito para: TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, pelo melhor lance de R$ 430,0000 e a quantidade de
50 UNIDADE .
 
Item: 6
Descrição: POLTRONA
Descrição Complementar: POLTRONA, NOME POLTRONA ESCRITÓRIO
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 100 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor estimado: R$ 932,8700 Situação: Aceito e Habilitado
 
Aceito para: SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, pelo melhor lance de R$ 699,3000 e com valor
negociado a R$ 699,2000 e a quantidade de 100 UNIDADE .
 
Item: 7 - GRUPO 2
Descrição: POLTRONA AUDITÓRIO DOBRÁVEL COM PRANCHETA
Descrição Complementar: POLTRONA AUDITÓRIO DOBRÁVEL COM PRANCHETA, NOME CADEIRA AUDITORIO
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 114 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor estimado: R$ 920,0000 Situação: Aceito e Habilitado
 
Aceito para: MAGALHAES E MAGALHAES COMERCIO DE MOVEIS LTDA, pelo melhor lance de R$ 644,0000 e a
quantidade de 114 UNIDADE .
 
Item: 8 - GRUPO 2
Descrição: POLTRONA AUDITÓRIO DOBRÁVEL COM PRANCHETA
Descrição Complementar: POLTRONA AUDITÓRIO DOBRÁVEL COM PRANCHETA, NOME CADEIRA AUDITORIO
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 6 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor estimado: R$ 1.810,0000 Situação: Aceito e Habilitado
 
Aceito para: MAGALHAES E MAGALHAES COMERCIO DE MOVEIS LTDA, pelo melhor lance de R$ 1.799,0000 e a
quantidade de 6 UNIDADE .
 

Relação de Grupos
GRUPO 1

Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Valor estimado: R$ 151.466,7000 Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso
Aceito para: TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, pelo melhor lance de R$ 77.900,0000 .

Itens do grupo:

 1 - ARMÁRIO ESCRITÓRIO

 2 - ARMÁRIO ESCRITÓRIO

 3 - MESA ESCRITÓRIO

 4 - MESA ESCRITÓRIO

 5 - GAVETEIRO MÓVEL

GRUPO 2

Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Valor estimado: R$ 115.740,0000 Situação: Aceito e Habilitado
Aceito para: MAGALHAES E MAGALHAES COMERCIO DE MOVEIS LTDA, pelo melhor lance de R$ 84.210,0000 .

Itens do grupo:

 7 - POLTRONA AUDITÓRIO DOBRÁVEL COM PRANCHETA

 8 - POLTRONA AUDITÓRIO DOBRÁVEL COM PRANCHETA
 

Histórico
Item: 1 - GRUPO 1 - ARMÁRIO ESCRITÓRIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                  (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF Fornecedor Porte 
 ME/EPP

Declaração 
 ME/EPP/COOP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
94.622.230/0001-36 ROAL

INDUSTRIA
Não Não 30 R$ 915,0000 R$ 27.450,0000 07/03/2019

16:16:24
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METALURGICA
LTDA
Marca: ROAL 

 Fabricante: ROAL 
 Modelo / Versão: viena 

 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário Baixo Fechado Tampo: Confeccionado em chapas de MDF
25 mm de espessura cor marfim em ambas as faces. O tampo é encabeçado através de fita de bordo 2,5mm de
espessura produzida em Poliestireno, aplicadas com adesivo Hot Melt, suas arestas recebem acabamento com
raio ergonômico de 2,5mm, seguindo normas ABNT. Portas: Confeccionadas em chapas de MDF 18 mm de
espessura cor marfim em ambas as faces. O tampo é encabeçado através de fita de bordo 2,5mm de espessura
produzida em Poliestireno, aplicadas com adesivo Hot Melt, suas arestas recebem acabamento com raio
ergonômico de 2,5mm, seguindo normas ABNT, com 02 dobradiças (cada porta) com abertura de 270º. Na porta
direita está alocada a fechadura travamento simultânea Cremona. Puxadores: Confeccionados em alumínio tipo
alça. Prateleira: Confeccionada em chapas de madeira MDF BP 18 revestida em ambas as partes em laminado
melaminico na cor preta. Regulagem de altura de cinco em cinco cm, sustentada por pinos em aço. São
encabeçadas através de fita de bordo 1 mm de espessura produzida em Poliestireno, aplicadas com adesivo Hot
Melt, suas arestas recebem acabamento com raio ergonômico de 1mm. Corpo: em MDF 18 mm espessura,
acabamento em ambas as faces em laminado melaminico na cor preta, encabeçados através de fita de bordo 1
mm de espessura produzida em poliestireno, aplicadas com adesivo Hot Melt, suas arestas recebem acabamento
com raio ergonômico de1mm. Montagem efetuada com acessório fornecidos, cavilhas pinus, parafuso haste
minifix em aço. Fundo: Confeccionado em chapas de MDF 15 mm de espessura cor marfim em ambas as faces
em laminado melaminico na cor preta. O tampo é encabeçado através de fita de bordo 2,5mm de espessura
produzida em Poliestireno, aplicadas com adesivo Hot Melt, suas arestas recebem acabamento com raio
ergonômico de 2,5mm, seguindo normas ABNT Requadro metálico: Produzidos com tubo de aço SAE 1010/1020
20x20x0,90 seção quadrada, solda pelo processo MIG, tratamento anticorrosivo com pintura na cor preta,
sapatas niveladoras de altura. Medidas:800 x 480 x 740 mmO prazo de validade da proposta de preços será 120
dias. Nossos produtos atendem rigorosamente as especificações do edital. Declaramos que estamos de acordo e
temos pleno conhecimento do Edital. Nos preços, estão inclusas todas as despesas como frete, impostos e
demais encargos. Fabricação nacional. Garantia 5 anos

90.051.160/0001-52 BORTOLINI
INDUSTRIA DE
MOVEIS LTDA

Não Não 30 R$ 917,0000 R$ 27.510,0000 06/03/2019
08:56:29

Marca: Bortolini 
 Fabricante: Bortolini Indústria de Móveis Ltda 

 Modelo / Versão: ARB 
 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário Baixo Fechado. Tampo: Confeccionado em chapas de MDF

25 mm de espessura cor marfim em ambas as faces. O tampo é encabeçado através de fita de bordo 2,5mm de
espessura produzida em Poliestireno, aplicadas com adesivo Hot Melt, suas arestas recebem acabamento com
raio ergonômico de 2,5mm, seguindo normas ABNT. Portas: Confeccionadas em chapas de MDF 18 mm de
espessura cor marfim em ambas as faces. O tampo é encabeçado através de fita de bordo 2,5mm de espessura
produzida em Poliestireno, aplicadas com adesivo Hot Melt, suas arestas recebem acabamento com raio
ergonômico de 2,5mm, seguindo normas ABNT, com 02 dobradiças (cada porta) com abertura de 270º. Na porta
direita está alocada a fechadura travamento simultânea Cremona. Puxadores: Confeccionados em alumínio tipo
alça. Prateleira: Confeccionada em chapas de madeira MDF BP 18 revestida em ambas as partes em laminado
melaminico na cor preta. Regulagem de altura de cinco em cinco cm, sustentada por pinos em aço. São
encabeçadas através de fita de bordo 1 mm de espessura produzida em Poliestireno, aplicadas com adesivo Hot
Melt, suas arestas recebem acabamento com raio ergonômico de 1mm. Corpo: em MDF 18 mm espessura,
acabamento em ambas as faces em laminado melaminico na cor preta, encabeçados através de fita de bordo 1
mm de espessura produzida em poliestireno, aplicadas com adesivo Hot Melt, suas arestas recebem acabamento
com raio ergonômico de 1mm. Montagem efetuada com acessório fornecidos, cavilhas pinus, parafuso haste
minifix em aço. Fundo: Confeccionado em chapas de MDF 15 mm de espessura cor marfim em ambas as faces
em laminado melaminico na cor preta. O tampo é encabeçado através de fita de bordo 2,5mm de espessura
produzida em Poliestireno, aplicadas com adesivo Hot Melt, suas arestas recebem acabamento com raio
ergonômico de 2,5mm, seguindo normas ABNT. Requadro metálico: Produzidos com tubo de aço SAE 1010/1020
20x20x0,90 seção quadrada, solda pelo processo MIG, tratamento anticorrosivo com pintura na cor preta,
sapatas niveladoras de altura. Medidas: 800 x 480 x 740 mm.

32.918.377/0001-10 BRADIV
INDUSTRIA E
COMERCIO
LTDA

Não Não 30 R$ 917,0000 R$ 27.510,0000 07/03/2019
10:26:09

Marca: Bradiv 
 Fabricante: Bradiv Ind. Com. Ltda 

 Modelo / Versão: Armário Baixo Fechado 
 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário Baixo Fechado Tampo: Confeccionado em chapas de MDF

25 mm de espessura cor marfim em ambas as faces. O tampo é encabeçado através de fita de bordo 2,5mm de
espessura produzida em Poliestireno, aplicadas com adesivo Hot Melt, suas arestas recebem acabamento com
raio ergonômico de 2,5mm, seguindo normas ABNT. Portas: Confeccionadas em chapas de MDF 18 mm de
espessura cor marfim em ambas as faces. O tampo é encabeçado através de fita de bordo 2,5mm de espessura
produzida em Poliestireno, aplicadas com adesivo Hot Melt, suas arestas recebem acabamento com raio
ergonômico de 2,5mm, seguindo normas ABNT, com 02 dobradiças (cada porta) com abertura de 270º. Na porta
direita está alocada a fechadura travamento simultânea Cremona. Puxadores: Confeccionados em alumínio tipo
alça. Prateleira: Confeccionada em chapas de madeira MDF BP 18 revestida em ambas as partes em laminado
melaminico na cor preta. Regulagem de altura de cinco em cinco cm, sustentada por pinos em aço. São
encabeçadas através de fita de bordo 1 mm de espessura produzida em Poliestireno, aplicadas com adesivo Hot
Melt, suas arestas recebem acabamento com raio ergonômico de 1mm. Corpo: em MDF 18 mm espessura,
acabamento em ambas as faces em laminado melaminico na cor preta, encabeçados através de fita de bordo 1
mm de espessura produzida em poliestireno, aplicadas com adesivo Hot Melt, suas arestas recebem acabamento
com raio ergonômico de 1mm. Montagem efetuada com acessório fornecidos, cavilhas pinus, parafuso haste
minifix em aço. Fundo: Confeccionado em chapas de MDF 15 mm de espessura cor marfim em ambas as faces
em laminado melaminico na cor preta. O tampo é encabeçado através de fita de bordo 2,5mm de espessura
produzida em Poliestireno, aplicadas com adesivo Hot Melt, suas arestas recebem acabamento com raio
ergonômico de 2,5mm, seguindo normas ABNT Requadro metálico: Produzidos com tubo de aço SAE 1010/1020
20x20x0,90 seção quadrada, solda pelo processo MIG, tratamento anticorrosivo com pintura na cor preta,
sapatas niveladoras de altura. Medidas:800 x 480 x 740 mm
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04.491.989/0001-34 UNIVERSAL
OFFICE LTDA

Sim Sim 30 R$ 917,0000 R$ 27.510,0000 07/03/2019
11:40:29

Marca: Universal Office 
 Fabricante: Universal Office 

 Modelo / Versão: Attractive 
 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tampo: Confeccionado em chapas de MDF 25 mm de espessura

cor marfim em ambas as faces. O tampo é encabeçado através de fita de bordo 2,5mm de espessura produzida
em Poliestireno, aplicadas com adesivo Hot Melt, suas arestas recebem acabamento com raio ergonômico de
2,5mm, seguindo normas ABNT. Portas: Confeccionadas em chapas de MDF 18 mm de espessura cor marfim em
ambas as faces. O tampo é encabeçado através de fita de bordo 2,5mm de espessura produzida em Poliestireno,
aplicadas com adesivo Hot Melt, suas arestas recebem acabamento com raio ergonômico de 2,5mm, seguindo
normas ABNT, com 02 dobradiças (cada porta) com abertura de 270º. Na porta direita está alocada a fechadura
travamento simultânea Cremona. Puxadores: Confeccionados em alumínio tipo alça. Prateleira: Confeccionada
em chapas de madeira MDF BP 18 revestida em ambas as partes em laminado melaminico na cor preta.
Regulagem de altura de cinco em cinco cm, sustentada por pinos em aço. São encabeçadas através de fita de
bordo 1 mm de espessura produzida em Poliestireno, aplicadas com adesivo Hot Melt, suas arestas recebem
acabamento com raio ergonômico de 1mm. Corpo: em MDF 18 mm espessura, acabamento em ambas as faces
em laminado melaminico na cor preta, encabeçados através de fita de bordo 1 mm de espessura produzida em
poliestireno, aplicadas com adesivo Hot Melt, suas arestas recebem acabamento com raio ergonômico de 1mm.
Montagem efetuada com acessório fornecidos, cavilhas pinus, parafuso haste minifix em aço. Fundo:
Confeccionado em chapas de MDF 15 mm de espessura cor marfim em ambas as faces em laminado melaminico
na cor preta. O tampo é encabeçado através de fita de bordo 2,5mm de espessura produzida em Poliestireno,
aplicadas com adesivo Hot Melt, suas arestas recebem acabamento com raio ergonômico de 2,5mm, seguindo
normas ABNT Requadro metálico: Produzidos com tubo de aço SAE 1010/1020 20x20x0,90 seção quadrada,
solda pelo processo MIG, tratamento anticorrosivo com pintura na cor preta, sapatas niveladoras de altura.
Medidas:800 x 480 x 740 mm VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS GARANTIA : 05 ANOS ENTREGA: 20 DIAS
PROCEDÊNCIA: NACIONAL

21.306.287/0001-52 TECNO2000
INDUSTRIA E
COMERCIO
LTDA

Não Não 30 R$ 917,0000 R$ 27.510,0000 07/03/2019
17:34:03

Marca: TECNO2000 
 Fabricante: TECNO2000 

 Modelo / Versão: BREMEN 
 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: De acordo com edital e anexos. Termos de habilitação cumpridos.

Armário Baixo Fechado Tampo: Confeccionado em chapas de MDF 25 mm de espessura cor marfim em ambas as
faces. O tampo é encabeçado através de fita de bordo 2,5mm de espessura produzida em Poliestireno, aplicadas
com adesivo Hot Melt, suas arestas recebem acabamento com raio ergonômico de 2,5mm, seguindo normas
ABNT. Portas: Confeccionadas em chapas de MDF 18 mm de espessura cor marfim em ambas as faces. O tampo
é encabeçado através de fita de bordo 2,5mm de espessura produzida em Poliestireno, aplicadas com adesivo
Hot Melt, suas arestas recebem acabamento com raio ergonômico de 2,5mm, seguindo normas ABNT, com 02
dobradiças (cada porta) com abertura de 270º. Na porta direita está alocada a fechadura travamento simultânea
Cremona. Puxadores: Confeccionados em alumínio tipo alça. Prateleira: Confeccionada em chapas de madeira
MDF BP 18 revestida em ambas as partes em laminado melaminico na cor preta. Regulagem de altura de cinco
em cinco cm, sustentada por pinos em aço. São encabeçadas através de fita de bordo 1 mm de espessura
produzida em Poliestireno, aplicadas com adesivo Hot Melt, suas arestas recebem acabamento com raio
ergonômico de 1mm. Corpo: em MDF 18 mm espessura, acabamento em ambas as faces em laminado
melaminico na cor preta, encabeçados através de fita de bordo 1 mm de espessura produzida em poliestireno,
aplicadas com adesivo Hot Melt, suas arestas recebem acabamento com raio ergonômico de 1mm. Montagem
efetuada com acessório fornecidos, cavilhas pinus, parafuso haste minifix em aço. Fundo: Confeccionado em
chapas de MDF 15 mm de espessura cor marfim em ambas as faces em laminado melaminico na cor preta. O
tampo é encabeçado através de fita de bordo 2,5mm de espessura produzida em Poliestireno, aplicadas com
adesivo Hot Melt, suas arestas recebem acabamento com raio ergonômico de 2,5mm, seguindo normas ABNT
Requadro metálico: Produzidos com tubo de aço SAE 1010/1020 20x20x0,90 seção quadrada, solda pelo
processo MIG, tratamento anticorrosivo com pintura na cor preta, sapatas niveladoras de altura. Medidas:800 x
480 x 740 mm

02.925.815/0001-07 MAGALHAES E
MAGALHAES
COMERCIO DE
MOVEIS LTDA

Sim Sim 30 R$ 917,5000 R$ 27.525,0000 25/02/2019
11:53:08

Marca: Motiva 
 Fabricante: Motiva 

 Modelo / Versão: Certificata 
 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO ESCRITÓRIO

27.589.698/0001-89 WOOD CENTER
COMERCIO -
EIRELI

Sim Sim 30 R$ 917,5000 R$ 27.525,0000 01/03/2019
14:27:13

Marca: MODILAC 
 Fabricante: MODILAC 

 Modelo / Versão: ET 105X 
 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário Baixo Fechado Tampo: Confeccionado em chapas de MDF

25 mm de espessura cor marfim em ambas as faces. O tampo é encabeçado através de fita de bordo 2,5mm de
espessura produzida em Poliestireno, aplicadas com adesivo Hot Melt, suas arestas recebem acabamento com
raio ergonômico de 2,5mm, seguindo normas ABNT. Portas: Confeccionadas em chapas de MDF 18 mm de
espessura cor marfim em ambas as faces. O tampo é encabeçado através de fita de bordo 2,5mm de espessura
produzida em Poliestireno, aplicadas com adesivo Hot Melt, suas arestas recebem acabamento com raio
ergonômico de 2,5mm, seguindo normas ABNT, com 02 dobradiças (cada porta) com abertura de 270º. Na porta
direita está alocada a fechadura travamento simultânea Cremona. Puxadores: Confeccionados em alumínio tipo
alça. Prateleira: Confeccionada em chapas de madeira MDF BP 18 revestida em ambas as partes em laminado
melaminico na cor preta. Regulagem de altura de cinco em cinco cm, sustentada por pinos em aço. São
encabeçadas através de fita de bordo 1 mm de espessura produzida em Poliestireno, aplicadas com adesivo Hot
Melt, suas arestas recebem acabamento com raio ergonômico de 1mm. Corpo: em MDF 18 mm espessura,
acabamento em ambas as faces em laminado melaminico na cor preta, encabeçados através de fita de bordo 1
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mm de espessura produzida em poliestireno, aplicadas com adesivo Hot Melt, suas arestas recebem acabamento
com raio ergonômico de 1mm. Montagem efetuada com acessório fornecidos, cavilhas pinus, parafuso haste
minifix em aço. Fundo: Confeccionado em chapas de MDF 15 mm de espessura cor marfim em ambas as faces
em laminado melaminico na cor preta. O tampo é encabeçado através de fita de bordo 2,5mm de espessura
produzida em Poliestireno, aplicadas com adesivo Hot Melt, suas arestas recebem acabamento com raio
ergonômico de 2,5mm, seguindo normas ABNT Requadro metálico: Produzidos com tubo de aço SAE 1010/1020
20x20x0,90 seção quadrada, solda pelo processo MIG, tratamento anticorrosivo com pintura na cor preta,
sapatas niveladoras de altura. Medidas:800 x 480 x 740 mm

08.893.146/0001-15 BASIC
CONSTRUCOES
LTDA

Sim Sim 30 R$ 917,5000 R$ 27.525,0000 03/03/2019
11:07:07

Marca: Basic 
 Fabricante: Basic 

 Modelo / Versão: AEB-1 
 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO ESCRITÓRIO - Armário Baixo Fechado. Confeccionado

em chapas de MDF 25 mm de espessura cor marfim em ambas as faces. O tampo é encabeçado através de fita
de bordo 2,5mm de espessura produzida em Poliestireno, aplicadas com adesivo Hot Melt, suas arestas recebem
acabamento com raio ergonômico de 2,5mm, seguindo normas ABNT.

86.729.324/0002-61 MILANFLEX
INDUSTRIA E
COMERCIO DE
MOVEIS E
EQUIPAMENTOS

Não Não 30 R$ 917,5000 R$ 27.525,0000 06/03/2019
10:45:46

Marca: MILAN 
 Fabricante: MILANFLEX 

 Modelo / Versão: FOCUS 
 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário Baixo Fechado Tampo: Confeccionado em chapas de MDF

25 mm de espessura cor marfim em ambas as faces. O tampo é encabeçado através de fita de bordo 2,5mm de
espessura produzida em Poliestireno, aplicadas com adesivo Hot Melt, suas arestas recebem acabamento com
raio ergonômico de 2,5mm, seguindo normas ABNT. Portas: Confeccionadas em chapas de MDF 18 mm de
espessura cor marfim em ambas as faces. O tampo é encabeçado através de fita de bordo 2,5mm de espessura
produzida em Poliestireno, aplicadas com adesivo Hot Melt, suas arestas recebem acabamento com raio
ergonômico de 2,5mm, seguindo normas ABNT, com 02 dobradiças (cada porta) com abertura de 270º. Na porta
direita está alocada a fechadura travamento simultânea Cremona. Puxadores: Confeccionados em alumínio tipo
alça. Prateleira: Confeccionada em chapas de madeira MDF BP 18 revestida em ambas as partes em laminado
melaminico na cor preta. Regulagem de altura de cinco em cinco cm, sustentada por pinos em aço. São
encabeçadas através de fita de bordo 1 mm de espessura produzida em Poliestireno, aplicadas com adesivo Hot
Melt, suas arestas recebem acabamento com raio ergonômico de 1mm. Corpo: em MDF 18 mm espessura,
acabamento em ambas as faces em laminado melaminico na cor preta, encabeçados através de fita de bordo 1
mm de espessura produzida em poliestireno, aplicadas com adesivo Hot Melt, suas arestas recebem acabamento
com raio ergonômico de 1mm. Montagem efetuada com acessório fornecidos, cavilhas pinus, parafuso haste
minifix em aço. Fundo: Confeccionado em chapas de MDF 15 mm de espessura cor marfim em ambas as faces
em laminado melaminico na cor preta. O tampo é encabeçado através de fita de bordo 2,5mm de espessura
produzida em Poliestireno, aplicadas com adesivo Hot Melt, suas arestas recebem acabamento com raio
ergonômico de 2,5mm, seguindo normas ABNT Requadro metálico: Produzidos com tubo de aço SAE 1010/1020
20x20x0,90 seção quadrada, solda pelo processo MIG, tratamento anticorrosivo com pintura na cor preta,
sapatas niveladoras de altura. Medidas:800 x 480 x 740 mm

24.448.968/0001-43 A DE ARAUJO
BEZERRA
EIRELI

Sim Sim 30 R$ 917,5000 R$ 27.525,0000 06/03/2019
22:43:35

Marca: JDMOVEIS 
 Fabricante: A DE ARAUJO BEZERRA EIRELI 

 Modelo / Versão: Armário Baixo Fechado 
 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tampo: Confeccionado em chapas de MDF 25 mm de espessura

cor marfim em ambas as faces. O tampo é encabeçado através de fita de bordo 2,5mm de espessura produzida
em Poliestireno, aplicadas com adesivo Hot Melt, suas arestas recebem acabamento com raio ergonômico de
2,5mm, seguindo normas ABNT. Portas: Confeccionadas em chapas de MDF 18 mm de espessura cor marfim em
ambas as faces. O tampo é encabeçado através de fita de bordo 2,5mm de espessura produzida em Poliestireno,
aplicadas com adesivo Hot Melt, suas arestas recebem acabamento com raio ergonômico de 2,5mm, seguindo
normas ABNT, com 02 dobradiças (cada porta) com abertura de 270o. Na porta direita está alocada a fechadura
travamento simultânea Cremona. Puxadores: Confeccionados em alumínio tipo alça. Prateleira: Confeccionada
em chapas de madeira MDF BP 18 revestida em ambas as partes em laminado melaminico na cor preta.
Regulagem de altura de cinco em cinco cm, sustentada por pinos em aço. São encabeçadas através de fita de
bordo 1 mm de espessura produzida em Poliestireno, aplicadas com adesivo Hot Melt, suas arestas recebem
acabamento com raio ergonômico de 1mm. Corpo: em MDF 18 mm espessura, acabamento em ambas as faces
em laminado melaminico na cor preta, encabeçados através de fita de bordo 1 mm de espessura produzida em
poliestireno, aplicadas com adesivo Hot Melt, suas arestas recebem acabamento com raio ergonômico de1mm.
Montagem efetuada com acessório fornecidos, cavilhas pinus, parafuso haste minifix em aço. Fundo:
Confeccionado em chapas de MDF 15 mm de espessura cor marfim em ambas as faces em laminado melaminico
na cor preta. O tampo é encabeçado através de fita de bordo 2,5mm de espessura produzida em Poliestireno,
aplicadas com adesivo Hot Melt, suas arestas recebem acabamento com raio ergonômico de 2,5mm, seguindo
normas ABNT Requadro metálico: Produzidos com tubo de aço SAE 1010/1020 20x20x0,90 seção quadrada,
solda pelo processo MIG, tratamento anticorrosivo com pintura na cor preta, sapatas niveladoras de altura.
Medidas:800 x 480 x 740 mm

09.258.263/0001-70 OFFICE MAX
INDUSTRIA E
COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI

Sim Não 30 R$ 917,5000 R$ 27.525,0000 07/03/2019
08:29:30

Marca: ITALIA 
 Fabricante: OFFICE MAX 

 Modelo / Versão: TECH 
 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário Baixo Fechado Tampo: Confeccionado em chapas de MDF

25 mm de espessura cor marfim em ambas as faces. O tampo é encabeçado através de fita de bordo 2,5mm de
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espessura produzida em Poliestireno, aplicadas com adesivo Hot Melt, suas arestas recebem acabamento com
raio ergonômico de 2,5mm, seguindo normas ABNT. Portas: Confeccionadas em chapas de MDF 18 mm de
espessura cor marfim em ambas as faces. O tampo é encabeçado através de fita de bordo 2,5mm de espessura
produzida em Poliestireno, aplicadas com adesivo Hot Melt, suas arestas recebem acabamento com raio
ergonômico de 2,5mm, seguindo normas ABNT, com 02 dobradiças (cada porta) com abertura de 270º. Na porta
direita está alocada a fechadura travamento simultânea Cremona. Puxadores: Confeccionados em alumínio tipo
alça. Prateleira: Confeccionada em chapas de madeira MDF BP 18 revestida em ambas as partes em laminado
melaminico na cor preta. Regulagem de altura de cinco em cinco cm, sustentada por pinos em aço. São
encabeçadas através de fita de bordo 1 mm de espessura produzida em Poliestireno, aplicadas com adesivo Hot
Melt, suas arestas recebem acabamento com raio ergonômico de 1mm. Corpo: em MDF 18 mm espessura,
acabamento em ambas as faces em laminado melaminico na cor preta, encabeçados através de fita de bordo 1
mm de espessura produzida em poliestireno, aplicadas com adesivo Hot Melt, suas arestas recebem acabamento
com raio ergonômico de 1mm. Montagem efetuada com acessório fornecidos, cavilhas pinus, parafuso haste
minifix em aço. Fundo: Confeccionado em chapas de MDF 15 mm de espessura cor marfim em ambas as faces
em laminado melaminico na cor preta. O tampo é encabeçado através de fita de bordo 2,5mm de espessura
produzida em Poliestireno, aplicadas com adesivo Hot Melt, suas arestas recebem acabamento com raio
ergonômico de 2,5mm, seguindo normas ABNT Requadro metálico: Produzidos com tubo de aço SAE 1010/1020
20x20x0,90 seção quadrada, solda pelo processo MIG, tratamento anticorrosivo com pintura na cor preta,
sapatas niveladoras de altura. Medidas:800 x 480 x 740 mm VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS GARANTIA: 5
ANOS

08.335.746/0001-68 ZAAT
COMERCIO DE
MOVEIS LTDA

Sim Sim 30 R$ 917,5000 R$ 27.525,0000 07/03/2019
13:34:19

Marca: zaat 
 Fabricante: zaat 

 Modelo / Versão: zt12 
 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário Baixo Fechado Tampo: Confeccionado em chapas de MDF

25 mm de espessura cor marfim em ambas as faces. O tampo é encabeçado através de fita de bordo 2,5mm de
espessura produzida em Poliestireno, aplicadas com adesivo Hot Melt, suas arestas recebem acabamento com
raio ergonômico de 2,5mm, seguindo normas ABNT. Portas: Confeccionadas em chapas de MDF 18 mm de
espessura cor marfim em ambas as faces. O tampo é encabeçado através de fita de bordo 2,5mm de espessura
produzida em Poliestireno, aplicadas com adesivo Hot Melt, suas arestas recebem acabamento com raio
ergonômico de 2,5mm, seguindo normas ABNT, com 02 dobradiças (cada porta) com abertura de 270º. Na porta
direita está alocada a fechadura travamento simultânea Cremona. Puxadores: Confeccionados em alumínio tipo
alça. Prateleira: Confeccionada em chapas de madeira MDF BP 18 revestida em ambas as partes em laminado
melaminico na cor preta. Regulagem de altura de cinco em cinco cm, sustentada por pinos em aço. São
encabeçadas através de fita de bordo 1 mm de espessura produzida em Poliestireno, aplicadas com adesivo Hot
Melt, suas arestas recebem acabamento com raio ergonômico de 1mm. Corpo: em MDF 18 mm espessura,
acabamento em ambas as faces em laminado melaminico na cor preta, encabeçados através de fita de bordo 1
mm de espessura produzida em poliestireno, aplicadas com adesivo Hot Melt, suas arestas recebem acabamento
com raio ergonômico de 1mm. Montagem efetuada com acessório fornecidos, cavilhas pinus, parafuso haste
minifix em aço. Fundo: Confeccionado em chapas de MDF 15 mm de espessura cor marfim em ambas as faces
em laminado melaminico na cor preta. O tampo é encabeçado através de fita de bordo 2,5mm de espessura
produzida em Poliestireno, aplicadas com adesivo Hot Melt, suas arestas recebem acabamento com raio
ergonômico de 2,5mm, seguindo normas ABNT Requadro metálico: Produzidos com tubo de aço SAE 1010/1020
20x20x0,90 seção quadrada, solda pelo processo MIG, tratamento anticorrosivo com pintura na cor preta,
sapatas niveladoras de altura. Medidas:800 x 480 x 740 mm

02.604.236/0001-62 LAYOUT
MOVEIS PARA
ESCRITORIO
LTDA

Não Não 30 R$ 917,5000 R$ 27.525,0000 08/03/2019
07:10:32

Marca: Layout 
 Fabricante: Layout 

 Modelo / Versão: AB2P 
 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário Baixo Fechado Tampo: Confeccionado em chapas de MDF

25 mm de espessura cor marfim em ambas as faces. O tampo é encabeçado através de fita de bordo 2,5mm de
espessura produzida em Poliestireno, aplicadas com adesivo Hot Melt, suas arestas recebem acabamento com
raio ergonômico de 2,5mm, seguindo normas ABNT. Portas: Confeccionadas em chapas de MDF 18 mm de
espessura cor marfim em ambas as faces. O tampo é encabeçado através de fita de bordo 2,5mm de espessura
produzida em Poliestireno, aplicadas com adesivo Hot Melt, suas arestas recebem acabamento com raio
ergonômico de 2,5mm, seguindo normas ABNT, com 02 dobradiças (cada porta) com abertura de 270º. Na porta
direita está alocada a fechadura travamento simultânea Cremona. Puxadores: Confeccionados em alumínio tipo
alça. Prateleira: Confeccionada em chapas de madeira MDF BP 18 revestida em ambas as partes em laminado
melaminico na cor preta. Regulagem de altura de cinco em cinco cm, sustentada por pinos em aço. São
encabeçadas através de fita de bordo 1 mm de espessura produzida em Poliestireno, aplicadas com adesivo Hot
Melt, suas arestas recebem acabamento com raio ergonômico de 1mm. Corpo: em MDF 18 mm espessura,
acabamento em ambas as faces em laminado melaminico na cor preta, encabeçados através de fita de bordo 1
mm de espessura produzida em poliestireno, aplicadas com adesivo Hot Melt, suas arestas recebem acabamento
com raio ergonômico de 1mm. Montagem efetuada com acessório fornecidos, cavilhas pinus, parafuso haste
minifix em aço. Fundo: Confeccionado em chapas de MDF 15 mm de espessura cor marfim em ambas as faces
em laminado melaminico na cor preta. O tampo é encabeçado através de fita de bordo 2,5mm de espessura
produzida em Poliestireno, aplicadas com adesivo Hot Melt, suas arestas recebem acabamento com raio
ergonômico de 2,5mm, seguindo normas ABNT Requadro metálico: Produzidos com tubo de aço SAE 1010/1020
20x20x0,90 seção quadrada, solda pelo processo MIG, tratamento anticorrosivo com pintura na cor preta,
sapatas niveladoras de altura. Medidas:800 x 480 x 740 mm

09.211.711/0001-80 CENTRAL
MOVEIS PARA
ESCRITORIO
LTDA

Não Não 30 R$ 917,5000 R$ 27.525,0000 08/03/2019
09:21:04

Marca: USE MOVEIS 
 Fabricante: USE MOVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA 

 Modelo / Versão: RAVENA 
 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário Baixo 800X480X740

00.616.615/0001-47 FUTURA Sim Sim 30 R$ 917,5000 R$ 27.525,0000 08/03/2019
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INTERIORES E
MOBILIARIO
PANORAMICO
LTDA

12:51:00

Marca: Futura 
 Fabricante: rudnick 

 Modelo / Versão: Ar.B 
 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário Baixo Fechado Tampo: Confeccionado em chapas de MDF

25 mm de espessura cor marfim em ambas as faces. O tampo é encabeçado através de fita de bordo 2,5mm de
espessura produzida em Poliestireno, aplicadas com adesivo Hot Melt, suas arestas recebem acabamento com
raio ergonômico de 2,5mm, seguindo normas ABNT. Portas: Confeccionadas em chapas de MDF 18 mm de
espessura cor marfim em ambas as faces. O tampo é encabeçado através de fita de bordo 2,5mm de espessura
produzida em Poliestireno, aplicadas com adesivo Hot Melt, suas arestas recebem acabamento com raio
ergonômico de 2,5mm, seguindo normas ABNT, com 02 dobradiças (cada porta) com abertura de 270º. Na porta
direita está alocada a fechadura travamento simultânea Cremona. Puxadores: Confeccionados em alumínio tipo
alça. Prateleira: Confeccionada em chapas de madeira MDF BP 18 revestida em ambas as partes em laminado
melaminico na cor preta. Regulagem de altura de cinco em cinco cm, sustentada por pinos em aço. São
encabeçadas através de fita de bordo 1 mm de espessura produzida em Poliestireno, aplicadas com adesivo Hot
Melt, suas arestas recebem acabamento com raio ergonômico de 1mm. Corpo: em MDF 18 mm espessura,
acabamento em ambas as faces em laminado melaminico na cor preta, encabeçados através de fita de bordo 1
mm de espessura produzida em poliestireno, aplicadas com adesivo Hot Melt, suas arestas recebem acabamento
com raio ergonômico de 1mm. Montagem efetuada com acessório fornecidos, cavilhas pinus, parafuso haste
minifix em aço. Fundo: Confeccionado em chapas de MDF 15 mm de espessura cor marfim em ambas as faces
em laminado melaminico na cor preta. O tampo é encabeçado através de fita de bordo 2,5mm de espessura
produzida em Poliestireno, aplicadas com adesivo Hot Melt, suas arestas recebem acabamento com raio
ergonômico de 2,5mm, seguindo normas ABNT Requadro metálico: Produzidos com tubo de aço SAE 1010/1020
20x20x0,90 seção quadrada, solda pelo processo MIG, tratamento anticorrosivo com pintura na cor preta,
sapatas niveladoras de altura. Medidas:800 x 480 x 740 mm

12.500.834/0001-45 JR COMERCIOS
E VIDROS LTDA

Sim Sim 30 R$ 1.000,0000 R$ 30.000,0000 06/03/2019
11:12:08

Marca: jr 
 Fabricante: JR 

 Modelo / Versão: ARMARIO 
 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário Baixo Fechado Tampo: Confeccionado em chapas de MDF

25 mm de espessura cor marfim em ambas as faces. O tampo é encabeçado através de fita de bordo 2,5mm de
espessura produzida em Poliestireno, aplicadas com adesivo Hot Melt, suas arestas recebem acabamento com
raio ergonômico de 2,5mm, seguindo normas ABNT. Portas: Confeccionadas em chapas de MDF 18 mm de
espessura cor marfim em ambas as faces. O tampo é encabeçado através de fita de bordo 2,5mm de espessura
produzida em Poliestireno, aplicadas com adesivo Hot Melt, suas arestas recebem acabamento com raio
ergonômico de 2,5mm, seguindo normas ABNT, com 02 dobradiças (cada porta) com abertura de 270º. Na porta
direita está alocada a fechadura travamento simultânea Cremona. Puxadores: Confeccionados em alumínio tipo
alça. Prateleira: Confeccionada em chapas de madeira MDF BP 18 revestida em ambas as partes em laminado
melaminico na cor preta. Regulagem de altura de cinco em cinco cm, sustentada por pinos em aço. São
encabeçadas através de fita de bordo 1 mm de espessura produzida em Poliestireno, aplicadas com adesivo Hot
Melt, suas arestas recebem acabamento com raio ergonômico de 1mm. Corpo: em MDF 18 mm espessura,
acabamento em ambas as faces em laminado melaminico na cor preta, encabeçados através de fita de bordo 1
mm de espessura produzida em poliestireno, aplicadas com adesivo Hot Melt, suas arestas recebem acabamento
com raio ergonômico de 1mm. Montagem efetuada com acessório fornecidos, cavilhas pinus, parafuso haste
minifix em aço. Fundo: Confeccionado em chapas de MDF 15 mm de espessura cor marfim em ambas as faces
em laminado melaminico na cor preta. O tampo é encabeçado através de fita de bordo 2,5mm de espessura
produzida em Poliestireno, aplicadas com adesivo Hot Melt, suas arestas recebem acabamento com raio
ergonômico de 2,5mm, seguindo normas ABNT Requadro metálico: Produzidos com tubo de aço SAE 1010/1020
20x20x0,90 seção quadrada, solda pelo processo MIG, tratamento anticorrosivo com pintura na cor preta,
sapatas niveladoras de altura. Medidas:800 x 480 x 740 mm

29.376.056/0001-27 FERNANDES TI
E
ELETRONICOS
LTDA

Sim Sim 30 R$ 1.000,0000 R$ 30.000,0000 08/03/2019
11:26:27

Marca: Nelson Móveis 
 Fabricante: Nelson Móveis 

 Modelo / Versão: Armário 
 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tampo: Confeccionado em chapas de MDF 25 mm de espessura

cor marfim em ambas as faces. O tampo é encabeçado através de fita de bordo 2,5mm de espessura produzida
em Poliestireno, aplicadas com adesivo Hot Melt, suas arestas recebem acabamento com raio ergonômico de
2,5mm, seguindo normas ABNT. Portas: Confeccionadas em chapas de MDF 18 mm de espessura cor marfim em
ambas as faces. O tampo é encabeçado através de fita de bordo 2,5mm de espessura produzida em Poliestireno,
aplicadas com adesivo Hot Melt, suas arestas recebem acabamento com raio ergonômico de 2,5mm, seguindo
normas ABNT, com 02 dobradiças (cada porta) com abertura de 270º. Na porta direita está alocada a fechadura
travamento simultânea Cremona. Puxadores: Confeccionados em alumínio tipo alça. Prateleira: Confeccionada
em chapas de madeira MDF BP 18 revestida em ambas as partes em laminado melaminico na cor preta.
Regulagem de altura de cinco em cinco cm, sustentada por pinos em aço. São encabeçadas através de fita de
bordo 1 mm de espessura produzida em Poliestireno, aplicadas com adesivo Hot Melt, suas arestas recebem
acabamento com raio ergonômico de 1mm. Corpo: em MDF 18 mm espessura, acabamento em ambas as faces
em laminado melaminico na cor preta, encabeçados através de fita de bordo 1 mm de espessura produzida em
poliestireno, aplicadas com adesivo Hot Melt, suas arestas recebem acabamento com raio ergonômico de 1mm.
Montagem efetuada com acessório fornecidos, cavilhas pinus, parafuso haste minifix em aço. Fundo:
Confeccionado em chapas de MDF 15 mm de espessura cor marfim em ambas as faces em laminado melaminico
na cor preta. O tampo é encabeçado através de fita de bordo 2,5mm de espessura produzida em Poliestireno,
aplicadas com adesivo Hot Melt, suas arestas recebem acabamento com raio ergonômico de 2,5mm, seguindo
normas ABNT Requadro metálico: Produzidos com tubo de aço SAE 1010/1020 20x20x0,90 seção quadrada,
solda pelo processo MIG, tratamento anticorrosivo com pintura na cor preta, sapatas niveladoras de altura.
Medidas:800 x 480 x 740 mm

04.869.711/0001-58 FLEXIBASE
INDUSTRIA E

Não Não 30 R$ 1.131,0000 R$ 33.930,0000 06/03/2019
14:26:10
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COMERCIO DE
MOVEIS,
IMPORTACAO E
Marca: FLEXIBASE 

 Fabricante: FLEXIBASE 
 Modelo / Versão: URÂNIO 

 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO BAIXO FECHADO: Tampo: Confeccionado em chapas de
MDF 25 mm de espessura cor marfim em ambas as faces. O tampo é encabeçado através de fita de bordo
2,5mm de espessura produzida em Poliestireno, aplicadas com adesivo Hot Melt, suas arestas recebem
acabamento com raio ergonômico de 2,5mm, seguindo normas ABNT. Portas: Confeccionadas em chapas de MDF
18 mm de espessura cor marfim em ambas as faces. O tampo é encabeçado através de fita de bordo 2,5mm de
espessura produzida em Poliestireno, aplicadas com adesivo Hot Melt, suas arestas recebem acabamento com
raio ergonômico de 2,5mm, seguindo normas ABNT, com 02 dobradiças (cada porta) com abertura de 270º. Na
porta direita está alocada a fechadura travamento simultânea Cremona. Puxadores: Confeccionados em alumínio
tipo alça. Prateleira: Confeccionada em chapas de madeira MDF BP 18 revestida em ambas as partes em
laminado melaminico na cor preta. Regulagem de altura de cinco em cinco cm, sustentada por pinos em aço. São
encabeçadas através de fita de bordo 1 mm de espessura produzida em Poliestireno, aplicadas com adesivo Hot
Melt, suas arestas recebem acabamento com raio ergonômico de 1mm. Corpo: em MDF 18 mm espessura,
acabamento em ambas as faces em laminado melaminico na cor preta, encabeçados através de fita de bordo 1
mm de espessura produzida em poliestireno, aplicadas com adesivo Hot Melt, suas arestas recebem acabamento
com raio ergonômico de 1mm. Montagem efetuada com acessório fornecidos, cavilhas pinus, parafuso haste
minifix em aço. Fundo: Confeccionado em chapas de MDF 15 mm de espessura cor marfim em ambas as faces
em laminado melaminico na cor preta. O tampo é encabeçado através de fita de bordo 2,5mm de espessura
produzida em Poliestireno, aplicadas com adesivo Hot Melt, suas arestas recebem acabamento com raio
ergonômico de 2,5mm, seguindo normas ABNT Requadro metálico: Produzidos com tubo de aço SAE 1010/1020
20x20x0,90 seção quadrada, solda pelo processo MIG, tratamento anticorrosivo com pintura na corpreta,
sapatas niveladoras de altura. Medidas:800 x 480 x 740 mm

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 1.131,0000 04.869.711/0001-58 08/03/2019 14:04:00:133
R$ 1.000,0000 12.500.834/0001-45 08/03/2019 14:04:00:133
R$ 1.000,0000 29.376.056/0001-27 08/03/2019 14:04:00:133
R$ 917,5000 08.893.146/0001-15 08/03/2019 14:04:00:133
R$ 917,5000 24.448.968/0001-43 08/03/2019 14:04:00:133
R$ 917,5000 09.258.263/0001-70 08/03/2019 14:04:00:133
R$ 917,5000 02.925.815/0001-07 08/03/2019 14:04:00:133
R$ 917,5000 27.589.698/0001-89 08/03/2019 14:04:00:133
R$ 917,5000 86.729.324/0002-61 08/03/2019 14:04:00:133
R$ 917,5000 08.335.746/0001-68 08/03/2019 14:04:00:133
R$ 917,5000 00.616.615/0001-47 08/03/2019 14:04:00:133
R$ 917,5000 09.211.711/0001-80 08/03/2019 14:04:00:133
R$ 917,5000 02.604.236/0001-62 08/03/2019 14:04:00:133
R$ 917,0000 04.491.989/0001-34 08/03/2019 14:04:00:133
R$ 917,0000 21.306.287/0001-52 08/03/2019 14:04:00:133
R$ 917,0000 32.918.377/0001-10 08/03/2019 14:04:00:133
R$ 917,0000 90.051.160/0001-52 08/03/2019 14:04:00:133
R$ 915,0000 94.622.230/0001-36 08/03/2019 14:04:00:133
R$ 900,0000 04.869.711/0001-58 08/03/2019 15:11:08:950
R$ 914,0000 90.051.160/0001-52 08/03/2019 15:11:16:217
R$ 847,9800 90.051.160/0001-52 08/03/2019 15:11:36:797
R$ 847,0000 04.869.711/0001-58 08/03/2019 15:13:05:037
R$ 847,0000 09.258.263/0001-70 08/03/2019 15:14:32:950
R$ 820,0000 29.376.056/0001-27 08/03/2019 15:15:24:280
R$ 821,0000 21.306.287/0001-52 08/03/2019 15:17:41:570
R$ 800,0000 04.869.711/0001-58 08/03/2019 15:18:40:077
R$ 801,0000 21.306.287/0001-52 08/03/2019 15:19:18:670
R$ 798,0000 29.376.056/0001-27 08/03/2019 15:19:20:390
R$ 850,0000 09.211.711/0001-80 08/03/2019 15:21:41:603
R$ 795,0000 94.622.230/0001-36 08/03/2019 15:23:13:360
R$ 621,0000 04.869.711/0001-58 08/03/2019 15:23:32:453
R$ 870,0000 24.448.968/0001-43 08/03/2019 15:24:22:363
R$ 400,0000 08.335.746/0001-68 08/03/2019 15:24:40:070
R$ 740,0000 29.376.056/0001-27 08/03/2019 15:24:49:460
R$ 850,0000 24.448.968/0001-43 08/03/2019 15:25:45:090
R$ 425,0000 94.622.230/0001-36 08/03/2019 15:25:57:590
R$ 633,0000 02.925.815/0001-07 08/03/2019 15:26:36:357
R$ 480,0000 04.491.989/0001-34 08/03/2019 15:27:17:487



27/03/2019 COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

https://www.comprasnet.gov.br/seguro/indexgov.asp 9/62

R$ 621,0000 86.729.324/0002-61 08/03/2019 15:32:15:803
R$ 550,0000 02.604.236/0001-62 08/03/2019 15:37:32:807
R$ 450,0000 21.306.287/0001-52 08/03/2019 15:38:55:470
R$ 734,0000 00.616.615/0001-47 08/03/2019 15:40:33:430
R$ 517,0000 27.589.698/0001-89 08/03/2019 15:40:53:570
R$ 590,0000 09.258.263/0001-70 08/03/2019 15:44:49:103
R$ 550,0000 09.258.263/0001-70 08/03/2019 15:45:53:983
R$ 530,0000 09.258.263/0001-70 08/03/2019 15:48:11:070
R$ 500,0000 09.258.263/0001-70 08/03/2019 15:49:45:700
R$ 587,1300 29.376.056/0001-27 08/03/2019 15:49:47:780
R$ 450,0000 09.258.263/0001-70 08/03/2019 15:52:27:820
R$ 450,0000 04.491.989/0001-34 08/03/2019 15:59:33:333
R$ 440,0000 04.491.989/0001-34 08/03/2019 16:01:24:153

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ Data/Hora Inicial
Desempate

Data/Hora Final
Desempate Situação do Lance Valor do

Lance
08.335.746/0001-

68 15/03/2019 16:04:27:790 15/03/2019 16:09:27:790 Tempo para envio de lance
expirou -

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aberto 08/03/2019
15:09:15 Item aberto.

Iminência de
Encerramento

08/03/2019
15:22:44 Batida iminente. Data/hora iminência: 08/03/2019 15:52:44.

Aguardando
Convocação
ME/EPP

08/03/2019
16:01:41 Aguardando convocação ME/EPP

Início do
desempate

08/03/2019
16:42:46 Item está em 1º desempate, aguardando lance.

Encerramento
do
desempate

08/03/2019
16:47:48

Item teve o 1º desempate ME/EPP encerrado às 16:47:46 de 08/03/2019. O tempo expirou e o
lance não foi enviado pelo fornecedor ZAAT COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF:
08335746000168

Encerrado 08/03/2019
16:47:48 Item encerrado

Recusa 15/03/2019
15:06:43

Recusa da proposta. Fornecedor: OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI,
CNPJ/CPF: 09.258.263/0001-70, pelo melhor lance de R$ 450,0000. Motivo: Descumprimento do
Item 13.1.1 do Termo de Referência - Declaração de garantia indicando a empresa/representante
no Distrito Federal apta a prestar serviços.

Volta de Fase 15/03/2019
16:04:26 Item retornou para a fase de desempate ME/EPP.

Início do
desempate

15/03/2019
16:04:27 Item está em 1º desempate, aguardando lance.

Encerramento
do
desempate

15/03/2019
16:10:30

Item teve o 1º desempate ME/EPP encerrado às 16:09:27 de 15/03/2019. O tempo expirou e o
lance não foi enviado pelo fornecedor ZAAT COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF:
08335746000168

Encerrado 15/03/2019
16:10:30 Item encerrado

Aceite 27/03/2019
14:46:25

Aceite individual da proposta. Fornecedor: TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,
CNPJ/CPF: 21.306.287/0001-52, pelo melhor lance de R$ 450,0000.

Habilitado 27/03/2019
15:30:31

Habilitação individual da proposta. Fornecedor: TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,
CNPJ/CPF: 21.306.287/0001-52, pelo melhor lance de R$ 450,0000.

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

 
Item: 2 - GRUPO 1 - ARMÁRIO ESCRITÓRIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                  (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF Fornecedor Porte 
 ME/EPP

Declaração 
 ME/EPP/COOP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
29.376.056/0001-27 FERNANDES TI

E
ELETRONICOS
LTDA

Sim Sim 30 R$ 1.000,0000 R$ 30.000,0000 08/03/2019
11:26:27

Marca: Nelson Móveis 
 Fabricante: Nelson Móveis 

 Modelo / Versão: Armário 
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Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tampo: Confeccionado em chapas de MDF 25 mm de espessura
cor marfim em ambas as faces. O tampo é encabeçado através de fita de bordo 2,5mm de espessura produzida
em Poliestireno, aplicadas com adesivo Hot Melt, suas arestas recebem acabamento com raio ergonômico de
2,5mm, seguindo normas ABNT. Portas: Confeccionadas em chapas de MDF 18 mm de espessura cor marfim em
ambas as faces. O tampo é encabeçado através de fita de bordo 2,5mm de espessura produzida em Poliestireno,
aplicadas com adesivo Hot Melt, suas arestas recebem acabamento com raio ergonômico de 2,5mm, seguindo
normas ABNT, com 03 dobradiças (cada porta) com abertura de 270º. Na porta direita está alocada a fechadura
travamento simultâneo cremona. Puxadores: Confeccionados em alumínio tipo alça. Prateleira: Confeccionada
em chapas de madeira MDF BP 18 revestida em ambas as partes em laminado melaminico na cor preta.
Regulagem de altura de cinco em cinco cm, sustentada por pinos em aço. São encabeçadas através de fita de
bordo 1 mm de espessura produzida em Poliestireno, aplicadas com adesivo Hot Melt, suas arestas recebem
acabamento com raio ergonômico de 1mm. Corpo: em MDF 18 mm espessura revestidos em ambas as faces em
laminado melaminico marfim, encabeçadas através de fita de bordo 1 mm de espessura produzida em
poliestireno, aplicadas com adesivo Hot Melt, suas arestas recebem acabamento com raio ergonômico de
1mm.Montagem efetuada com acessório fornecidos, cavilhas pinus, parafuso haste minifix em aço. Fundo:
Confeccionado em chapas de MDF 15 mm de espessura cor marfim em ambas as faces revestido emlaminado
melaminico na cor preta. O tampo é encabeçado através de fita de bordo 2,5mm de espessura produzida em
Poliestireno, aplicadas com adesivo Hot Melt, suas arestas recebem acabamento com raio ergonômico de 2,5mm,
seguindo normas ABNT. Requadro metálico: Produzidos com tubo de aço SAE 1010/1020 20x20x0,90 seção
quadrada, solda pelo processo MIG, tratamento anticorrosivo com pintura na cor preta, sapatas niveladoras de
altura. Medidas: 1600x 800 x 480

90.051.160/0001-52 BORTOLINI
INDUSTRIA DE
MOVEIS LTDA

Não Não 30 R$ 1.520,0000 R$ 45.600,0000 06/03/2019
08:56:29

Marca: Bortolini 
 Fabricante: Bortolini Indústria de Móveis Ltda 

 Modelo / Versão: ARA 
 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário alto fechado. Tampo: Confeccionado em chapas de MDF

25 mm de espessura cor marfim em ambas as faces. O tampo é encabeçado através de fita de bordo 2,5mm de
espessura produzida em Poliestireno, aplicadas com adesivo Hot Melt, suas arestas recebem acabamento com
raio ergonômico de 2,5mm, seguindo normas ABNT. Portas: Confeccionadas em chapas de MDF 18 mm de
espessura cor marfim em ambas as faces. O tampo é encabeçado através de fita de bordo 2,5mm de espessura
produzida em Poliestireno, aplicadas com adesivo Hot Melt, suas arestas recebem acabamento com raio
ergonômico de 2,5mm, seguindo normas ABNT, com 03 dobradiças (cada porta) com abertura de 270º. Na porta
direita está alocada a fechadura travamento simultâneo cremona. Puxadores: Confeccionados em alumínio tipo
alça. Prateleira: Confeccionada em chapas de madeira MDF BP 18 revestida em ambas as partes em laminado
melaminico na cor preta. Regulagem de altura de cinco em cinco cm, sustentada por pinos em aço. São
encabeçadas através de fita de bordo 1 mm de espessura produzida em Poliestireno, aplicadas com adesivo Hot
Melt, suas arestas recebem acabamento com raio ergonômico de 1mm. Corpo: em MDF 18 mm espessura
revestidos em ambas as faces em laminado melaminico marfim, encabeçadas através de fita de bordo 1 mm de
espessura produzida em poliestireno, aplicadas com adesivo Hot Melt, suas arestas recebem acabamento com
raio ergonômico de 1mm. Montagem efetuada com acessório fornecidos, cavilhas pinus, parafuso haste minifix
em aço. Fundo: Confeccionado em chapas de MDF 15 mm de espessura cor marfim em ambas as faces revestido
em laminado melaminico na cor preta. O tampo é encabeçado através de fita de bordo 2,5mm de espessura
produzida em Poliestireno, aplicadas com adesivo Hot Melt, suas arestas recebem acabamento com raio
ergonômico de 2,5mm, seguindo normas ABNT. Requadro metálico: Produzidos com tubo de aço SAE 1010/1020
20x20x0,90 seção quadrada, solda pelo processo MIG, tratamento anticorrosivo com pintura na cor preta,
sapatas niveladoras de altura. Medidas: 1600x 800 x 480 mm.

32.918.377/0001-10 BRADIV
INDUSTRIA E
COMERCIO
LTDA

Não Não 30 R$ 1.520,0000 R$ 45.600,0000 07/03/2019
10:26:09

Marca: Bradiv 
 Fabricante: Bradiv Ind. Com. Ltda 

 Modelo / Versão: Armário alto fechado 
 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário alto fechado Tampo: Confeccionado em chapas de MDF 25

mm de espessura cor marfim em ambas as faces. O tampo é encabeçado através de fita de bordo 2,5mm de
espessura produzida em Poliestireno, aplicadas com adesivo Hot Melt, suas arestas recebem acabamento com
raio ergonômico de 2,5mm, seguindo normas ABNT. Portas: Confeccionadas em chapas de MDF 18 mm de
espessura cor marfim em ambas as faces. O tampo é encabeçado através de fita de bordo 2,5mm de espessura
produzida em Poliestireno, aplicadas com adesivo Hot Melt, suas arestas recebem acabamento com raio
ergonômico de 2,5mm, seguindo normas ABNT, com 03 dobradiças (cada porta) com abertura de 270º. Na porta
direita está alocada a fechadura travamento simultâneo cremona. Puxadores: Confeccionados em alumínio tipo
alça. Prateleira: Confeccionada em chapas de madeira MDF BP 18 revestida em ambas as partes em laminado
melaminico na cor preta. Regulagem de altura de cinco em cinco cm, sustentada por pinos em aço. São
encabeçadas através de fita de bordo 1 mm de espessura produzida em Poliestireno, aplicadas com adesivo Hot
Melt, suas arestas recebem acabamento com raio ergonômico de 1mm. Corpo: em MDF 18 mm espessura
revestidos em ambas as faces em laminado melaminico marfim, encabeçadas através de fita de bordo 1 mm de
espessura produzida em poliestireno, aplicadas com adesivo Hot Melt, suas arestas recebem acabamento com
raio ergonômico de 1mm.Montagem efetuada com acessório fornecidos, cavilhas pinus, parafuso haste minifix
em aço. Fundo: Confeccionado em chapas de MDF 15 mm de espessura cor marfim em ambas as faces revestido
em laminado melaminico na cor preta. O tampo é encabeçado através de fita de bordo 2,5mm de espessura
produzida em Poliestireno, aplicadas com adesivo Hot Melt, suas arestas recebem acabamento com raio
ergonômico de 2,5mm, seguindo normas ABNT. Requadro metálico: Produzidos com tubo de aço SAE 1010/1020
20x20x0,90 seção quadrada, solda pelo processo MIG, tratamento anticorrosivo com pintura na cor preta,
sapatas niveladoras de altura. Medidas: 1600x 800 x 480

04.491.989/0001-34 UNIVERSAL
OFFICE LTDA

Sim Sim 30 R$ 1.520,0000 R$ 45.600,0000 07/03/2019
11:40:29

Marca: Universal Office 
 Fabricante: Universal Office 

 Modelo / Versão: Attractive 
 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário alto fechado Tampo: Confeccionado em chapas de MDF 25

mm de espessura cor marfim em ambas as faces. O tampo é encabeçado através de fita de bordo 2,5mm de
espessura produzida em Poliestireno, aplicadas com adesivo Hot Melt, suas arestas recebem acabamento com
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raio ergonômico de 2,5mm, seguindo normas ABNT. Portas: Confeccionadas em chapas de MDF 18 mm de
espessura cor marfim em ambas as faces. O tampo é encabeçado através de fita de bordo 2,5mm de espessura
produzida em Poliestireno, aplicadas com adesivo Hot Melt, suas arestas recebem acabamento com raio
ergonômico de 2,5mm, seguindo normas ABNT, com 03 dobradiças (cada porta) com abertura de 270º. Na porta
direita está alocada a fechadura travamento simultâneo cremona. Puxadores: Confeccionados em alumínio tipo
alça. Prateleira: Confeccionada em chapas de madeira MDF BP 18 revestida em ambas as partes em laminado
melaminico na cor preta. Regulagem de altura de cinco em cinco cm, sustentada por pinos em aço. São
encabeçadas através de fita de bordo 1 mm de espessura produzida em Poliestireno, aplicadas com adesivo Hot
Melt, suas arestas recebem acabamento com raio ergonômico de 1mm. Corpo: em MDF 18 mm espessura
revestidos em ambas as faces em laminado melaminico marfim, encabeçadas através de fita de bordo 1 mm de
espessura produzida em poliestireno, aplicadas com adesivo Hot Melt, suas arestas recebem acabamento com
raio ergonômico de 1mm.Montagem efetuada com acessório fornecidos, cavilhas pinus, parafuso haste minifix
em aço. Fundo: Confeccionado em chapas de MDF 15 mm de espessura cor marfim em ambas as faces revestido
em laminado melaminico na cor preta. O tampo é encabeçado através de fita de bordo 2,5mm de espessura
produzida em Poliestireno, aplicadas com adesivo Hot Melt, suas arestas recebem acabamento com raio
ergonômico de 2,5mm, seguindo normas ABNT. Requadro metálico: Produzidos com tubo de aço SAE 1010/1020
20x20x0,90 seção quadrada, solda pelo processo MIG, tratamento anticorrosivo com pintura na cor preta,
sapatas niveladoras de altura. Medidas: 1600x 800 x 480 VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS GARANTIA : 05
ANOS ENTREGA: 20 DIAS PROCEDÊNCIA: NACIONAL

94.622.230/0001-36 ROAL
INDUSTRIA
METALURGICA
LTDA

Não Não 30 R$ 1.520,0000 R$ 45.600,0000 07/03/2019
16:16:24

Marca: ROAL 
 Fabricante: ROAL 

 Modelo / Versão: viena 
 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário alto fechado Tampo: Confeccionado em chapas de MDF 25

mm de espessura cor marfim em ambas as faces. O tampo é encabeçado através de fita de bordo 2,5mm de
espessura produzida em Poliestireno, aplicadas com adesivo Hot Melt, suas arestas recebem acabamento com
raio ergonômico de 2,5mm, seguindo normas ABNT. Portas: Confeccionadas em chapas de MDF 18 mm de
espessura cor marfim em ambas as faces. O tampo é encabeçado através de fita de bordo 2,5mm de espessura
produzida em Poliestireno, aplicadas com adesivo Hot Melt, suas arestas recebem acabamento com raio
ergonômico de 2,5mm, seguindo normas ABNT, com 03 dobradiças (cada porta) com abertura de 270º. Na porta
direita está alocada a fechadura travamento simultâneo cremona. Puxadores: Confeccionados em alumínio tipo
alça. Prateleira: Confeccionada em chapas de madeira MDF BP 18 revestida em ambas as partes em laminado
melaminico na cor preta. Regulagem de altura de cinco em cinco cm, sustentada por pinos em aço. São
encabeçadas através de fita de bordo 1 mm de espessura produzida em Poliestireno, aplicadas com adesivo Hot
Melt, suas arestas recebem acabamento com raio ergonômico de 1mm. Corpo: em MDF 18 mm espessura
revestidos em ambas as faces em laminado melaminico marfim, encabeçadas através de fita de bordo 1 mm de
espessura produzida em poliestireno, aplicadas com adesivo Hot Melt, suas arestas recebem acabamento com
raio ergonômico de 1mm.Montagem efetuada com acessório fornecidos, cavilhas pinus, parafuso haste minifix
em aço. Fundo: Confeccionado em chapas de MDF 15 mm de espessura cor marfim em ambas as faces revestido
emlaminado melaminico na cor preta. O tampo é encabeçado através de fita de bordo 2,5mm de espessura
produzida em Poliestireno, aplicadas com adesivo Hot Melt, suas arestas recebem acabamento com raio
ergonômico de 2,5mm, seguindo normas ABNT. Requadro metálico: Produzidos com tubo de aço SAE 1010/1020
20x20x0,90 seção quadrada, solda pelo processo MIG, tratamento anticorrosivo com pintura na cor preta,
sapatas niveladoras de altura. Medidas: 1600x 800 x 480O prazo de validade da proposta de preços será 120
dias. Nossos produtos atendem rigorosamente as especificações do edital. Declaramos que estamos de acordo e
temos pleno conhecimento do Edital. Nos preços, estão inclusas todas as despesas como frete, impostos e
demais encargos. Fabricação nacional. Garantia 5 anos

21.306.287/0001-52 TECNO2000
INDUSTRIA E
COMERCIO
LTDA

Não Não 30 R$ 1.520,0000 R$ 45.600,0000 07/03/2019
17:34:03

Marca: TECNO2000 
 Fabricante: TECNO2000 

 Modelo / Versão: BREMEN 
 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: De acordo com edital e anexos. Termos de habilitação cumpridos.

Armário alto fechado Tampo: Confeccionado em chapas de MDF 25 mm de espessura cor marfim em ambas as
faces. O tampo é encabeçado através de fita de bordo 2,5mm de espessura produzida em Poliestireno, aplicadas
com adesivo Hot Melt, suas arestas recebem acabamento com raio ergonômico de 2,5mm, seguindo normas
ABNT. Portas: Confeccionadas em chapas de MDF 18 mm de espessura cor marfim em ambas as faces. O tampo
é encabeçado através de fita de bordo 2,5mm de espessura produzida em Poliestireno, aplicadas com adesivo
Hot Melt, suas arestas recebem acabamento com raio ergonômico de 2,5mm, seguindo normas ABNT, com 03
dobradiças (cada porta) com abertura de 270º. Na porta direita está alocada a fechadura travamento simultâneo
cremona. Puxadores: Confeccionados em alumínio tipo alça. Prateleira: Confeccionada em chapas de madeira
MDF BP 18 revestida em ambas as partes em laminado melaminico na cor preta. Regulagem de altura de cinco
em cinco cm, sustentada por pinos em aço. São encabeçadas através de fita de bordo 1 mm de espessura
produzida em Poliestireno, aplicadas com adesivo Hot Melt, suas arestas recebem acabamento com raio
ergonômico de 1mm. Corpo: em MDF 18 mm espessura revestidos em ambas as faces em laminado melaminico
marfim, encabeçadas através de fita de bordo 1 mm de espessura produzida em poliestireno, aplicadas com
adesivo Hot Melt, suas arestas recebem acabamento com raio ergonômico de 1mm.Montagem efetuada com
acessório fornecidos, cavilhas pinus, parafuso haste minifix em aço. Fundo: Confeccionado em chapas de MDF 15
mm de espessura cor marfim em ambas as faces revestido em laminado melaminico na cor preta. O tampo é
encabeçado através de fita de bordo 2,5mm de espessura produzida em Poliestireno, aplicadas com adesivo Hot
Melt, suas arestas recebem acabamento com raio ergonômico de 2,5mm, seguindo normas ABNT. Requadro
metálico: Produzidos com tubo de aço SAE 1010/1020 20x20x0,90 seção quadrada, solda pelo processo MIG,
tratamento anticorrosivo com pintura na cor preta, sapatas niveladoras de altura. Medidas: 1600x 800 x 480

02.925.815/0001-07 MAGALHAES E
MAGALHAES
COMERCIO DE
MOVEIS LTDA

Sim Sim 30 R$ 1.520,5000 R$ 45.615,0000 25/02/2019
11:53:08

Marca: Motiva 
 Fabricante: Motiva 
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Modelo / Versão: Certificata 
 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO ESCRITÓRIO

27.589.698/0001-89 WOOD CENTER
COMERCIO -
EIRELI

Sim Sim 30 R$ 1.520,5000 R$ 45.615,0000 01/03/2019
14:27:13

Marca: MODILAC 
 Fabricante: MODILAC 

 Modelo / Versão: ET 108X 
 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário alto fechado Tampo: Confeccionado em chapas de MDF 25

mm de espessura cor marfim em ambas as faces. O tampo é encabeçado através de fita de bordo 2,5mm de
espessura produzida em Poliestireno, aplicadas com adesivo Hot Melt, suas arestas recebem acabamento com
raio ergonômico de 2,5mm, seguindo normas ABNT. Portas: Confeccionadas em chapas de MDF 18 mm de
espessura cor marfim em ambas as faces. O tampo é encabeçado através de fita de bordo 2,5mm de espessura
produzida em Poliestireno, aplicadas com adesivo Hot Melt, suas arestas recebem acabamento com raio
ergonômico de 2,5mm, seguindo normas ABNT, com 03 dobradiças (cada porta) com abertura de 270º. Na porta
direita está alocada a fechadura travamento simultâneo cremona. Puxadores: Confeccionados em alumínio tipo
alça. Prateleira: Confeccionada em chapas de madeira MDF BP 18 revestida em ambas as partes em laminado
melaminico na cor preta. Regulagem de altura de cinco em cinco cm, sustentada por pinos em aço. São
encabeçadas através de fita de bordo 1 mm de espessura produzida em Poliestireno, aplicadas com adesivo Hot
Melt, suas arestas recebem acabamento com raio ergonômico de 1mm. Corpo: em MDF 18 mm espessura
revestidos em ambas as faces em laminado melaminico marfim, encabeçadas através de fita de bordo 1 mm de
espessura produzida em poliestireno, aplicadas com adesivo Hot Melt, suas arestas recebem acabamento com
raio ergonômico de 1mm.Montagem efetuada com acessório fornecidos, cavilhas pinus, parafuso haste minifix
em aço. Fundo: Confeccionado em chapas de MDF 15 mm de espessura cor marfim em ambas as faces revestido
em laminado melaminico na cor preta. O tampo é encabeçado através de fita de bordo 2,5mm de espessura
produzida em Poliestireno, aplicadas com adesivo Hot Melt, suas arestas recebem acabamento com raio
ergonômico de 2,5mm, seguindo normas ABNT. Requadro metálico: Produzidos com tubo de aço SAE 1010/1020
20x20x0,90 seção quadrada, solda pelo processo MIG, tratamento anticorrosivo com pintura na cor preta,
sapatas niveladoras de altura. Medidas: 1600x 800 x 480

08.893.146/0001-15 BASIC
CONSTRUCOES
LTDA

Sim Sim 30 R$ 1.520,5000 R$ 45.615,0000 03/03/2019
11:07:07

Marca: Basic 
 Fabricante: Basic 

 Modelo / Versão: AEF-1 
 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO ESCRITÓRIO - Armário alto fechado. Confeccionado em

chapas de MDF 25 mm de espessura cor marfim em ambas as faces. O tampo é encabeçado através de fita de
bordo 2,5mm de espessura produzida em Poliestireno, aplicadas com adesivo Hot Melt, suas arestas recebem
acabamento com raio ergonômico de 2,5mm, seguindo normas ABNT.

86.729.324/0002-61 MILANFLEX
INDUSTRIA E
COMERCIO DE
MOVEIS E
EQUIPAMENTOS

Não Não 30 R$ 1.520,5000 R$ 45.615,0000 06/03/2019
10:45:46

Marca: MILAN 
 Fabricante: MILANFLEX 

 Modelo / Versão: FOCUS 
 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário alto fechado Tampo: Confeccionado em chapas de MDF 25

mm de espessura cor marfim em ambas as faces. O tampo é encabeçado através de fita de bordo 2,5mm de
espessura produzida em Poliestireno, aplicadas com adesivo Hot Melt, suas arestas recebem acabamento com
raio ergonômico de 2,5mm, seguindo normas ABNT. Portas: Confeccionadas em chapas de MDF 18 mm de
espessura cor marfim em ambas as faces. O tampo é encabeçado através de fita de bordo 2,5mm de espessura
produzida em Poliestireno, aplicadas com adesivo Hot Melt, suas arestas recebem acabamento com raio
ergonômico de 2,5mm, seguindo normas ABNT, com 03 dobradiças (cada porta) com abertura de 270º. Na porta
direita está alocada a fechadura travamento simultâneo cremona. Puxadores: Confeccionados em alumínio tipo
alça. Prateleira: Confeccionada em chapas de madeira MDF BP 18 revestida em ambas as partes em laminado
melaminico na cor preta. Regulagem de altura de cinco em cinco cm, sustentada por pinos em aço. São
encabeçadas através de fita de bordo 1 mm de espessura produzida em Poliestireno, aplicadas com adesivo Hot
Melt, suas arestas recebem acabamento com raio ergonômico de 1mm. Corpo: em MDF 18 mm espessura
revestidos em ambas as faces em laminado melaminico marfim, encabeçadas através de fita de bordo 1 mm de
espessura produzida em poliestireno, aplicadas com adesivo Hot Melt, suas arestas recebem acabamento com
raio ergonômico de 1mm.Montagem efetuada com acessório fornecidos, cavilhas pinus, parafuso haste minifix
em aço. Fundo: Confeccionado em chapas de MDF 15 mm de espessura cor marfim em ambas as faces revestido
em laminado melaminico na cor preta. O tampo é encabeçado através de fita de bordo 2,5mm de espessura
produzida em Poliestireno, aplicadas com adesivo Hot Melt, suas arestas recebem acabamento com raio
ergonômico de 2,5mm, seguindo normas ABNT. Requadro metálico: Produzidos com tubo de aço SAE 1010/1020
20x20x0,90 seção quadrada, solda pelo processo MIG, tratamento anticorrosivo com pintura na cor preta,
sapatas niveladoras de altura. Medidas: 1600x 800 x 480

24.448.968/0001-43 A DE ARAUJO
BEZERRA
EIRELI

Sim Sim 30 R$ 1.520,5000 R$ 45.615,0000 06/03/2019
22:43:35

Marca: JDMOVEIS 
 Fabricante: A DE ARAUJO BEZERRA EIRELI 

 Modelo / Versão: Armário alto fechado 
 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tampo: Confeccionado em chapas de MDF 25 mm de espessura

cor marfim em ambas as faces. O tampo é encabeçado através de fita de bordo 2,5mm de espessura produzida
em Poliestireno, aplicadas com adesivo Hot Melt, suas arestas recebem acabamento com raio ergonômico de
2,5mm, seguindo normas ABNT. Portas: Confeccionadas em chapas de MDF 18 mm de espessura cor marfim em
ambas as faces. O tampo é encabeçado através de fita de bordo 2,5mm de espessura produzida em Poliestireno,
aplicadas com adesivo Hot Melt, suas arestas recebem acabamento com raio ergonômico de 2,5mm, seguindo
normas ABNT, com 03 dobradiças (cada porta) com abertura de 270o. Na porta direita está alocada a fechadura
travamento simultâneo cremona. Puxadores: Confeccionados em alumínio tipo alça. Prateleira: Confeccionada
em chapas de madeira MDF BP 18 revestida em ambas as partes em laminado melaminico na cor preta.
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Regulagem de altura de cinco em cinco cm, sustentada por pinos em aço. São encabeçadas através de fita de
bordo 1 mm de espessura produzida em Poliestireno, aplicadas com adesivo Hot Melt, suas arestas recebem
acabamento com raio ergonômico de 1mm. Corpo: em MDF 18 mm espessura revestidos em ambas as faces em
laminado melaminico marfim, encabeçadas através de fita de bordo 1 mm de espessura produzida em
poliestireno, aplicadas com adesivo Hot Melt, suas arestas recebem acabamento com raio ergonômico de
1mm.Montagem efetuada com acessório fornecidos, cavilhas pinus, parafuso haste minifix em aço. Fundo:
Confeccionado em chapas de MDF 15 mm de espessura cor marfim em ambas as faces revestido emlaminado
melaminico na cor preta. O tampo é encabeçado através de fita de bordo 2,5mm de espessura produzida em
Poliestireno, aplicadas com adesivo Hot Melt, suas arestas recebem acabamento com raio ergonômico de 2,5mm,
seguindo normas ABNT. Requadro metálico: Produzidos com tubo de aço SAE 1010/1020 20x20x0,90 seção
quadrada, solda pelo processo MIG, tratamento anticorrosivo com pintura na cor preta, sapatas niveladoras de
altura. Medidas: 1600x 800 x 480

09.258.263/0001-70 OFFICE MAX
INDUSTRIA E
COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI

Sim Não 30 R$ 1.520,5000 R$ 45.615,0000 07/03/2019
08:29:30

Marca: ITALIA 
 Fabricante: OFFICE MAX 

 Modelo / Versão: TECH 
 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário alto fechado Tampo: Confeccionado em chapas de MDF 25

mm de espessura cor marfim em ambas as faces. O tampo é encabeçado através de fita de bordo 2,5mm de
espessura produzida em Poliestireno, aplicadas com adesivo Hot Melt, suas arestas recebem acabamento com
raio ergonômico de 2,5mm, seguindo normas ABNT. Portas: Confeccionadas em chapas de MDF 18 mm de
espessura cor marfim em ambas as faces. O tampo é encabeçado através de fita de bordo 2,5mm de espessura
produzida em Poliestireno, aplicadas com adesivo Hot Melt, suas arestas recebem acabamento com raio
ergonômico de 2,5mm, seguindo normas ABNT, com 03 dobradiças (cada porta) com abertura de 270º. Na porta
direita está alocada a fechadura travamento simultâneo cremona. Puxadores: Confeccionados em alumínio tipo
alça. Prateleira: Confeccionada em chapas de madeira MDF BP 18 revestida em ambas as partes em laminado
melaminico na cor preta. Regulagem de altura de cinco em cinco cm, sustentada por pinos em aço. São
encabeçadas através de fita de bordo 1 mm de espessura produzida em Poliestireno, aplicadas com adesivo Hot
Melt, suas arestas recebem acabamento com raio ergonômico de 1mm. Corpo: em MDF 18 mm espessura
revestidos em ambas as faces em laminado melaminico marfim, encabeçadas através de fita de bordo 1 mm de
espessura produzida em poliestireno, aplicadas com adesivo Hot Melt, suas arestas recebem acabamento com
raio ergonômico de 1mm.Montagem efetuada com acessório fornecidos, cavilhas pinus, parafuso haste minifix
em aço. Fundo: Confeccionado em chapas de MDF 15 mm de espessura cor marfim em ambas as faces revestido
em aminado melaminico na cor preta. O tampo é encabeçado através de fita de bordo 2,5mm de espessura
produzida em Poliestireno, aplicadas com adesivo Hot Melt, suas arestas recebem acabamento com raio
ergonômico de 2,5mm, seguindo normas ABNT. Requadro metálico: Produzidos com tubo de aço SAE 1010/1020
20x20x0,90 seção quadrada, solda pelo processo MIG, tratamento anticorrosivo com pintura na cor preta,
sapatas niveladoras de altura. Medidas: 1600x 800 x 480 VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS GARANTIA: 5
ANOS

08.335.746/0001-68 ZAAT
COMERCIO DE
MOVEIS LTDA

Sim Sim 30 R$ 1.520,5000 R$ 45.615,0000 07/03/2019
13:34:19

Marca: zaat 
 Fabricante: zaat 

 Modelo / Versão: zt 12 
 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário alto fechado Tampo: Confeccionado em chapas de MDF 25

mm de espessura cor marfim em ambas as faces. O tampo é encabeçado através de fita de bordo 2,5mm de
espessura produzida em Poliestireno, aplicadas com adesivo Hot Melt, suas arestas recebem acabamento com
raio ergonômico de 2,5mm, seguindo normas ABNT. Portas: Confeccionadas em chapas de MDF 18 mm de
espessura cor marfim em ambas as faces. O tampo é encabeçado através de fita de bordo 2,5mm de espessura
produzida em Poliestireno, aplicadas com adesivo Hot Melt, suas arestas recebem acabamento com raio
ergonômico de 2,5mm, seguindo normas ABNT, com 03 dobradiças (cada porta) com abertura de 270º. Na porta
direita está alocada a fechadura travamento simultâneo cremona. Puxadores: Confeccionados em alumínio tipo
alça. Prateleira: Confeccionada em chapas de madeira MDF BP 18 revestida em ambas as partes em laminado
melaminico na cor preta. Regulagem de altura de cinco em cinco cm, sustentada por pinos em aço. São
encabeçadas através de fita de bordo 1 mm de espessura produzida em Poliestireno, aplicadas com adesivo Hot
Melt, suas arestas recebem acabamento com raio ergonômico de 1mm. Corpo: em MDF 18 mm espessura
revestidos em ambas as faces em laminado melaminico marfim, encabeçadas através de fita de bordo 1 mm de
espessura produzida em poliestireno, aplicadas com adesivo Hot Melt, suas arestas recebem acabamento com
raio ergonômico de 1mm.Montagem efetuada com acessório fornecidos, cavilhas pinus, parafuso haste minifix
em aço. Fundo: Confeccionado em chapas de MDF 15 mm de espessura cor marfim em ambas as faces revestido
em laminado melaminico na cor preta. O tampo é encabeçado através de fita de bordo 2,5mm de espessura
produzida em Poliestireno, aplicadas com adesivo Hot Melt, suas arestas recebem acabamento com raio
ergonômico de 2,5mm, seguindo normas ABNT. Requadro metálico: Produzidos com tubo de aço SAE 1010/1020
20x20x0,90 seção quadrada, solda pelo processo MIG, tratamento anticorrosivo com pintura na cor preta,
sapatas niveladoras de altura. Medidas: 1600x 800 x 480

02.604.236/0001-62 LAYOUT
MOVEIS PARA
ESCRITORIO
LTDA

Não Não 30 R$ 1.520,5000 R$ 45.615,0000 08/03/2019
07:10:32

Marca: Layout 
 Fabricante: Layout 

 Modelo / Versão: AA2P 
 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário alto fechado Tampo: Confeccionado em chapas de MDF 25

mm de espessura cor marfim em ambas as faces. O tampo é encabeçado através de fita de bordo 2,5mm de
espessura produzida em Poliestireno, aplicadas com adesivo Hot Melt, suas arestas recebem acabamento com
raio ergonômico de 2,5mm, seguindo normas ABNT. Portas: Confeccionadas em chapas de MDF 18 mm de
espessura cor marfim em ambas as faces. O tampo é encabeçado através de fita de bordo 2,5mm de espessura
produzida em Poliestireno, aplicadas com adesivo Hot Melt, suas arestas recebem acabamento com raio
ergonômico de 2,5mm, seguindo normas ABNT, com 03 dobradiças (cada porta) com abertura de 270º. Na porta
direita está alocada a fechadura travamento simultâneo cremona. Puxadores: Confeccionados em alumínio tipo
alça. Prateleira: Confeccionada em chapas de madeira MDF BP 18 revestida em ambas as partes em laminado
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melaminico na cor preta. Regulagem de altura de cinco em cinco cm, sustentada por pinos em aço. São
encabeçadas através de fita de bordo 1 mm de espessura produzida em Poliestireno, aplicadas com adesivo Hot
Melt, suas arestas recebem acabamento com raio ergonômico de 1mm. Corpo: em MDF 18 mm espessura
revestidos em ambas as faces em laminado melaminico marfim, encabeçadas através de fita de bordo 1 mm de
espessura produzida em poliestireno, aplicadas com adesivo Hot Melt, suas arestas recebem acabamento com
raio ergonômico de 1mm.Montagem efetuada com acessório fornecidos, cavilhas pinus, parafuso haste minifix
em aço. Fundo: Confeccionado em chapas de MDF 15 mm de espessura cor marfim em ambas as faces revestido
em laminado melaminico na cor preta. O tampo é encabeçado através de fita de bordo 2,5mm de espessura
produzida em Poliestireno, aplicadas com adesivo Hot Melt, suas arestas recebem acabamento com raio
ergonômico de 2,5mm, seguindo normas ABNT. Requadro metálico: Produzidos com tubo de aço SAE 1010/1020
20x20x0,90 seção quadrada, solda pelo processo MIG, tratamento anticorrosivo com pintura na cor preta,
sapatas niveladoras de altura. Medidas: 1600x 800 x 480

09.211.711/0001-80 CENTRAL
MOVEIS PARA
ESCRITORIO
LTDA

Não Não 30 R$ 1.520,5000 R$ 45.615,0000 08/03/2019
09:21:04

Marca: USE MOVEIS 
 Fabricante: USE MOVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA 

 Modelo / Versão: RAVENA 
 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário Alto 800X480X1600

00.616.615/0001-47 FUTURA
INTERIORES E
MOBILIARIO
PANORAMICO
LTDA

Sim Sim 30 R$ 1.520,5000 R$ 45.615,0000 08/03/2019
12:51:00

Marca: Futura 
 Fabricante: rudnick 

 Modelo / Versão: Ar.A 
 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário alto fechado Tampo: Confeccionado em chapas de MDF 25

mm de espessura cor marfim em ambas as faces. O tampo é encabeçado através de fita de bordo 2,5mm de
espessura produzida em Poliestireno, aplicadas com adesivo Hot Melt, suas arestas recebem acabamento com
raio ergonômico de 2,5mm, seguindo normas ABNT. Portas: Confeccionadas em chapas de MDF 18 mm de
espessura cor marfim em ambas as faces. O tampo é encabeçado através de fita de bordo 2,5mm de espessura
produzida em Poliestireno, aplicadas com adesivo Hot Melt, suas arestas recebem acabamento com raio
ergonômico de 2,5mm, seguindo normas ABNT, com 03 dobradiças (cada porta) com abertura de 270º. Na porta
direita está alocada a fechadura travamento simultâneo cremona. Puxadores: Confeccionados em alumínio tipo
alça. Prateleira: Confeccionada em chapas de madeira MDF BP 18 revestida em ambas as partes em laminado
melaminico na cor preta. Regulagem de altura de cinco em cinco cm, sustentada por pinos em aço. São
encabeçadas através de fita de bordo 1 mm de espessura produzida em Poliestireno, aplicadas com adesivo Hot
Melt, suas arestas recebem acabamento com raio ergonômico de 1mm. Corpo: em MDF 18 mm espessura
revestidos em ambas as faces em laminado melaminico marfim, encabeçadas através de fita de bordo 1 mm de
espessura produzida em poliestireno, aplicadas com adesivo Hot Melt, suas arestas recebem acabamento com
raio ergonômico de 1mm.Montagem efetuada com acessório fornecidos, cavilhas pinus, parafuso haste minifix
em aço. Fundo: Confeccionado em chapas de MDF 15 mm de espessura cor marfim em ambas as faces revestido
em laminado melaminico na cor preta. O tampo é encabeçado através de fita de bordo 2,5mm de espessura
produzida em Poliestireno, aplicadas com adesivo Hot Melt, suas arestas recebem acabamento com raio
ergonômico de 2,5mm, seguindo normas ABNT. Requadro metálico: Produzidos com tubo de aço SAE 1010/1020
20x20x0,90 seção quadrada, solda pelo processo MIG, tratamento anticorrosivo com pintura na cor preta,
sapatas niveladoras de altura. Medidas: 1600x 800 x 480

12.500.834/0001-45 JR COMERCIOS
E VIDROS LTDA

Sim Sim 30 R$ 2.000,0000 R$ 60.000,0000 06/03/2019
11:12:08

Marca: JR 
 Fabricante: JR 

 Modelo / Versão: ARMARIO 
 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário alto fechado Tampo: Confeccionado em chapas de MDF 25

mm de espessura cor marfim em ambas as faces. O tampo é encabeçado através de fita de bordo 2,5mm de
espessura produzida em Poliestireno, aplicadas com adesivo Hot Melt, suas arestas recebem acabamento com
raio ergonômico de 2,5mm, seguindo normas ABNT. Portas: Confeccionadas em chapas de MDF 18 mm de
espessura cor marfim em ambas as faces. O tampo é encabeçado através de fita de bordo 2,5mm de espessura
produzida em Poliestireno, aplicadas com adesivo Hot Melt, suas arestas recebem acabamento com raio
ergonômico de 2,5mm, seguindo normas ABNT, com 03 dobradiças (cada porta) com abertura de 270º. Na porta
direita está alocada a fechadura travamento simultâneo cremona. Puxadores: Confeccionados em alumínio tipo
alça. Prateleira: Confeccionada em chapas de madeira MDF BP 18 revestida em ambas as partes em laminado
melaminico na cor preta. Regulagem de altura de cinco em cinco cm, sustentada por pinos em aço. São
encabeçadas através de fita de bordo 1 mm de espessura produzida em Poliestireno, aplicadas com adesivo Hot
Melt, suas arestas recebem acabamento com raio ergonômico de 1mm. Corpo: em MDF 18 mm espessura
revestidos em ambas as faces em laminado melaminico marfim, encabeçadas através de fita de bordo 1 mm de
espessura produzida em poliestireno, aplicadas com adesivo Hot Melt, suas arestas recebem acabamento com
raio ergonômico de 1mm.Montagem efetuada com acessório fornecidos, cavilhas pinus, parafuso haste minifix
em aço. Fundo: Confeccionado em chapas de MDF 15 mm de espessura cor marfim em ambas as faces revestido
em laminado melaminico na cor preta. O tampo é encabeçado através de fita de bordo 2,5mm de espessura
produzida em Poliestireno, aplicadas com adesivo Hot Melt, suas arestas recebem acabamento com raio
ergonômico de 2,5mm, seguindo normas ABNT. Requadro metálico: Produzidos com tubo de aço SAE 1010/1020
20x20x0,90 seção quadrada, solda pelo processo MIG, tratamento anticorrosivo com pintura na cor preta,
sapatas niveladoras de altura. Medidas: 1600x 800 x 480

04.869.711/0001-58 FLEXIBASE
INDUSTRIA E
COMERCIO DE
MOVEIS,
IMPORTACAO E

Não Não 30 R$ 2.429,0000 R$ 72.870,0000 06/03/2019
14:26:10

Marca: FLEXIBASE 
 Fabricante: FLEXIBASE 

 Modelo / Versão: URÂNIO 
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Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO ALTO FECHADO: Tampo: Confeccionado em chapas de
MDF 25 mm de espessura cor marfim em ambas as faces. O tampo é encabeçado através de fita de bordo
2,5mm de espessura produzida em Poliestireno, aplicadas com adesivo Hot Melt, suas arestas recebem
acabamento com raio ergonômico de 2,5mm, seguindo normas ABNT. Portas: Confeccionadas em chapas de MDF
18 mm de espessura cor marfim em ambas as faces. O tampo é encabeçado através de fita de bordo 2,5mm de
espessura produzida em Poliestireno, aplicadas com adesivo Hot Melt, suas arestas recebem acabamento com
raio ergonômico de 2,5mm, seguindo normas ABNT, com 03 dobradiças (cada porta) com abertura de 270º. Na
porta direita está alocada a fechadura travamento simultâneo cremona. Puxadores: Confeccionados em alumínio
tipo alça. Prateleira: Confeccionada em chapas de madeira MDF BP 18 revestida em ambas as partes em
laminado melaminico na cor preta. Regulagem de altura de cinco em cinco cm, sustentada por pinos em aço. São
encabeçadas através de fita de bordo 1 mm de espessura produzida em Poliestireno, aplicadas com adesivo Hot
Melt, suas arestas recebem acabamento com raio ergonômico de 1mm. Corpo: em MDF 18 mm espessura
revestidos em ambas as faces em laminado melaminico marfim, encabeçadas através de fita de bordo 1 mm de
espessura produzida em poliestireno, aplicadas com adesivo Hot Melt, suas arestas recebem acabamento com
raio ergonômico de 1mm.Montagem efetuada com acessório fornecidos, cavilhas pinus, parafuso haste minifix
em aço. Fundo: Confeccionado em chapas de MDF 15 mm de espessura cor marfim em ambas as faces revestido
em laminado melaminico na cor preta. O tampo é encabeçado através de fita de bordo 2,5mm de espessura
produzida em Poliestireno, aplicadas com adesivo Hot Melt, suas arestas recebem acabamento com raio
ergonômico de 2,5mm, seguindo normas ABNT. Requadro metálico: Produzidos com tubo de aço SAE 1010/1020
20x20x0,90 seção quadrada, solda pelo processo MIG, tratamento anticorrosivo com pintura na cor preta,
sapatas niveladoras de altura. Medidas: 1600x 800 x 480.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 2.429,0000 04.869.711/0001-58 08/03/2019 14:04:00:133
R$ 2.000,0000 12.500.834/0001-45 08/03/2019 14:04:00:133
R$ 1.520,5000 86.729.324/0002-61 08/03/2019 14:04:00:133
R$ 1.520,5000 02.925.815/0001-07 08/03/2019 14:04:00:133
R$ 1.520,5000 27.589.698/0001-89 08/03/2019 14:04:00:133
R$ 1.520,5000 08.893.146/0001-15 08/03/2019 14:04:00:133
R$ 1.520,5000 24.448.968/0001-43 08/03/2019 14:04:00:133
R$ 1.520,5000 09.258.263/0001-70 08/03/2019 14:04:00:133
R$ 1.520,5000 08.335.746/0001-68 08/03/2019 14:04:00:133
R$ 1.520,5000 00.616.615/0001-47 08/03/2019 14:04:00:133
R$ 1.520,5000 09.211.711/0001-80 08/03/2019 14:04:00:133
R$ 1.520,5000 02.604.236/0001-62 08/03/2019 14:04:00:133
R$ 1.520,0000 04.491.989/0001-34 08/03/2019 14:04:00:133
R$ 1.520,0000 21.306.287/0001-52 08/03/2019 14:04:00:133
R$ 1.520,0000 32.918.377/0001-10 08/03/2019 14:04:00:133
R$ 1.520,0000 94.622.230/0001-36 08/03/2019 14:04:00:133
R$ 1.520,0000 90.051.160/0001-52 08/03/2019 14:04:00:133
R$ 1.000,0000 29.376.056/0001-27 08/03/2019 14:04:00:133
R$ 1.260,0000 90.051.160/0001-52 08/03/2019 15:11:48:517
R$ 1.321,0000 04.869.711/0001-58 08/03/2019 15:14:12:777
R$ 1.001,0000 09.258.263/0001-70 08/03/2019 15:15:51:097
R$ 1.100,0000 21.306.287/0001-52 08/03/2019 15:18:03:650
R$ 1.001,0000 21.306.287/0001-52 08/03/2019 15:19:25:140
R$ 1.500,0000 09.211.711/0001-80 08/03/2019 15:21:50:040
R$ 995,0000 94.622.230/0001-36 08/03/2019 15:23:34:800
R$ 990,0000 29.376.056/0001-27 08/03/2019 15:24:27:973

R$ 1.200,0000 24.448.968/0001-43 08/03/2019 15:24:36:067
R$ 800,0000 08.335.746/0001-68 08/03/2019 15:24:52:227

R$ 1.180,0000 24.448.968/0001-43 08/03/2019 15:25:33:837
R$ 795,0000 94.622.230/0001-36 08/03/2019 15:26:31:920

R$ 1.161,0000 02.925.815/0001-07 08/03/2019 15:26:45:983
R$ 900,0000 04.491.989/0001-34 08/03/2019 15:27:49:877
R$ 700,0000 94.622.230/0001-36 08/03/2019 15:30:15:717
R$ 645,0000 94.622.230/0001-36 08/03/2019 15:31:06:280
R$ 984,0000 86.729.324/0002-61 08/03/2019 15:32:26:070
R$ 850,0000 02.604.236/0001-62 08/03/2019 15:37:39:230
R$ 670,0000 21.306.287/0001-52 08/03/2019 15:39:05:610

R$ 1.216,4000 00.616.615/0001-47 08/03/2019 15:40:47:477
R$ 800,0000 27.589.698/0001-89 08/03/2019 15:41:12:573
R$ 875,0000 09.258.263/0001-70 08/03/2019 15:44:37:040
R$ 750,0000 09.258.263/0001-70 08/03/2019 15:45:42:183
R$ 972,9600 29.376.056/0001-27 08/03/2019 15:50:03:577
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R$ 700,0000 09.258.263/0001-70 08/03/2019 15:50:50:690
R$ 880,0000 04.491.989/0001-34 08/03/2019 15:59:44:680
R$ 870,0000 04.491.989/0001-34 08/03/2019 16:01:34:203

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ Data/Hora Inicial
Desempate

Data/Hora Final
Desempate Situação do Lance Valor do

Lance
08.335.746/0001-

68 15/03/2019 16:04:27:790 15/03/2019 16:09:27:790 Tempo para envio de lance
expirou -

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aberto 08/03/2019
15:09:15 Item aberto.

Iminência de
Encerramento

08/03/2019
15:22:44 Batida iminente. Data/hora iminência: 08/03/2019 15:52:44.

Aguardando
Convocação
ME/EPP

08/03/2019
16:01:41 Aguardando convocação ME/EPP

Início do
desempate

08/03/2019
16:42:46 Item está em 1º desempate, aguardando lance.

Encerramento
do
desempate

08/03/2019
16:47:48

Item teve o 1º desempate ME/EPP encerrado às 16:47:46 de 08/03/2019. O tempo expirou e o
lance não foi enviado pelo fornecedor ZAAT COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF:
08335746000168

Encerrado 08/03/2019
16:47:48 Item encerrado

Recusa 15/03/2019
15:06:43

Recusa da proposta. Fornecedor: OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI,
CNPJ/CPF: 09.258.263/0001-70, pelo melhor lance de R$ 700,0000. Motivo: Descumprimento do
Item 13.1.1 do Termo de Referência - Declaração de garantia indicando a empresa/representante
no Distrito Federal apta a prestar serviços.

Volta de Fase 15/03/2019
16:04:26 Item retornou para a fase de desempate ME/EPP.

Início do
desempate

15/03/2019
16:04:27 Item está em 1º desempate, aguardando lance.

Encerramento
do
desempate

15/03/2019
16:10:30

Item teve o 1º desempate ME/EPP encerrado às 16:09:27 de 15/03/2019. O tempo expirou e o
lance não foi enviado pelo fornecedor ZAAT COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF:
08335746000168

Encerrado 15/03/2019
16:10:30 Item encerrado

Aceite 27/03/2019
14:46:25

Aceite individual da proposta. Fornecedor: TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,
CNPJ/CPF: 21.306.287/0001-52, pelo melhor lance de R$ 670,0000.

Habilitado 27/03/2019
15:30:31

Habilitação individual da proposta. Fornecedor: TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,
CNPJ/CPF: 21.306.287/0001-52, pelo melhor lance de R$ 670,0000.

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

 
Item: 3 - GRUPO 1 - MESA ESCRITÓRIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                  (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF Fornecedor Porte 
 ME/EPP

Declaração 
 ME/EPP/COOP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
04.869.711/0001-58 FLEXIBASE

INDUSTRIA E
COMERCIO DE
MOVEIS,
IMPORTACAO E

Não Não 20 R$ 716,0000 R$ 14.320,0000 06/03/2019
14:26:10

Marca: FLEXIBASE 
 Fabricante: FLEXIBASE 

 Modelo / Versão: URÂNIO 
 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE REUNIÃO REDONDA Tampo: Confeccionado em chapas

de MDF 25 mm de espessura cor marfim em ambas as faces. O tampo é encabeçado através de fita de bordo
2,5mm de espessura produzida em Poliestireno, aplicadas com adesivo Hot Melt, suas arestas recebem
acabamento com raio ergonômico de 2,5mm, seguindo normas ABNT. Estrutura: Tubo central confeccionado em
aço com 60 mm de diâmetro, parte superior em chapas de aço medindo 20 x 30 mm para fixação ao tampo,
tendo em sua parte inferior 05 hastes dotada de sapata niveladora com parafuso de aço ¼ acabamento
polipropileno injetada. Medindo: 1200 diâmetros x 740 mm altura.

90.051.160/0001-52 BORTOLINI
INDUSTRIA DE
MOVEIS LTDA

Não Não 20 R$ 880,0000 R$ 17.600,0000 06/03/2019
08:56:29

Marca: Bortolini 
 Fabricante: Bortolini Indústria de Móveis Ltda 

 Modelo / Versão: MRC 2120 
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Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de reunião redonda. Tampo: Confeccionado em chapas de
MDF 25 mm de espessura cor marfim em ambas as faces. O tampo é encabeçado através de fita de bordo
2,5mm de espessura produzida em Poliestireno, aplicadas com adesivo Hot Melt, suas arestas recebem
acabamento com raio ergonômico de 2,5mm, seguindo normas ABNT. Estrutura: Tubo central confeccionado em
aço com 60 mm de diâmetro, parte superior em chapas de aço medindo 20 x 30 mm para fixação ao tampo,
tendo em sua parte inferior 05 hastes dotada de sapata niveladora com parafuso de aço ¼ acabamento
polipropileno injetada. Medindo: 1200 diâmetro x 740 mm altura.

32.918.377/0001-10 BRADIV
INDUSTRIA E
COMERCIO
LTDA

Não Não 20 R$ 880,0000 R$ 17.600,0000 07/03/2019
10:26:09

Marca: Bradiv 
 Fabricante: Bradiv Ind. Com. Ltda 

 Modelo / Versão: Mesa de reunião redonda 
 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de reunião redonda Tampo: Confeccionado em chapas de

MDF 25 mm de espessura cor marfim em ambas as faces. O tampo é encabeçado através de fita de bordo
2,5mm de espessura produzida em Poliestireno, aplicadas com adesivo Hot Melt, suas arestas recebem
acabamento com raio ergonômico de 2,5mm, seguindo normas ABNT. Estrutura: Tubo central confeccionado em
aço com 60 mm de diâmetro, parte superior em chapas de aço medindo 20 x 30 mm para fixação ao tampo,
tendo em sua parte inferior 05 hastes dotada de sapata niveladora com parafuso de aço ¼ acabamento
polipropileno injetada. Medindo: 1200 diâmetros x 740 mm altura.

04.491.989/0001-34 UNIVERSAL
OFFICE LTDA

Sim Sim 20 R$ 880,0000 R$ 17.600,0000 07/03/2019
11:40:29

Marca: Universal Office 
 Fabricante: Universal Office 

 Modelo / Versão: Attractive 
 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de reunião redonda Tampo: Confeccionado em chapas de

MDF 25 mm de espessura cor marfim em ambas as faces. O tampo é encabeçado através de fita de bordo
2,5mm de espessura produzida em Poliestireno, aplicadas com adesivo Hot Melt, suas arestas recebem
acabamento com raio ergonômico de 2,5mm, seguindo normas ABNT. Estrutura: Tubo central confeccionado em
aço com 60 mm de diâmetro, parte superior em chapas de aço medindo 20 x 30 mm para fixação ao tampo,
tendo em sua parte inferior 05 hastes dotada de sapata niveladora com parafuso de aço ¼ acabamento
polipropileno injetada. Medindo: 1200 diâmetros x 740 mm altura. VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS
GARANTIA : 05 ANOS ENTREGA: 20 DIAS PROCEDÊNCIA: NACIONAL

94.622.230/0001-36 ROAL
INDUSTRIA
METALURGICA
LTDA

Não Não 20 R$ 880,0000 R$ 17.600,0000 07/03/2019
16:16:24

Marca: ROAL 
 Fabricante: ROAL 

 Modelo / Versão: viena 
 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de reunião redonda Tampo: Confeccionado em chapas de

MDF 25 mm de espessura cor marfim em ambas as faces. O tampo é encabeçado através de fita de bordo
2,5mm de espessura produzida em Poliestireno, aplicadas com adesivo Hot Melt, suas arestas recebem
acabamento com raio ergonômico de 2,5mm, seguindo normas ABNT. Estrutura: Tubo central confeccionado em
aço com 60 mm de diâmetro, parte superior em chapas de aço medindo 20 x 30 mm para fixação ao tampo,
tendo em sua parte inferior 05 hastes dotada de sapata niveladora com parafuso de aço ¼ acabamento
polipropileno injetada. Medindo: 1200 diâmetros x 740 mm altura.O prazo de validade da proposta de preços
será 120 dias. Nossos produtos atendem rigorosamente as especificações do edital. Declaramos que estamos de
acordo e temos pleno conhecimento do Edital. Nos preços, estão inclusas todas as despesas como frete,
impostos e demais encargos. Fabricação nacional. Garantia 5 anos

21.306.287/0001-52 TECNO2000
INDUSTRIA E
COMERCIO
LTDA

Não Não 20 R$ 880,0000 R$ 17.600,0000 07/03/2019
17:34:03

Marca: TECNO2000 
 Fabricante: TECNO2000 

 Modelo / Versão: BREMEN 
 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: De acordo com edital e anexos. Termos de habilitação cumpridos.

800 x 480 03 20 Mesa de reunião redonda Tampo: Confeccionado em chapas de MDF 25 mm de espessura cor
marfim em ambas as faces. O tampo é encabeçado através de fita de bordo 2,5mm de espessura produzida em
Poliestireno, aplicadas com adesivo Hot Melt, suas arestas recebem acabamento com raio ergonômico de 2,5mm,
seguindo normas ABNT. Estrutura: Tubo central confeccionado em aço com 60 mm de diâmetro, parte superior
em chapas de aço medindo 20 x 30 mm para fixação ao tampo, tendo em sua parte inferior 05 hastes dotada de
sapata niveladora com parafuso de aço ¼ acabamento polipropileno injetada. Medindo: 1200 diâmetros x 740
mm altura.

02.925.815/0001-07 MAGALHAES E
MAGALHAES
COMERCIO DE
MOVEIS LTDA

Sim Sim 20 R$ 880,3300 R$ 17.606,6000 25/02/2019
11:53:08

Marca: Motiva 
 Fabricante: Motiva 

 Modelo / Versão: Certificata 
 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA ESCRITÓRIO

27.589.698/0001-89 WOOD CENTER
COMERCIO -
EIRELI

Sim Sim 20 R$ 880,3300 R$ 17.606,6000 01/03/2019
14:27:13

Marca: MODILAC 
 Fabricante: MODILAC 

 Modelo / Versão: ET 102X 
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Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de reunião redonda Tampo: Confeccionado em chapas de
MDF 25 mm de espessura cor marfim em ambas as faces. O tampo é encabeçado através de fita de bordo
2,5mm de espessura produzida em Poliestireno, aplicadas com adesivo Hot Melt, suas arestas recebem
acabamento com raio ergonômico de 2,5mm, seguindo normas ABNT. Estrutura: Tubo central confeccionado em
aço com 60 mm de diâmetro, parte superior em chapas de aço medindo 20 x 30 mm para fixação ao tampo,
tendo em sua parte inferior 05 hastes dotada de sapata niveladora com parafuso de aço ¼ acabamento
polipropileno injetada. Medindo: 1200 diâmetros x 740 mm altura.

08.893.146/0001-15 BASIC
CONSTRUCOES
LTDA

Sim Sim 20 R$ 880,3300 R$ 17.606,6000 03/03/2019
11:07:07

Marca: Basic 
 Fabricante: Basic 

 Modelo / Versão: MRR-1 
 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA ESCRITÓRIO. Mesa de reunião redonda. Confeccionado em

chapas de MDF 25 mm de espessura cor marfim em ambas as faces. O tampo é encabeçado através de fita de
bordo 2,5mm de espessura produzida em Poliestireno, aplicadas com adesivo Hot Melt, suas arestas recebem
acabamento com raio ergonômico de 2,5mm, seguindo normas ABNT.

86.729.324/0002-61 MILANFLEX
INDUSTRIA E
COMERCIO DE
MOVEIS E
EQUIPAMENTOS

Não Não 20 R$ 880,3300 R$ 17.606,6000 06/03/2019
10:45:46

Marca: MILAN 
 Fabricante: MILANFLEX 

 Modelo / Versão: FOCUS 
 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de reunião redonda Tampo: Confeccionado em chapas de

MDF 25 mm de espessura cor marfim em ambas as faces. O tampo é encabeçado através de fita de bordo
2,5mm de espessura produzida em Poliestireno, aplicadas com adesivo Hot Melt, suas arestas recebem
acabamento com raio ergonômico de 2,5mm, seguindo normas ABNT. Estrutura: Tubo central confeccionado em
aço com 60 mm de diâmetro, parte superior em chapas de aço medindo 20 x30 mm para fixação ao tampo,
tendo em sua parte inferior 05 hastes dotada de sapata niveladora com parafuso de aço ¼ acabamento
polipropileno injetada. Medindo: 1200 diâmetros x 740 mm altura.

24.448.968/0001-43 A DE ARAUJO
BEZERRA
EIRELI

Sim Sim 20 R$ 880,3300 R$ 17.606,6000 06/03/2019
22:43:35

Marca: JDMOVEIS 
 Fabricante: A DE ARAUJO BEZERRA EIRELI 

 Modelo / Versão: Mesa de reunião redonda 
 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tampo: Confeccionado em chapas de MDF 25 mm de espessura

cor marfim em ambas as faces. O tampo é encabeçado através de fita de bordo 2,5mm de espessura produzida
em Poliestireno, aplicadas com adesivo Hot Melt, suas arestas recebem acabamento com raio ergonômico de
2,5mm, seguindo normas ABNT. Estrutura: Tubo central confeccionado em aço com 60 mm de diâmetro, parte
superior em chapas de aço medindo 20 x 30 mm para fixação ao tampo, tendo em sua parte inferior 05 hastes
dotada de sapata niveladora com parafuso de aço 1&#8260;4 acabamento polipropileno injetada. Medindo: 1200
diâmetros x 740 mm altura.

09.258.263/0001-70 OFFICE MAX
INDUSTRIA E
COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI

Sim Não 20 R$ 880,3300 R$ 17.606,6000 07/03/2019
08:29:30

Marca: ITALIA 
 Fabricante: OFFICE MAX 

 Modelo / Versão: TECH 
 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de reunião redonda Tampo: Confeccionado em chapas de

MDF 25 mm de espessura cor marfim em ambas as faces. O tampo é encabeçado através de fita de bordo
2,5mm de espessura produzida em Poliestireno, aplicadas com adesivo Hot Melt, suas arestas recebem
acabamento com raio ergonômico de 2,5mm, seguindo normas ABNT. Estrutura: Tubo central confeccionado em
aço com 60 mm de diâmetro, parte superior em chapas de aço medindo 20 x 30 mm para fixação ao tampo,
tendo em sua parte inferior 05 hastes dotada de sapata niveladora com parafuso de aço ¼ acabamento
polipropileno injetada. Medindo: 1200 diâmetros x 740 mm altura. VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS
GARANTIA: 5 ANOS

08.335.746/0001-68 ZAAT
COMERCIO DE
MOVEIS LTDA

Sim Sim 20 R$ 880,3300 R$ 17.606,6000 07/03/2019
13:34:19

Marca: zaat 
 Fabricante: zaat 

 Modelo / Versão: zt34 
 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de reunião redonda Tampo: Confeccionado em chapas de

MDF 25 mm de espessura cor marfim em ambas as faces. O tampo é encabeçado através de fita de bordo
2,5mm de espessura produzida em Poliestireno, aplicadas com adesivo Hot Melt, suas arestas recebem
acabamento com raio ergonômico de 2,5mm, seguindo normas ABNT. Estrutura: Tubo central confeccionado em
aço com 60 mm de diâmetro, parte superior em chapas de aço medindo 20 x 30 mm para fixação ao tampo,
tendo em sua parte inferior 05 hastes dotada de sapata niveladora com parafuso de aço ¼ acabamento
polipropileno injetada. Medindo: 1200 diâmetros x 740 mm altura.

02.604.236/0001-62 LAYOUT
MOVEIS PARA
ESCRITORIO
LTDA

Não Não 20 R$ 880,3300 R$ 17.606,6000 08/03/2019
07:10:32

Marca: Layout 
 Fabricante: Layout 

 Modelo / Versão: MRD 
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Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de reunião redonda Tampo: Confeccionado em chapas de
MDF 25 mm de espessura cor marfim em ambas as faces. O tampo é encabeçado através de fita de bordo
2,5mm de espessura produzida em Poliestireno, aplicadas com adesivo Hot Melt, suas arestas recebem
acabamento com raio ergonômico de 2,5mm, seguindo normas ABNT. Estrutura: Tubo central confeccionado em
aço com 60 mm de diâmetro, parte superior em chapas de aço medindo 20 x 30 mm para fixação ao tampo,
tendo em sua parte inferior 05 hastes dotada de sapata niveladora com parafuso de aço ¼ acabamento

09.211.711/0001-80 CENTRAL
MOVEIS PARA
ESCRITORIO
LTDA

Não Não 20 R$ 880,3300 R$ 17.606,6000 08/03/2019
09:21:04

Marca: USE MOVEIS 
 Fabricante: USE MOVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA 

 Modelo / Versão: RAVENA 
 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de reunião redonda 1200X740

00.616.615/0001-47 FUTURA
INTERIORES E
MOBILIARIO
PANORAMICO
LTDA

Sim Sim 20 R$ 880,3300 R$ 17.606,6000 08/03/2019
12:51:00

Marca: Futura 
 Fabricante: rudnick 

 Modelo / Versão: MS.R 
 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de reunião redonda Tampo: Confeccionado em chapas de

MDF 25 mm de espessura cor marfim em ambas as faces. O tampo é encabeçado através de fita de bordo
2,5mm de espessura produzida em Poliestireno, aplicadas com adesivo Hot Melt, suas arestas recebem
acabamento com raio ergonômico de 2,5mm, seguindo normas ABNT. Estrutura: Tubo central confeccionado em
aço com 60 mm de diâmetro, parte superior em chapas de aço medindo 20 x 30 mm para fixação ao tampo,
tendo em sua parte inferior 05 hastes dotada de sapata niveladora com parafuso de aço ¼ acabamento
polipropileno injetada. Medindo: 1200 diâmetros x 740 mm altura.

12.500.834/0001-45 JR COMERCIOS
E VIDROS LTDA

Sim Sim 20 R$ 1.000,0000 R$ 20.000,0000 06/03/2019
11:12:08

Marca: JR 
 Fabricante: JR 

 Modelo / Versão: MESA 
 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de reunião redonda Tampo: Confeccionado em chapas de

MDF 25 mm de espessura cor marfim em ambas as faces. O tampo é encabeçado através de fita de bordo
2,5mm de espessura produzida em Poliestireno, aplicadas com adesivo Hot Melt, suas arestas recebem
acabamento com raio ergonômico de 2,5mm, seguindo normas ABNT. Estrutura: Tubo central confeccionado em
aço com 60 mm de diâmetro, parte superior em chapas de aço medindo 20 x 30 mm para fixação ao tampo,
tendo em sua parte inferior 05 hastes dotada de sapata niveladora com parafuso de aço ¼ acabamento
polipropileno injetada. Medindo: 1200 diâmetros x 740 mm altura.

29.376.056/0001-27 FERNANDES TI
E
ELETRONICOS
LTDA

Sim Sim 20 R$ 1.000,0000 R$ 20.000,0000 08/03/2019
11:26:27

Marca: Nelson Móveis 
 Fabricante: Nelson Móveis 

 Modelo / Versão: Mesa 
 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tampo: Confeccionado em chapas de MDF 25 mm de espessura

cor marfim em ambas as faces. O tampo é encabeçado através de fita de bordo 2,5mm de espessura produzida
em Poliestireno, aplicadas com adesivo Hot Melt, suas arestas recebem acabamento com raio ergonômico de
2,5mm, seguindo normas ABNT. Estrutura: Tubo central confeccionado em aço com 60 mm de diâmetro, parte
superior em chapas de aço medindo 20 x 30 mm para fixação ao tampo, tendo em sua parte inferior 05 hastes
dotada de sapata niveladora com parafuso de aço ¼ acabamento polipropileno injetada. Medindo: 1200
diâmetros x 740 mm altura.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 1.000,0000 12.500.834/0001-45 08/03/2019 14:04:00:133
R$ 1.000,0000 29.376.056/0001-27 08/03/2019 14:04:00:133
R$ 880,3300 08.893.146/0001-15 08/03/2019 14:04:00:133
R$ 880,3300 86.729.324/0002-61 08/03/2019 14:04:00:133
R$ 880,3300 02.925.815/0001-07 08/03/2019 14:04:00:133
R$ 880,3300 27.589.698/0001-89 08/03/2019 14:04:00:133
R$ 880,3300 24.448.968/0001-43 08/03/2019 14:04:00:133
R$ 880,3300 09.258.263/0001-70 08/03/2019 14:04:00:133
R$ 880,3300 08.335.746/0001-68 08/03/2019 14:04:00:133
R$ 880,3300 00.616.615/0001-47 08/03/2019 14:04:00:133
R$ 880,3300 09.211.711/0001-80 08/03/2019 14:04:00:133
R$ 880,3300 02.604.236/0001-62 08/03/2019 14:04:00:133
R$ 880,0000 32.918.377/0001-10 08/03/2019 14:04:00:133
R$ 880,0000 90.051.160/0001-52 08/03/2019 14:04:00:133
R$ 880,0000 04.491.989/0001-34 08/03/2019 14:04:00:133
R$ 880,0000 21.306.287/0001-52 08/03/2019 14:04:00:133
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R$ 880,0000 94.622.230/0001-36 08/03/2019 14:04:00:133
R$ 716,0000 04.869.711/0001-58 08/03/2019 14:04:00:133
R$ 879,9000 90.051.160/0001-52 08/03/2019 15:12:05:017
R$ 710,0000 29.376.056/0001-27 08/03/2019 15:15:40:580
R$ 711,0000 09.258.263/0001-70 08/03/2019 15:16:01:597
R$ 715,0000 21.306.287/0001-52 08/03/2019 15:18:14:137
R$ 700,0000 04.869.711/0001-58 08/03/2019 15:18:58:403
R$ 701,0000 21.306.287/0001-52 08/03/2019 15:19:32:453
R$ 698,0000 29.376.056/0001-27 08/03/2019 15:19:48:237
R$ 698,0000 09.258.263/0001-70 08/03/2019 15:20:39:553
R$ 800,0000 09.211.711/0001-80 08/03/2019 15:21:57:527
R$ 387,0000 04.869.711/0001-58 08/03/2019 15:22:34:403
R$ 700,0000 94.622.230/0001-36 08/03/2019 15:23:45:550
R$ 620,0000 29.376.056/0001-27 08/03/2019 15:24:00:487
R$ 850,0000 24.448.968/0001-43 08/03/2019 15:25:01:913
R$ 600,0000 08.335.746/0001-68 08/03/2019 15:25:03:523
R$ 385,0000 94.622.230/0001-36 08/03/2019 15:26:58:720
R$ 855,0000 02.925.815/0001-07 08/03/2019 15:26:58:733
R$ 450,0000 04.491.989/0001-34 08/03/2019 15:28:02:660
R$ 365,0000 94.622.230/0001-36 08/03/2019 15:30:50:297
R$ 474,0000 86.729.324/0002-61 08/03/2019 15:32:40:070
R$ 500,0000 02.604.236/0001-62 08/03/2019 15:37:45:717
R$ 450,0000 21.306.287/0001-52 08/03/2019 15:39:29:520
R$ 704,2600 00.616.615/0001-47 08/03/2019 15:41:02:603
R$ 452,0000 27.589.698/0001-89 08/03/2019 15:41:31:573
R$ 590,0000 09.258.263/0001-70 08/03/2019 15:44:25:587
R$ 550,0000 09.258.263/0001-70 08/03/2019 15:45:29:870
R$ 500,0000 09.258.263/0001-70 08/03/2019 15:48:35:103
R$ 563,2200 29.376.056/0001-27 08/03/2019 15:50:22:953
R$ 450,0000 09.258.263/0001-70 08/03/2019 15:51:08:677
R$ 420,0000 09.258.263/0001-70 08/03/2019 15:52:45:590
R$ 430,0000 04.491.989/0001-34 08/03/2019 15:59:57:337

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ Data/Hora Inicial
Desempate

Data/Hora Final
Desempate Situação do Lance Valor do

Lance
08.335.746/0001-

68 15/03/2019 16:04:27:790 15/03/2019 16:09:27:790 Tempo para envio de lance
expirou -

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aberto 08/03/2019
15:09:15 Item aberto.

Iminência de
Encerramento

08/03/2019
15:22:44 Batida iminente. Data/hora iminência: 08/03/2019 15:52:44.

Aguardando
Convocação
ME/EPP

08/03/2019
16:01:41 Aguardando convocação ME/EPP

Início do
desempate

08/03/2019
16:42:46 Item está em 1º desempate, aguardando lance.

Encerramento
do
desempate

08/03/2019
16:47:48

Item teve o 1º desempate ME/EPP encerrado às 16:47:46 de 08/03/2019. O tempo expirou e o
lance não foi enviado pelo fornecedor ZAAT COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF:
08335746000168

Encerrado 08/03/2019
16:47:48 Item encerrado

Recusa 15/03/2019
15:06:43

Recusa da proposta. Fornecedor: OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI,
CNPJ/CPF: 09.258.263/0001-70, pelo melhor lance de R$ 420,0000. Motivo: Descumprimento do
Item 13.1.1 do Termo de Referência - Declaração de garantia indicando a empresa/representante
no Distrito Federal apta a prestar serviços.

Volta de Fase 15/03/2019
16:04:26 Item retornou para a fase de desempate ME/EPP.

Início do
desempate

15/03/2019
16:04:27 Item está em 1º desempate, aguardando lance.

Encerramento
do

15/03/2019
16:10:30

Item teve o 1º desempate ME/EPP encerrado às 16:09:27 de 15/03/2019. O tempo expirou e o
lance não foi enviado pelo fornecedor ZAAT COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF:



27/03/2019 COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

https://www.comprasnet.gov.br/seguro/indexgov.asp 21/62

desempate 08335746000168

Encerrado 15/03/2019
16:10:30 Item encerrado

Aceite 27/03/2019
14:46:25

Aceite individual da proposta. Fornecedor: TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,
CNPJ/CPF: 21.306.287/0001-52, pelo melhor lance de R$ 450,0000.

Habilitado 27/03/2019
15:30:31

Habilitação individual da proposta. Fornecedor: TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,
CNPJ/CPF: 21.306.287/0001-52, pelo melhor lance de R$ 450,0000.

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

 
Item: 4 - GRUPO 1 - MESA ESCRITÓRIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                  (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF Fornecedor Porte 
 ME/EPP

Declaração 
 ME/EPP/COOP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
29.376.056/0001-27 FERNANDES TI

E
ELETRONICOS
LTDA

Sim Sim 20 R$ 1.000,0000 R$ 20.000,0000 08/03/2019
11:26:27

Marca: Nelson Móveis 
 Fabricante: Nelson Móveis 

 Modelo / Versão: Mesa 
 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tampo: Confeccionado em chapas de MDF 25 mm de espessura

cor marfim em ambas as faces. O tampo é encabeçado através de fita de bordo 2,5mm de espessura produzida
em Poliestireno, aplicadas com adesivo Hot Melt, suas arestas recebem acabamento com raio ergonômico de
2,5mm, seguindo normas ABNT. Fixado ao corpo (laterais e travessa) através de conjunto chapa metálica
estampada 60 x 40 x 1,90 e fixados a laterais com parafusos cabeça chata e ao tampo por parafusos 3,5 x 20
recebe pintura epóxi na cor preta. Passa cabos em PVC com 60mm diâmetro. Painel Frontal: Confeccionado em
chapas de MDF 18 mm de espessura cor preta em ambas as faces, encabeçado através de fita de bordo 2,5mm
de espessura produzida em Poliestireno, aplicadas com adesivo Hot Melt, suas arestas recebem acabamento com
raio ergonômico de 2,5mm, seguindo normas ABNT, encabeçadas através de fita de bordo 1 mm de espessura
produzida em Poliestireno, aplicadas com adesivo Hot Melt, suas arestas recebem acabamento com raio
ergonômico de 1mm. Fixadas as laterais com cavilhas juntamente com parafusos minifix. Pé Central:
Confeccionado com tubo de aço, dimensões 60 x 60 x 1,20mm de espessura, recebe tratamento anticorrosivo
(lavagem – decapagem – fosfatização) pintura eletrostática, tinta epóxi texturizada, sapata regulável de altura
de nylon injetado parafuso ¼ , duto vertical internopara passagem de cabos do chão ao tampo da mesa. Pés
Laterais Direita/Esquerda: Confeccionadas em chapas de aço, sendo a base superior para fixação do tampo 400
x 55 x 1,90mm de espessura contendo 4 furos para fixação do tampo, soldadas a estrutura vertical
confeccionada em chapas de aço estampadas e dobradas 670mm x 170mm x 1,20mm de espessura reforçada no
vão interno por chapa em “L” 310mm x 50mm x 0,90mm, vão interno recorte inferior e superior para passagem
de fiação entre o chão e o tampo. Base inferior reforçada produzida em chapa de aço dobrada com 540 mm de
comprimento x 60 mm de largura com espessura de 1,90repuxada em diagonal, dispensa uso de ponteiras,
pintura eletrostática, tinta epóxi texturizada, polimerizada em estufa a 200° C Medidas: 1400x1400x600x730mm

94.622.230/0001-36 ROAL
INDUSTRIA
METALURGICA
LTDA

Não Não 20 R$ 1.130,0000 R$ 22.600,0000 07/03/2019
16:16:24

Marca: ROAL 
 Fabricante: ROAL 

 Modelo / Versão: LONDON 
 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa Angular Tampo: Confeccionado em chapas de MDF 25 mm de

espessura cor marfim em ambas as faces. O tampo é encabeçado através de fita de bordo 2,5mm de espessura
produzida em Poliestireno, aplicadas com adesivo Hot Melt, suas arestas recebem acabamento com raio
ergonômico de 2,5mm, seguindo normas ABNT. Fixado ao corpo (laterais e travessa) através de conjunto chapa
metálica estampada 60 x 40 x 1,90 e fixados a laterais com parafusos cabeça chata e ao tampo por parafusos
3,5 x 20 recebe pintura epóxi na cor preta. Passa cabos em PVC com 60mm diâmetro. Painel Frontal:
Confeccionado em chapas de MDF 18 mm de espessura cor preta em ambas as faces, encabeçado através de fita
de bordo 2,5mm de espessura produzida em Poliestireno, aplicadas com adesivo Hot Melt, suas arestas recebem
acabamento com raio ergonômico de 2,5mm, seguindo normas ABNT, encabeçadas através de fita de bordo 1
mm de espessura produzida em Poliestireno, aplicadas com adesivo Hot Melt, suas arestas recebem acabamento
com raio ergonômico de 1mm. Fixadas as laterais com cavilhas juntamente com parafusos minifix. Pé Central:
Confeccionado com tubo de aço, dimensões 60 x 60 x 1,20mm de espessura, recebe tratamento anticorrosivo
(lavagem – decapagem – fosfatização) pintura eletrostática, tinta epóxi texturizada, sapata regulável de altura
de nylon injetado parafuso ¼ , duto vertical internopara passagem de cabos do chão ao tampo da mesa. Pés
Laterais Direita/Esquerda: Confeccionadas em chapas de aço, sendo a base superior para fixação do tampo 400
x 55 x 1,90mm de espessura contendo 4 furos para fixação do tampo, soldadas a estrutura vertical
confeccionada em chapas de aço estampadas e dobradas 670mm x 170mm x 1,20mm de espessura reforçada no
vão interno por chapa em “L” 310mm x 50mm x 0,90mm, vão interno recorte inferior e superior para passagem
de fiação entre o chão e o tampo. Base inferior reforçada produzida em chapa de aço dobrada com 540 mm de
comprimento x 60 mm de largura com espessura de 1,90repuxada em diagonal, dispensa uso de ponteiras,
pintura eletrostática, tinta epóxi texturizada, polimerizada em estufa a 200° C Medidas: O prazo de validade da
proposta de preços será 120 dias. Nossos produtos atendem rigorosamente as especificações do edital.
Declaramos que estamos de acordo e temos pleno conhecimento do Edital. Nos preços, estão inclusas todas as
despesas como frete, impostos e demais encargos. Fabricação nacional. Garantia 5 anos

90.051.160/0001-52 BORTOLINI
INDUSTRIA DE
MOVEIS LTDA

Não Não 20 R$ 1.131,0000 R$ 22.620,0000 06/03/2019
08:56:29

Marca: Bortolini 
 Fabricante: Bortolini Indústria de Móveis Ltda 
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Modelo / Versão: ETMA 
 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa Angular. Tampo: Confeccionado em chapas de MDF 25 mm

de espessura cor marfim em ambas as faces. O tampo é encabeçado através de fita de bordo 2,5mm de
espessura produzida em Poliestireno, aplicadas com adesivo Hot Melt, suas arestas recebem acabamento com
raio ergonômico de 2,5mm, seguindo normas ABNT. Fixado ao corpo (laterais e travessa) através de conjunto
chapa metálica estampada 60 x 40 x 1,90 e fixados a laterais com parafusos cabeça chata e ao tampo por
parafusos 3,5 x 20 recebe pintura epóxi na cor preta. Passa cabos em PVC com 60mm diâmetro. Painel Frontal:
Confeccionado em chapas de MDF 18 mm de espessura cor preta em ambas as faces, encabeçado através de fita
de bordo 2,5mm de espessura produzida em Poliestireno, aplicadas com adesivo Hot Melt, suas arestas recebem
acabamento com raio ergonômico de 2,5mm, seguindo normas ABNT, encabeçadas através de fita de bordo 1
mm de espessura produzida em Poliestireno, aplicadas com adesivo Hot Melt, suas arestas recebem acabamento
com raio ergonômico de 1mm. Fixadas as laterais com cavilhas juntamente com parafusos minifix. Pé Central:
Confeccionado com tubo de aço, dimensões 60 x 60 x 1,20mm de espessura, recebe tratamento anticorrosivo
(lavagem – decapagem – fosfatização) pintura eletrostática, tinta epóxi texturizada, sapata regulável de altura
de nylon injetado parafuso ¼ , duto vertical interno para passagem de cabos do chão ao tampo da mesa. Pés
Laterais Direita/Esquerda: Confeccionadas em chapas de aço, sendo a base superior para fixação do tampo 400
x 55 x 1,90mm de espessura contendo 4 furos para fixação do tampo, soldadas a estrutura vertical
confeccionada em chapas de aço estampadas e dobradas 670mm x 170mm x 1,20mm de espessura reforçada no
vão interno por chapa em “L” 310mm x 50mm x 0,90mm, vão interno recorte inferior e superior para passagem
de fiação entre o chão e o tampo. Base inferior reforçada produzida em chapa de aço dobrada com 540 mm de
comprimento x 60 mm de largura com espessura de 1,90repuxada em diagonal, dispensa uso de ponteiras,
pintura eletrostática, tinta epóxi texturizada, polimerizada em estufa a 200° C. Medidas:
1400x1400x600x730mm.

32.918.377/0001-10 BRADIV
INDUSTRIA E
COMERCIO
LTDA

Não Não 20 R$ 1.131,0000 R$ 22.620,0000 07/03/2019
10:26:09

Marca: Bradiv 
 Fabricante: Bradiv Ind. Com. Ltda 

 Modelo / Versão: Mesa Angular 
 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa Angular Tampo: Confeccionado em chapas de MDF 25 mm de

espessura cor marfim em ambas as faces. O tampo é encabeçado através de fita de bordo 2,5mm de espessura
produzida em Poliestireno, aplicadas com adesivo Hot Melt, suas arestas recebem acabamento com raio
ergonômico de 2,5mm, seguindo normas ABNT. Fixado ao corpo (laterais e travessa) através de conjunto chapa
metálica estampada 60 x 40 x 1,90 e fixados a laterais com parafusos cabeça chata e ao tampo por parafusos
3,5 x 20 recebe pintura epóxi na cor preta. Passa cabos em PVC com 60mm diâmetro. Painel Frontal:
Confeccionado em chapas de MDF 18 mm de espessura cor preta em ambas as faces, encabeçado através de fita
de bordo 2,5mm de espessura produzida em Poliestireno, aplicadas com adesivo Hot Melt, suas arestas recebem
acabamento com raio ergonômico de 2,5mm, seguindo normas ABNT, encabeçadas através de fita de bordo 1
mm de espessura produzida em Poliestireno, aplicadas com adesivo Hot Melt, suas arestas recebem acabamento
com raio ergonômico de 1mm. Fixadas as laterais com cavilhas juntamente com parafusos minifix. Pé Central:
Confeccionado com tubo de aço, dimensões 60 x 60 x 1,20mm de espessura, recebe tratamento anticorrosivo
(lavagem – decapagem – fosfatização) pintura eletrostática, tinta epóxi texturizada, sapata regulável de altura
de nylon injetado parafuso ¼ , duto vertical interno para passagem de cabos do chão ao tampo da mesa. Pés
Laterais Direita/Esquerda: Confeccionadas em chapas de aço, sendo a base superior para fixação do tampo 400
x 55 x 1,90mm de espessura contendo 4 furos para fixação do tampo, soldadas a estrutura vertical
confeccionada em chapas de aço estampadas e dobradas 670mm x 170mm x 1,20mm de espessura reforçada no
vão interno por chapa em “L” 310mm x 50mm x 0,90mm, vão interno recorte inferior e superior para passagem
de fiação entre o chão e o tampo. Base inferior reforçada produzida em chapa de aço dobrada com 540 mm de
comprimento x 60 mm de largura com espessura de 1,90repuxada em diagonal, dispensa uso de ponteiras,
pintura eletrostática, tinta epóxi texturizada, polimerizada em estufa a 200° C Medidas: 1400x1400x600x730mm

04.491.989/0001-34 UNIVERSAL
OFFICE LTDA

Sim Sim 20 R$ 1.131,0000 R$ 22.620,0000 07/03/2019
11:40:29

Marca: Universal Office 
 Fabricante: Universal Office 

 Modelo / Versão: Attractive 
 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa Angular Tampo: Confeccionado em chapas de MDF 25 mm de

espessura cor marfim em ambas as faces. O tampo é encabeçado através de fita de bordo 2,5mm de espessura
produzida em Poliestireno, aplicadas com adesivo Hot Melt, suas arestas recebem acabamento com raio
ergonômico de 2,5mm, seguindo normas ABNT. Fixado ao corpo (laterais e travessa) através de conjunto chapa
metálica estampada 60 x 40 x 1,90 e fixados a laterais com parafusos cabeça chata e ao tampo por parafusos
3,5 x 20 recebe pintura epóxi na cor preta. Passa cabos em PVC com 60mm diâmetro. Painel Frontal:
Confeccionado em chapas de MDF 18 mm de espessura cor preta em ambas as faces, encabeçado através de fita
de bordo 2,5mm de espessura produzida em Poliestireno, aplicadas com adesivo Hot Melt, suas arestas recebem
acabamento com raio ergonômico de 2,5mm, seguindo normas ABNT, encabeçadas através de fita de bordo 1
mm de espessura produzida em Poliestireno, aplicadas com adesivo Hot Melt, suas arestas recebem acabamento
com raio ergonômico de 1mm. Fixadas as laterais com cavilhas juntamente com parafusos minifix. Pé Central:
Confeccionado com tubo de aço, dimensões 60 x 60 x 1,20mm de espessura, recebe tratamento anticorrosivo
(lavagem – decapagem – fosfatização) pintura eletrostática, tinta epóxi texturizada, sapata regulável de altura
de nylon injetado parafuso ¼ , duto vertical interno para passagem de cabos do chão ao tampo da mesa. Pés
Laterais Direita/Esquerda: Confeccionadas em chapas de aço, sendo a base superior para fixação do tampo 400
x 55 x 1,90mm de espessura contendo 4 furos para fixação do tampo, soldadas a estrutura vertical
confeccionada em chapas de aço estampadas e dobradas 670mm x 170mm x 1,20mm de espessura reforçada no
vão interno por chapa em “L” 310mm x 50mm x 0,90mm, vão interno recorte inferior e superior para passagem
de fiação entre o chão e o tampo. Base inferior reforçada produzida em chapa de aço dobrada com 540 mm de
comprimento x 60 mm de largura com espessura de 1,90repuxada em diagonal, dispensa uso de ponteiras,
pintura eletrostática, tinta epóxi texturizada, polimerizada em estufa a 200° C Medidas: 1400x1400x600x730mm
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS GARANTIA : 05 ANOS ENTREGA: 20 DIAS PROCEDÊNCIA: NACIONAL

21.306.287/0001-52 TECNO2000
INDUSTRIA E
COMERCIO
LTDA

Não Não 20 R$ 1.131,0000 R$ 22.620,0000 07/03/2019
17:34:03

Marca: TECNO2000 
 Fabricante: TECNO2000 
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Modelo / Versão: BREMEN 
 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: De acordo com edital e anexos. Termos de habilitação cumpridos.

Mesa Angular Tampo: Confeccionado em chapas de MDF 25 mm de espessura cor marfim em ambas as faces. O
tampo é encabeçado através de fita de bordo 2,5mm de espessura produzida em Poliestireno, aplicadas com
adesivo Hot Melt, suas arestas recebem acabamento com raio ergonômico de 2,5mm, seguindo normas ABNT.
Fixado ao corpo (laterais e travessa) através de conjunto chapa metálica estampada 60 x 40 x 1,90 e fixados a
laterais com parafusos cabeça chata e ao tampo por parafusos 3,5 x 20 recebe pintura epóxi na cor preta. Passa
cabos em PVC com 60mm diâmetro. Painel Frontal: Confeccionado em chapas de MDF 18 mm de espessura cor
preta em ambas as faces, encabeçado através de fita de bordo 2,5mm de espessura produzida em Poliestireno,
aplicadas com adesivo Hot Melt, suas arestas recebem acabamento com raio ergonômico de 2,5mm, seguindo
normas ABNT, encabeçadas através de fita de bordo 1 mm de espessura produzida em Poliestireno, aplicadas
com adesivo Hot Melt, suas arestas recebem acabamento com raio ergonômico de 1mm. Fixadas as laterais com
cavilhas juntamente com parafusos minifix. Pé Central: Confeccionado com tubo de aço, dimensões 60 x 60 x
1,20mm de espessura, recebe tratamento anticorrosivo (lavagem – decapagem – fosfatização) pintura
eletrostática, tinta epóxi texturizada, sapata regulável de altura de nylon injetado parafuso ¼ , duto vertical
interno para passagem de cabos do chão ao tampo da mesa. Pés Laterais Direita/Esquerda: Confeccionadas em
chapas de aço, sendo a base superior para fixação do tampo 400 x 55 x 1,90mm de espessura contendo 4 furos
para fixação do tampo, soldadas a estrutura vertical confeccionada em chapas de aço estampadas e dobradas
670mm x 170mm x 1,20mm de espessura reforçada no vão interno por chapa em “L” 310mm x 50mm x
0,90mm, vão interno recorte inferior e superior para passagem de fiação entre o chão e o tampo. Base inferior
reforçada produzida em chapa de aço dobrada com 540 mm de comprimento x 60 mm de largura com espessura
de 1,90repuxada em diagonal, dispensa uso de ponteiras, pintura eletrostática, tinta epóxi texturizada,
polimerizada em estufa a 200° C Medidas: 1400x1400x600x730mm

02.925.815/0001-07 MAGALHAES E
MAGALHAES
COMERCIO DE
MOVEIS LTDA

Sim Sim 20 R$ 1.131,8300 R$ 22.636,6000 25/02/2019
11:53:08

Marca: Motiva 
 Fabricante: Motiva 

 Modelo / Versão: Certificata 
 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA ESCRITÓRIO

27.589.698/0001-89 WOOD CENTER
COMERCIO -
EIRELI

Sim Sim 20 R$ 1.131,8300 R$ 22.636,6000 01/03/2019
14:27:13

Marca: MODILAC 
 Fabricante: MODILAC 

 Modelo / Versão: ET 127X 
 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa Angular Tampo: Confeccionado em chapas de MDF 25 mm de

espessura cor marfim em ambas as faces. O tampo é encabeçado através de fita de bordo 2,5mm de espessura
produzida em Poliestireno, aplicadas com adesivo Hot Melt, suas arestas recebem acabamento com raio
ergonômico de 2,5mm, seguindo normas ABNT. Fixado ao corpo (laterais e travessa) através de conjunto chapa
metálica estampada 60 x 40 x 1,90 e fixados a laterais com parafusos cabeça chata e ao tampo por parafusos
3,5 x 20 recebe pintura epóxi na cor preta. Passa cabos em PVC com 60mm diâmetro. Painel Frontal:
Confeccionado em chapas de MDF 18 mm de espessura cor preta em ambas as faces, encabeçado através de fita
de bordo 2,5mm de espessura produzida em Poliestireno, aplicadas com adesivo Hot Melt, suas arestas recebem
acabamento com raio ergonômico de 2,5mm, seguindo normas ABNT, encabeçadas através de fita de bordo 1
mm de espessura produzida em Poliestireno, aplicadas com adesivo Hot Melt, suas arestas recebem acabamento
com raio ergonômico de 1mm. Fixadas as laterais com cavilhas juntamente com parafusos minifix. Pé Central:
Confeccionado com tubo de aço, dimensões 60 x 60 x 1,20mm de espessura, recebe tratamento anticorrosivo
(lavagem – decapagem – fosfatização) pintura eletrostática, tinta epóxi texturizada, sapata regulável de altura
de nylon injetado parafuso ¼ , duto vertical interno para passagem de cabos do chão ao tampo da mesa. Pés
Laterais Direita/Esquerda: Confeccionadas em chapas de aço, sendo a base superior para fixação do tampo 400
x 55 x 1,90mm de espessura contendo 4 furos para fixação do tampo, soldadas a estrutura vertical
confeccionada em chapas de aço estampadas e dobradas 670mm x 170mm x 1,20mm de espessura reforçada no
vão interno por chapa em “L” 310mm x 50mm x 0,90mm, vão interno recorte inferior e superior para passagem
de fiação entre o chão e o tampo. Base inferior reforçada produzida em chapa de aço dobrada com 540 mm de
comprimento x 60 mm de largura com espessura de 1,90repuxada em diagonal, dispensa uso de ponteiras,
pintura eletrostática, tinta epóxi texturizada, polimerizada em estufa a 200° C Medidas: 1400x1400x600x730mm

08.893.146/0001-15 BASIC
CONSTRUCOES
LTDA

Sim Sim 20 R$ 1.131,8300 R$ 22.636,6000 03/03/2019
11:07:07

Marca: Basic 
 Fabricante: Basic 

 Modelo / Versão: MA-1 
 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA ESCRITÓRIO. Mesa Angular. Confeccionado em chapas de

MDF 25 mm de espessura cor marfim em ambas as faces. O tampo é encabeçado através de fita de bordo
2,5mm de espessura produzida em Poliestireno, aplicadas com adesivo Hot Melt, suas arestas recebem
acabamento com raio ergonômico de 2,5mm, seguindo normas ABNT. Fixado ao corpo (laterais e travessa)
através de conjunto chapa metálica estampada 60 x 40 x 1,90 e fixados a laterais com parafusos cabeça chata e
ao tampo por parafusos 3,5 x 20 recebe pintura epóxi na cor preta. Passa cabos em PVC com 60mm diâmetro.

86.729.324/0002-61 MILANFLEX
INDUSTRIA E
COMERCIO DE
MOVEIS E
EQUIPAMENTOS

Não Não 20 R$ 1.131,8300 R$ 22.636,6000 06/03/2019
10:45:46

Marca: MILAN 
 Fabricante: MILANFLEX 

 Modelo / Versão: FOCUS 
 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa Angular Tampo: Confeccionado em chapas de MDF 25 mm de

espessura cor marfim em ambas as faces. O tampo é encabeçado através de fita de bordo 2,5mm de espessura
produzida em Poliestireno, aplicadas com adesivo Hot Melt, suas arestas recebem acabamento com raio
ergonômico de 2,5mm, seguindo normas ABNT. Fixado ao corpo (laterais e travessa) através de conjunto chapa
metálica estampada 60 x 40 x 1,90 e fixados a laterais com parafusos cabeça chata e ao tampo por parafusos
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3,5 x 20 recebe pintura epóxi na cor preta. Passa cabos em PVC com 60mm diâmetro. Painel Frontal:
Confeccionado em chapas de MDF 18 mm de espessura cor preta em ambas as faces, encabeçado através de fita
de bordo 2,5mm de espessura produzida em Poliestireno, aplicadas com adesivo Hot Melt, suas arestas recebem
acabamento com raio ergonômico de 2,5mm, seguindo normas ABNT, encabeçadas através de fita de bordo 1
mm de espessura produzida em Poliestireno, aplicadas com adesivo Hot Melt, suas arestas recebem acabamento
com raio ergonômico de 1mm. Fixadas as laterais com cavilhas juntamente com parafusos minifix. Pé Central:
Confeccionado com tubo de aço, dimensões 60 x 60 x 1,20mm de espessura, recebe tratamento anticorrosivo
(lavagem – decapagem – fosfatização) pintura eletrostática, tinta epóxi texturizada, sapata regulável de altura
de nylon injetado parafuso ¼ , duto vertical interno para passagem de cabos do chão ao tampo da mesa. Pés
Laterais Direita/Esquerda: Confeccionadas em chapas de aço, sendo a base superior para fixação do tampo 400
x 55 x 1,90mm de espessura contendo 4 furos para fixação do tampo, soldadas a estrutura vertical
confeccionada em chapas de aço estampadas e dobradas 670mm x 170mm x 1,20mm de espessura reforçada no
vão interno por chapa em “L” 310mm x 50mm x 0,90mm, vão interno recorte inferior e superior para passagem
de fiação entre o chão e o tampo. Base inferior reforçada produzida em chapa de aço dobrada com 540 mm de
comprimento x 60 mm de largura com espessura de 1,90repuxada em diagonal, dispensa uso de ponteiras,
pintura eletrostática, tinta epóxi texturizada, polimerizada em estufa a 200° C Medidas: 1400x1400x600x730mm

24.448.968/0001-43 A DE ARAUJO
BEZERRA
EIRELI

Sim Sim 20 R$ 1.131,8300 R$ 22.636,6000 06/03/2019
22:43:35

Marca: JDMOVEIS 
 Fabricante: A DE ARAUJO BEZERRA EIRELI 

 Modelo / Versão: Mesa Angular 
 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tampo: Confeccionado em chapas de MDF 25 mm de espessura

cor marfim em ambas as faces. O tampo é encabeçado através de fita de bordo 2,5mm de espessura produzida
em Poliestireno, aplicadas com adesivo Hot Melt, suas arestas recebem acabamento com raio ergonômico de
2,5mm, seguindo normas ABNT. Fixado ao corpo (laterais e travessa) através de conjunto chapa metálica
estampada 60 x 40 x 1,90 e fixados a laterais com parafusos cabeça chata e ao tampo por parafusos 3,5 x 20
recebe pintura epóxi na cor preta. Passa cabos em PVC com 60mm diâmetro. Painel Frontal: Confeccionado em
chapas de MDF 18 mm de espessura cor preta em ambas as faces, encabeçado através de fita de bordo 2,5mm
de espessura produzida em Poliestireno, aplicadas com adesivo Hot Melt, suas arestas recebem acabamento com
raio ergonômico de 2,5mm, seguindo normas ABNT, encabeçadas através de fita de bordo 1 mm de espessura
produzida em Poliestireno, aplicadas com adesivo Hot Melt, suas arestas recebem acabamento com raio
ergonômico de 1mm. Fixadas as laterais com cavilhas juntamente com parafusos minifix. Pé Central:
Confeccionado com tubo de aço, dimensões 60 x 60 x 1,20mm de espessura, recebe tratamento anticorrosivo
(lavagem – decapagem – fosfatização) pintura eletrostática, tinta epóxi texturizada, sapata regulável de altura
de nylon injetado parafuso 1&#8260;4 , duto vertical internopara passagem de cabos do chão ao tampo da
mesa. Pés Laterais Direita/Esquerda: Confeccionadas em chapas de aço, sendo a base superior para fixação do
tampo 400 x 55 x 1,90mm de espessura contendo 4 furos para fixação do tampo, soldadas a estrutura vertical
confeccionada em chapas de aço estampadas e dobradas 670mm x 170mm x 1,20mm de espessura reforçada no
vão interno por chapa em “L” 310mm x 50mm x 0,90mm, vão interno recorte inferior e superior para passagem
de fiação entre o chão e o tampo. Base inferior reforçada produzida em chapa de aço dobrada com 540 mm de
comprimento x 60 mm de largura com espessura de 1,90repuxada em diagonal, dispensa uso de ponteiras,
pintura eletrostática, tinta epóxi texturizada, polimerizada em estufa a 200° C Medidas: 1400x1400x600x730mm

09.258.263/0001-70 OFFICE MAX
INDUSTRIA E
COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI

Sim Não 20 R$ 1.131,8300 R$ 22.636,6000 07/03/2019
08:29:30

Marca: ITALIA 
 Fabricante: OFFICE MAX 

 Modelo / Versão: TECH 
 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa Angular Tampo: Confeccionado em chapas de MDF 25 mm de

espessura cor marfim em ambas as faces. O tampo é encabeçado através de fita de bordo 2,5mm de espessura
produzida em Poliestireno, aplicadas com adesivo Hot Melt, suas arestas recebem acabamento com raio
ergonômico de 2,5mm, seguindo normas ABNT. Fixado ao corpo (laterais e travessa) através de conjunto chapa
metálica estampada 60 x 40 x 1,90 e fixados a laterais com parafusos cabeça chata e ao tampo por parafusos
3,5 x 20 recebe pintura epóxi na cor preta. Passa cabos em PVC com 60mm diâmetro. Painel Frontal:
Confeccionado em chapas de MDF 18 mm de espessura cor preta em ambas as faces, encabeçado através de fita
de bordo 2,5mm de espessura produzida em Poliestireno, aplicadas com adesivo Hot Melt, suas arestas recebem
acabamento com raio ergonômico de 2,5mm, seguindo normas ABNT, encabeçadas através de fita de bordo 1
mm de espessura produzida em Poliestireno, aplicadas com adesivo Hot Melt, suas arestas recebem acabamento
com raio ergonômico de 1mm. Fixadas as laterais com cavilhas juntamente com parafusos minifix. Pé Central:
Confeccionado com tubo de aço, dimensões 60 x 60 x 1,20mm de espessura, recebe tratamento anticorrosivo
(lavagem – decapagem – fosfatização) pintura eletrostática, tinta epóxi texturizada, sapata regulável de altura
de nylon injetado parafuso ¼ , duto vertical interno para passagem de cabos do chão ao tampo da mesa. Pés
Laterais Direita/Esquerda: Confeccionadas em chapas de aço, sendo a base superior para fixação do tampo 400
x 55 x 1,90mm de espessura contendo 4 furos para fixação do tampo, soldadas a estrutura vertical
confeccionada em chapas de aço estampadas e dobradas 670mm x 170mm x 1,20mm de espessura reforçada no
vão interno por chapa em “L” 310mm x 50mm x 0,90mm, vão interno recorte inferior e superior para passagem
de fiação entre o chão e o tampo. Base inferior reforçada produzida em chapa de aço dobrada com 540 mm de
comprimento x 60 mm de largura com espessura de 1,90repuxada em diagonal, dispensa uso de ponteiras,
pintura eletrostática, tinta epóxi texturizada, polimerizada em estufa a 200° C Medidas: 1400x1400x600x730mm
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS GARANTIA: 5 ANOS

08.335.746/0001-68 ZAAT
COMERCIO DE
MOVEIS LTDA

Sim Sim 20 R$ 1.131,8300 R$ 22.636,6000 07/03/2019
13:34:19

Marca: zaat 
 Fabricante: zaat 

 Modelo / Versão: zt 43 
 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa Angular Tampo: Confeccionado em chapas de MDF 25 mm de

espessura cor marfim em ambas as faces. O tampo é encabeçado através de fita de bordo 2,5mm de espessura
produzida em Poliestireno, aplicadas com adesivo Hot Melt, suas arestas recebem acabamento com raio
ergonômico de 2,5mm, seguindo normas ABNT. Fixado ao corpo (laterais e travessa) através de conjunto chapa
metálica estampada 60 x 40 x 1,90 e fixados a laterais com parafusos cabeça chata e ao tampo por parafusos
3,5 x 20 recebe pintura epóxi na cor preta. Passa cabos em PVC com 60mm diâmetro. Painel Frontal:
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Confeccionado em chapas de MDF 18 mm de espessura cor preta em ambas as faces, encabeçado através de fita
de bordo 2,5mm de espessura produzida em Poliestireno, aplicadas com adesivo Hot Melt, suas arestas recebem
acabamento com raio ergonômico de 2,5mm, seguindo normas ABNT, encabeçadas através de fita de bordo 1
mm de espessura produzida em Poliestireno, aplicadas com adesivo Hot Melt, suas arestas recebem acabamento
com raio ergonômico de 1mm. Fixadas as laterais com cavilhas juntamente com parafusos minifix. Pé Central:
Confeccionado com tubo de aço, dimensões 60 x 60 x 1,20mm de espessura, recebe tratamento anticorrosivo
(lavagem – decapagem – fosfatização) pintura eletrostática, tinta epóxi texturizada, sapata regulável de altura
de nylon injetado parafuso ¼ , duto vertical interno para passagem de cabos do chão ao tampo da mesa. Pés
Laterais Direita/Esquerda: Confeccionadas em chapas de aço, sendo a base superior para fixação do tampo 400
x 55 x 1,90mm de espessura contendo 4 furos para fixação do tampo, soldadas a estrutura vertical
confeccionada em chapas de aço estampadas e dobradas 670mm x 170mm x 1,20mm de espessura reforçada no
vão interno por chapa em “L” 310mm x 50mm x 0,90mm, vão interno recorte inferior e superior para passagem
de fiação entre o chão e o tampo. Base inferior reforçada produzida em chapa de aço dobrada com 540 mm de
comprimento x 60 mm de largura com espessura de 1,90repuxada em diagonal, dispensa uso de ponteiras,
pintura eletrostática, tinta epóxi texturizada, polimerizada em estufa a 200° C Medidas: 1400x1400x600x730mm

02.604.236/0001-62 LAYOUT
MOVEIS PARA
ESCRITORIO
LTDA

Não Não 20 R$ 1.131,8300 R$ 22.636,6000 08/03/2019
07:10:32

Marca: Layout 
 Fabricante: Layout 

 Modelo / Versão: ETL 
 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa Angular Tampo: Confeccionado em chapas de MDF 25 mm de

espessura cor marfim em ambas as faces. O tampo é encabeçado através de fita de bordo 2,5mm de espessura
produzida em Poliestireno, aplicadas com adesivo Hot Melt, suas arestas recebem acabamento com raio
ergonômico de 2,5mm, seguindo normas ABNT. Fixado ao corpo (laterais e travessa) através de conjunto chapa
metálica estampada 60 x 40 x 1,90 e fixados a laterais com parafusos cabeça chata e ao tampo por parafusos
3,5 x 20 recebe pintura epóxi na cor preta. Passa cabos em PVC com 60mm diâmetro. Painel Frontal:
Confeccionado em chapas de MDF 18 mm de espessura cor preta em ambas as faces, encabeçado através de fita
de bordo 2,5mm de espessura produzida em Poliestireno, aplicadas com adesivo Hot Melt, suas arestas recebem
acabamento com raio ergonômico de 2,5mm, seguindo normas ABNT, encabeçadas através de fita de bordo 1
mm de espessura produzida em Poliestireno, aplicadas com adesivo Hot Melt, suas arestas recebem acabamento
com raio ergonômico de 1mm. Fixadas as laterais com cavilhas juntamente com parafusos minifix. Pé Central:
Confeccionado com tubo de aço, dimensões 60 x 60 x 1,20mm de espessura, recebe tratamento anticorrosivo
(lavagem – decapagem – fosfatização) pintura eletrostática, tinta epóxi texturizada, sapata regulável de altura
de nylon injetado parafuso ¼ , duto vertical interno para passagem de cabos do chão ao tampo da mesa. Pés
Laterais Direita/Esquerda: Confeccionadas em chapas de aço, sendo a base superior para fixação do tampo 400
x 55 x 1,90mm de espessura contendo 4 furos para fixação do tampo, soldadas a estrutura vertical
confeccionada em chapas de aço estampadas e dobradas 670mm x 170mm x 1,20mm de espessura reforçada no
vão interno por chapa em “L” 310mm x 50mm x 0,90mm, vão interno recorte inferior e superior para passagem
de fiação entre o chão e o tampo. Base inferior reforçada produzida em chapa de aço dobrada com 540 mm de
comprimento x 60 mm de largura com espessura de 1,90repuxada em diagonal, dispensa uso de ponteiras,
pintura eletrostática, tinta epóxi texturizada, polimerizada em estufa a 200° C Medidas: 1400x1400x600x730mm

09.211.711/0001-80 CENTRAL
MOVEIS PARA
ESCRITORIO
LTDA

Não Não 20 R$ 1.131,8300 R$ 22.636,6000 08/03/2019
09:21:04

Marca: USE MOVEIS 
 Fabricante: USE MOVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA 

 Modelo / Versão: RAVENA 
 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa em L 1400x1400x600x730

00.616.615/0001-47 FUTURA
INTERIORES E
MOBILIARIO
PANORAMICO
LTDA

Sim Sim 20 R$ 1.131,8300 R$ 22.636,6000 08/03/2019
12:51:00

Marca: Futura 
 Fabricante: rudnick 

 Modelo / Versão: MS.A 
 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa Angular Tampo: Confeccionado em chapas de MDF 25 mm de

espessura cor marfim em ambas as faces. O tampo é encabeçado através de fita de bordo 2,5mm de espessura
produzida em Poliestireno, aplicadas com adesivo Hot Melt, suas arestas recebem acabamento com raio
ergonômico de 2,5mm, seguindo normas ABNT. Fixado ao corpo (laterais e travessa) através de conjunto chapa
metálica estampada 60 x 40 x 1,90 e fixados a laterais com parafusos cabeça chata e ao tampo por parafusos
3,5 x 20 recebe pintura epóxi na cor preta. Passa cabos em PVC com 60mm diâmetro. Painel Frontal:
Confeccionado em chapas de MDF 18 mm de espessura cor preta em ambas as faces, encabeçado através de fita
de bordo 2,5mm de espessura produzida em Poliestireno, aplicadas com adesivo Hot Melt, suas arestas recebem
acabamento com raio ergonômico de 2,5mm, seguindo normas ABNT, encabeçadas através de fita de bordo 1
mm de espessura produzida em Poliestireno, aplicadas com adesivo Hot Melt, suas arestas recebem acabamento
com raio ergonômico de 1mm. Fixadas as laterais com cavilhas juntamente com parafusos minifix. Pé Central:
Confeccionado com tubo de aço, dimensões 60 x 60 x 1,20mm de espessura, recebe tratamento anticorrosivo
(lavagem – decapagem – fosfatização) pintura eletrostática, tinta epóxi texturizada, sapata regulável de altura
de nylon injetado parafuso ¼ , duto vertical interno para passagem de cabos do chão ao tampo da mesa. Pés
Laterais Direita/Esquerda: Confeccionadas em chapas de aço, sendo a base superior para fixação do tampo 400
x 55 x 1,90mm de espessura contendo 4 furos para fixação do tampo, soldadas a estrutura vertical
confeccionada em chapas de aço estampadas e dobradas 670mm x 170mm x 1,20mm de espessura reforçada no
vão interno por chapa em “L” 310mm x 50mm x 0,90mm, vão interno recorte inferior e superior para passagem
de fiação entre o chão e o tampo. Base inferior reforçada produzida em chapa de aço dobrada com 540 mm de
comprimento x 60 mm de largura com espessura de 1,90repuxada em diagonal, dispensa uso de ponteiras,
pintura eletrostática, tinta epóxi texturizada, polimerizada em estufa a 200° C Medidas: 1400x1400x600x730mm

04.869.711/0001-58 FLEXIBASE
INDUSTRIA E
COMERCIO DE

Não Não 20 R$ 1.493,0000 R$ 29.860,0000 06/03/2019
14:26:10
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MOVEIS,
IMPORTACAO E
Marca: FLEXIBASE 

 Fabricante: FLEXIBASE 
 Modelo / Versão: PLATINA 

 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA ANGULAR: Tampo: Confeccionado em chapas de MDF 25
mm de espessura cor marfim em ambas as faces. O tampo é encabeçado através de fita de bordo 2,5mm de
espessura produzida em Poliestireno, aplicadas com adesivo Hot Melt, suas arestas recebem acabamento com
raio ergonômico de 2,5mm, seguindo normas ABNT. Fixado ao corpo (laterais e travessa) através de conjunto
chapa metálica estampada 60 x 40 x 1,90 e fixados a laterais com parafusos cabeça chata e ao tampo por
parafusos 3,5 x 20 recebe pintura epóxi na cor preta. Passa cabos em PVC com 60mm diâmetro. Painel Frontal:
Confeccionado em chapas de MDF 18 mm de espessura cor preta em ambas as faces, encabeçado através de fita
de bordo 2,5mm de espessura produzida em Poliestireno, aplicadas com adesivo Hot Melt, suas arestas recebem
acabamento com raio ergonômico de 2,5mm, seguindo normas ABNT, encabeçadas através de fita de bordo 1
mm de espessura produzida em Poliestireno, aplicadas com adesivo Hot Melt, suas arestas recebem acabamento
com raio ergonômico de 1mm. Fixadas as laterais com cavilhas juntamente com parafusos minifix. Pé Central:
Confeccionado com tubo de aço, dimensões 60 x 60 x 1,20mm de espessura, recebe tratamento anticorrosivo
(lavagem – decapagem – fosfatização) pintura eletrostática, tinta epóxi texturizada, sapata regulável de altura
de nylon injetado parafuso ¼ , duto vertical interno para passagem de cabos do chão ao tampo da mesa. Pés
Laterais Direita/Esquerda: Confeccionadas em chapas de aço, sendo a base superior para fixação do tampo 400
x 55 x 1,90mm de espessura contendo 4 furos para fixação do tampo, soldadas a estrutura vertical
confeccionada em chapas de aço estampadas e dobradas 670mm x 170mm x 1,20mm de espessura reforçada no
vão interno por chapa em “L” 310mm x 50mm x 0,90mm, vão interno recorte inferior e superior para passagem
de fiação entre o chão e o tampo. Base inferior reforçada produzida em chapa de aço dobrada com 540 mm de
comprimento x 60 mm de largura com espessura de 1,90repuxada em diagonal, dispensa uso de ponteiras,
pintura eletrostática, tinta epóxi texturizada, polimerizada em estufa a 200° C Medidas: 1400x1400x600x730mm

12.500.834/0001-45 JR COMERCIOS
E VIDROS LTDA

Sim Sim 20 R$ 2.000,0000 R$ 40.000,0000 06/03/2019
11:12:08

Marca: JR 
 Fabricante: JR 

 Modelo / Versão: MESA 
 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa Angular Tampo: Confeccionado em chapas de MDF 25 mm de

espessura cor marfim em ambas as faces. O tampo é encabeçado através de fita de bordo 2,5mm de espessura
produzida em Poliestireno, aplicadas com adesivo Hot Melt, suas arestas recebem acabamento com raio
ergonômico de 2,5mm, seguindo normas ABNT. Fixado ao corpo (laterais e travessa) através de conjunto chapa
metálica estampada 60 x 40 x 1,90 e fixados a laterais com parafusos cabeça chata e ao tampo por parafusos
3,5 x 20 recebe pintura epóxi na cor preta. Passa cabos em PVC com 60mm diâmetro. Painel Frontal:
Confeccionado em chapas de MDF 18 mm de espessura cor preta em ambas as faces, encabeçado através de fita
de bordo 2,5mm de espessura produzida em Poliestireno, aplicadas com adesivo Hot Melt, suas arestas recebem
acabamento com raio ergonômico de 2,5mm, seguindo normas ABNT, encabeçadas através de fita de bordo 1
mm de espessura produzida em Poliestireno, aplicadas com adesivo Hot Melt, suas arestas recebem acabamento
com raio ergonômico de 1mm. Fixadas as laterais com cavilhas juntamente com parafusos minifix. Pé Central:
Confeccionado com tubo de aço, dimensões 60 x 60 x 1,20mm de espessura, recebe tratamento anticorrosivo
(lavagem – decapagem – fosfatização) pintura eletrostática, tinta epóxi texturizada, sapata regulável de altura
de nylon injetado parafuso ¼ , duto vertical interno para passagem de cabos do chão ao tampo da mesa. Pés
Laterais Direita/Esquerda: Confeccionadas em chapas de aço, sendo a base superior para fixação do tampo 400
x 55 x 1,90mm de espessura contendo 4 furos para fixação do tampo, soldadas a estrutura vertical
confeccionada em chapas de aço estampadas e dobradas 670mm x 170mm x 1,20mm de espessura reforçada no
vão interno por chapa em “L” 310mm x 50mm x 0,90mm, vão interno recorte inferior e superior para passagem
de fiação entre o chão e o tampo. Base inferior reforçada produzida em chapa de aço dobrada com 540 mm de
comprimento x 60 mm de largura com espessura de 1,90repuxada em diagonal, dispensa uso de ponteiras,
pintura eletrostática, tinta epóxi texturizada, polimerizada em estufa a 200° C Medidas: 1400x1400x600x730mm

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 2.000,0000 12.500.834/0001-45 08/03/2019 14:04:00:133
R$ 1.493,0000 04.869.711/0001-58 08/03/2019 14:04:00:133
R$ 1.131,8300 86.729.324/0002-61 08/03/2019 14:04:00:133
R$ 1.131,8300 02.925.815/0001-07 08/03/2019 14:04:00:133
R$ 1.131,8300 27.589.698/0001-89 08/03/2019 14:04:00:133
R$ 1.131,8300 08.893.146/0001-15 08/03/2019 14:04:00:133
R$ 1.131,8300 24.448.968/0001-43 08/03/2019 14:04:00:133
R$ 1.131,8300 09.258.263/0001-70 08/03/2019 14:04:00:133
R$ 1.131,8300 08.335.746/0001-68 08/03/2019 14:04:00:133
R$ 1.131,8300 00.616.615/0001-47 08/03/2019 14:04:00:133
R$ 1.131,8300 09.211.711/0001-80 08/03/2019 14:04:00:133
R$ 1.131,8300 02.604.236/0001-62 08/03/2019 14:04:00:133
R$ 1.131,0000 04.491.989/0001-34 08/03/2019 14:04:00:133
R$ 1.131,0000 21.306.287/0001-52 08/03/2019 14:04:00:133
R$ 1.131,0000 32.918.377/0001-10 08/03/2019 14:04:00:133
R$ 1.131,0000 90.051.160/0001-52 08/03/2019 14:04:00:133
R$ 1.130,0000 94.622.230/0001-36 08/03/2019 14:04:00:133
R$ 1.000,0000 29.376.056/0001-27 08/03/2019 14:04:00:133
R$ 1.321,0000 04.869.711/0001-58 08/03/2019 15:11:27:077
R$ 999,9900 04.869.711/0001-58 08/03/2019 15:11:59:407
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R$ 916,6500 90.051.160/0001-52 08/03/2019 15:12:21:690
R$ 916,0000 04.869.711/0001-58 08/03/2019 15:13:23:960
R$ 914,0000 29.376.056/0001-27 08/03/2019 15:15:55:237
R$ 920,0000 21.306.287/0001-52 08/03/2019 15:18:21:747
R$ 950,0000 09.258.263/0001-70 08/03/2019 15:19:19:390
R$ 915,0000 21.306.287/0001-52 08/03/2019 15:19:39:093
R$ 806,0000 04.869.711/0001-58 08/03/2019 15:20:09:380

R$ 1.120,0000 09.211.711/0001-80 08/03/2019 15:22:05:417
R$ 806,0000 09.258.263/0001-70 08/03/2019 15:22:53:250
R$ 802,0000 29.376.056/0001-27 08/03/2019 15:23:39:987
R$ 790,0000 94.622.230/0001-36 08/03/2019 15:24:19:740

R$ 1.090,0000 24.448.968/0001-43 08/03/2019 15:24:51:553
R$ 600,0000 08.335.746/0001-68 08/03/2019 15:25:45:807

R$ 1.050,0000 24.448.968/0001-43 08/03/2019 15:25:53:790
R$ 921,0000 02.925.815/0001-07 08/03/2019 15:27:07:470
R$ 750,0000 94.622.230/0001-36 08/03/2019 15:27:58:927
R$ 850,0000 04.491.989/0001-34 08/03/2019 15:28:17:317
R$ 705,0000 94.622.230/0001-36 08/03/2019 15:30:00:090
R$ 723,0000 86.729.324/0002-61 08/03/2019 15:32:52:320
R$ 730,0000 02.604.236/0001-62 08/03/2019 15:37:52:653
R$ 690,0000 21.306.287/0001-52 08/03/2019 15:39:42:940
R$ 905,4600 00.616.615/0001-47 08/03/2019 15:41:16:557
R$ 656,0000 27.589.698/0001-89 08/03/2019 15:41:52:137
R$ 790,0000 09.258.263/0001-70 08/03/2019 15:44:15:977
R$ 710,0000 09.258.263/0001-70 08/03/2019 15:45:12:090
R$ 724,1400 29.376.056/0001-27 08/03/2019 15:50:38:143
R$ 670,0000 09.258.263/0001-70 08/03/2019 15:51:27:647
R$ 830,0000 04.491.989/0001-34 08/03/2019 16:00:10:070

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ Data/Hora Inicial
Desempate

Data/Hora Final
Desempate Situação do Lance Valor do

Lance
08.335.746/0001-

68 15/03/2019 16:04:27:790 15/03/2019 16:09:27:790 Tempo para envio de lance
expirou -

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aberto 08/03/2019
15:09:15 Item aberto.

Iminência de
Encerramento

08/03/2019
15:22:44 Batida iminente. Data/hora iminência: 08/03/2019 15:52:44.

Aguardando
Convocação
ME/EPP

08/03/2019
16:01:41 Aguardando convocação ME/EPP

Início do
desempate

08/03/2019
16:42:46 Item está em 1º desempate, aguardando lance.

Encerramento
do
desempate

08/03/2019
16:47:48

Item teve o 1º desempate ME/EPP encerrado às 16:47:46 de 08/03/2019. O tempo expirou e o
lance não foi enviado pelo fornecedor ZAAT COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF:
08335746000168

Encerrado 08/03/2019
16:47:48 Item encerrado

Recusa 15/03/2019
15:06:43

Recusa da proposta. Fornecedor: OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI,
CNPJ/CPF: 09.258.263/0001-70, pelo melhor lance de R$ 670,0000. Motivo: Descumprimento do
Item 13.1.1 do Termo de Referência - Declaração de garantia indicando a empresa/representante
no Distrito Federal apta a prestar serviços.

Volta de Fase 15/03/2019
16:04:26 Item retornou para a fase de desempate ME/EPP.

Início do
desempate

15/03/2019
16:04:27 Item está em 1º desempate, aguardando lance.

Encerramento
do
desempate

15/03/2019
16:10:30

Item teve o 1º desempate ME/EPP encerrado às 16:09:27 de 15/03/2019. O tempo expirou e o
lance não foi enviado pelo fornecedor ZAAT COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF:
08335746000168

Encerrado 15/03/2019
16:10:30 Item encerrado

Aceite 27/03/2019
14:46:25

Aceite individual da proposta. Fornecedor: TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,
CNPJ/CPF: 21.306.287/0001-52, pelo melhor lance de R$ 690,0000.



27/03/2019 COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

https://www.comprasnet.gov.br/seguro/indexgov.asp 28/62

Habilitado 27/03/2019
15:30:31

Habilitação individual da proposta. Fornecedor: TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,
CNPJ/CPF: 21.306.287/0001-52, pelo melhor lance de R$ 690,0000.

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

 
Item: 5 - GRUPO 1 - GAVETEIRO MÓVEL

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                  (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF Fornecedor Porte 
 ME/EPP

Declaração 
 ME/EPP/COOP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
94.622.230/0001-36 ROAL

INDUSTRIA
METALURGICA
LTDA

Não Não 50 R$ 760,0000 R$ 38.000,0000 07/03/2019
16:16:24

Marca: ROAL 
 Fabricante: ROAL 

 Modelo / Versão: viena 
 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gaveteiro volante 4 gavetas Tampo: Confeccionado em chapas de

MDF 25 mm de espessura cor marfim em ambas as faces. O tampo é encabeçado através de fita de bordo
2,5mm de espessura produzida em Poliestireno, aplicadas com adesivo Hot Melt, suas arestas recebem
acabamento com raio ergonômico de 2,5mm, seguindo normas ABNT. Frentes Gaveta: Confeccionado em chapas
de MDF 18 mm de espessura cor marfim em ambas as faces. O tampo é encabeçado através de fita de bordo
2,5mm de espessura produzida em Poliestireno, aplicadas com adesivo Hot Melt, suas arestas recebem
acabamento com raio ergonômico de 2,5mm, seguindo normas ABNT. Puxadores: Confeccionados em alumínio
tipo alça. Gavetas: Internamente confeccionadas em chapas de MDF 15 mm de espessura em ambas as faces. O
tampo é encabeçado através de fita de bordo 1mm de espessura produzida em Poliestireno, aplicadas com
adesivo Hot Melt, possui travamento total das gavetas, sendo a primeira dotada de fechadura com duas chaves,
principal e reserva escamoteáveis (dobráveis) acabamento zincado com capa plástica. Corpo: em MDF 18 mm
espessura, acabamento em ambas as faces em laminado melaminico na cor preta, encabeçados através de fita
de bordo 1 mm de espessura produzida em poliestireno, aplicadas com adesivo Hot Melt, suas arestas recebem
acabamento com raio ergonômico de 1mm. Montagem efetuada com acessório fornecidos, cavilhas pinus,
parafuso haste minifix em aço. Requadro metálico: Produzidos com tubo de aço SAE 1010/1020 20x20x0,90
seção quadrada, solda pelo processo MIG, tratamento anticorrosivo com pintura na cor preta, sapatas
niveladoras de altura. Medidas:485 x 600x 740 mO prazo de validade da proposta de preços será 120 dias.
Nossos produtos atendem rigorosamente as especificações do edital. Declaramos que estamos de acordo e
temos pleno conhecimento do Edital. Nos preços, estão inclusas todas as despesas como frete, impostos e
demais encargos. Fabricação nacional. Garantia 5 anos

90.051.160/0001-52 BORTOLINI
INDUSTRIA DE
MOVEIS LTDA

Não Não 50 R$ 761,0000 R$ 38.050,0000 06/03/2019
08:56:29

Marca: Bortolini 
 Fabricante: Bortolini Indústria de Móveis Ltda 

 Modelo / Versão: GAV4 - MB 
 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gaveteiro volante 4 gavetas. Tampo: Confeccionado em chapas de

MDF 25 mm de espessura cor marfim em ambas as faces. O tampo é encabeçado através de fita de bordo
2,5mm de espessura produzida em Poliestireno, aplicadas com adesivo Hot Melt, suas arestas recebem
acabamento com raio ergonômico de 2,5mm, seguindo normas ABNT. Frentes Gaveta: Confeccionado em chapas
de MDF 18 mm de espessura cor marfim em ambas as faces. O tampo é encabeçado através de fita de bordo
2,5mm de espessura produzida em Poliestireno, aplicadas com adesivo Hot Melt, suas arestas recebem
acabamento com raio ergonômico de 2,5mm, seguindo normas ABNT. Puxadores: Confeccionados em alumínio
tipo alça. Gavetas: Internamente confeccionadas em chapas de MDF 15 mm de espessura em ambas as faces. O
tampo é encabeçado através de fita de bordo 1mm de espessura produzida em Poliestireno, aplicadas com
adesivo Hot Melt, possui travamento total das gavetas, sendo a primeira dotada de fechadura com duas chaves,
principal e reserva escamoteáveis (dobráveis) acabamento zincado com capa plástica. Corpo: em MDF 18 mm
espessura, acabamento em ambas as faces em laminado melaminico na cor preta, encabeçados através de fita
de bordo 1 mm de espessura produzida em poliestireno, aplicadas com adesivo Hot Melt, suas arestas recebem
acabamento com raio ergonômico de 1mm. Montagem efetuada com acessório fornecidos, cavilhas pinus,
parafuso haste minifix em aço. Requadro metálico: Produzidos com tubo de aço SAE 1010/1020 20x20x0,90
seção quadrada, solda pelo processo MIG, tratamento anticorrosivo com pintura na cor preta, sapatas
niveladoras de altura. Medidas:485 x 600 x 740 mm.

32.918.377/0001-10 BRADIV
INDUSTRIA E
COMERCIO
LTDA

Não Não 50 R$ 761,0000 R$ 38.050,0000 07/03/2019
10:26:09

Marca: Bradiv 
 Fabricante: Bradiv Ind. Com. Ltda 

 Modelo / Versão: Gaveteiro volante 4 gavetas 
 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gaveteiro volante 4 gavetas Tampo: Confeccionado em chapas de

MDF 25 mm de espessura cor marfim em ambas as faces. O tampo é encabeçado através de fita de bordo
2,5mm de espessura produzida em Poliestireno, aplicadas com adesivo Hot Melt, suas arestas recebem
acabamento com raio ergonômico de 2,5mm, seguindo normas ABNT. Frentes Gaveta: Confeccionado em chapas
de MDF 18 mm de espessura cor marfim em ambas as faces. O tampo é encabeçado através de fita de bordo
2,5mm de espessura produzida em Poliestireno, aplicadas com adesivo Hot Melt, suas arestas recebem
acabamento com raio ergonômico de 2,5mm, seguindo normas ABNT. Puxadores: Confeccionados em alumínio
tipo alça. Gavetas: Internamente confeccionadas em chapas de MDF 15 mm de espessura em ambas as faces. O
tampo é encabeçado através de fita de bordo 1mm de espessura produzida em Poliestireno, aplicadas com
adesivo Hot Melt, possui travamento total das gavetas, sendo a primeira dotada de fechadura com duas chaves,
principal e reserva escamoteáveis (dobráveis) acabamento zincado com capa plástica. Corpo: em MDF 18 mm
espessura, acabamento em ambas as faces em laminado melaminico na cor preta, encabeçados através de fita
de bordo 1 mm de espessura produzida em poliestireno, aplicadas com adesivo Hot Melt, suas arestas recebem
acabamento com raio ergonômico de 1mm. Montagem efetuada com acessório fornecidos, cavilhas pinus,
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parafuso haste minifix em aço. Requadro metálico: Produzidos com tubo de aço SAE 1010/1020 20x20x0,90
seção quadrada, solda pelo processo MIG, tratamento anticorrosivo com pintura na cor preta, sapatas
niveladoras de altura. Medidas:485 x 600x 740 mm

04.491.989/0001-34 UNIVERSAL
OFFICE LTDA

Sim Sim 50 R$ 761,0000 R$ 38.050,0000 07/03/2019
11:40:29

Marca: Universal Office 
 Fabricante: Universal Office 

 Modelo / Versão: Attractive 
 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gaveteiro volante 4 gavetas Tampo: Confeccionado em chapas de

MDF 25 mm de espessura cor marfim em ambas as faces. O tampo é encabeçado através de fita de bordo
2,5mm de espessura produzida em Poliestireno, aplicadas com adesivo Hot Melt, suas arestas recebem
acabamento com raio ergonômico de 2,5mm, seguindo normas ABNT. Frentes Gaveta: Confeccionado em chapas
de MDF 18 mm de espessura cor marfim em ambas as faces. O tampo é encabeçado através de fita de bordo
2,5mm de espessura produzida em Poliestireno, aplicadas com adesivo Hot Melt, suas arestas recebem
acabamento com raio ergonômico de 2,5mm, seguindo normas ABNT. Puxadores: Confeccionados em alumínio
tipo alça. Gavetas: Internamente confeccionadas em chapas de MDF 15 mm de espessura em ambas as faces. O
tampo é encabeçado através de fita de bordo 1mm de espessura produzida em Poliestireno, aplicadas com
adesivo Hot Melt, possui travamento total das gavetas, sendo a primeira dotada de fechadura com duas chaves,
principal e reserva escamoteáveis (dobráveis) acabamento zincado com capa plástica. Corpo: em MDF 18 mm
espessura, acabamento em ambas as faces em laminado melaminico na cor preta, encabeçados através de fita
de bordo 1 mm de espessura produzida em poliestireno, aplicadas com adesivo Hot Melt, suas arestas recebem
acabamento com raio ergonômico de 1mm. Montagem efetuada com acessório fornecidos, cavilhas pinus,
parafuso haste minifix em aço. Requadro metálico: Produzidos com tubo de aço SAE 1010/1020 20x20x0,90
seção quadrada, solda pelo processo MIG, tratamento anticorrosivo com pintura na cor preta, sapatas
niveladoras de altura. Medidas:485 x 600x 740 mm VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS GARANTIA : 05 ANOS
ENTREGA: 20 DIAS PROCEDÊNCIA: NACIONAL

21.306.287/0001-52 TECNO2000
INDUSTRIA E
COMERCIO
LTDA

Não Não 50 R$ 761,0000 R$ 38.050,0000 07/03/2019
17:34:03

Marca: TECNO2000 
 Fabricante: TECNO2000 

 Modelo / Versão: BREMEN 
 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: De acordo com edital e anexos. Termos de habilitação cumpridos.

Gaveteiro volante 4 gavetas Tampo: Confeccionado em chapas de MDF 25 mm de espessura cor marfim em
ambas as faces. O tampo é encabeçado através de fita de bordo 2,5mm de espessura produzida em Poliestireno,
aplicadas com adesivo Hot Melt, suas arestas recebem acabamento com raio ergonômico de 2,5mm, seguindo
normas ABNT. Frentes Gaveta: Confeccionado em chapas de MDF 18 mm de espessura cor marfim em ambas as
faces. O tampo é encabeçado através de fita de bordo 2,5mm de espessura produzida em Poliestireno, aplicadas
com adesivo Hot Melt, suas arestas recebem acabamento com raio ergonômico de 2,5mm, seguindo normas
ABNT. Puxadores: Confeccionados em alumínio tipo alça. Gavetas: Internamente confeccionadas em chapas de
MDF 15 mm de espessura em ambas as faces. O tampo é encabeçado através de fita de bordo 1mm de
espessura produzida em Poliestireno, aplicadas com adesivo Hot Melt, possui travamento total das gavetas,
sendo a primeira dotada de fechadura com duas chaves, principal e reserva escamoteáveis (dobráveis)
acabamento zincado com capa plástica. Corpo: em MDF 18 mm espessura, acabamento em ambas as faces em
laminado melaminico na cor preta, encabeçados através de fita de bordo 1 mm de espessura produzida em
poliestireno, aplicadas com adesivo Hot Melt, suas arestas recebem acabamento com raio ergonômico de 1mm.
Montagem efetuada com acessório fornecidos, cavilhas pinus, parafuso haste minifix em aço. Requadro metálico:
Produzidos com tubo de aço SAE 1010/1020 20x20x0,90 seção quadrada, solda pelo processo MIG, tratamento
anticorrosivo com pintura na cor preta, sapatas niveladoras de altura. Medidas:485 x 600x 740 mm

02.925.815/0001-07 MAGALHAES E
MAGALHAES
COMERCIO DE
MOVEIS LTDA

Sim Sim 50 R$ 761,6700 R$ 38.083,5000 25/02/2019
11:53:08

Marca: Motiva 
 Fabricante: Motiva 

 Modelo / Versão: Certificata 
 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GAVETEIRO MÓVEL

27.589.698/0001-89 WOOD CENTER
COMERCIO -
EIRELI

Sim Sim 50 R$ 761,6700 R$ 38.083,5000 01/03/2019
14:27:13

Marca: MODILAC 
 Fabricante: MODILAC 

 Modelo / Versão: ET 115X 
 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gaveteiro volante 4 gavetas Tampo: Confeccionado em chapas de

MDF 25 mm de espessura cor marfim em ambas as faces. O tampo é encabeçado através de fita de bordo
2,5mm de espessura produzida em Poliestireno, aplicadas com adesivo Hot Melt, suas arestas recebem
acabamento com raio ergonômico de 2,5mm, seguindo normas ABNT. Frentes Gaveta: Confeccionado em chapas
de MDF 18 mm de espessura cor marfim em ambas as faces. O tampo é encabeçado através de fita de bordo
2,5mm de espessura produzida em Poliestireno, aplicadas com adesivo Hot Melt, suas arestas recebem
acabamento com raio ergonômico de 2,5mm, seguindo normas ABNT. Puxadores: Confeccionados em alumínio
tipo alça. Gavetas: Internamente confeccionadas em chapas de MDF 15 mm de espessura em ambas as faces. O
tampo é encabeçado através de fita de bordo 1mm de espessura produzida em Poliestireno, aplicadas com
adesivo Hot Melt, possui travamento total das gavetas, sendo a primeira dotada de fechadura com duas chaves,
principal e reserva escamoteáveis (dobráveis) acabamento zincado com capa plástica. Corpo: em MDF 18 mm
espessura, acabamento em ambas as faces em laminado melaminico na cor preta, encabeçados através de fita
de bordo 1 mm de espessura produzida em poliestireno, aplicadas com adesivo Hot Melt, suas arestas recebem
acabamento com raio ergonômico de 1mm. Montagem efetuada com acessório fornecidos, cavilhas pinus,
parafuso haste minifix em aço. Requadro metálico: Produzidos com tubo de aço SAE 1010/1020 20x20x0,90
seção quadrada, solda pelo processo MIG, tratamento anticorrosivo com pintura na cor preta, sapatas
niveladoras de altura. Medidas:462 x 600x 740 mm

08.893.146/0001-15 BASIC Sim Sim 50 R$ 761,6700 R$ 38.083,5000 03/03/2019
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CONSTRUCOES
LTDA

11:07:07

Marca: Basic 
 Fabricante: Basic 

 Modelo / Versão: GV-4 
 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GAVETEIRO MÓVE. Gaveteiro volante 4 gavetas. Confeccionado em

chapas de MDF 25 mm de espessura cor marfim em ambas as faces. O tampo é encabeçado através de fita de
bordo 2,5mm de espessura produzida em Poliestireno, aplicadas com adesivo Hot Melt, suas arestas recebem
acabamento com raio ergonômico de 2,5mm, seguindo normas ABNT.

86.729.324/0002-61 MILANFLEX
INDUSTRIA E
COMERCIO DE
MOVEIS E
EQUIPAMENTOS

Não Não 50 R$ 761,6700 R$ 38.083,5000 06/03/2019
10:45:46

Marca: MILAN 
 Fabricante: MILANFLEX 

 Modelo / Versão: FOCUS 
 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gaveteiro volante 4 gavetas Tampo: Confeccionado em chapas de

MDF 25 mm de espessura cor marfim em ambas as faces. O tampo é encabeçado através de fita de bordo
2,5mm de espessura produzida em Poliestireno, aplicadas com adesivo Hot Melt, suas arestas recebem
acabamento com raio ergonômico de 2,5mm, seguindo normas ABNT. Frentes Gaveta: Confeccionado em chapas
de MDF 18 mm de espessura cor marfim em ambas as faces. O tampo é encabeçado através de fita de bordo
2,5mm de espessura produzida em Poliestireno, aplicadas com adesivo Hot Melt, suas arestas recebem
acabamento com raio ergonômico de 2,5mm, seguindo normas ABNT. Puxadores: Confeccionados em alumínio
tipo alça. Gavetas: Internamente confeccionadas em chapas de MDF 15 mm de espessura em ambas as faces. O
tampo é encabeçado através de fita de bordo 1mm de espessura produzida em Poliestireno, aplicadas com
adesivo Hot Melt, possui travamento total das gavetas, sendo a primeira dotada de fechadura com duas chaves,
principal e reserva escamoteáveis (dobráveis) acabamento zincado com capa plástica. Corpo: em MDF 18 mm
espessura, acabamento em ambas as faces em laminado melaminico na cor preta, encabeçados através de fita
de bordo 1 mm de espessura produzida em poliestireno, aplicadas com adesivo Hot Melt, suas arestas recebem
acabamento com raio ergonômico de 1mm. Montagem efetuada com acessório fornecidos, cavilhas pinus,
parafuso haste minifix em aço. Requadro metálico: Produzidos com tubo de aço SAE 1010/1020 20x20x0,90
seção quadrada, solda pelo processo MIG, tratamento anticorrosivo com pintura na cor preta, sapatas
niveladoras de altura. Medidas:485 x 600x 740 mm

24.448.968/0001-43 A DE ARAUJO
BEZERRA
EIRELI

Sim Sim 50 R$ 761,6700 R$ 38.083,5000 06/03/2019
22:43:35

Marca: JDMOVEIS 
 Fabricante: A DE ARAUJO BEZERRA EIRELI 

 Modelo / Versão: Gaveteiro volante 4 gavetas 
 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tampo: Confeccionado em chapas de MDF 25 mm de espessura

cor marfim em ambas as faces. O tampo é encabeçado através de fita de bordo 2,5mm de espessura produzida
em Poliestireno, aplicadas com adesivo Hot Melt, suas arestas recebem acabamento com raio ergonômico de
2,5mm, seguindo normas ABNT. Frentes Gaveta: Confeccionado em chapas de MDF 18 mm de espessura cor
marfim em ambas as faces. O tampo é encabeçado através de fita de bordo 2,5mm de espessura produzida em
Poliestireno, aplicadas com adesivo Hot Melt, suas arestas recebem acabamento com raio ergonômico de 2,5mm,
seguindo normas ABNT. Puxadores: Confeccionados em alumínio tipo alça. Gavetas: Internamente
confeccionadas em chapas de MDF 15 mm de espessura em ambas as faces. O tampo é encabeçado através de
fita de bordo 1mm de espessura produzida em Poliestireno, aplicadas com adesivo Hot Melt, possui travamento
total das gavetas, sendo a primeira dotada de fechadura com duas chaves, principal e reserva escamoteáveis
(dobráveis) acabamento zincado com capa plástica. Corpo: em MDF 18 mm espessura, acabamento em ambas
as faces em laminado melaminico na cor preta, encabeçados através de fita de bordo 1 mm de espessura
produzida em poliestireno, aplicadas com adesivo Hot Melt, suas arestas recebem acabamento com raio
ergonômico de 1mm. Montagem efetuada com acessório fornecidos, cavilhas pinus, parafuso haste minifix em
aço. Requadro metálico: Produzidos com tubo de aço SAE 1010/1020 20x20x0,90 seção quadrada, solda pelo
processo MIG, tratamento anticorrosivo com pintura na cor preta, sapatas niveladoras de altura. Medidas:485 x
600x740 mm

09.258.263/0001-70 OFFICE MAX
INDUSTRIA E
COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI

Sim Não 50 R$ 761,6700 R$ 38.083,5000 07/03/2019
08:29:30

Marca: ITALIA 
 Fabricante: OFFICE MAX 

 Modelo / Versão: TECH 
 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tampo: Confeccionado em chapas de MDF 25 mm de espessura

cor marfim em ambas as faces. O tampo é encabeçado através de fita de bordo 2,5mm de espessura produzida
em Poliestireno, aplicadas com adesivo Hot Melt, suas arestas recebem acabamento com raio ergonômico de
2,5mm, seguindo normas ABNT. Frentes Gaveta: Confeccionado em chapas de MDF 18 mm de espessura cor
marfim em ambas as faces. O tampo é encabeçado através de fita de bordo 2,5mm de espessura produzida em
Poliestireno, aplicadas com adesivo Hot Melt, suas arestas recebem acabamento com raio ergonômico de 2,5mm,
seguindo normas ABNT. Puxadores: Confeccionados em alumínio tipo alça. Gavetas: Internamente
confeccionadas em chapas de MDF 15 mm de espessura em ambas as faces. O tampo é encabeçado através de
fita de bordo 1mm de espessura produzida em Poliestireno, aplicadas com adesivo Hot Melt, possui travamento
total das gavetas, sendo a primeira dotada de fechadura com duas chaves, principal e reserva escamoteáveis
(dobráveis) acabamento zincado com capa plástica. Corpo: em MDF 18 mm espessura, acabamento em ambas
as faces em laminado melaminico na cor preta, encabeçados através de fita de bordo 1 mm de espessura
produzida em poliestireno, aplicadas com adesivo Hot Melt, suas arestas recebem acabamento com raio
ergonômico de 1mm. Montagem efetuada com acessório fornecidos, cavilhas pinus, parafuso haste minifix em
aço. Requadro metálico: Produzidos com tubo de aço SAE 1010/1020 20x20x0,90 seção quadrada, solda pelo
processo MIG, tratamento anticorrosivo com pintura na cor preta, sapatas niveladoras de altura. Medidas:485 x
600x 740 mm VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS GARANTIA: 5 ANOS

08.335.746/0001-68 ZAAT
COMERCIO DE

Sim Sim 50 R$ 761,6700 R$ 38.083,5000 07/03/2019
13:34:19
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MOVEIS LTDA
Marca: zaat 

 Fabricante: zaat 
 Modelo / Versão: zt67 

 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gaveteiro volante 4 gavetas Tampo: Confeccionado em chapas de
MDF 25 mm de espessura cor marfim em ambas as faces. O tampo é encabeçado através de fita de bordo
2,5mm de espessura produzida em Poliestireno, aplicadas com adesivo Hot Melt, suas arestas recebem
acabamento com raio ergonômico de 2,5mm, seguindo normas ABNT. Frentes Gaveta: Confeccionado em chapas
de MDF 18 mm de espessura cor marfim em ambas as faces. O tampo é encabeçado através de fita de bordo
2,5mm de espessura produzida em Poliestireno, aplicadas com adesivo Hot Melt, suas arestas recebem
acabamento com raio ergonômico de 2,5mm, seguindo normas ABNT. Puxadores: Confeccionados em alumínio
tipo alça. Gavetas: Internamente confeccionadas em chapas de MDF 15 mm de espessura em ambas as faces. O
tampo é encabeçado através de fita de bordo 1mm de espessura produzida em Poliestireno, aplicadas com
adesivo Hot Melt, possui travamento total das gavetas, sendo a primeira dotada de fechadura com duas chaves,
principal e reserva escamoteáveis (dobráveis) acabamento zincado com capa plástica. Corpo: em MDF 18 mm
espessura, acabamento em ambas as faces em laminado melaminico na cor preta, encabeçados através de fita
de bordo 1 mm de espessura produzida em poliestireno, aplicadas com adesivo Hot Melt, suas arestas recebem
acabamento com raio ergonômico de 1mm. Montagem efetuada com acessório fornecidos, cavilhas pinus,
parafuso haste minifix em aço. Requadro metálico: Produzidos com tubo de aço SAE 1010/1020 20x20x0,90
seção quadrada, solda pelo processo MIG, tratamento anticorrosivo com pintura na cor preta, sapatas
niveladoras de altura. Medidas:485 x 600x 740 mm

02.604.236/0001-62 LAYOUT
MOVEIS PARA
ESCRITORIO
LTDA

Não Não 50 R$ 761,6700 R$ 38.083,5000 08/03/2019
07:10:32

Marca: Layout 
 Fabricante: Layout 

 Modelo / Versão: GV4 
 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gaveteiro volante 4 gavetas Tampo: Confeccionado em chapas de

MDF 25 mm de espessura cor marfim em ambas as faces. O tampo é encabeçado através de fita de bordo
2,5mm de espessura produzida em Poliestireno, aplicadas com adesivo Hot Melt, suas arestas recebem
acabamento com raio ergonômico de 2,5mm, seguindo normas ABNT. Frentes Gaveta: Confeccionado em chapas
de MDF 18 mm de espessura cor marfim em ambas as faces. O tampo é encabeçado através de fita de bordo
2,5mm de espessura produzida em Poliestireno, aplicadas com adesivo Hot Melt, suas arestas recebem
acabamento com raio ergonômico de 2,5mm, seguindo normas ABNT. Puxadores: Confeccionados em alumínio
tipo alça. Gavetas: Internamente confeccionadas em chapas de MDF 15 mm de espessura em ambas as faces. O
tampo é encabeçado através de fita de bordo 1mm de espessura produzida em Poliestireno, aplicadas com
adesivo Hot Melt, possui travamento total das gavetas, sendo a primeira dotada de fechadura com duas chaves,
principal e reserva escamoteáveis (dobráveis) acabamento zincado com capa plástica. Corpo: em MDF 18 mm
espessura, acabamento em ambas as faces em laminado melaminico na cor preta, encabeçados através de fita
de bordo 1 mm de espessura produzida em poliestireno, aplicadas com adesivo Hot Melt, suas arestas recebem
acabamento com raio ergonômico de 1mm. Montagem efetuada com acessório fornecidos, cavilhas pinus,
parafuso haste minifix em aço. Requadro metálico: Produzidos com tubo de aço SAE 1010/1020 20x20x0,90
seção quadrada, solda pelo processo MIG, tratamento anticorrosivo com pintura na cor preta, sapatas
niveladoras de altura. Medidas:485 x 600x 740 mm

09.211.711/0001-80 CENTRAL
MOVEIS PARA
ESCRITORIO
LTDA

Não Não 50 R$ 761,6700 R$ 38.083,5000 08/03/2019
09:21:04

Marca: USE MOVEIS 
 Fabricante: USE MOVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA 

 Modelo / Versão: RAVENA 
 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gaveteiro volante 4 gavetas

00.616.615/0001-47 FUTURA
INTERIORES E
MOBILIARIO
PANORAMICO
LTDA

Sim Sim 50 R$ 761,6700 R$ 38.083,5000 08/03/2019
12:51:00

Marca: Futura 
 Fabricante: rudnick 

 Modelo / Versão: GV.4 
 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gaveteiro volante 4 gavetas Tampo: Confeccionado em chapas de

MDF 25 mm de espessura cor marfim em ambas as faces. O tampo é encabeçado através de fita de bordo
2,5mm de espessura produzida em Poliestireno, aplicadas com adesivo Hot Melt, suas arestas recebem
acabamento com raio ergonômico de 2,5mm, seguindo normas ABNT. Frentes Gaveta: Confeccionado em chapas
de MDF 18 mm de espessura cor marfim em ambas as faces. O tampo é encabeçado através de fita de bordo
2,5mm de espessura produzida em Poliestireno, aplicadas com adesivo Hot Melt, suas arestas recebem
acabamento com raio ergonômico de 2,5mm, seguindo normas ABNT. Puxadores: Confeccionados em alumínio
tipo alça. Gavetas: Internamente confeccionadas em chapas de MDF 15 mm de espessura em ambas as faces. O
tampo é encabeçado através de fita de bordo 1mm de espessura produzida em Poliestireno, aplicadas com
adesivo Hot Melt, possui travamento total das gavetas, sendo a primeira dotada de fechadura com duas chaves,
principal e reserva escamoteáveis (dobráveis) acabamento zincado com capa plástica. Corpo: em MDF 18 mm
espessura, acabamento em ambas as faces em laminado melaminico na cor preta, encabeçados através de fita
de bordo 1 mm de espessura produzida em poliestireno, aplicadas com adesivo Hot Melt, suas arestas recebem
acabamento com raio ergonômico de 1mm. Montagem efetuada com acessório fornecidos, cavilhas pinus,
parafuso haste minifix em aço. Requadro metálico: Produzidos com tubo de aço SAE 1010/1020 20x20x0,90
seção quadrada, solda pelo processo MIG, tratamento anticorrosivo com pintura na cor preta, sapatas
niveladoras de altura. Medidas:485 x 600x 740 mm

12.500.834/0001-45 JR COMERCIOS
E VIDROS LTDA

Sim Sim 50 R$ 1.000,0000 R$ 50.000,0000 06/03/2019
11:12:08

Marca: JR 
 Fabricante: JR 
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Modelo / Versão: GAVETEIRO 
 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gaveteiro volante 4 gavetas Tampo: Confeccionado em chapas de

MDF 25 mm de espessura cor marfim em ambas as faces. O tampo é encabeçado através de fita de bordo
2,5mm de espessura produzida em Poliestireno, aplicadas com adesivo Hot Melt, suas arestas recebem
acabamento com raio ergonômico de 2,5mm, seguindo normas ABNT. Frentes Gaveta: Confeccionado em chapas
de MDF 18 mm de espessura cor marfim em ambas as faces. O tampo é encabeçado através de fita de bordo
2,5mm de espessura produzida em Poliestireno, aplicadas com adesivo Hot Melt, suas arestas recebem
acabamento com raio ergonômico de 2,5mm, seguindo normas ABNT. Puxadores: Confeccionados em alumínio
tipo alça. Gavetas: Internamente confeccionadas em chapas de MDF 15 mm de espessura em ambas as faces. O
tampo é encabeçado através de fita de bordo 1mm de espessura produzida em Poliestireno, aplicadas com
adesivo Hot Melt, possui travamento total das gavetas, sendo a primeira dotada de fechadura com duas chaves,
principal e reserva escamoteáveis (dobráveis) acabamento zincado com capa plástica. Corpo: em MDF 18 mm
espessura, acabamento em ambas as faces em laminado melaminico na cor preta, encabeçados através de fita
de bordo 1 mm de espessura produzida em poliestireno, aplicadas com adesivo Hot Melt, suas arestas recebem
acabamento com raio ergonômico de 1mm. Montagem efetuada com acessório fornecidos, cavilhas pinus,
parafuso haste minifix em aço. Requadro metálico: Produzidos com tubo de aço SAE 1010/1020 20x20x0,90
seção quadrada, solda pelo processo MIG, tratamento anticorrosivo com pintura na cor preta, sapatas
niveladoras de altura. Medidas:485 x 600x 740 mm

29.376.056/0001-27 FERNANDES TI
E
ELETRONICOS
LTDA

Sim Sim 50 R$ 1.000,0000 R$ 50.000,0000 08/03/2019
11:26:27

Marca: Nelson Móveis 
 Fabricante: Nelson Móveis 

 Modelo / Versão: Gaveteiro 
 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tampo: Confeccionado em chapas de MDF 25 mm de espessura

cor marfim em ambas as faces. O tampo é encabeçado através de fita de bordo 2,5mm de espessura produzida
em Poliestireno, aplicadas com adesivo Hot Melt, suas arestas recebem acabamento com raio ergonômico de
2,5mm, seguindo normas ABNT. Frentes Gaveta: Confeccionado em chapas de MDF 18 mm de espessura cor
marfim em ambas as faces. O tampo é encabeçado através de fita de bordo 2,5mm de espessura produzida em
Poliestireno, aplicadas com adesivo Hot Melt, suas arestas recebem acabamento com raio ergonômico de 2,5mm,
seguindo normas ABNT. Puxadores: Confeccionados em alumínio tipo alça. Gavetas: Internamente
confeccionadas em chapas de MDF 15 mm de espessura em ambas as faces. O tampo é encabeçado através de
fita de bordo 1mm de espessura produzida em Poliestireno, aplicadas com adesivo Hot Melt, possui travamento
total das gavetas, sendo a primeira dotada de fechadura com duas chaves, principal e reserva escamoteáveis
(dobráveis) acabamento zincado com capa plástica. Corpo: em MDF 18 mm espessura, acabamento em ambas
as faces em laminado melaminico na cor preta, encabeçados através de fita de bordo 1 mm de espessura
produzida em poliestireno, aplicadas com adesivo Hot Melt, suas arestas recebem acabamento com raio
ergonômico de 1mm. Montagem efetuada com acessório fornecidos, cavilhas pinus, parafuso haste minifix em
aço. Requadro metálico: Produzidos com tubo de aço SAE 1010/1020 20x20x0,90 seção quadrada, solda pelo
processo MIG, tratamento anticorrosivo com pintura na cor preta, sapatas niveladoras de altura. Medidas:485 x
600x 740 mm

04.869.711/0001-58 FLEXIBASE
INDUSTRIA E
COMERCIO DE
MOVEIS,
IMPORTACAO E

Não Não 50 R$ 1.005,0000 R$ 50.250,0000 06/03/2019
14:26:10

Marca: FLEXIBASE 
 Fabricante: FLEXIBASE 

 Modelo / Versão: URÂNIO 
 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS: Tampo: Confeccionado em

chapas de MDF 25 mm de espessura cor marfim em ambas as faces. O tampo é encabeçado através de fita de
bordo 2,5mm de espessura produzida em Poliestireno, aplicadas com adesivo Hot Melt, suas arestas recebem
acabamento com raio ergonômico de 2,5mm, seguindo normas ABNT. Frentes Gaveta: Confeccionado em chapas
de MDF 18 mm de espessura cor marfim em ambas as faces. O tampo é encabeçado através de fita de bordo
2,5mm de espessura produzida em Poliestireno, aplicadas com adesivo Hot Melt, suas arestas recebem
acabamento com raio ergonômico de 2,5mm, seguindo normas ABNT. Puxadores: Confeccionados em alumínio
tipo alça. Gavetas: Internamente confeccionadas em chapas de MDF 15 mm de espessura em ambas as faces. O
tampo é encabeçado através de fita de bordo 1mm de espessura produzida em Poliestireno, aplicadas com
adesivo Hot Melt, possui travamento total das gavetas, sendo a primeira dotada de fechadura com duas chaves,
principal e reserva escamoteáveis (dobráveis) acabamento zincado com capa plástica. Corpo: em MDF 18 mm
espessura, acabamento em ambas as faces em laminado melaminico na cor preta, encabeçados através de fita
de bordo 1 mm de espessura produzida em poliestireno, aplicadas com adesivo Hot Melt, suas arestas recebem
acabamento com raio ergonômico de1mm. Montagem efetuada com acessório fornecidos, cavilhas pinus,
parafuso haste minifix em aço. Requadro metálico: Produzidos com tubo de aço SAE 1010/1020 20x20x0,90
seção quadrada, solda pelo processo MIG, tratamento anticorrosivo com pintura na cor preta, sapatas
niveladoras de altura. Medidas:485 x 600x 740 mm

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 1.005,0000 04.869.711/0001-58 08/03/2019 14:04:00:133
R$ 1.000,0000 12.500.834/0001-45 08/03/2019 14:04:00:133
R$ 1.000,0000 29.376.056/0001-27 08/03/2019 14:04:00:133
R$ 761,6700 08.893.146/0001-15 08/03/2019 14:04:00:133
R$ 761,6700 24.448.968/0001-43 08/03/2019 14:04:00:133
R$ 761,6700 09.258.263/0001-70 08/03/2019 14:04:00:133
R$ 761,6700 86.729.324/0002-61 08/03/2019 14:04:00:133
R$ 761,6700 02.925.815/0001-07 08/03/2019 14:04:00:133
R$ 761,6700 27.589.698/0001-89 08/03/2019 14:04:00:133
R$ 761,6700 08.335.746/0001-68 08/03/2019 14:04:00:133



27/03/2019 COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

https://www.comprasnet.gov.br/seguro/indexgov.asp 33/62

R$ 761,6700 00.616.615/0001-47 08/03/2019 14:04:00:133
R$ 761,6700 09.211.711/0001-80 08/03/2019 14:04:00:133
R$ 761,6700 02.604.236/0001-62 08/03/2019 14:04:00:133
R$ 761,0000 90.051.160/0001-52 08/03/2019 14:04:00:133
R$ 761,0000 32.918.377/0001-10 08/03/2019 14:04:00:133
R$ 761,0000 04.491.989/0001-34 08/03/2019 14:04:00:133
R$ 761,0000 21.306.287/0001-52 08/03/2019 14:04:00:133
R$ 760,0000 94.622.230/0001-36 08/03/2019 14:04:00:133
R$ 759,0000 04.869.711/0001-58 08/03/2019 15:12:24:580
R$ 648,9000 90.051.160/0001-52 08/03/2019 15:12:35:190
R$ 543,0000 04.869.711/0001-58 08/03/2019 15:13:43:650
R$ 545,0000 09.258.263/0001-70 08/03/2019 15:16:23:130
R$ 515,0000 29.376.056/0001-27 08/03/2019 15:17:19:147
R$ 520,0000 21.306.287/0001-52 08/03/2019 15:18:30:497
R$ 516,0000 21.306.287/0001-52 08/03/2019 15:19:47:250
R$ 720,0000 09.211.711/0001-80 08/03/2019 15:22:11:840
R$ 510,0000 94.622.230/0001-36 08/03/2019 15:24:29:910
R$ 740,0000 24.448.968/0001-43 08/03/2019 15:25:14:587
R$ 400,0000 08.335.746/0001-68 08/03/2019 15:26:01:650
R$ 715,0000 24.448.968/0001-43 08/03/2019 15:26:06:043
R$ 654,0000 02.925.815/0001-07 08/03/2019 15:27:16:923
R$ 450,0000 04.491.989/0001-34 08/03/2019 15:28:30:460
R$ 447,0000 86.729.324/0002-61 08/03/2019 15:33:00:743
R$ 399,0000 02.604.236/0001-62 08/03/2019 15:38:03:230
R$ 430,0000 21.306.287/0001-52 08/03/2019 15:39:54:800
R$ 609,3400 00.616.615/0001-47 08/03/2019 15:41:35:823
R$ 514,0000 27.589.698/0001-89 08/03/2019 15:42:52:597
R$ 490,0000 09.258.263/0001-70 08/03/2019 15:44:03:600
R$ 450,0000 09.258.263/0001-70 08/03/2019 15:48:50:883
R$ 487,4100 29.376.056/0001-27 08/03/2019 15:50:56:597
R$ 420,0000 09.258.263/0001-70 08/03/2019 15:51:42:880
R$ 430,0000 04.491.989/0001-34 08/03/2019 16:00:20:760

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ Data/Hora Inicial
Desempate

Data/Hora Final
Desempate Situação do Lance Valor do

Lance
08.335.746/0001-

68 15/03/2019 16:04:27:790 15/03/2019 16:09:27:790 Tempo para envio de lance
expirou -

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aberto 08/03/2019
15:09:15 Item aberto.

Iminência de
Encerramento

08/03/2019
15:22:44 Batida iminente. Data/hora iminência: 08/03/2019 15:52:44.

Aguardando
Convocação
ME/EPP

08/03/2019
16:01:41 Aguardando convocação ME/EPP

Início do
desempate

08/03/2019
16:42:46 Item está em 1º desempate, aguardando lance.

Encerramento
do
desempate

08/03/2019
16:47:48

Item teve o 1º desempate ME/EPP encerrado às 16:47:46 de 08/03/2019. O tempo expirou e o
lance não foi enviado pelo fornecedor ZAAT COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF:
08335746000168

Encerrado 08/03/2019
16:47:48 Item encerrado

Recusa 15/03/2019
15:06:43

Recusa da proposta. Fornecedor: OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI,
CNPJ/CPF: 09.258.263/0001-70, pelo melhor lance de R$ 420,0000. Motivo: Descumprimento do
Item 13.1.1 do Termo de Referência - Declaração de garantia indicando a empresa/representante
no Distrito Federal apta a prestar serviços.

Volta de Fase 15/03/2019
16:04:26 Item retornou para a fase de desempate ME/EPP.

Início do
desempate

15/03/2019
16:04:27 Item está em 1º desempate, aguardando lance.

Encerramento
do

15/03/2019
16:10:30

Item teve o 1º desempate ME/EPP encerrado às 16:09:27 de 15/03/2019. O tempo expirou e o
lance não foi enviado pelo fornecedor ZAAT COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF:
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desempate 08335746000168

Encerrado 15/03/2019
16:10:30 Item encerrado

Aceite 27/03/2019
14:46:25

Aceite individual da proposta. Fornecedor: TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,
CNPJ/CPF: 21.306.287/0001-52, pelo melhor lance de R$ 430,0000.

Habilitado 27/03/2019
15:30:31

Habilitação individual da proposta. Fornecedor: TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,
CNPJ/CPF: 21.306.287/0001-52, pelo melhor lance de R$ 430,0000.

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

 
Item: 6 - POLTRONA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                  (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF Fornecedor Porte 
 ME/EPP

Declaração 
 ME/EPP/COOP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
21.103.048/0001-03 J S

FAGUNDES
EIRELI

Sim Sim 100 R$ 930,0000 R$ 93.000,0000 28/02/2019
18:15:24

Marca: FRISOKAR 
 Fabricante: FRISOKAR 

 Modelo / Versão: Presidente 
 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Poltrona em couro na cor preta espaldar médio ENCOSTO:

Encosto fabricado em polipropileno injetado estrutural de grande resistência mecânica, conformado
anatomicamente Curvatura anatômica no encosto de forma à permitir a acomodação das regiões dorsal e
lombar. Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível de alta resistência isenta de CFC, com
densidade controlada de 45 a 55 Kg/m³ com 40 mm de espessura média. Contra capa do encosto injetada em
polipropileno copolímero texturizadorígido na cor preta com no mínimo 3 mm de espessura. Regulagem de
altura do encosto mínima em 11 posições. ASSENTO: Assento fabricado em compensado multilaminado
resinado, moldado anatomicamente a quente com 10,5 mm de espessura média. Espuma injetada
anatomicamente em poliuretano flexível de alta resistência isenta de CFC, com densidade controlada de 45 a 55
Kg/m³ com 40 mm de espessura média. Contra capa do com no mínimo 3 mm de espessura injetada em
polipropileno copolímero texturizado na cor preta. Plataforma de regulagem de profundidade do assento com
corpo injetado em poliamida reforçada, regulagem de profundidade fabricada em chapa aço com no mínimo
4,00 mm de espessura com 5 estágios de regulagem com no mínimo 40 mm de curso montado através de
encaixe na estrutura da plataforma de regulagem. Suporte de reforço e fixação do braço fabricado em chapa de
aço com 6,00 mm de espessura. Mecanismo com plataforma de regulagem de profundidade do assento tipo
trasla amplitude/deslocamento de 5 cm. REVESTIMENTO: Couro ecológico espessura mínima 0,90 mm. Capa do
revestimento do assento e encosto com costura lateral dupla em todo perímetro. BRAÇOS: A Parte superior do
apóia-braço injetado em termoplástico texturizado ou TPU com dimensões mínimas de 260 mm de comprimento
e 90 mm de largura (sem botões ou manípulos). Corpo do apoia-braço fabricado em polipropileno. Estrutura
metálica do apóiabraço fabricada em tubo de aço estampado, com a extremidade soldada uma chapa de aço
SAE 1010/1020 estampada com largura minima60mm e espessura de 8mm, com regulagem de abertura
lateral. Sob o assento é fixada uma chapa de aço estampada adaptadora para fixação do apoia-braço. Apoia-
braço 2D, ou seja, possui regulagem de altura em 9 estágios com curso mínimo de 80 mm e regulagem de
distância interna dos apóiabraços (abertura) realizada através de manípulo ergonômico fabricado em
polipropileno com um ajuste milimétrico de 50mm por apoia-braço. Os componentes internos de regulagemem
resina de engenharia. MECANISMO: com corpo injetado em liga de alumínio sob pressão, placa de fixação do
mecanismo ao assento fabricada em chapa de aço estampada. Chapa de fixação do encosto estampada.
Mecanismo com comandos fáceis que permitem que as regulagens sejam acessadas sem a necessidade do
usuário levantar-se da poltrona. Com alavanca sob o assento independente para regulagem de altura e outra a
alavanca para desbloquear o movimento de inclinação sincronizado entre encosto e assento, este movimento
permite que o apoio lombar da poltrona mantenha contato com a região lombar do usuário no movimento de
reclinação, pois o deslocamento do encosto e assento é realizado na proporção 2:1 respectivamente. Ambas as
alavancas fabricadas em resina de engenharia. A regulagem de inclinação do encosto com no mínimo 4 pontos
de parada. Dotado de sistema de livre flutuação sendo a regulagem da tensão do movimento de reclinação
realizada através de um manípulo localizado sob o assento possibilitando adequar o movimento relax ao biótipo
do usuário e sistema anti-impacto impedindo o choque do encosto com o usuário ao desbloquear o mesmo. O
manípulo de regulagem para mais ou menos tensão. Acabamento em pintura eletrostática realizado por
processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com propriedades de
resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso. Sistema de acoplamento da coluna central
através de cone morse, facilitando a montagem e casos eventuais de manutenção. COLUNA: Coluna central
desmontável fixada por encaixe cônico fabricada em tubo de aço redondo com 50,80 mm de diâmetro e 1,50
mm de espessura de parede, rolamento axial de giro com esferas tratadas termicamente, arruelas de aço
temperado de alta resistência, bucha mancal de giro injetada em poliacetal e recalibrada na montagem, sistema
de regulagem da altura da cadeira com mola a gás DIN 4550 Classe 4 com curso mínimo de 90mm. Possui
sistema de montagem a base e no mecanismo por encaixe cone Morse. Sistema de regulagem de altura da
cadeira por coluna à gás. Capa telescópica injetada em polipropileno copolímero texturizado na cor preta, para
proteger a coluna. BASE: Base giratória com aranha de 5 hastes fabricada em aço com capa de polipropileno de
acabamento. Pino do rodízio fabricado de barra de aço trefilado redondo com 10 mm de diâmetro soldado na
extremidade da has

07.875.146/0001-20 SERRA
MOBILE
INDUSTRIA E
COMERCIO
LTDA

Sim Não 100 R$ 931,9300 R$ 93.193,0000 04/03/2019
12:57:13

Marca: TOK 
 Fabricante: TOKPLAST 

 Modelo / Versão: 92F1 
 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: POLTRONA EM COURO NA COR PRETA ESPALDAR MÉDIO

ENCOSTO: Encosto fabricado em polipropileno injetado estrutural de grande resistência mecânica, conformado
anatomicamente Curvatura anatômica no encosto deforma à permitir a acomodação das regiões dorsal e
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lombar. Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível de alta resistência isenta de CFC, com
densidade controlada de 50 Kg/m³ com 40 mm de espessura média. Contra capa do encosto injetada em
polipropileno copolímero texturizado rígido na cor preta com 3 mm de espessura. Regulagem de altura do
encosto em 11 posições. ASSENTO: Assento fabricado em compensado multilaminado resinado, moldado
anatomicamente aquente com 10,5 mm de espessura média. Espuma injetada anatomicamente em poliuretano
flexível de alta resistência isenta de CFC, com densidade controlada de 50 Kg/m³ com 40 mm de espessura
média. Contracapa do com 3 mm de espessura injetada em polipropileno copolímero texturizado na cor preta.
Plataforma de regulagem de profundidade do assento com corpo injetado em poliamida reforçada, regulagem
de profundidade fabricada em chapa aço com 4,00 mm de espessura com 5 estágios de regulagem com 40 mm
de curso montado através de encaixe na estrutura da plataforma de regulagem. Suporte de reforço e fixação do
braço fabricado em chapa de aço com 6,00 mm de espessura. Mecanismo com plataforma de regulagem de
profundidade do assento tipo trasla amplitude/deslocamento de 5 cm. REVESTIMENTO: Couro ecológico
espessura 0,90 mm. Capa do revestimento do assento e encosto com costura lateral dupla em todo perímetro.
BRAÇOS: A Parte superior do apóia-braço injetado em termoplástico texturizado ou TPU com dimensões de 260
mm de comprimento e 90 mm de largura (sem botões ou manípulos). Corpo do apoia-braço fabricado em
polipropileno. Estrutura metálica do apóia braço fabricada em tubo de aço estampado, com a extremidade
soldada uma chapa de aço SAE 1010/1020estampada com largura 60mm e espessura de8mm, com regulagem
de abertura lateral. Sob o assento é fixada uma chapa de aço estampada adaptadora para fixação do apoia-
braço. Apoia-braço 2D, ou seja, possui regulagem de altura em 9 estágios com curso de 80 mm e regulagem de
distância interna dos apóia braços(abertura) realizada através de manípulo ergonômico fabricado em
polipropileno com um ajuste milimétrico de 50mm por apoia-braço. Os componentes internos de regulagem em
resina de engenharia. MECANISMO: com corpo injetado em liga de alumínio sob pressão, placa de fixação do
mecanismo ao assento fabricada em chapa de aço estampada. Chapa de fixação do encosto estampada.
Mecanismo com comandos fáceis que permitem que as regulagens sejam acessadas sem a necessidade do
usuário levantar-se da poltrona. Com alavanca sob o assento independente para regulagem de altura e outra a
alavanca para desbloquear o movimento de inclinação sincronizado entre encosto e assento, este movimento
permite que o apoio lombar da poltrona mantenha contato com a região lombar do usuário no movimento de
reclinação, pois o deslocamento do encosto e assento é realizado na proporção 2:1 respectivamente. Ambas as
alavancas fabricadas em resina de engenharia. A regulagem de inclinação do encosto com 4 pontos deparada.
Dotado de sistema de livre flutuação sendo a regulagem da tensão do movimento de reclinação realizada
através de um manípulo localizado sob o assento possibilitando adequar o movimento relax ao biótipo do
usuário e sistema anti-impacto impedindo o choque do encosto com o usuário ao desbloquear o mesmo. O
manípulo de regulagem para mais ou menos tensão. Acabamento em pintura eletrostática realizado por
processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com propriedades de
resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso. Sistema de acoplamento da coluna central
através de cone morse, facilitando a montagem e casos eventuais de manutenção. COLUNA: Coluna central
desmontável fixada por encaixe cônico fabricada em tubo de aço redondo com50,80 mm de diâmetro e 1,50
mm de espessura de parede, rolamento axial de giro com esferas tratadas termicamente, arruelas de aço
temperado de alta resistência, bucha mancal de giro injetada em poliacetal e recalibrada na montagem, sistema
de regulagem da altura da cadeira com mola a gás DIN 4550 Classe 4com curso mínimo de 90mm. Possui
sistema de montagem a base e no mecanismo por encaixe cone Morse. Sistema de regulagem de altura da
cadeira por coluna à gás. Capa telescópica injetada em polipropileno copolímero texturizado na cor preta, para
proteger a coluna. BASE: Base giratória com aranha de 5 hastes fabricada m aço com capa de polipropileno de
acabamento. Pino do rodízio fabricado de barra de aço trefilado redondo com 10 mm de diâmetro soldado na
extremidade da haste, evitando que se soltem, injetada em polipropileno copolímero na cor pre...Fabricado no
Brasil.

21.306.287/0001-52 TECNO2000
INDUSTRIA E
COMERCIO
LTDA

Não Não 100 R$ 932,0000 R$ 93.200,0000 07/03/2019
17:34:03

Marca: TECNO2000 
 Fabricante: TECNO2000 

 Modelo / Versão: SION 
 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: De acordo com edital e anexos. Termos de habilitação anexos.

Poltrona em couro na cor preta espaldar médio ENCOSTO: Encosto fabricado em polipropileno injetado
estrutural de grande resistência mecânica, conformado anatomicamente Curvatura anatômica no encosto de
forma à permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar. Espuma injetada anatomicamente em poliuretano
flexível de alta resistência isenta de CFC, com densidade controlada de 45 a 55 Kg/m³ com 40 mm de
espessura média. Contra capa do encosto injetada em polipropileno copolímero texturizadorígido na cor preta
com no mínimo 3 mm de espessura. Regulagem de altura do encosto mínima em 11 posições. ASSENTO:
Assento fabricado em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente com 10,5 mm
de espessura média. Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível de alta resistência isenta de
CFC, com densidade controlada de 45 a 55 Kg/m³ com 40 mm de espessura média. Contra capa do com no
mínimo 3 mm de espessura injetada em polipropileno copolímero texturizado na cor preta. Plataforma de
regulagem de profundidade do assento com corpo injetado em poliamida reforçada, regulagem de profundidade
fabricada em chapa aço com no mínimo 4,00 mm de espessura com 5 estágios de regulagem com no mínimo
40 mm de curso montado através de encaixe na estrutura da plataforma de regulagem. Suporte de reforço e
fixação do braço fabricado em chapa de aço com 6,00 mm de espessura. Mecanismo com plataforma de
regulagem de profundidade do assento tipo trasla amplitude/deslocamento de 5 cm. REVESTIMENTO: Couro
ecológico espessura mínima 0,90 mm. Capa do revestimento do assento e encosto com costura lateral dupla
em todo perímetro. BRAÇOS: A Parte superior do apóia-braço injetado em termoplástico texturizado ou TPU
com dimensões mínimas de 260 mm de comprimento e 90 mm de largura (sem botões ou manípulos). Corpo
do apoia-braço fabricado em polipropileno. Estrutura metálica do apóiabraço fabricada em tubo de aço
estampado, com a extremidade soldada uma chapa de aço SAE 1010/1020 estampada com largura
minima60mm e espessura de 8mm, com regulagem de abertura lateral. Sob o assento é fixada uma chapa de
aço estampada adaptadora para fixação do apoia-braço. Apoia-braço 2D, ou seja, possui regulagem de altura
em 9 estágios com curso mínimo de 80 mm e regulagem de distância interna dos apóiabraços (abertura)
realizada através de manípulo ergonômico fabricado em polipropileno com um ajuste milimétrico de 50mm por
apoia-braço. Os componentes internos de regulagemem resina de engenharia. MECANISMO: com corpo injetado
em liga de alumínio sob pressão, placa de fixação do mecanismo ao assento fabricada em chapa de aço
estampada. Chapa de fixação do encosto estampada. Mecanismo com comandos fáceis que permitem que as
regulagens sejam acessadas sem a necessidade do usuário levantar-se da poltrona. Com alavanca sob o
assento independente para regulagem de altura e outra a alavanca para desbloquear o movimento de inclinação
sincronizado entre encosto e assento, este movimento permite que o apoio lombar da poltrona mantenha
contato com a região lombar do usuário no movimento de reclinação, pois o deslocamento do encosto e assento
é realizado na proporção 2:1 respectivamente. Ambas as alavancas fabricadas em resina de engenharia. A
regulagem de inclinação do encosto com no mínimo 4 pontos de parada. Dotado de sistema de livre flutuação
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sendo a regulagem da tensão do movimento de reclinação realizada através de um manípulo localizado sob o
assento possibilitando adequar o movimento relax ao biótipo do usuário e sistema anti-impacto impedindo o
choque do encosto com o usuário ao desbloquear o mesmo. O manípulo de regulagem para mais ou menos
tensão. Acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó,
revestindo totalmente a estrutura com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento
antiferruginoso. Sistema de acoplamento da coluna central através de cone morse, facilitando a montagem e
casos eventuais de manutenção. COLUNA: Coluna central desmontável fixada por encaixe cônico fabricada em
tubo de aço redondo com 50,80 mm de diâmetro e 1,50 mm de espessura de parede, rolamento axial de giro
com esferas tratadas termicamente, arruelas de aço temperado de alta resistência, bucha mancal de giro
injetada em poliacetal e recalibrada na montagem, sistema de regulagem da altura da cadeira com mola a gás
DIN 4550 Classe 4 com curso mínimo de 90mm. Possui sistema de montagem a base e no mecanismo por
encaixe cone Morse. Sistema de regulagem de altura da cadeira por coluna à gás. Capa telescópica injetada em
polipropileno copolímero texturizado na cor preta, para proteger a coluna.

02.925.815/0001-07 MAGALHAES
E
MAGALHAES
COMERCIO
DE MOVEIS
LTDA

Sim Sim 100 R$ 932,8700 R$ 93.287,0000 25/02/2019
11:53:08

Marca: Cavaletti 
 Fabricante: Cavaletti 

 Modelo / Versão: PRO 
 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: POLTRONA ESCRITÓRIO

93.448.959/0001-75 TECNOLINEA
INJETADOS
PLASTICOS
LTDA

Não Não 100 R$ 932,8700 R$ 93.287,0000 01/03/2019
17:02:23

Marca: TOK 
 Fabricante: TOK PLASTI METAL LTDA 

 Modelo / Versão: 92F1 
 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: POLTRONA EM COURO NA COR PRETA ESPALDAR MÉDIO

MODELO: 92F1 ENCOSTO: Encosto fabricado em polipropileno injetado estrutural de grande resistência
mecânica, conformado anatomicamente Curvatura anatômica no encosto deforma à permitir a acomodação das
regiões dorsal e lombar. Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível de alta resistência isenta de
CFC, com densidade controlada de 50 Kg/m³ com 40 mm de espessura média. Contra capa do encosto injetada
em polipropileno copolímero texturizado rígido na cor preta com 3 mm de espessura. Regulagem de altura do
encosto em 11 posições. ASSENTO: Assento fabricado em compensado multilaminado resinado, moldado
anatomicamente aquente com 10,5 mm de espessura média. Espuma injetada anatomicamente em poliuretano
flexível de alta resistência isenta de CFC, com densidade controlada de 50 Kg/m³ com 40 mm de espessura
média. Contracapa do com 3 mm de espessura injetada em polipropileno copolímero texturizado na cor preta.
Plataforma de regulagem de profundidade do assento com corpo injetado em poliamida reforçada, regulagem
de profundidade fabricada em chapa aço com 4,00 mm de espessura com 5 estágios de regulagem com 40 mm
de curso montado através de encaixe na estrutura da plataforma de regulagem. Suporte de reforço e fixação do
braço fabricado em chapa de aço com 6,00 mm de espessura. Mecanismo com plataforma de regulagem de
profundidade do assento tipo trasla amplitude/deslocamento de 5 cm. REVESTIMENTO: Couro ecológico
espessura 0,90 mm. Capa do revestimento do assento e encosto com costura lateral dupla em todo perímetro.
BRAÇOS: A Parte superior do apóia-braço injetado em termoplástico texturizado ou TPU com dimensões de 260
mm de comprimento e 90 mm de largura (sem botões ou manípulos). Corpo do apoia-braço fabricado em
polipropileno. Estrutura metálica do apóia braço fabricada em tubo de aço estampado, com a extremidade
soldada uma chapa de aço SAE 1010/1020estampada com largura 60mm e espessura de8mm, com regulagem
de abertura lateral. Sob o assento é fixada uma chapa de aço estampada adaptadora para fixação do apoia-
braço. Apoia-braço 2D, ou seja, possui regulagem de altura em 9 estágios com curso de 80 mm e regulagem de
distância interna dos apóia braços(abertura) realizada através de manípulo ergonômico fabricado em
polipropileno com um ajuste milimétrico de 50mm por apoia-braço. Os componentes internos de regulagem em
resina de engenharia. MECANISMO: com corpo injetado em liga de alumínio sob pressão, placa de fixação do
mecanismo ao assento fabricada em chapa de aço estampada. Chapa de fixação do encosto estampada.
Mecanismo com comandos fáceis que permitem que as regulagens sejam acessadas sem a necessidade do
usuário levantar-se da poltrona. Com alavanca sob o assento independente para regulagem de altura e outra a
alavanca para desbloquear o movimento de inclinação sincronizado entre encosto e assento, este movimento
permite que o apoio lombar da poltrona mantenha contato com a região lombar do usuário no movimento de
reclinação, pois o deslocamento do encosto e assento é realizado na proporção 2:1 respectivamente. Ambas as
alavancas fabricadas em resina de engenharia. A regulagem de inclinação do encosto com 4 pontos deparada.
Dotado de sistema de livre flutuação sendo a regulagem da tensão do movimento de reclinação realizada
através de um manípulo localizado sob o assento possibilitando adequar o movimento relax ao biótipo do
usuário e sistema anti-impacto impedindo o choque do encosto com o usuário ao desbloquear o mesmo. O
manípulo de regulagem para mais ou menos tensão. Acabamento em pintura eletrostática realizado por
processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com propriedades de
resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso. Sistema de acoplamento da coluna central
através de cone morse, facilitando a montagem e casos eventuais de manutenção. COLUNA: Coluna central
desmontável fixada por encaixe cônico fabricada em tubo de aço redondo com50,80 mm de diâmetro e 1,50
mm de espessura de parede, rolamento axial de giro com esferas tratadas termicamente, arruelas de aço
temperado de alta resistência, bucha mancal de giro injetada em poliacetal e recalibrada na montagem, sistema
de regulagem da altura da cadeira com mola a gás DIN 4550 Classe 4com curso mínimo de 90mm. Possui
sistema de montagem a base e no mecanismo por encaixe cone Morse. Sistema de regulagem de altura da
cadeira por coluna à gás. Capa telescópica injetada em polipropileno copolímero texturizado na cor preta, para
proteger a coluna. BASE: Base giratória com aranha de 5 hastes fabricada m aço com capa de polipropileno de
acabamento. Pino do rodízio fabricado de barra de aço trefilado redondo com 10 mm de diâmetro soldado na
extremidade da haste, evitando que se soltem, injetada em polipropileno copolímero na cor preta VALIDADE DA
PROPOSTA 60 DIAS – PRODUTO DE ACORDO COM O EDITAL E SEUS ANEXOS.

13.622.580/0001-09 EUROLINE
COMERCIO
DE MOVEIS
EIRELI

Sim Sim 100 R$ 932,8700 R$ 93.287,0000 06/03/2019
08:33:17

Marca: TOK 
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Fabricante: TOK PLASTI METAL 
 Modelo / Versão: 92F1 

 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: POLTRONA EM COURO NA COR PRETA ESPALDAR MÉDIO
MODELO: 92F1 ENCOSTO: Encosto fabricado em polipropileno injetado estrutural de grande resistência
mecânica, conformado anatomicamente Curvatura anatômica no encosto deforma à permitir a acomodação das
regiões dorsal e lombar. Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível de alta resistência isenta de
CFC, com densidade controlada de 50 Kg/m³ com 40 mm de espessura média. Contra capa do encosto injetada
em polipropileno copolímero texturizado rígido na cor preta com 3 mm de espessura. Regulagem de altura do
encosto em 11 posições. ASSENTO: Assento fabricado em compensado multilaminado resinado, moldado
anatomicamente aquente com 10,5 mm de espessura média. Espuma injetada anatomicamente em poliuretano
flexível de alta resistência isenta de CFC, com densidade controlada de 50 Kg/m³ com 40 mm de espessura
média. Contracapa do com 3 mm de espessura injetada em polipropileno copolímero texturizado na cor preta.
Plataforma de regulagem de profundidade do assento com corpo injetado em poliamida reforçada, regulagem
de profundidade fabricada em chapa aço com 4,00 mm de espessura com 5 estágios de regulagem com 40 mm
de curso montado através de encaixe na estrutura da plataforma de regulagem. Suporte de reforço e fixação do
braço fabricado em chapa de aço com 6,00 mm de espessura. Mecanismo com plataforma de regulagem de
profundidade do assento tipo trasla amplitude/deslocamento de 5 cm. REVESTIMENTO: Couro ecológico
espessura 0,90 mm. Capa do revestimento do assento e encosto com costura lateral dupla em todo perímetro.
BRAÇOS: A Parte superior do apóia-braço injetado em termoplástico texturizado ou TPU com dimensões de 260
mm de comprimento e 90 mm de largura (sem botões ou manípulos). Corpo do apoia-braço fabricado em
polipropileno. Estrutura metálica do apóia braço fabricada em tubo de aço estampado, com a extremidade
soldada uma chapa de aço SAE 1010/1020estampada com largura 60mm e espessura de8mm, com regulagem
de abertura lateral. Sob o assento é fixada uma chapa de aço estampada adaptadora para fixação do apoia-
braço. Apoia-braço 2D, ou seja, possui regulagem de altura em 9 estágios com curso de 80 mm e regulagem de
distância interna dos apóia braços(abertura) realizada através de manípulo ergonômico fabricado em
polipropileno com um ajuste milimétrico de 50mm por apoia-braço. Os componentes internos de regulagem em
resina de engenharia. MECANISMO: com corpo injetado em liga de alumínio sob pressão, placa de fixação do
mecanismo ao assento fabricada em chapa de aço estampada. Chapa de fixação do encosto estampada.
Mecanismo com comandos fáceis que permitem que as regulagens sejam acessadas sem a necessidade do
usuário levantar-se da poltrona. Com alavanca sob o assento independente para regulagem de altura e outra a
alavanca para desbloquear o movimento de inclinação sincronizado entre encosto e assento, este movimento
permite que o apoio lombar da poltrona mantenha contato com a região lombar do usuário no movimento de
reclinação, pois o deslocamento do encosto e assento é realizado na proporção 2:1 respectivamente. Ambas as
alavancas fabricadas em resina de engenharia. A regulagem de inclinação do encosto com 4 pontos deparada.
Dotado de sistema de livre flutuação sendo a regulagem da tensão do movimento de reclinação realizada
através de um manípulo localizado sob o assento possibilitando adequar o movimento relax ao biótipo do
usuário e sistema anti-impacto impedindo o choque do encosto com o usuário ao desbloquear o mesmo. O
manípulo de regulagem para mais ou menos tensão. Acabamento em pintura eletrostática realizado por
processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com propriedades de
resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso. Sistema de acoplamento da coluna central
através de cone morse, facilitando a montagem e casos eventuais de manutenção. COLUNA: Coluna central
desmontável fixada por encaixe cônico fabricada em tubo de aço redondo com50,80 mm de diâmetro e 1,50
mm de espessura de parede, rolamento axial de giro com esferas tratadas termicamente, arruelas de aço
temperado de alta resistência, bucha mancal de giro injetada em poliacetal e recalibrada na montagem, sistema
de regulagem da altura da cadeira com mola a gás DIN 4550 Classe 4com curso mínimo de 90mm. Possui
sistema de montagem a base e no mecanismo por encaixe cone Morse. Sistema de regulagem de altura da
cadeira por coluna à gás. Capa telescópica injetada em polipropileno copolímero texturizado na cor preta, para
proteger a coluna. BASE: Base giratória com aranha de 5 hastes fabricada m aço com capa de polipropileno de
acabamento. Pino do rodízio fabricado de barra de aço trefilado redondo com 10 mm de diâmetro soldado na
extremidade da haste, evitando que se soltem, injetada em polipropileno copolímero na cor

08.335.746/0001-68 ZAAT
COMERCIO
DE MOVEIS
LTDA

Sim Sim 100 R$ 932,8700 R$ 93.287,0000 07/03/2019
13:38:00

Marca: FLEXFORM 
 Fabricante: FLEXFORM 

 Modelo / Versão: roma 
 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Poltrona em couro na cor preta espaldar médio ENCOSTO:

Encosto fabricado em polipropileno injetado estrutural de grande resistência mecânica, conformado
anatomicamente Curvatura anatômica no encosto de forma à permitir a acomodação das regiões dorsal e
lombar. Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível de alta resistência isenta de CFC, com
densidade controlada de 45 a 55 Kg/m³ com 40 mm de espessura média. Contra capa do encosto injetada em
polipropileno copolímero texturizadorígido na cor preta com no mínimo 3 mm de espessura. Regulagem de
altura do encosto mínima em 11 posições. ASSENTO: Assento fabricado em compensado multilaminado
resinado, moldado anatomicamente a quente com 10,5 mm de espessura média. Espuma injetada
anatomicamente em poliuretano flexível de alta resistência isenta de CFC, com densidade controlada de 45 a 55
Kg/m³ com 40 mm de espessura média. Contra capa do com no mínimo 3 mm de espessura injetada em
polipropileno copolímero texturizado na cor preta. Plataforma de regulagem de profundidade do assento com
corpo injetado em poliamida reforçada, regulagem de profundidade fabricada em chapa aço com no mínimo
4,00 mm de espessura com 5 estágios de regulagem com no mínimo 40 mm de curso montado através de
encaixe na estrutura da plataforma de regulagem. Suporte de reforço e fixação do braço fabricado em chapa de
aço com 6,00 mm de espessura. Mecanismo com plataforma de regulagem de profundidade do assento tipo
trasla amplitude/deslocamento de 5 cm. REVESTIMENTO: Couro ecológico espessura mínima 0,90 mm. Capa do
revestimento do assento e encosto com costura lateral dupla em todo perímetro. BRAÇOS: A Parte superior do
apóia-braço injetado em termoplástico texturizado ou TPU com dimensões mínimas de 260 mm de comprimento
e 90 mm de largura (sem botões ou manípulos). Corpo do apoia-braço fabricado em polipropileno. Estrutura
metálica do apóiabraço fabricada em tubo de aço estampado, com a extremidade soldada uma chapa de aço
SAE 1010/1020 estampada com largura minima60mm e espessura de 8mm, com regulagem de abertura
lateral. Sob o assento é fixada uma chapa de aço estampada adaptadora para fixação do apoia-braço. Apoia-
braço 2D, ou seja, possui regulagem de altura em 9 estágios com curso mínimo de 80 mm e regulagem de
distância interna dos apóiabraços (abertura) realizada através de manípulo ergonômico fabricado em
polipropileno com um ajuste milimétrico de 50mm por apoia-braço. Os componentes internos de regulagemem
resina de engenharia. MECANISMO: com corpo injetado em liga de alumínio sob pressão, placa de fixação do
mecanismo ao assento fabricada em chapa de aço estampada. Chapa de fixação do encosto estampada.
Mecanismo com comandos fáceis que permitem que as regulagens sejam acessadas sem a necessidade do
usuário levantar-se da poltrona. Com alavanca sob o assento independente para regulagem de altura e outra a
alavanca para desbloquear o movimento de inclinação sincronizado entre encosto e assento, este movimento
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permite que o apoio lombar da poltrona mantenha contato com a região lombar do usuário no movimento de
reclinação, pois o deslocamento do encosto e assento é realizado na proporção 2:1 respectivamente. Ambas as
alavancas fabricadas em resina de engenharia. A regulagem de inclinação do encosto com no mínimo 4 pontos
de parada. Dotado de sistema de livre flutuação sendo a regulagem da tensão do movimento de reclinação
realizada através de um manípulo localizado sob o assento possibilitando adequar o movimento relax ao biótipo
do usuário e sistema anti-impacto impedindo o choque do encosto com o usuário ao desbloquear o mesmo. O
manípulo de regulagem para mais ou menos tensão. Acabamento em pintura eletrostática realizado por
processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com propriedades de
resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso. Sistema de acoplamento da coluna central
através de cone morse, facilitando a montagem e casos eventuais de manutenção. COLUNA: Coluna central
desmontável fixada por encaixe cônico fabricada em tubo de aço redondo com 50,80 mm de diâmetro e 1,50
mm de espessura de parede, rolamento axial de giro com esferas tratadas termicamente, arruelas de aço
temperado de alta resistência, bucha mancal de giro injetada em poliacetal e recalibrada na montagem, sistema
de regulagem da altura da cadeira com mola a gás DIN 4550 Classe 4 com curso mínimo de 90mm. Possui
sistema de montagem a base e no mecanismo por encaixe cone Morse. Sistema de regulagem de altura da
cadeira por coluna à gás. Capa telescópica injetada em polipropileno copolímero texturizado na cor preta, para
proteger a coluna. BASE: Base giratória com aranha de 5 hastes fabricada em aço com capa de polipropileno de
acabamento. demais especificações em conformidade com edital

02.604.236/0001-62 LAYOUT
MOVEIS
PARA
ESCRITORIO
LTDA

Não Não 100 R$ 932,8700 R$ 93.287,0000 08/03/2019
07:11:47

Marca: Layout 
 Fabricante: Layout 

 Modelo / Versão: CT480 
 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Poltrona em couro na cor preta espaldar médio ENCOSTO:

Encosto fabricado em polipropileno injetado estrutural de grande resistência mecânica, conformado
anatomicamente Curvatura anatômica no encosto de forma à permitir a acomodação das regiões dorsal e
lombar. Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível de alta resistência isenta de CFC, com
densidade controlada de 45 a 55 Kg/m³ com 40 mm de espessura média. Contra capa do encosto injetada em
polipropileno copolímero texturizadorígido na cor preta com no mínimo 3 mm de espessura. Regulagem de
altura do encosto mínima em 11 posições. ASSENTO: Assento fabricado em compensado multilaminado
resinado, moldado anatomicamente a quente com 10,5 mm de espessura média. Espuma injetada
anatomicamente em poliuretano flexível de alta resistência isenta de CFC, com densidade controlada de 45 a 55
Kg/m³ com 40 mm de espessura média. Contra capa do com no mínimo 3 mm de espessura injetada em
polipropileno copolímero texturizado na cor preta. Plataforma de regulagem de profundidade do assento com
corpo injetado em poliamida reforçada, regulagem de profundidade fabricada em chapa aço com no mínimo
4,00 mm de espessura com 5 estágios de regulagem com no mínimo 40 mm de curso montado através de
encaixe na estrutura da plataforma de regulagem. Suporte de reforço e fixação do braço fabricado em chapa de
aço com 6,00 mm de espessura. Mecanismo com plataforma de regulagem de profundidade do assento tipo
trasla amplitude/deslocamento de 5 cm. REVESTIMENTO: Couro ecológico espessura mínima 0,90 mm. Capa do
revestimento do assento e encosto com costura lateral dupla em todo perímetro BRAÇOS: A Parte superior do
apóia-braço injetado em termoplástico texturizado ou TPU com dimensões mínimas de 260 mm de comprimento
e 90 mm de largura (sem botões ou manípulos). Corpo do apoia-braço fabricado em polipropileno. Estrutura
metálica do apóiabraço fabricada em tubo de aço estampado, com a extremidade soldada uma chapa de aço
SAE 1010/1020 estampada com largura minima60mm e espessura de 8mm, com regulagem de abertura
lateral. Sob o assento é fixada uma chapa de aço estampada adaptadora para fixação do apoia-braço. Apoia-
braço 2D, ou seja, possui regulagem de altura em 9 estágios com curso mínimo de 80 mm e regulagem de
distância interna dos apóiabraços (abertura) realizada através de manípulo ergonômico fabricado em
polipropileno com um ajuste milimétrico de 50mm por apoia-braço. Os componentes internos de regulagemem
resina de engenharia. MECANISMO: com corpo injetado em liga de alumínio sob pressão, placa de fixação do
mecanismo ao assento fabricada em chapa de aço estampada. Chapa de fixação do encosto estampada.
Mecanismo com comandos fáceis que permitem que as regulagens sejam acessadas sem a necessidade do
usuário levantar-se da poltrona. Com alavanca sob o assento independente para regulagem de altura e outra a
alavanca para desbloquear o movimento de inclinação sincronizado entre encosto e assento, este movimento
permite que o apoio lombar da poltrona mantenha contato com a região lombar do usuário no movimento de
reclinação, pois o deslocamento do encosto e assento é realizado na proporção 2:1 respectivamente. Ambas as
alavancas fabricadas em resina de engenharia. A regulagem de inclinação do encosto com no mínimo 4 pontos
de parada. Dotado de sistema de livre flutuação sendo a regulagem da tensão do movimento de reclinação
realizada através de um manípulo localizado sob o assento possibilitando adequar o movimento relax ao biótipo
do usuário e sistema anti-impacto impedindo o choque do encosto com o usuário ao desbloquear o mesmo. O
manípulo de regulagem para mais ou menos tensão. Acabamento em pintura eletrostática realizado por
processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com propriedades de
resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso. Sistema de acoplamento da coluna central
através de cone morse, facilitando a montagem e casos eventuais de manutenção. COLUNA: Coluna central
desmontável fixada por encaixe cônico fabricada em tubo de aço redondo com 50,80 mm de diâmetro e 1,50
mm de espessura de parede, rolamento axial de giro com esferas tratadas termicamente, arruelas de aço
temperado de alta resistência, bucha mancal de giro injetada em poliacetal e recalibrada na montagem, sistema
de regulagem da altura da cadeira com mola a gás DIN 4550 Classe 4 com curso mínimo de 90mm. Possui
sistema de montagem a base e no mecanismo por encaixe cone Morse. Sistema de regulagem de altura da
cadeira por coluna à gás. Capa telescópica injetada em polipropileno copolímero texturizado na cor preta, para
proteger a coluna BASE: Base giratória com aranha de 5 hastes fabricada em aço com capa de polipropileno de
acabamento. Pino do rodízio fabricado de barra de aço trefilado redondo
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LTDA

Sim Sim 100 R$ 932,8700 R$ 93.287,0000 08/03/2019
12:56:59

Marca: Rhodes 
 Fabricante: rhodes 

 Modelo / Versão: One diretor 
 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Poltrona em couro na cor preta espaldar médio ENCOSTO:

Encosto fabricado em polipropileno injetado estrutural de grande resistência mecânica, conformado
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anatomicamente Curvatura anatômica no encosto de forma à permitir a acomodação das regiões dorsal e
lombar. Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível de alta resistência isenta de CFC, com
densidade controlada de 45 a 55 Kg/m³ com 40 mm de espessura média. Contra capa do encosto injetada em
polipropileno copolímero texturizadorígido na cor preta com no mínimo 3 mm de espessura. Regulagem de
altura do encosto mínima em 11 posições. ASSENTO: Assento fabricado em compensado multilaminado
resinado, moldado anatomicamente a quente com 10,5 mm de espessura média. Espuma injetada
anatomicamente em poliuretano flexível de alta resistência isenta de CFC, com densidade controlada de 45 a 55
Kg/m³ com 40 mm de espessura média. Contra capa do com no mínimo 3 mm de espessura injetada em
polipropileno copolímero texturizado na cor preta. Plataforma de regulagem de profundidade do assento com
corpo injetado em poliamida reforçada, regulagem de profundidade fabricada em chapa aço com no mínimo
4,00 mm de espessura com 5 estágios de regulagem com no mínimo 40 mm de curso montado através de
encaixe na estrutura da plataforma de regulagem. Suporte de reforço e fixação do braço fabricado em chapa de
aço com 6,00 mm de espessura. Mecanismo com plataforma de regulagem de profundidade do assento tipo
trasla amplitude/deslocamento de 5 cm. REVESTIMENTO: Couro ecológico espessura mínima 0,90 mm. Capa do
revestimento do assento e encosto com costura lateral dupla em todo perímetro. Informamos que demais
especificações contemplam as exigências do edital do referido pregão eletrônico.

03.720.294/0001-14 MOVELGAR
INDUSTRIA E
COMERCIO
DE MOVEIS
LTDA

Sim Sim 100 R$ 1.350,0000 R$ 135.000,0000 07/03/2019
10:44:16

Marca: Movelgar 
 Fabricante: Movelgar Ind e Com de Móveis Ltda 

 Modelo / Versão: 202/Giratória 
 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Poltrona giratória espaldar médio, com braços em conformidade

com o edital e seus anexos.

05.258.798/0001-90 HGC TAVEIRA
COMERCIO
DE MOVEIS -
EIRELI

Sim Sim 100 R$ 2.000,0000 R$ 200.000,0000 22/02/2019
13:31:02

Marca: SHOPPINGDOESCRITORIO 
 Fabricante: FRISOKAR 

 Modelo / Versão: job 
 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Poltrona em couro na cor preta espaldar médio ENCOSTO:

Encosto fabricado em polipropileno injetado estrutural de grande resistência mecânica, conformado
anatomicamente Curvatura anatômica no encosto de forma à permitir a acomodação das regiões dorsal e
lombar. Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível de alta resistência isenta de CFC, com
densidade controlada de 45 a 55 Kg/m³ com 40 mm de espessura média. Contra capa do encosto injetada em
polipropileno copolímero texturizadorígido na cor preta com no mínimo 3 mm de espessura. Regulagem de
altura do encosto mínima em 11 posições. ASSENTO: Assento fabricado em compensado multilaminado
resinado, moldado anatomicamente a quente com 10,5 mm de espessura média. Espuma injetada
anatomicamente em poliuretano flexível de alta resistência isenta de CFC, com densidade controlada de 45 a 55
Kg/m³ com 40 mm de espessura média. Contra capa do com no mínimo 3 mm de espessura injetada em
polipropileno copolímero texturizado na cor preta. Plataforma de regulagem de profundidade do assento com
corpo injetado em poliamida reforçada, regulagem de profundidade fabricada em chapa aço com no mínimo
4,00 mm de espessura com 5 estágios de regulagem com no mínimo 40 mm de curso montado através de
encaixe na estrutura da plataforma de regulagem. Suporte de reforço e fixação do braço fabricado em chapa de
aço com 6,00 mm de espessura. Mecanismo com plataforma de regulagem de profundidade do assento tipo
trasla amplitude/deslocamento de 5 cm. REVESTIMENTO: Couro ecológico espessura mínima 0,90 mm. Capa do
revestimento do assento e encosto com costura lateral dupla em todo perímetro. BRAÇOS: A Parte superior do
apóia-braço injetado em termoplástico texturizado ou TPU com dimensões mínimas de 260 mm de comprimento
e 90 mm de largura (sem botões ou manípulos). Corpo do apoia-braço fabricado em polipropileno. Estrutura
metálica do apóiabraço fabricada em tubo de aço estampado, com a extremidade soldada uma chapa de aço
SAE 1010/1020 estampada com largura minima60mm e espessura de 8mm, com regulagem de abertura
lateral. Sob o assento é fixada uma chapa de aço estampada adaptadora para fixação do apoia-braço. Apoia-
braço 2D, ou seja, possui regulagem de altura em 9 estágios com curso mínimo de 80 mm e regulagem de
distância interna dos apóiabraços (abertura) realizada através de manípulo ergonômico fabricado em
polipropileno com um ajuste milimétrico de 50mm por apoia-braço. Os componentes internos de regulagemem
resina de engenharia. MECANISMO: com corpo injetado em liga de alumínio sob pressão, placa de fixação do
mecanismo ao assento fabricada em chapa de aço estampada. Chapa de fixação do encosto estampada.
Mecanismo com comandos fáceis que permitem que as regulagens sejam acessadas sem a necessidade do
usuário levantar-se da poltrona. Com alavanca sob o assento independente para regulagem de altura e outra a
alavanca para desbloquear o movimento de inclinação sincronizado entre encosto e assento, este movimento
permite que o apoio lombar da poltrona mantenha contato com a região lombar do usuário no movimento de
reclinação, pois o deslocamento do encosto e assento é realizado na proporção 2:1 respectivamente. Ambas as
alavancas fabricadas em resina de engenharia. A regulagem de inclinação do encosto com no mínimo 4 pontos
de parada. Dotado de sistema de livre flutuação sendo a regulagem da tensão do movimento de reclinação
realizada através de um manípulo localizado sob o assento possibilitando adequar o movimento relax ao biótipo
do usuário e sistema anti-impacto impedindo o choque do encosto com o usuário ao desbloquear o mesmo. O
manípulo de regulagem para mais ou menos tensão. Acabamento em pintura eletrostática realizado por
processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com propriedades de
resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso. Sistema de acoplamento da coluna central
através de cone morse, facilitando a montagem e casos eventuais de manutenção. COLUNA: Coluna central
desmontável fixada por encaixe cônico fabricada em tubo de aço redondo com 50,80 mm de diâmetro e 1,50
mm de espessura de parede, rolamento axial de giro com esferas tratadas termicamente, arruelas de aço
temperado de alta resistência, bucha mancal de giro injetada em poliacetal e recalibrada na montagem, sistema
de regulagem da altura da cadeira com mola a gás DIN 4550 Classe 4 com curso mínimo de 90mm. Possui
sistema de montagem a base e no mecanismo por encaixe cone Morse. Sistema de regulagem de altura da
cadeira por coluna à gás. Capa telescópica injetada em polipropileno copolímero texturizado na cor preta, para
proteger a coluna. BASE: Base giratória com aranha de 5 hastes fabricada em aço com capa de polipropileno de
acabamento. Pino do rodízio fabricado de barra de aço trefilado redondo com 10 mm de diâmetro soldado na
extremidade da has

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
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R$ 2.000,0000 05.258.798/0001-90 08/03/2019 14:04:00:133
R$ 1.350,0000 03.720.294/0001-14 08/03/2019 14:04:00:133
R$ 932,8700 02.925.815/0001-07 08/03/2019 14:04:00:133
R$ 932,8700 13.622.580/0001-09 08/03/2019 14:04:00:133
R$ 932,8700 93.448.959/0001-75 08/03/2019 14:04:00:133
R$ 932,8700 00.616.615/0001-47 08/03/2019 14:04:00:133
R$ 932,8700 02.604.236/0001-62 08/03/2019 14:04:00:133
R$ 932,8700 08.335.746/0001-68 08/03/2019 14:04:00:133
R$ 932,0000 21.306.287/0001-52 08/03/2019 14:04:00:133
R$ 931,9300 07.875.146/0001-20 08/03/2019 14:04:00:133
R$ 930,0000 21.103.048/0001-03 08/03/2019 14:04:00:133
R$ 929,0000 93.448.959/0001-75 08/03/2019 15:24:40:833
R$ 928,0000 13.622.580/0001-09 08/03/2019 15:26:07:870
R$ 650,0000 08.335.746/0001-68 08/03/2019 15:26:48:170
R$ 927,0000 93.448.959/0001-75 08/03/2019 15:29:11:367
R$ 925,0000 21.103.048/0001-03 08/03/2019 15:29:19:227
R$ 924,0000 13.622.580/0001-09 08/03/2019 15:29:29:807
R$ 923,0000 93.448.959/0001-75 08/03/2019 15:35:34:283
R$ 928,3500 03.720.294/0001-14 08/03/2019 15:37:55:090
R$ 922,0000 13.622.580/0001-09 08/03/2019 15:38:11:873
R$ 699,3000 07.875.146/0001-20 08/03/2019 15:38:24:060
R$ 800,0000 02.604.236/0001-62 08/03/2019 15:38:32:030
R$ 890,0000 21.306.287/0001-52 08/03/2019 15:40:05:007
R$ 799,0000 13.622.580/0001-09 08/03/2019 15:40:47:447
R$ 699,2000 13.622.580/0001-09 08/03/2019 15:41:31:637
R$ 925,0000 02.925.815/0001-07 08/03/2019 15:42:46:860
R$ 889,0000 93.448.959/0001-75 08/03/2019 15:43:01:457
R$ 799,0000 21.103.048/0001-03 08/03/2019 15:50:15:890
R$ 798,0000 93.448.959/0001-75 08/03/2019 15:53:50:780
R$ 849,0000 21.306.287/0001-52 08/03/2019 15:56:57:293
R$ 909,5100 00.616.615/0001-47 08/03/2019 15:59:27:210

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aberto 08/03/2019
15:21:17 Item aberto.

Iminência de
Encerramento

08/03/2019
15:42:59 Batida iminente. Data/hora iminência: 08/03/2019 16:12:59.

Encerrado 08/03/2019
16:25:12 Item encerrado

Recusa 11/03/2019
16:52:26

Recusa da proposta. Fornecedor: ZAAT COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF:
08.335.746/0001-68, pelo melhor lance de R$ 650,0000. Motivo: A empresa não enviou a
proposta ajustada ao lance final e os documentos de habilitação no prazo concedido pela
Pregoeira e se manteve silente.

Recusa 15/03/2019
15:14:58

Recusa da proposta. Fornecedor: EUROLINE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF:
13.622.580/0001-09, pelo melhor lance de R$ 699,2000. Motivo: Parte da documentação
apresentada em língua estrangeira e não apresenta tradução para língua portuguesa. Itens 13.9
e 13.10 do Edital.

Aceite 26/03/2019
15:47:08

Aceite individual da proposta. Fornecedor: SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,
CNPJ/CPF: 07.875.146/0001-20, pelo melhor lance de R$ 699,3000.

Negociação
de valor

26/03/2019
15:48:29

Alteração na negociação da proposta. Fornecedor: SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO
LTDA, CNPJ/CPF: 07.875.146/0001-20, pelo melhor lance de R$ 699,3000 e com valor negociado
a R$ 699,2000. Motivo: Valor de desconto por negociação do Pregoeiro.

Habilitado 27/03/2019
15:33:19

Habilitação individual da proposta. Fornecedor: SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,
CNPJ/CPF: 07.875.146/0001-20, pelo melhor lance de R$ 699,3000 e com valor negociado a R$
699,2000.

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 7 - GRUPO 2 - POLTRONA AUDITÓRIO DOBRÁVEL COM PRANCHETA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                  (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF Fornecedor Porte Declaração Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora
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ME/EPP ME/EPP/COOP Registro
07.875.146/0001-20 SERRA

MOBILE
INDUSTRIA
E COMERCIO
LTDA

Sim Não 114 R$ 919,0800 R$ 104.775,1200 04/03/2019
12:57:12

Marca: TOK 
 Fabricante: TOKPLAST 

 Modelo / Versão: 91F1-TLC 
 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: POLTRONA PARA AUDITÓRIO ENCOSTO: Encosto com estrutura

de sustentação fabricada em tubos de aço SAE 1010/1020 redondo com 22,22 mm de diâmetro e 1,90 mm de
espessura de parede, curvado à frio em curvadora CNC, e recalibrados em matriz. Possui curvatura anatômica
no encosto de forma a permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar, adaptando-se melhor à coluna
vertebral. - Revestimento em Tela flexível 100% Poliéster com acabamento em resina acrílica LAL, espessura
de 0,85 mm, previamente tracionadas na estrutura e fixada por grampos na parte inferior e posterior
acabamento. ASSENTO: Assento em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente,
com no mínimo 13 mm de espessura. Possui curvatura na parte frontal do assento para evitar o
estrangulamento na corrente sanguínea. - Espuma do assento injetada anatomicamente em poliuretano
flexível micro celular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 50 Kg/m³ com 50 mm de
espessura média. - Revestimento do assento em couro ecológico com 1mm de espessura. - O revestimento do
assento com costura dupla em todo perímetro das bordas laterais - Contra capa do assento injetada em
polipropileno copolímero texturizado na cor preta, montada por grampos com acabamento zincado ou fixada
por parafusos. - A fixação do assento no mecanismo é feita com parafusos sextavados Grau 5 SAE J429 do tipo
flangeado com trava mecânica no flange, na bitola ¼"x 20 fpp e porcas de garra encravadas e rebitadas na
madeira. - Porta livros/objetos sob assento da poltrona, confeccionado em aço trefilado 10/20, fixada nos
quatro pés da estrutura através de solda MIG, com pintura eletroestática na cor preta. BRAÇOS: Apóia-braços
integrado a estrutura (peça (única) em aço com acabamento em Polipropileno Copolímero injetado.
PRANCHETA: Prancheta em MDF, cor a escolher, medindo 320 mm de largura e 310 mm de profundidade, 18
mm de espessura e bordas protegidas por fita de PVC, unidas na estrutura do da cadeira, por mecanismo de
aço escamoteável sendo montada do lado direito ou esquerdo conforme necessidade. - Mecanismo
escamoteável em chapa de aço estrutural com 4,75 mm de espessura e chapa de aço estrutural com 8,00 mm
de espessura. ESTRUTURA: Estrutura de sustentação em formato “Z” com suporte integrado do apoio de
braço, fabricada em tubo de aço SAE 1010/1020redondo com 25,40 mm de diâmetro e 2,25 mm de espessura
da parede, curvada à frio. - Travessa de suporte do assento fabricado em tubo de aço SAE1010/1020 redondo
com 25,40 mm de diâmetro e 2,25 mm de espessura da parede, curvada à frio. - Suporte de fixação do
encosto fabricada em chapa de aço NBR 6658com 4,25 mm de espessura. - A união da travessa de suporte do
assento e do suporte de fixação do encosto na estrutura da cadeira é feito por processo de soldagem do tipo
MIG em célula robotizada formando uma estrutura única para posterior montagem. - Grade fabricada em barra
de aço trefilado SAE 1020 redonda com 4,76mm de diâmetro, sustentadas por bordas fabricadas em tubo de
aço SAE1010/1020 redondo com 15,87 mm de diâmetro e 1,06 mm de espessura ACABAMENTO: Os
componentes metálicos cromados, possuem a superfície preparada através de decapagem química e
polimento, recebendo um banho de cromo executado sobre base niquelada. DIMENSÕES: Altura total da
cadeira: 910 mm – 955,5 Largura total da cadeira: 650 mm Altura do Encosto: 498,75 Largura do Encosto:
462 mm Profundidade da superfície do Assento: 456,75 mm Largura do Assento: 488,25 Largura da
prancheta: 320 mm Profundidade da prancheta: 310 mm Altura do Assento: 458 mm . Fabricado no Brasil.

02.925.815/0001-07 MAGALHAES
E
MAGALHAES
COMERCIO
DE MOVEIS
LTDA

Sim Sim 114 R$ 920,0000 R$ 104.880,0000 25/02/2019
11:53:08

Marca: Cavaletti 
 Fabricante: Cavaletti 

 Modelo / Versão: New Net 
 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: POLTRONA AUDITÓRIO DOBRÁVEL COM PRANCHETA

93.448.959/0001-75 TECNOLINEA
INJETADOS
PLASTICOS
LTDA

Não Não 114 R$ 920,0000 R$ 104.880,0000 01/03/2019
17:02:23

Marca: TOK 
 Fabricante: TOK PLASTI METAL LTDA 

 Modelo / Versão: 91F1-TCL 
 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: POLTRONA PARA AUDITÓRIO MODELO: 91F1-TLC ENCOSTO:

Encosto com estrutura de sustentação fabricada em tubos de aço SAE 1010/1020 redondo com 22,22 mm de
diâmetro e 1,90 mm de espessura de parede, curvado à frio em curvadora CNC, e recalibrados em matriz.
Possui curvatura anatômica no encosto de forma a permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar,
adaptando-se melhor à coluna vertebral. - Revestimento em Tela flexível 100% Poliéster com acabamento em
resina acrílica LAL, espessura de 0,85 mm, previamente tracionadas na estrutura e fixada por grampos na
parte inferior e posterior acabamento. ASSENTO: Assento em compensado multilaminado resinado, moldado
anatomicamente a quente, com no mínimo 13 mm de espessura. Possui curvatura na parte frontal do assento
para evitar o estrangulamento na corrente sanguínea. - Espuma do assento injetada anatomicamente em
poliuretano flexível micro celular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 50 Kg/m³
com 50 mm de espessura média. - Revestimento do assento em couro ecológico com 1mm de espessura. - O
revestimento do assento com costura dupla em todo perímetro das bordas laterais - Contra capa do assento
injetada em polipropileno copolímero texturizado na cor preta, montada por grampos com acabamento zincado
ou fixada por parafusos. - A fixação do assento no mecanismo é feita com parafusos sextavados Grau 5 SAE
J429 do tipo flangeado com trava mecânica no flange, na bitola ¼"x 20 fpp e porcas de garra encravadas e
rebitadas na madeira. - Porta livros/objetos sob assento da poltrona, confeccionado em aço trefilado 10/20,
fixada nos quatro pés da estrutura através de solda MIG, com pintura eletroestática na cor preta. BRAÇOS:
Apóia-braços integrado a estrutura (peça (única) em aço com acabamento em Polipropileno Copolímero
injetado. PRANCHETA: Prancheta em MDF, cor a escolher, medindo 320 mm de largura e 310 mm de
profundidade, 18 mm de espessura e bordas protegidas por fita de PVC, unidas na estrutura do da cadeira, por
mecanismo de aço escamoteável sendo montada do lado direito ou esquerdo conforme necessidade. -
Mecanismo escamoteável em chapa de aço estrutural com 4,75 mm de espessura e chapa de aço estrutural
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com 8,00 mm de espessura. ESTRUTURA: Estrutura de sustentação em formato “Z” com suporte integrado do
apoio de braço, fabricada em tubo de aço SAE 1010/1020redondo com 25,40 mm de diâmetro e 2,25 mm de
espessura da parede, curvada à frio. - Travessa de suporte do assento fabricado em tubo de aço
SAE1010/1020 redondo com 25,40 mm de diâmetro e 2,25 mm de espessura da parede, curvada à frio. -
Suporte de fixação do encosto fabricada em chapa de aço NBR 6658com 4,25 mm de espessura. - A união da
travessa de suporte do assento e do suporte de fixação do encosto na estrutura da cadeira é feito por processo
de soldagem do tipo MIG em célula robotizada formando uma estrutura única para posterior montagem. -
Grade fabricada em barra de aço trefilado SAE 1020 redonda com 4,76mm de diâmetro, sustentadas por
bordas fabricadas em tubo de aço SAE1010/1020 redondo com 15,87 mm de diâmetro e 1,06 mm de
espessura ACABAMENTO: Os componentes metálicos cromados, possuem a superfície preparada através de
decapagem química e polimento, recebendo um banho de cromo executado sobre base niquelada.
DIMENSÕES: Altura total da cadeira: 910 mm – 955,5 Largura total da cadeira: 650 mm Altura do Encosto:
498,75 Largura do Encosto: 462 mm Profundidade da superfície do Assento: 456,75 mm Largura do Assento:
488,25 Largura da prancheta: 320 mm Profundidade da prancheta: 310 mm Altura do Assento: 458 mm
VALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS – PRODUTO DE ACORDO COM O EDITAL E SEUS ANEXOS.

13.622.580/0001-09 EUROLINE
COMERCIO
DE MOVEIS
EIRELI

Sim Sim 114 R$ 920,0000 R$ 104.880,0000 06/03/2019
08:31:56

Marca: TOK 
 Fabricante: TOK PLASTI METAL 

 Modelo / Versão: 91F1-TLC 
 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: POLTRONA PARA AUDITÓRIO MODELO: 91F1-TLC ENCOSTO:

Encosto com estrutura de sustentação fabricada em tubos de aço SAE 1010/1020 redondo com 22,22 mm de
diâmetro e 1,90 mm de espessura de parede, curvado à frio em curvadora CNC, e recalibrados em matriz.
Possui curvatura anatômica no encosto de forma a permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar,
adaptando-se melhor à coluna vertebral. - Revestimento em Tela flexível 100% Poliéster com acabamento em
resina acrílica LAL, espessura de 0,85 mm, previamente tracionadas na estrutura e fixada por grampos na
parte inferior e posterior acabamento. ASSENTO: Assento em compensado multilaminado resinado, moldado
anatomicamente a quente, com no mínimo 13 mm de espessura. Possui curvatura na parte frontal do assento
para evitar o estrangulamento na corrente sanguínea. - Espuma do assento injetada anatomicamente em
poliuretano flexível micro celular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 50 Kg/m³
com 50 mm de espessura média. - Revestimento do assento em couro ecológico com 1mm de espessura. - O
revestimento do assento com costura dupla em todo perímetro das bordas laterais - Contra capa do assento
injetada em polipropileno copolímero texturizado na cor preta, montada por grampos com acabamento zincado
ou fixada por parafusos. - A fixação do assento no mecanismo é feita com parafusos sextavados Grau 5 SAE
J429 do tipo flangeado com trava mecânica no flange, na bitola ¼"x 20 fpp e porcas de garra encravadas e
rebitadas na madeira. - Porta livros/objetos sob assento da poltrona, confeccionado em aço trefilado 10/20,
fixada nos quatro pés da estrutura através de solda MIG, com pintura eletroestática na cor preta. BRAÇOS:
Apóia-braços integrado a estrutura (peça (única) em aço com acabamento em Polipropileno Copolímero
injetado. PRANCHETA: Prancheta em MDF, cor a escolher, medindo 320 mm de largura e 310 mm de
profundidade, 18 mm de espessura e bordas protegidas por fita de PVC, unidas na estrutura do da cadeira, por
mecanismo de aço escamoteável sendo montada do lado direito ou esquerdo conforme necessidade. -
Mecanismo escamoteável em chapa de aço estrutural com 4,75 mm de espessura e chapa de aço estrutural
com 8,00 mm de espessura. ESTRUTURA: Estrutura de sustentação em formato “Z” com suporte integrado do
apoio de braço, fabricada em tubo de aço SAE 1010/1020redondo com 25,40 mm de diâmetro e 2,25 mm de
espessura da parede, curvada à frio. - Travessa de suporte do assento fabricado em tubo de aço
SAE1010/1020 redondo com 25,40 mm de diâmetro e 2,25 mm de espessura da parede, curvada à frio. -
Suporte de fixação do encosto fabricada em chapa de aço NBR 6658com 4,25 mm de espessura. - A união da
travessa de suporte do assento e do suporte de fixação do encosto na estrutura da cadeira é feito por processo
de soldagem do tipo MIG em célula robotizada formando uma estrutura única para posterior montagem. -
Grade fabricada em barra de aço trefilado SAE 1020 redonda com 4,76mm de diâmetro, sustentadas por
bordas fabricadas em tubo de aço SAE1010/1020 redondo com 15,87 mm de diâmetro e 1,06 mm de
espessura ACABAMENTO: Os componentes metálicos cromados, possuem a superfície preparada através de
decapagem química e polimento, recebendo um banho de cromo executado sobre base niquelada.
DIMENSÕES: Altura total da cadeira: 910 mm – 955,5 Largura total da cadeira: 650 mm Altura do Encosto:
498,75 Largura do Encosto: 462 mm Profundidade da superfície do Assento: 456,75 mm Largura do Assento:
488,25 Largura da prancheta: 320 mm Profundidade da prancheta: 310 mm Altura do Assento: 458 mm
VALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS - DE ACORDO COM EDITAL E ANEXOS

18.493.830/0001-63 META X
INDUSTRIA
E COMERCIO
LTDA

Sim Sim 114 R$ 920,0000 R$ 104.880,0000 06/03/2019
14:22:19

Marca: Meta X 
 Fabricante: Meta X 

 Modelo / Versão: Dallas 
 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: POLTRONA AUDITÓRIO DOBRÁVEL COM PRANCHETA, NOME

CADEIRA AUDITORIO

08.335.746/0001-68 ZAAT
COMERCIO
DE MOVEIS
LTDA

Sim Sim 114 R$ 920,0000 R$ 104.880,0000 07/03/2019
13:41:22

Marca: Rm tool 
 Fabricante: Rm tool 

 Modelo / Versão: rm sm 
 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Poltrona para Auditório ENCOSTO: Encosto com estrutura de

sustentação fabricada em tubos de aço SAE 1010/1020 redondo com 22,22 mm de diâmetro e 1,90 mmde
espessura de parede, curvado à frio em curvadora CNC, e recalibrados em matriz. Possui curvatura anatômica
no encosto de forma a permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar, adaptando-se melhor à coluna
vertebral. - Revestimento em Tela flexível 100% Poliéster com acabamento em resina acrílica LAL, espessura
de 0,85 mm, previamente tracionadas na estrutura e fixada por grampos na parte inferior e posterior
acabamento. ASSENTO: Assento em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente,
com no mínimo 13 mm de espessura. Possui curvatura na parte frontal do assento para evitar o
estrangulamento na corrente sanguínea. - Espuma do assento injetada anatomicamente em poliuretano
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flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 45 a 55 Kg/m³ com 50
mm de espessura média. - Revestimento do assento em couro ecológico com no mínimo 1mm de espessura. -
O revestimento do assento deverá ter costura dupla em todo perímetro das bordas laterais - Contra capa do
assento injetada em polipropileno copolímero texturizado na cor preta, montada por grampos com acabamento
zincado ou fixada por parafusos. - A fixação do assento no mecanismo é feita com parafusos sextavados Grau
5 SAE J429 do tipo flangeado com trava mecânica no flange, na bitola ¼"x 20 fpp e porcas de garra
encravadas e rebitadas na madeira. - Porta livros/objetos sob assento da poltrona, confeccionado em aço
trefilado 10/20, fixada nos quatro pés da estrutura através de solda MIG, com pintura eletroestática na cor
preta. BRAÇOS: Apóia-braços integrado a estrutura (peça (única) em aço com acabamento em Polipropileno
Copolímero injetado. PRANCHETA: Prancheta em MDF, cor a escolher, medindo 320 mm de largura e 310 mm
de profundidade, 18 mm de espessura e bordas protegidas por fita de PVC, unidas na estrutura do da cadeira,
por mecanismo de aço escamoteável sendo montada do lado direito ou esquerdo conforme necessidade. -
Mecanismo escamoteável em chapa de aço estrutural com 4,75 mm de espessura e chapa de aço estrutural
com 8,00 mm de espessura. ESTRUTURA: Estrutura de sustentação em formato “Z” com suporte integrado do
apoio de braço, fabricada em tubo de aço SAE 1010/1020 redondo com 25,40 mm de diâmetro e 2,25 mm de
espessura da parede, curvada à frio. - Travessa de suporte do assento fabricado em tubo de aço SAE
1010/1020 redondo com 25,40 mm de diâmetro e 2,25 mm de espessura da parede, curvada à frio. - Suporte
de fixação do encosto fabricada em chapa de aço NBR 6658 com 4,25 mm de espessura. - A união da travessa
de suporte do assento e do suporte de fixação do encosto na estrutura da cadeira é feito por processo de
soldagem do tipo MIG em célula robotizada formando uma estrutura única para posterior montagem. - Grade
fabricada em barra de aço trefilado SAE 1020 redonda com 4,76 mm de diâmetro, sustentadas por bordas
fabricadas em tubo de aço SAE 1010/1020 redondo com 15,87 mm de diâmetro e 1,06 mm de espessura
ACABAMENTO: Os componentes metálicos cromados, possuem a superfície preparada através de decapagem
química e polimento, recebendo um banho de cromo executado sobre base niquelada. Altura total da cadeira:
910 mm – 955,5 Largura total da cadeira: 650 mm – 682,5 Altura do Encosto: 475 mm – 498,75 Largura do
Encosto: 440 mm – 462 mm Profundidade da superfície do Assento: 435 mm – 456,75 mm Largura do
Assento: 465 mm – 488,25 Largura da prancheta: 320 mm Profundidade da prancheta: 310 mm Altura do
Assento: 458 mm

03.720.294/0001-14 MOVELGAR
INDUSTRIA
E COMERCIO
DE MOVEIS
LTDA

Sim Sim 114 R$ 1.000,0000 R$ 114.000,0000 07/03/2019
10:44:16

Marca: Movelgar 
 Fabricante: Movelgar Ind e Com de Móveis Ltda 

 Modelo / Versão: 201P/Auditório 
 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Poltrona para Auditório com braços, prancheta escamoteável,

porta livros em conformidade com o memorial descritivo constante no edital e seus anexos.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 1.000,0000 03.720.294/0001-14 08/03/2019 14:04:00:133
R$ 920,0000 02.925.815/0001-07 08/03/2019 14:04:00:133
R$ 920,0000 93.448.959/0001-75 08/03/2019 14:04:00:133
R$ 920,0000 13.622.580/0001-09 08/03/2019 14:04:00:133
R$ 920,0000 18.493.830/0001-63 08/03/2019 14:04:00:133
R$ 920,0000 08.335.746/0001-68 08/03/2019 14:04:00:133
R$ 919,0800 07.875.146/0001-20 08/03/2019 14:04:00:133
R$ 919,0000 13.622.580/0001-09 08/03/2019 15:42:32:330
R$ 918,0000 93.448.959/0001-75 08/03/2019 15:49:07:713
R$ 917,0000 13.622.580/0001-09 08/03/2019 15:50:34:157
R$ 916,0000 02.925.815/0001-07 08/03/2019 15:58:46:113
R$ 915,0000 13.622.580/0001-09 08/03/2019 16:00:52:590
R$ 915,8000 02.925.815/0001-07 08/03/2019 16:07:19:647
R$ 915,4000 02.925.815/0001-07 08/03/2019 16:08:13:370
R$ 914,0000 03.720.294/0001-14 08/03/2019 16:29:05:940
R$ 913,0000 13.622.580/0001-09 08/03/2019 16:29:38:893
R$ 910,0000 03.720.294/0001-14 08/03/2019 16:31:05:540
R$ 909,0000 13.622.580/0001-09 08/03/2019 16:31:23:480
R$ 905,0000 03.720.294/0001-14 08/03/2019 16:31:33:120
R$ 902,0000 03.720.294/0001-14 08/03/2019 16:31:53:433
R$ 904,0000 13.622.580/0001-09 08/03/2019 16:31:53:497
R$ 880,0000 02.925.815/0001-07 08/03/2019 16:32:17:593
R$ 899,5000 03.720.294/0001-14 08/03/2019 16:32:20:903
R$ 900,0000 13.622.580/0001-09 08/03/2019 16:32:21:233
R$ 850,0000 03.720.294/0001-14 08/03/2019 16:32:47:877
R$ 879,0000 13.622.580/0001-09 08/03/2019 16:32:56:737
R$ 825,0000 03.720.294/0001-14 08/03/2019 16:33:09:190
R$ 820,0000 13.622.580/0001-09 08/03/2019 16:33:17:923
R$ 810,0000 02.925.815/0001-07 08/03/2019 16:33:21:690
R$ 802,0000 03.720.294/0001-14 08/03/2019 16:33:38:473
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R$ 800,0000 13.622.580/0001-09 08/03/2019 16:33:59:007
R$ 780,5000 03.720.294/0001-14 08/03/2019 16:34:00:240
R$ 780,0000 02.925.815/0001-07 08/03/2019 16:34:17:663
R$ 771,0000 03.720.294/0001-14 08/03/2019 16:34:35:053
R$ 779,0000 13.622.580/0001-09 08/03/2019 16:34:39:633
R$ 740,0000 02.925.815/0001-07 08/03/2019 16:34:45:900
R$ 779,5000 07.875.146/0001-20 08/03/2019 16:34:47:930
R$ 735,0000 03.720.294/0001-14 08/03/2019 16:34:56:290
R$ 749,8700 07.875.146/0001-20 08/03/2019 16:35:15:057
R$ 749,0000 13.622.580/0001-09 08/03/2019 16:35:22:450
R$ 730,0000 03.720.294/0001-14 08/03/2019 16:35:22:543
R$ 710,0000 02.925.815/0001-07 08/03/2019 16:35:25:807
R$ 705,0000 03.720.294/0001-14 08/03/2019 16:35:46:497
R$ 700,0000 02.925.815/0001-07 08/03/2019 16:36:01:687
R$ 695,0000 03.720.294/0001-14 08/03/2019 16:36:26:220
R$ 680,0000 02.925.815/0001-07 08/03/2019 16:36:35:127
R$ 678,0000 03.720.294/0001-14 08/03/2019 16:36:47:127
R$ 644,0000 02.925.815/0001-07 08/03/2019 16:37:05:003
R$ 642,0000 03.720.294/0001-14 08/03/2019 16:37:15:363
R$ 640,0000 03.720.294/0001-14 08/03/2019 16:37:40:800
R$ 637,0000 03.720.294/0001-14 08/03/2019 16:38:09:053
R$ 635,0000 03.720.294/0001-14 08/03/2019 16:38:34:320
R$ 632,5000 03.720.294/0001-14 08/03/2019 16:39:31:670
R$ 632,2000 03.720.294/0001-14 08/03/2019 16:40:00:810
R$ 631,5000 03.720.294/0001-14 08/03/2019 16:40:42:267
R$ 630,0000 03.720.294/0001-14 08/03/2019 16:41:27:863

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aberto 08/03/2019
15:40:38 Item aberto.

Iminência de
Encerramento

08/03/2019
16:01:31 Batida iminente. Data/hora iminência: 08/03/2019 16:31:31.

Encerrado 08/03/2019
16:42:04 Item encerrado

Recusa 15/03/2019
15:11:28

Recusa da proposta. Fornecedor: MOVELGAR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA,
CNPJ/CPF: 03.720.294/0001-14, pelo melhor lance de R$ 630,0000. Motivo: Apresentou parte da
documentação em desacordo com o item 13.1.3 do Termo de Referência. Estrutura do Item 07
em desacordo com especificações técnicas.

Aceite 26/03/2019
15:45:59

Aceite individual da proposta. Fornecedor: MAGALHAES E MAGALHAES COMERCIO DE MOVEIS
LTDA, CNPJ/CPF: 02.925.815/0001-07, pelo melhor lance de R$ 644,0000.

Habilitado 27/03/2019
15:32:36

Habilitação individual da proposta. Fornecedor: MAGALHAES E MAGALHAES COMERCIO DE
MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 02.925.815/0001-07, pelo melhor lance de R$ 644,0000.

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 2.

 
Item: 8 - GRUPO 2 - POLTRONA AUDITÓRIO DOBRÁVEL COM PRANCHETA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                  (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF Fornecedor Porte 
 ME/EPP

Declaração 
 ME/EPP/COOP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
07.875.146/0001-20 SERRA

MOBILE
INDUSTRIA E
COMERCIO
LTDA

Sim Não 6 R$ 1.808,1900 R$ 10.849,1400 04/03/2019
12:57:12

Marca: TOK 
 Fabricante: TOKPLAST 

 Modelo / Versão: 91F1-TLC 
 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: POLTRONA PARA AUDITÓRIO (OBESO) ENCOSTO - Encosto com

estrutura de sustentação fabricada em tubo de aço SAE 1010/1020 redondo com 22,22 mm de diâmetro e
1,90 mm de espessura de parede, curvados à frio em curvadora CNC e recalibrados em matriz. Possui
curvatura anatômica no encosto de forma à permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar, adaptando-se
melhor à coluna vertebral. - Revestimento em Tela 100% Poliéster com acabamento em resina acrílica LAL,
espessura de 0,85 mm e 200g/m² de gramatura, previamente tracionadas na estrutura e fixada por grampos
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na parte inferior da mesma, e posterior acabamento. ASSENTO - Assento fabricado em compensado
multilaminado resinado com 18 mm de espessura. - Espuma expandida/laminada em poliuretano flexível
microcelular, isentade CFC, com densidade controlada de 33 Kg/m³ com 60 mm de espessura média. -
Revestimento do assento em couro ecológico cor a escolher. - Contra capa do assento em TNT fixado por
grampos com acabamento zincado. - Acabamento das bordas com perfil de PVC fixado por grampos com
acabamento zincado. - Apóia-braços integrado na estrutura de aço com acabamento em Polipropileno
Copolímero injetado fixado a estrutura por parafusos Phillips. - Porta livros/objetos sob assento da poltrona,
confeccionado em aço trefilado 10/20, fixada nos quatro pés da estrutura através de solda MIG, com pintura
eletroestática na cor preta. PRANCHETA - Prancheta em MDF cor a escolher medindo330 mm de largura e 340
mm de profundidade, 18 mm de espessura e bordas protegidas por perfil de PVC, unida na estrutura da
cadeira, por mecanismo de aço do tipo escamoteável sendo montada do lado direito ou esquerdo conforme
necessidade. - Mecanismo escamoteável em chapa de aço estrutural com 4,75 mm de espessura e chapa de
aço estrutural com 8,00 mm de espessura. ESTRUTURA - Estrutura de sustentação em formato “Z” com
suporte integrado do apoio de braço, fabricada em tubo de aço SAE 1010/1020redondo com 25,40 mm de
diâmetro e 2,25 mm de espessura da parede, curvada à frio, executado e calibrado por máquina CNC. -
Travessa de suporte do assento fabricado em tubo de aço SAE1010/1020 redondo com 25,40 mm de diâmetro
e 2,25 mm de espessurada parede, curvada à frio, executado e calibrado por máquina CNC. - Suporte de
fixação do encosto fabricada em chapa de aço NBR 6658com 4,25 mm de espessura. - Suporte de fixação do
mecanismo da prancheta fabricada em chapa de aço NBR 6658 com 4,75 mm de espessura. - Grade fabricada
em barra de aço trefilado SAE 1020 redonda com 4,76mm de diâmetro, sustentadas por bordas fabricadas em
tubo de aço SAE1010/1020 redondo com 15,87 mm de diâmetro e 1,06 mm de espessura. - A união da
travessa de suporte do assento, da grade, do suporte de fixação do encosto e prancheta na estrutura da
cadeira é feito por processo de soldagem do tipo MIG em célula robotizada formando uma estrutura única para
posterior montagem. ACABAMENTO - Os componentes metálicos cromados, possuem a superfície preparada
através de decapagem química e polimento, recebendo um banho de cromo executado sobre base niquelada.
DIMENSÕES: Altura Total da Cadeira: 929 mm Largura total da Cadeira c/Prancheta: 976 mm Profundidade da
Cadeira c/Prancheta: 750 mm Extensão Vertical do Encosto: 490 mm Largura do Encosto: 766 mm
Profundidade da Superfície do Assento: 530 mm Largura do Assento 755 813 mm Altura da Superfície do
Assento: 488 mm Largura Prancheta: 330 mm Profundidade Prancheta: 340 mm . Fabricado no Brasil.

02.925.815/0001-07 MAGALHAES
E
MAGALHAES
COMERCIO
DE MOVEIS
LTDA

Sim Sim 6 R$ 1.810,0000 R$ 10.860,0000 25/02/2019
11:53:08

Marca: Cavaletti 
 Fabricante: Cavaletti 

 Modelo / Versão: New Net 
 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: POLTRONA AUDITÓRIO DOBRÁVEL COM PRANCHETA

93.448.959/0001-75 TECNOLINEA
INJETADOS
PLASTICOS
LTDA

Não Não 6 R$ 1.810,0000 R$ 10.860,0000 01/03/2019
17:02:23

Marca: TOK 
 Fabricante: TOK PLASTI METAL LTDA 

 Modelo / Versão: 91F1-TCL 
 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: POLTRONA PARA AUDITÓRIO (OBESO) MODELO: 91F1-TLC

ENCOSTO - Encosto com estrutura de sustentação fabricada em tubo de aço SAE 1010/1020 redondo com
22,22 mm de diâmetro e 1,90 mm de espessura de parede, curvados à frio em curvadora CNC e recalibrados
em matriz. Possui curvatura anatômica no encosto de forma à permitir a acomodação das regiões dorsal e
lombar, adaptando-se melhor à coluna vertebral. - Revestimento em Tela 100% Poliéster com acabamento em
resina acrílica LAL, espessura de 0,85 mm e 200g/m² de gramatura, previamente tracionadas na estrutura e
fixada por grampos na parte inferior da mesma, e posterior acabamento. ASSENTO - Assento fabricado em
compensado multilaminado resinado com 18 mm de espessura. - Espuma expandida/laminada em poliuretano
flexível microcelular, isentade CFC, com densidade controlada de 33 Kg/m³ com 60 mm de espessura média. -
Revestimento do assento em couro ecológico cor a escolher. - Contra capa do assento em TNT fixado por
grampos com acabamento zincado. - Acabamento das bordas com perfil de PVC fixado por grampos com
acabamento zincado. - Apóia-braços integrado na estrutura de aço com acabamento em Polipropileno
Copolímero injetado fixado a estrutura por parafusos Phillips. - Porta livros/objetos sob assento da poltrona,
confeccionado em aço trefilado 10/20, fixada nos quatro pés da estrutura através de solda MIG, com pintura
eletroestática na cor preta. PRANCHETA - Prancheta em MDF cor a escolher medindo330 mm de largura e 340
mm de profundidade, 18 mm de espessura e bordas protegidas por perfil de PVC, unida na estrutura da
cadeira, por mecanismo de aço do tipo escamoteável sendo montada do lado direito ou esquerdo conforme
necessidade. - Mecanismo escamoteável em chapa de aço estrutural com 4,75 mm de espessura e chapa de
aço estrutural com 8,00 mm de espessura. ESTRUTURA - Estrutura de sustentação em formato “Z” com
suporte integrado do apoio de braço, fabricada em tubo de aço SAE 1010/1020redondo com 25,40 mm de
diâmetro e 2,25 mm de espessura da parede, curvada à frio, executado e calibrado por máquina CNC. -
Travessa de suporte do assento fabricado em tubo de aço SAE1010/1020 redondo com 25,40 mm de diâmetro
e 2,25 mm de espessurada parede, curvada à frio, executado e calibrado por máquina CNC. - Suporte de
fixação do encosto fabricada em chapa de aço NBR 6658com 4,25 mm de espessura. - Suporte de fixação do
mecanismo da prancheta fabricada em chapa de aço NBR 6658 com 4,75 mm de espessura. - Grade fabricada
em barra de aço trefilado SAE 1020 redonda com 4,76mm de diâmetro, sustentadas por bordas fabricadas em
tubo de aço SAE1010/1020 redondo com 15,87 mm de diâmetro e 1,06 mm de espessura. - A união da
travessa de suporte do assento, da grade, do suporte de fixação do encosto e prancheta na estrutura da
cadeira é feito por processo de soldagem do tipo MIG em célula robotizada formando uma estrutura única para
posterior montagem. ACABAMENTO - Os componentes metálicos cromados, possuem a superfície preparada
através de decapagem química e polimento, recebendo um banho de cromo executado sobre base niquelada.
DIMENSÕES: Altura Total da Cadeira: 929 mm Largura total da Cadeira c/Prancheta: 976 mm Profundidade da
Cadeira c/Prancheta: 750 mm Extensão Vertical do Encosto: 490 mm Largura do Encosto: 766 mm
Profundidade da Superfície do Assento: 530 mm Largura do Assento 755 813 mm Altura da Superfície do
Assento: 488 mm Largura Prancheta: 330 mm Profundidade Prancheta: 340 mm VALIDADE DA PROPOSTA 60
DIAS – PRODUTO DE ACORDO COM O EDITAL E SEUS ANEXOS.

13.622.580/0001-09 EUROLINE
COMERCIO

Sim Sim 6 R$ 1.810,0000 R$ 10.860,0000 06/03/2019
08:31:56



27/03/2019 COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

https://www.comprasnet.gov.br/seguro/indexgov.asp 46/62

DE MOVEIS
EIRELI
Marca: TOK 

 Fabricante: TOK PLASTI METAL 
 Modelo / Versão: 91F1-TLC 

 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: POLTRONA PARA AUDITÓRIO (OBESO) MODELO: 91F1-TLC
ENCOSTO - Encosto com estrutura de sustentação fabricada em tubo de aço SAE 1010/1020 redondo com
22,22 mm de diâmetro e 1,90 mm de espessura de parede, curvados à frio em curvadora CNC e recalibrados
em matriz. Possui curvatura anatômica no encosto de forma à permitir a acomodação das regiões dorsal e
lombar, adaptando-se melhor à coluna vertebral. - Revestimento em Tela 100% Poliéster com acabamento em
resina acrílica LAL, espessura de 0,85 mm e 200g/m² de gramatura, previamente tracionadas na estrutura e
fixada por grampos na parte inferior da mesma, e posterior acabamento. ASSENTO - Assento fabricado em
compensado multilaminado resinado com 18 mm de espessura. - Espuma expandida/laminada em poliuretano
flexível microcelular, isentade CFC, com densidade controlada de 33 Kg/m³ com 60 mm de espessura média. -
Revestimento do assento em couro ecológico cor a escolher. - Contra capa do assento em TNT fixado por
grampos com acabamento zincado. - Acabamento das bordas com perfil de PVC fixado por grampos com
acabamento zincado. - Apóia-braços integrado na estrutura de aço com acabamento em Polipropileno
Copolímero injetado fixado a estrutura por parafusos Phillips. - Porta livros/objetos sob assento da poltrona,
confeccionado em aço trefilado 10/20, fixada nos quatro pés da estrutura através de solda MIG, com pintura
eletroestática na cor preta. PRANCHETA - Prancheta em MDF cor a escolher medindo330 mm de largura e 340
mm de profundidade, 18 mm de espessura e bordas protegidas por perfil de PVC, unida na estrutura da
cadeira, por mecanismo de aço do tipo escamoteável sendo montada do lado direito ou esquerdo conforme
necessidade. - Mecanismo escamoteável em chapa de aço estrutural com 4,75 mm de espessura e chapa de
aço estrutural com 8,00 mm de espessura. ESTRUTURA - Estrutura de sustentação em formato “Z” com
suporte integrado do apoio de braço, fabricada em tubo de aço SAE 1010/1020redondo com 25,40 mm de
diâmetro e 2,25 mm de espessura da parede, curvada à frio, executado e calibrado por máquina CNC. -
Travessa de suporte do assento fabricado em tubo de aço SAE1010/1020 redondo com 25,40 mm de diâmetro
e 2,25 mm de espessurada parede, curvada à frio, executado e calibrado por máquina CNC. - Suporte de
fixação do encosto fabricada em chapa de aço NBR 6658com 4,25 mm de espessura. - Suporte de fixação do
mecanismo da prancheta fabricada em chapa de aço NBR 6658 com 4,75 mm de espessura. - Grade fabricada
em barra de aço trefilado SAE 1020 redonda com 4,76mm de diâmetro, sustentadas por bordas fabricadas em
tubo de aço SAE1010/1020 redondo com 15,87 mm de diâmetro e 1,06 mm de espessura. - A união da
travessa de suporte do assento, da grade, do suporte de fixação do encosto e prancheta na estrutura da
cadeira é feito por processo de soldagem do tipo MIG em célula robotizada formando uma estrutura única para
posterior montagem. ACABAMENTO - Os componentes metálicos cromados, possuem a superfície preparada
através de decapagem química e polimento, recebendo um banho de cromo executado sobre base niquelada.
DIMENSÕES: Altura Total da Cadeira: 929 mm Largura total da Cadeira c/Prancheta: 976 mm Profundidade da
Cadeira c/Prancheta: 750 mm Extensão Vertical do Encosto: 490 mm Largura do Encosto: 766 mm
Profundidade da Superfície do Assento: 530 mm Largura do Assento 755 813 mm Altura da Superfície do
Assento: 488 mm Largura Prancheta: 330 mm Profundidade Prancheta: 340 mm VALIDADE DA PROPOSTA 60
DIAS - DE ACORDO COM EDITAL E ANEXOS

18.493.830/0001-63 META X
INDUSTRIA E
COMERCIO
LTDA

Sim Sim 6 R$ 1.810,0000 R$ 10.860,0000 06/03/2019
14:22:19

Marca: META X 
 Fabricante: META X 

 Modelo / Versão: Dallas 
 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: POLTRONA AUDITÓRIO DOBRÁVEL COM PRANCHETA, NOME

CADEIRA AUDITORIO

08.335.746/0001-68 ZAAT
COMERCIO
DE MOVEIS
LTDA

Sim Sim 6 R$ 1.810,0000 R$ 10.860,0000 07/03/2019
13:41:22

Marca: Rm tool 
 Fabricante: Rm tool 

 Modelo / Versão: rmsm 
 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Poltrona para Auditório (obeso) ENCOSTO - Encosto com

estrutura de sustentação fabricada em tubo de aço SAE 1010/1020 redondo com 22,22 mm de diâmetro e
1,90 mm de espessura de parede, curvados à frio em curvadora CNC e recalibrados em matriz. Possui
curvatura anatômica no encosto de forma à permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar, adaptando-se
melhor à coluna vertebral. - Revestimento em Tela 100% Poliéster com acabamento em resina acrílica LAL,
espessura de 0,85 mm e 200g/m² de gramatura, previamente tracionadas na estrutura e fixada por grampos
na parte inferior da mesma, e posterior acabamento. ASSENTO - Assento fabricado em compensado
multilaminado resinado com 18 mm de espessura. - Espuma expandida/laminada em poliuretano flexível
microcelular, isenta de CFC, com densidade controlada de 33 Kg/m³ com 60 mm de espessura média. -
Revestimento do assento em couro ecológico cor a escolher . - Contra capa do assento em TNT fixado por
grampos com acabamento zincado. - Acabamento das bordas com perfil de PVC fixado por grampos com
acabamento zincado. - Apóia-braços integrado na estrutura de aço com acabamento em Polipropileno
Copolímero injetado fixado a estrutura por parafusos Phillips. - Porta livros/objetos sob assento da poltrona,
confeccionado em aço trefilado 10/20, fixada nos quatro pés da estrutura através de solda MIG, com pintura
eletroestática na cor preta. PRANCHETA - Prancheta em MDF cor a escolher medindo330 mm de largura e 340
mm de profundidade, 18 mm de espessura e bordas protegidas por perfil de PVC, unida na estrutura da
cadeira, por mecanismo de aço do tipo escamoteável sendo montada do lado direito ou esquerdo conforme
necessidade. - Mecanismo escamoteável em chapa de aço estrutural com 4,75 mm de espessura e chapa de
aço estrutural com 8,00 mm de espessura. ESTRUTURA - Estrutura de sustentação em formato “Z” com
suporte integrado do apoio de braço, fabricada em tubo de aço SAE 1010/1020 redondo com 25,40 mm de
diâmetro e 2,25 mm de espessura da parede, curvada à frio, executado e calibrado por máquina CNC. -
Travessa de suporte do assento fabricado em tubo de aço SAE 1010/1020 redondo com 25,40 mm de diâmetro
e 2,25 mm de espessura da parede, curvada à frio, executado e calibrado por máquina CNC. - Suporte de
fixação do encosto fabricada em chapa de aço NBR 6658 com 4,25 mm de espessura. - Suporte de fixação do
mecanismo da prancheta fabricada em chapa de aço NBR 6658 com 4,75 mm de espessura. - Grade fabricada
em barra de aço trefilado SAE 1020 redonda com 4,76 mm de diâmetro, sustentadas por bordas fabricadas em
tubo de aço SAE 1010/1020 redondo com 15,87 mm de diâmetro e 1,06 mm de espessura. - A união da
travessa de suporte do assento, da grade, do suporte de fixação do encosto e prancheta na estrutura da
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cadeira é feito por processo de soldagem do tipo MIG em célula robotizada formando uma estrutura única para
posterior montagem. ACABAMENTO - Os componentes metálicos cromados, possuem a superfície preparada
através de decapagem química e polimento, recebendo um banho de cromo executado sobre base niquelada.
DIMENSÕES - VARIAÇÃO DE 5%: Altura Total da Cadeira: 885 a 929 mm Largura total da Cadeira
c/Prancheta: 930 a 976 mm Profundidade da Cadeira c/Prancheta: 750 a 787 mm Extensão Vertical do
Encosto: 410 a 4390 mm Largura do Encosto: 730 a 766 mm Profundidade da Superfície do Assento: 505 a
530 mm Largura do Assento: 755 813 mm Altura da Superfície do Assento: 465 a 488 mm Largura Prancheta:
330 mm Profundidade Prancheta: 340 mm

03.720.294/0001-14 MOVELGAR
INDUSTRIA E
COMERCIO
DE MOVEIS
LTDA

Sim Sim 6 R$ 2.000,0000 R$ 12.000,0000 07/03/2019
10:44:16

Marca: Movelgar 
 Fabricante: Movelgar Ind e Com de Móveis Ltda 

 Modelo / Versão: 201P/PO Auditório 
 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Poltrona para Auditório com braços, prancheta escamoteável,

porta livros em conformidade com o memorial descritivo constante no edital e seus anexos.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 2.000,0000 03.720.294/0001-14 08/03/2019 14:04:00:133
R$ 1.810,0000 93.448.959/0001-75 08/03/2019 14:04:00:133
R$ 1.810,0000 13.622.580/0001-09 08/03/2019 14:04:00:133
R$ 1.810,0000 02.925.815/0001-07 08/03/2019 14:04:00:133
R$ 1.810,0000 18.493.830/0001-63 08/03/2019 14:04:00:133
R$ 1.810,0000 08.335.746/0001-68 08/03/2019 14:04:00:133
R$ 1.808,1900 07.875.146/0001-20 08/03/2019 14:04:00:133
R$ 1.808,0000 13.622.580/0001-09 08/03/2019 15:42:57:847
R$ 1.800,0000 93.448.959/0001-75 08/03/2019 15:49:22:653
R$ 1.807,0000 13.622.580/0001-09 08/03/2019 16:00:37:150
R$ 1.799,0000 02.925.815/0001-07 08/03/2019 16:06:19:987
R$ 1.798,0000 13.622.580/0001-09 08/03/2019 16:11:29:650
R$ 1.650,0000 03.720.294/0001-14 08/03/2019 16:29:17:970
R$ 1.649,0000 13.622.580/0001-09 08/03/2019 16:29:53:973
R$ 1.630,5000 03.720.294/0001-14 08/03/2019 16:31:15:383
R$ 1.625,0000 03.720.294/0001-14 08/03/2019 16:31:43:153
R$ 1.615,0000 03.720.294/0001-14 08/03/2019 16:32:03:933
R$ 1.624,0000 13.622.580/0001-09 08/03/2019 16:32:04:763
R$ 1.613,0000 03.720.294/0001-14 08/03/2019 16:32:29:670
R$ 1.610,0000 13.622.580/0001-09 08/03/2019 16:32:35:170
R$ 1.580,0000 03.720.294/0001-14 08/03/2019 16:33:00:783
R$ 1.520,5000 03.720.294/0001-14 08/03/2019 16:33:28:487
R$ 1.579,0000 13.622.580/0001-09 08/03/2019 16:33:34:533
R$ 1.510,0000 03.720.294/0001-14 08/03/2019 16:33:49:083
R$ 1.495,5000 03.720.294/0001-14 08/03/2019 16:34:15:600
R$ 1.509,0000 13.622.580/0001-09 08/03/2019 16:34:25:070
R$ 1.492,0000 03.720.294/0001-14 08/03/2019 16:34:48:103
R$ 1.494,2000 07.875.146/0001-20 08/03/2019 16:34:55:697
R$ 1.498,0000 13.622.580/0001-09 08/03/2019 16:35:07:120
R$ 1.485,0000 03.720.294/0001-14 08/03/2019 16:35:09:323
R$ 1.480,0000 03.720.294/0001-14 08/03/2019 16:35:38:887
R$ 1.475,5000 03.720.294/0001-14 08/03/2019 16:36:12:107
R$ 1.470,0000 03.720.294/0001-14 08/03/2019 16:36:35:313
R$ 1.468,5000 03.720.294/0001-14 08/03/2019 16:36:57:783
R$ 1.465,5000 03.720.294/0001-14 08/03/2019 16:37:29:033
R$ 1.465,0000 03.720.294/0001-14 08/03/2019 16:37:51:007
R$ 1.463,0000 03.720.294/0001-14 08/03/2019 16:38:44:417
R$ 1.462,5000 03.720.294/0001-14 08/03/2019 16:39:11:010
R$ 1.462,0000 03.720.294/0001-14 08/03/2019 16:39:40:370
R$ 1.461,0000 03.720.294/0001-14 08/03/2019 16:40:08:873
R$ 1.460,0000 03.720.294/0001-14 08/03/2019 16:40:53:753
R$ 1.459,5000 03.720.294/0001-14 08/03/2019 16:41:18:880
R$ 1.458,5000 03.720.294/0001-14 08/03/2019 16:41:56:303
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Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aberto 08/03/2019
15:40:38 Item aberto.

Iminência de
Encerramento

08/03/2019
16:01:31 Batida iminente. Data/hora iminência: 08/03/2019 16:31:31.

Encerrado 08/03/2019
16:42:04 Item encerrado

Recusa 15/03/2019
15:11:28

Recusa da proposta. Fornecedor: MOVELGAR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA,
CNPJ/CPF: 03.720.294/0001-14, pelo melhor lance de R$ 1.458,5000. Motivo: Apresentou parte
da documentação em desacordo com o item 13.1.3 do Termo de Referência. Estrutura do Item 07
em desacordo com especificações técnicas.

Aceite 26/03/2019
15:45:59

Aceite individual da proposta. Fornecedor: MAGALHAES E MAGALHAES COMERCIO DE MOVEIS
LTDA, CNPJ/CPF: 02.925.815/0001-07, pelo melhor lance de R$ 1.799,0000.

Habilitado 27/03/2019
15:32:36

Habilitação individual da proposta. Fornecedor: MAGALHAES E MAGALHAES COMERCIO DE
MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 02.925.815/0001-07, pelo melhor lance de R$ 1.799,0000.

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 2.

 
HISTÓRICO DO GRUPO 1

Propostas Participaram deste grupo as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                  (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF Fornecedor Porte 
 ME/EPP

Declaração 
 ME/EPP/COOP Quantidade Valor Global Data/Hora

Registro
29.376.056/0001-27 FERNANDES TI E

ELETRONICOS LTDA
Sim Sim - R$ 150.000,0000 08/03/2019

11:26:27
94.622.230/0001-36 ROAL INDUSTRIA

METALURGICA LTDA
Não Não - R$ 151.250,0000 07/03/2019

16:16:24
90.051.160/0001-52 BORTOLINI INDUSTRIA DE

MOVEIS LTDA
Não Não - R$ 151.380,0000 06/03/2019

08:56:29
32.918.377/0001-10 BRADIV INDUSTRIA E

COMERCIO LTDA
Não Não - R$ 151.380,0000 07/03/2019

10:26:09
04.491.989/0001-34 UNIVERSAL OFFICE LTDA Sim Sim - R$ 151.380,0000 07/03/2019

11:40:29
21.306.287/0001-52 TECNO2000 INDUSTRIA E

COMERCIO LTDA
Não Não - R$ 151.380,0000 07/03/2019

17:34:03
02.925.815/0001-07 MAGALHAES E MAGALHAES

COMERCIO DE MOVEIS LTDA
Sim Sim - R$ 151.466,7000 25/02/2019

11:53:08
27.589.698/0001-89 WOOD CENTER COMERCIO -

EIRELI
Sim Sim - R$ 151.466,7000 01/03/2019

14:27:13
08.893.146/0001-15 BASIC CONSTRUCOES LTDA Sim Sim - R$ 151.466,7000 03/03/2019

11:07:07
86.729.324/0002-61 MILANFLEX INDUSTRIA E

COMERCIO DE MOVEIS E
EQUIPAMENTOS

Não Não - R$ 151.466,7000 06/03/2019
10:45:46

24.448.968/0001-43 A DE ARAUJO BEZERRA
EIRELI

Sim Sim - R$ 151.466,7000 06/03/2019
22:43:35

09.258.263/0001-70 OFFICE MAX INDUSTRIA E
COMERCIO DE MOVEIS
EIRELI

Sim Não - R$ 151.466,7000 07/03/2019
08:29:30

08.335.746/0001-68 ZAAT COMERCIO DE
MOVEIS LTDA

Sim Sim - R$ 151.466,7000 07/03/2019
13:34:19

02.604.236/0001-62 LAYOUT MOVEIS PARA
ESCRITORIO LTDA

Não Não - R$ 151.466,7000 08/03/2019
07:10:32

09.211.711/0001-80 CENTRAL MOVEIS PARA
ESCRITORIO LTDA

Não Não - R$ 151.466,7000 08/03/2019
09:21:04

00.616.615/0001-47 FUTURA INTERIORES E
MOBILIARIO PANORAMICO
LTDA

Sim Sim - R$ 151.466,7000 08/03/2019
12:51:00

12.500.834/0001-45 JR COMERCIOS E VIDROS
LTDA

Sim Sim - R$ 200.000,0000 06/03/2019
11:12:08

04.869.711/0001-58 FLEXIBASE INDUSTRIA E
COMERCIO DE MOVEIS,
IMPORTACAO E

Não Não - R$ 201.230,0000 06/03/2019
14:26:10

Eventos do Grupo
Evento Data Observações
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Registro
Intenção
de
Recurso

27/03/2019
15:40:08

Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS
EIRELI CNPJ/CPF: 09258263000170. Motivo: Registramos nossa intenção de recurso por estarmos em
desacordo com a nossa desclassificação no referido lote.

Intenção
de
Recurso
Aceita

27/03/2019
16:09:48

Intenção de recurso aceita. Fornecedor: OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI,
CNPJ/CPF: 09258263000170. Motivo: Em que pese que a empresa não apresentou motivo pela não
concordância com sua desclassificação, aceito a intenção em homenagem ao princípio da ampla defesa
e do contraditório.

Intenções de Recurso para o Grupo
CNPJ/CPF Data/Hora do Recurso Data/Hora Admissibilidade Situação

09.258.263/0001-70 27/03/2019 15:40 27/03/2019 16:09 Aceito
Motivo Intenção:Registramos nossa intenção de recurso por estarmos em desacordo com a nossa
desclassificação no referido lote.
Motivo Aceite ou Recusa:Em que pese que a empresa não apresentou motivo pela não concordância
com sua desclassificação, aceito a intenção em homenagem ao princípio da ampla defesa e do
contraditório.

 
HISTÓRICO DO GRUPO 2

Propostas Participaram deste grupo as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                  (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF Fornecedor Porte 
 ME/EPP

Declaração 
 ME/EPP/COOP Quantidade Valor Global Data/Hora

Registro
07.875.146/0001-20 SERRA MOBILE INDUSTRIA

E COMERCIO LTDA
Sim Não - R$ 115.624,2600 04/03/2019

12:57:12
02.925.815/0001-07 MAGALHAES E MAGALHAES

COMERCIO DE MOVEIS LTDA
Sim Sim - R$ 115.740,0000 25/02/2019

11:53:08
93.448.959/0001-75 TECNOLINEA INJETADOS

PLASTICOS LTDA
Não Não - R$ 115.740,0000 01/03/2019

17:02:23
13.622.580/0001-09 EUROLINE COMERCIO DE

MOVEIS EIRELI
Sim Sim - R$ 115.740,0000 06/03/2019

08:31:56
18.493.830/0001-63 META X INDUSTRIA E

COMERCIO LTDA
Sim Sim - R$ 115.740,0000 06/03/2019

14:22:19
08.335.746/0001-68 ZAAT COMERCIO DE

MOVEIS LTDA
Sim Sim - R$ 115.740,0000 07/03/2019

13:41:22
03.720.294/0001-14 MOVELGAR INDUSTRIA E

COMERCIO DE MOVEIS LTDA
Sim Sim - R$ 126.000,0000 07/03/2019

10:44:16

Não existem eventos para o item

Não existem intenções de recurso para o item

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Pregoeiro 08/03/2019
14:04:30

Senhores licitantes, boa tarde!

Pregoeiro 08/03/2019
14:04:47

Meu nome é Ana Letícia. Sou Pregoeira Oficial deste Tribunal e vou conduzir este
certame. Qualquer alteração na condução do Pregão será comunicada aos Senhores

por este chat.
Pregoeiro 08/03/2019

14:05:06
Inicialmente, gostaria de chamar especial atenção dos Senhores ao texto constante da

folha de rosto do Edital do Pregão em tela:
Pregoeiro 08/03/2019

14:05:20
“No recente acórdão TCU nº 754/2015 – Plenário, houve determinação expressa para
que a Administração Pública instaure processo com vista à penalização das empresas
que pratiquem, injustificadamente, ato ilegal tipificado no artigo 7º da Lei 10.520/02,

tanto na licitação quanto no contrato”
Pregoeiro 08/03/2019

14:05:49
“Nesse contexto, alerta-se para que a licitante analise detalhadamente este Edital para

formular proposta/lance firme e possível de cumprimento”.
Pregoeiro 08/03/2019

14:06:04
“A prática injustificada de atos ilegais, v.g., não manter a proposta, deixar de enviar

documentação exigida, fazer declaração falsa, não assinar o contrato etc., sem prejuízo
de outras infrações cometidas na licitação/contratação, sujeitará a licitante a
penalidades, as quais serão apuradas em regular processo administrativo”.

Pregoeiro 08/03/2019
14:06:31

Isto posto, solicito que, efetivamente, disputem entre si, mas que tenham cuidado com
os lances. Evitem propostas que não poderão ser cumpridas.

Pregoeiro 08/03/2019
14:06:53

Esperamos que haja efetiva disputa na fase de lances e que sejam evitados lances
precipitados durante o período randômico. Nem sempre é possível a exclusão.

Pregoeiro 08/03/2019
14:08:20

Em caso de lances de uma empresa que as outras considerem inexequíveis, peço que
as demais continuem melhorando o seu menor lance.
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Pregoeiro 08/03/2019
14:09:01

Não deverá haver comunicação com esta Pregoeira, exceto por chat ou quando
solicitado, o que só poderá ocorrer após a fase de lances.

Pregoeiro 08/03/2019
14:09:55

Durante a fase de lances, qualquer comunicação implicará em desclassificação da
licitante, conforme disposição editalícia.

Pregoeiro 08/03/2019
14:10:09

Tais medidas visam assegurar a lisura do certame e a publicidade de todas as
comunicações.

Pregoeiro 08/03/2019
14:10:29

Em instantes daremos início à fase de lances.

Pregoeiro 08/03/2019
14:10:48

Agora, faremos uma análise das propostas como foram lançadas no sistema. Após,
iniciaremos a fase de lances. Solicito que aguardem conectados ao sistema.

Pregoeiro 08/03/2019
14:11:05

Após a fase de lances, convocaremos as empresas que tiverem ofertado os melhores
lances a apresentarem suas propostas, que deverão observar o modelo constante do

Anexo I ao Termo de Referência – Modelo de Proposta.
Pregoeiro 08/03/2019

14:11:19
Tenhamos todos um bom trabalho!

Pregoeiro 08/03/2019
14:40:30

Senhores licitantes, em estrito cumprimento ao Edital, esta Pregoeira vai analisar,
juntamente com uma servidora da unidade solicitante do material, todas as propostas

lançadas no sistema.
Pregoeiro 08/03/2019

14:41:57
São muitas propostas e o trabalho vai demandar algum tempo, não havendo como

precisar um prazo para esta análise.
Pregoeiro 08/03/2019

14:42:27
no momento, estamos na metade das propostas para o Grupo 1.

Pregoeiro 08/03/2019
14:43:10

Solicito que aguardem conectados ao sistema. Logo após a análise, iniciaremos a fase
de lances.

Pregoeiro 08/03/2019
15:05:12

Senhores licitantes, este Pregão está sendo acompanhado pela Chefe da Seção de
Bens Permanentes - SEBEP, unidade solicitantes do material, Simone Ferreira Lemos.

Pregoeiro 08/03/2019
15:07:08

A referida servidora irá realizar a análise das propostas, especificamente quanto à
verificação das especificações técnicas do material cotado em relação ao Termo de

Referência anexo ao Edital.
Pregoeiro 08/03/2019

15:08:25
Após análise prévia das propostas cadastradas no sistema para o Grupo 1, abriremos o

referido item para lances.
Pregoeiro 08/03/2019

15:08:49
Digo, abriremos o referido Grupo para lances.

Pregoeiro 08/03/2019
15:20:56

Senhores licitantes, após prévia das propostas cadastradas no sistema para o item 6,
abriremos o referido item para lances.

Sistema 08/03/2019
15:22:44

O(s) Grupo(s) G1 está(ão) em iminência até 15:52 de 08/03/2019, após isso
entrará(ão) no encerramento aleatório.

Pregoeiro 08/03/2019
15:40:22

Senhores licitantes, após prévia análise das propostas cadastradas no sistema para o
Grupo 2, abriremos o referido Grupo para lances.

Sistema 08/03/2019
15:42:59

O(s) Item(ns) 6 está(ão) em iminência até 16:12 de 08/03/2019, após isso
entrará(ão) no encerramento aleatório.

Sistema 08/03/2019
16:01:31

O(s) Grupo(s) G2 está(ão) em iminência até 16:31 de 08/03/2019, após isso
entrará(ão) no encerramento aleatório.

Sistema 08/03/2019
16:01:41

O GRUPO 1 teve participação de Micro/Pequena Empresa optante pelo benefício da Lei
Complementar 123 de 12/12/2006 e poderá ter desempate dos lances após o

encerramento de todos os itens. Mantenham-se conectados.
Sistema 08/03/2019

16:42:29
O(s) grupo(s) G1 terá(ão) desempate(s) ME/EPP ou 7174 do(s) lance(s). Clique em

"Desempate ME/EPP/7174" e mantenham-se conectados.
Sistema 08/03/2019

16:42:46
Sr. Fornecedor ZAAT COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 08335746000168, em
cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir
de apresentar lance final e único para o GRUPO 1, inferior ao lance vencedor, até às

16:47:46 de 08/03/2019. Acesse a fase de lance.
Sistema 08/03/2019

16:47:48
O GRUPO 1 teve o 1º desempate ME/EPP encerrado às 16:47:46 de 08/03/2019. O

tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor ZAAT COMERCIO DE MOVEIS
LTDA, CNPJ/CPF: 08335746000168

Sistema 08/03/2019
16:47:48

Srs. Fornecedores, todos os itens estão encerrados. Será iniciada a fase de aceitação
das propostas. Favor acompanhar através da consulta "Acompanha

aceitação/habilitação/admissibilidade"
Pregoeiro 08/03/2019

17:17:11
Senhores licitantes, passaremos à convocação das empresas que ofertaram os
menores preços para o Grupo 1, Grupo 2 e Item 6, para enviar sua proposta,

observando, para tanto, o Modelo de Proposta constante do Anexo I ao Termo de
Referência anexo ao Edital, bem como os documentos de habilitação, com base no

subitem 11.1 do Edital.
Pregoeiro 08/03/2019

17:17:22
11.1. Encerrada a etapa de lances e concluída a negociação, quando houver, o

pregoeiro fixará prazo à licitante detentora do lance de menor preço por lote para
envio da proposta com o valor readequado ao lance vencedor ou ao preço negociado,

caso ocorra, conforme disposto no Item 14 — ENCAMINHAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO
— do presente Edital.

Pregoeiro 08/03/2019
17:18:19

Antes, entretanto, em observância ao disposto no subitem 10.1 do Edital, passemos à
negociação dos valores cotados.

Pregoeiro 08/03/2019 10.1. Encerrada a etapa de lances, ou realizado desempate na forma do item anterior,
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17:18:32 o pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta à licitante que
tenha apresentado o lance de menor preço por lote, (continua)

Pregoeiro 08/03/2019
17:18:41

... para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento e o valor
estimado para a contratação, não se admitindo negociar condições diferentes das

previstas neste Edital”.
Pregoeiro 08/03/2019

17:19:36
Para OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - Senhor licitante,

considerando que essa empresa ofertou o menor preço para o Grupo 1 e considerando
a disposição constante do subitem 10.1 do Edital, que trata da negociação, questiono

sobre a possibilidade de reduzir o valor do seu lance, desde que o valor seja exequível.
09.258.263/0001-

70
08/03/2019
17:23:30

Boa tarde. Infelizmente estamos com os valores nos nossos limites, sendo inviável a
redução. Obrigada.

Pregoeiro 08/03/2019
17:29:23

Para OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - Ok.

Pregoeiro 08/03/2019
17:30:03

Para MOVELGAR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - Senhor licitante,
considerando que essa empresa ofertou o menor preço para o Grupo 2 e considerando
a disposição constante do subitem 10.1 do Edital, que trata da negociação, questiono

sobre a possibilidade de reduzir o valor do seu lance, desde que o valor seja exequível.
03.720.294/0001-

14
08/03/2019
17:32:47

Boa tarde. Infelizmente não temos como reduzir mais os valores ofertados. Obrigado

Pregoeiro 08/03/2019
17:33:25

Para MOVELGAR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - Ok.

Pregoeiro 08/03/2019
17:34:07

Para ZAAT COMERCIO DE MOVEIS LTDA - Senhor licitante, considerando que essa
empresa ofertou o menor preço para o Item 6 e considerando a disposição constante

do subitem 10.1 do Edital, que trata da negociação, questiono sobre a possibilidade de
reduzir o valor do seu lance, desde que o valor seja exequível.

Pregoeiro 08/03/2019
17:48:28

Para ZAAT COMERCIO DE MOVEIS LTDA - Senhor licitante, como não houve resposta
dessa empresa, voltaremos à negociação em outro momento.

Pregoeiro 08/03/2019
17:49:06

Senhores licitantes, considerando o horário adiantado, 17h50min e em respeito ao
horário comercial praticado pelas empresas, este Pregão será suspenso, devendo ser

reaberto na segunda-feira, dia 11 de março de 2019, às 14:00 horas.
Pregoeiro 08/03/2019

17:49:21
Tenham todos uma boa noite!

Pregoeiro 11/03/2019
14:03:58

Senhores licitantes, boa tarde!

Pregoeiro 11/03/2019
14:04:16

Daremos continuidade ao Pregão em tela.

Pregoeiro 11/03/2019
14:04:41

Passaremos à convocação das empresas que ofertaram os menores preços para o
Grupo 1, Grupo 2 e Item 6, para enviarem suas propostas, observando o Modelo de

Proposta constante do Anexo I ao Termo de Referência anexo ao Edital, bem como os
documentos de habilitação, com base no subitem 11.1 do Edital.

Pregoeiro 11/03/2019
14:05:04

11.1. Encerrada a etapa de lances e concluída a negociação, quando houver, o
pregoeiro fixará prazo à licitante detentora do lance de menor preço por lote para

envio da proposta com o valor readequado ao lance vencedor ou ao preço negociado,
caso ocorra, conforme disposto no Item 14 — ENCAMINHAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO

— do presente Edital.
Pregoeiro 11/03/2019

14:09:05
Para OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - Senhor licitante, com

base no subitem 14.1 do Edital, solicito o envio da proposta ajustada ao lance final
(para o Grupo 1) e dos documentos de habilitação, que não estejam contemplados no

SICAF ou que não puderem ser obtidos por esse meio, para o endereço eletrônico
cpl@tre-df.gov.br, no prazo de 2 (duas) horas, contados desta solicitação.

Pregoeiro 11/03/2019
14:09:31

Para MOVELGAR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - Senhor licitante, com
base no subitem 14.1 do Edital, solicito o envio da proposta ajustada ao lance final

(para o Grupo 2) e dos documentos de habilitação, que não estejam contemplados no
SICAF ou que não puderem ser obtidos por esse meio, para o endereço eletrônico

cpl@tre-df.gov.br, no prazo de 2 (duas) horas, contados desta solicitação.
Pregoeiro 11/03/2019

14:10:02
Para ZAAT COMERCIO DE MOVEIS LTDA - Senhor licitante, com base no subitem 14.1

do Edital, solicito o envio da proposta ajustada ao lance final (para o Item 6) e dos
documentos de habilitação, que não estejam contemplados no SICAF ou que não

puderem ser obtidos por esse meio, para o endereço eletrônico cpl@tre-df.gov.br, no
prazo de 2 (duas) horas, contados desta solicitação.

Pregoeiro 11/03/2019
14:11:01

Quanto aos documentos de habilitação, solicito que atentem para a relação de
documentos constantes do item 13 do Edital.

Pregoeiro 11/03/2019
14:11:24

Solicito que os documentos a serem encaminhados sejam compactados ou divididos
em arquivos leves, a fim de evitar retorno da mensagem, haja vista a baixa capacidade

da caixa de e-mail deste Tribunal.
Pregoeiro 11/03/2019

14:11:53
Em todo caso, estaremos atentos à chegada dos documentos e comunicaremos no chat

qualquer problema com o recebimento.
Pregoeiro 11/03/2019

16:40:35
Para ZAAT COMERCIO DE MOVEIS LTDA - Senhor licitante, essa empresa não enviou
sua proposta ajustada ao lance final (para o Item 6) e documentos de habilitação no

prazo concedido por esta Pregoeira.
Pregoeiro 11/03/2019

16:42:11
Para ZAAT COMERCIO DE MOVEIS LTDA - Assim, a proposta dessa empresa será

recusada e o fato será levado ao conhecimento da autoridade superior após o
encerramento do certame.
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Pregoeiro 11/03/2019
16:43:10

Senhores licitantes, passaremos à convocação da empresa que apresentou o segundo
menor preço para o Item 6.

Pregoeiro 11/03/2019
16:43:36

Para EUROLINE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - Senhor licitante, com base no subitem
14.1 do Edital, solicito o envio da proposta ajustada ao lance final e dos documentos

de habilitação, que não estejam contemplados no SICAF ou que não puderem ser
obtidos por esse meio, para o endereço eletrônico cpl@tre-df.gov.br, no prazo de 2

(duas) horas, contados desta solicitação.
Pregoeiro 11/03/2019

16:44:19
Para EUROLINE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - Quanto aos documentos de

habilitação, solicito que atentem para a relação de documentos constantes do item 13
do Edital

Pregoeiro 11/03/2019
16:44:31

Para EUROLINE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - Solicito que os documentos a serem
encaminhados sejam compactados ou divididos em arquivos leves, a fim de evitar

retorno da mensagem, haja vista a baixa capacidade da caixa de e-mail deste Tribunal.
Pregoeiro 11/03/2019

16:44:46
Para EUROLINE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - Em todo caso, estaremos atentos à

chegada dos documentos e comunicaremos no chat qualquer problema com o
recebimento.

13.622.580/0001-
09

11/03/2019
16:45:57

Boa tarde! Iremos providenciar

Pregoeiro 11/03/2019
16:46:44

Para EUROLINE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - Senhor licitante, considerando que
essa empresa ofertou o segundo menor preço para o Item 6 e considerando a

disposição constante do subitem 10.1 do Edital, que trata da negociação, questiono
sobre a possibilidade de reduzir o valor do seu lance, desde que o valor seja exequível.

Pregoeiro 11/03/2019
16:48:14

Para EUROLINE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - Caso essa empresa possa reduzir o
valor, solicito que o faça neste chat ou em sua proposta.

Pregoeiro 11/03/2019
18:09:46

Para EUROLINE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - Senhor licitante, até o momento não
recebemos a proposta e os documentos de habilitação dessa empresa. Entretanto, essa

empresa ainda tem prazo para enviar seus documentos, considerando que a
convocação se deu às 16h46min.

13.622.580/0001-
09

11/03/2019
18:11:37

Acabamos de envia a documentação via mail, mas estamos com problemas de internet
desde o inicio da manha.

13.622.580/0001-
09

11/03/2019
18:12:35

Esta há dois minutos na caixa de saída.

Pregoeiro 11/03/2019
18:13:20

Para EUROLINE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - Ok. Recebemos o e-mail dessa
empresa.

13.622.580/0001-
09

11/03/2019
18:14:09

Foram dois mails.

Pregoeiro 11/03/2019
18:15:22

Para EUROLINE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - Ok. Recebemos dois e-mails dessa
empresa.

Pregoeiro 11/03/2019
18:15:54

Senhores licitantes, informamos que não há necessidade de enviar documentos
originais no momento, mas apenas quando solicitado por essa Pregoeira.

Pregoeiro 11/03/2019
18:16:40

Digo, quando solicitado por esta Pregoeira.

Pregoeiro 11/03/2019
18:22:30

Senhores licitantes, as propostas e os Atestados de Capacidade Técnica das empresas
OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI (Grupo 1), MOVELGAR
INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA (Grupo 2) e EUROLINE COMERCIO DE

MOVEIS EIRELI (Item 6) foram enviadas para a SEBEP, área técnica e unidade
solicitante, para análise e manifestação formal.

Pregoeiro 11/03/2019
18:26:34

Os balanços das empresas foram enviados a um Analista Contador deste Tribunal para
análise e manifestação formal .

Pregoeiro 11/03/2019
18:26:55

A Seção de Bens Patrimoniais - SEBEP solicitou prazo para análise das propostas e
demais documentos. Assim, este pregão será suspenso, devendo ser reaberto na

quarta-feira, dia 13/03/2019, às 14: horas.
Pregoeiro 11/03/2019

18:28:12
Repetindo, o pregão será suspenso, devendo ser reaberto na quarta-feira, dia

13/03/2019, às 14:00 horas.
Pregoeiro 11/03/2019

18:30:36
As propostas e os documentos de habilitação de todas as empresas, bem como as

manifestações das áreas técnicas serão disponibilizadas no site deste Tribunal:
www.tre-df.jus.br (Transparência > Licitações e contratos > Licitações).

Pregoeiro 11/03/2019
18:30:51

Tenham todos uma boa noite!

Pregoeiro 13/03/2019
14:04:59

Boa tarde senhores licitantes

Pregoeiro 13/03/2019
14:08:02

Meu nome é Kamila Alves e informo que a Pregoeira anterior encontra-se em
afastamento legal no dia de hoje. Assim, darei continuidade ao certame.

Pregoeiro 13/03/2019
14:09:16

Como informado anteriormente, as propostas e os Atestados de Capacidade Técnica
das empresas OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI (Grupo 1),

MOVELGAR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA (Grupo 2) e EUROLINE
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI (Item 6) foram enviadas para a SEBEP, área técnica e

unidade solicitante, para análise e manifestação formal.
Pregoeiro 13/03/2019

14:12:19
Em razão da especificidade dos documentos a serem analisados em cada uma das 3
empresas, a área técnica deste Tribunal está finalizando a análise técnica, gerando

parecer sobre aceitação dos itens.
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Pregoeiro 13/03/2019
14:51:11

A Área Técnica do Tribunal, SEÇÃO DE BENS PERMANENTES (SEBEP), analisou as
Propostas, Atestados e demais documentos de ordem técnica enviados pelas empresas

e emitiu parecer sobre os aspectos técnicos conforme segue:
Pregoeiro 13/03/2019

14:54:37
Para EUROLINE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - Referente ao ITEM 06, vencido na fase

de lances pela empresa EUROLINE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, a área técnica
(SEBEP), assim se manifestou:

Pregoeiro 13/03/2019
15:00:26

Para EUROLINE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - “EDITAL: Item 13.9 e 13.10; Item
13.1.2 do Termo de Referência Questionamento: Certificado DIN 4550:2004 – Classe 4

foi apresentado em língua estrangeira e não apresenta tradução para língua
portuguesa.”

Pregoeiro 13/03/2019
15:01:08

Para EUROLINE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - Com base no subitem 18.2 do Edital,
que faculta ao Pregoeiro promover diligências destinadas a esclarecer ou completar a
instrução do Processo, tendo em vista que o documento foi apresentado, questiono se
a empresa possui documento EQUIVALENTE ao apresentado, em língua portuguesa,

conforme o item 13.9.
13.622.580/0001-

09
13/03/2019
15:01:48

Boa tarde! Só um momento.

13.622.580/0001-
09

13/03/2019
15:07:57

Cara pregoeira, em contato com nossa fabricante a mesma nos informou que esse
documento esta em processo de tradução, precisamos do prazo de 3 dias para poder

enviar o documento traduzido.
Pregoeiro 13/03/2019

15:11:36
Para EUROLINE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - Senhor licitante, tendo em vista que a

documentação do Pregão é exigência editalícia e pré requisito para aceitação da
proposta, nos termos do Edital, concedo o prazo de 1 hora para a realização da

diligência.
Pregoeiro 13/03/2019

15:13:36
Para EUROLINE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - observando os princípios da isonomia

e economicidade, não é razoável conceder o prazo de 3 dias para apresentação do
documento, devendo o processo ser razoável para a administração pública e para

todos os participantes.
Pregoeiro 13/03/2019

15:14:42
Para EUROLINE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - Assim, questiono se a empresa poderá

enviar o documento requerido como diligência, no prazo estipulado de 1 hora.
13.622.580/0001-

09
13/03/2019
15:16:09

Estamos vendo com nossa fabricante.

13.622.580/0001-
09

13/03/2019
15:23:33

Solicitamos prazo de 02 horas para enviar o documento. Nos concede tal prazo?

Pregoeiro 13/03/2019
15:24:25

Para EUROLINE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - Senhor licitante, a empresa tem
impreterivelmente até as 15:25 para envio do documento conforme solicitado no Item

13.9 do Edital.
Pregoeiro 13/03/2019

15:25:57
Procedendo aos demais itens, temos que:

Pregoeiro 13/03/2019
15:27:48

Referente ao GRUPO 02, vencido na fase de lances pela empresa MOVELGAR
INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, a área técnica (SEBEP), assim se

manifestou:
Pregoeiro 13/03/2019

15:30:49
Para MOVELGAR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - “EDITAL: Item 13.1.3

Questionamento: Não apresentou certificado de produto expedito pela ABNT.”
Pregoeiro 13/03/2019

15:30:56
Para MOVELGAR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - “Licença de Operação nº

00478/2014-DL – FEPAM, vencida em 29/01/2018.”
Pregoeiro 13/03/2019

15:31:12
Para MOVELGAR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - “EDITAL: Item 07 –
Estrutura Questionamento:A cadeira do catálogo técnico cotada está em desacordo

com o texto do Item 07 – Estrutura pois apresenta cadeira com base em formato em C
invertido.”

Pregoeiro 13/03/2019
15:31:30

Para MOVELGAR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - “As especificações da
cadeira do Relatório de ensaio não estão de acordo com as especificações da cadeira

ofertada.”
Pregoeiro 13/03/2019

15:32:46
Para MOVELGAR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - Cito por exemplo,

ausência de Porta Livros/objetos sob o assento da poltrona.
03.720.294/0001-

14
13/03/2019
15:35:58

Boa tarde Sra. pregoeira.

Pregoeiro 13/03/2019
15:37:14

Para MOVELGAR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - Assim, considerando
análise da Unidade Solicitante – SEBEP, quanto a Aceitabilidade, a empresa MOVELGAR

INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA para os GRUPOS 02, por não atender as
exigências do Edital bem como as especificações do Termo de Referência quanto ao

Item 07, a proposta será rejeitada.
03.720.294/0001-

14
13/03/2019
15:38:09

Para cadeiras com porta livros, não contempla para cadeira pé em "Z". Neste sentido o
componente gradil é acessório. Como trata-se de produtos especial assim é

apresentado.
03.720.294/0001-

14
13/03/2019
15:40:28

Gentileza verificar com a área solicitante esta divergência.

Pregoeiro 13/03/2019
15:42:01

Tendo em vista a desclassificação da primeira colocada do Grupo 02, chamo agora a
próxima colocada do GRUPO 02, a empresa MAGALHAES E MAGALHAES COMERCIO DE

MOVEIS LTDA
Pregoeiro 13/03/2019

15:45:52
Para MAGALHAES E MAGALHAES COMERCIO DE MOVEIS LTDA - Conforme item 14 DO
Edital, solicito envio dos documentos referentes à proposta ajustada ao lance final e os
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documentos exigidos para habilitação. Prazo: 2 horas contados desta solicitação. E-
mail: cpl@tre-df.gov.br.

02.925.815/0001-
07

13/03/2019
15:47:48

Boa tarde Sra. Pregoeira. Já estamos providenciando o envio.

Pregoeiro 13/03/2019
15:58:30

Saliento a TODAS as empresas que o prazo de 02 (duas) horas para envio da
documentação é item editalício, para evitar eventuais desclassificações, peço a

compreensão de todos e que Vossas Senhorias observem os documentos solicitados no
Edital, bem como no Termo de Referência e preparem a documentação com

antecedência.
Pregoeiro 13/03/2019

16:45:45
Senhores licitantes, informo que até o presente momento a empresa EUROLINE

COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, vencedora do ITEM 06, não apresentou o documento
requerido em fase de diligência. Saliento que este documento foi entregue pela

empresa em língua estrangeira sem acompanhamento de tradução nos termos do
subitem 13.9.

Pregoeiro 13/03/2019
16:46:15

Para prestigiar o princípio da proposta mais vantajosa e da razoabilidade, foi concedido
prazo de 1 hora para a empresa apresentar tradução do documento que é exigência já

prevista em edital. Assim, tendo em vista o princípio da vinculação ao instrumento
convocatório, não é razoável que o pregoeiro estenda tanto o prazo conforme foi

solicitado pela empresa.
Pregoeiro 13/03/2019

16:49:37
Desse modo, a empresa EUROLINE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, vencedora do ITEM
06 na fase de lances, será desclassificada por descumprimento do Item 13.9 do Edital

referente à exigência do subitem 13.1.2 do Termo de Referência.
Pregoeiro 13/03/2019

16:51:55
Tendo em vista a desclassificação da segunda colocada do ITEM 06, chamo agora a

próxima colocada do ITEM, a empresa SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
Pregoeiro 13/03/2019

16:52:16
Conforme item 14 do Edital, solicito envio dos documentos referentes à proposta
ajustada ao lance final e os documentos exigidos para habilitação. Prazo: 2 horas

contados desta solicitação. E-mail: cpl@tre-df.gov.br.
Pregoeiro 13/03/2019

16:53:09
Para SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Conforme item 14 do Edital,
solicito envio dos documentos referentes à proposta ajustada ao lance final e os

documentos exigidos para habilitação. Prazo: 2 horas contados desta solicitação. E-
mail: cpl@tre-df.gov.br.

Pregoeiro 13/03/2019
17:42:59

Para SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Senhores, em respeito ao horário
comercial, tendo em vista que a empresa SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO

LTDA foi convocada para enviar Proposta e Documentos de habilitação às 16:53 e que
tem direito a 02(duas) horas conforme item 14 do Edital,

Pregoeiro 13/03/2019
17:43:09

Para SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - atendendo a razoabilidade e
orientações do TCU sobre o tema, por extrapolar o horário comercial, concedo até as
09:00 horas de amanhã, dia 14/03/2019 para a empresa enviar Proposta documentos

de Habilitação.
Pregoeiro 13/03/2019

17:44:41
Para SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Em tempo, questiono à empresa,

com base no Item 10 do Edital, em sede de negociação, se é possível diminuir seu
preço.

Pregoeiro 13/03/2019
17:44:55

Para SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Caso seja possível, solicito que
envie proposta já ajustada ao valor negociado.

07.875.146/0001-
20

13/03/2019
17:47:33

Já estamos em nossa margem mínima, gostaria de verificar com o senhores a
possibilidade de dar um retorno amanhã pela manhã tendo em vista o encerramento

de expediente do meu fabricante para negociação junto a ele.
Pregoeiro 13/03/2019

17:52:28
Para SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Senhor licitante, como dito
anteriormente, tendo em vista que o prazo de duas horas extrapolaria o horário

comercial, o prazo concedido para o envio de documentos será até amanhã às 09:00
horas da manhã.

Pregoeiro 13/03/2019
17:52:52

Como dito, em respeito ao horário comercial que Vossas Senhorias trabalham, bem
como Orientações do Tribunal de Contas sobre o tema, suspenderei este certame por

hoje, dando continuidade amanhã, quinta-feira, dia 14/03/2019 às 14:00 horas.
Pregoeiro 13/03/2019

17:53:41
Repito, o certame será suspenso e retornaremos amanhã, quinta-feira, às 14:00 horas.

Pregoeiro 13/03/2019
17:53:54

Tenham todos uma boa tarde.

Pregoeiro 14/03/2019
14:02:20

Boa tarde senhores licitantes, declaro reaberto o Pregão.

Pregoeiro 14/03/2019
14:04:45

Preliminarmente, informo que a Documentação da empresa SERRA MOBILE INDUSTRIA
E COMERCIO LTDA foi recebido antes das 9:00 horas de hoje, prazo estipulado,

atendendo portanto o requisito da tempestividade.
Pregoeiro 14/03/2019

14:06:11
Informo ainda que a Documentação da referida empresa está sendo analisada pela
equipe de apoio do Pregão e será enviada para a unidade solicitante deste Tribunal

(SEBEP) com vistas à análise dos requisitos técnicos.
Pregoeiro 14/03/2019

14:16:15
A documentação da empresa MAGALHAES E MAGALHAES COMERCIO DE MOVEIS

LTDA, recebida ontem, já foi enviada para a Unidade solicitante (SEBEP) e está sendo
analisada.

Pregoeiro 14/03/2019
14:17:04

Passados os avisos iniciais, passaremos a análise do GRUPO 01.

Pregoeiro 14/03/2019
14:17:59

Para OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - Referente ao GRUPO
01, vencido na fase de lances pela empresa OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE
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MOVEIS EIRELI, a área técnica (SEBEP), assim se manifestou:
09.258.263/0001-

70
14/03/2019
14:22:59

Boa tarde!

Pregoeiro 14/03/2019
14:46:53

Para OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - “EDITAL: Item 13.1.1
- “o Licitante deverá apresentar Declaração de garantia de no mínimo 5 (cinco) anos

fornecida pelo fabricante, indicando a empresa no Distrito Federal apta a prestar
serviços de garantia em seus produtos junto ao TREDF; Questionamento: No

documento 17 – Declaração Garantia Office.pdf: A empresa não informou qual
empresa no DF será respo

Pregoeiro 14/03/2019
14:47:02

Para OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - “EDITAL: Item 4 ,
Mesa Angular, Pé Central: Dimensões 60 x 60 x 1,20mm. Questionamento: No

Catálogo Descrito, Item 4, Mesa Angular, consta: Dimensões 60 1.131,83 x 60 x
1,20mm. Confirmar se o número 1.1.31,83 trata-se de erro material.”

Pregoeiro 14/03/2019
14:47:17

Para OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - “Quanto ao catálogo
descritivo apresentado, sugerimos o envio de um catálogo portfólio da empresa uma

vez que o apresentado sugere que apenas houve cópia do conteúdo do edital. Tal
solicitação visa termos uma descrição mais próxima do produto que será entregue caso

a empresa seja contratada.”
Pregoeiro 14/03/2019

14:48:03
Para OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - Nesses termos,

pergunto à empresa:
Pregoeiro 14/03/2019

14:52:47
Para OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - Nos termos do item
13.1.1 do termo de referência, há empresa no Distrito Federal apta a prestar serviços

de garantia em seus produtos junto ao TRE/DF? qual seria a empresa?
Pregoeiro 14/03/2019

14:54:18
Para OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - A dimensão física do

Item 4 , Mesa Angular, Pé Central descrito pela empresa está correto? qual será a
dimensão apresentada de fato?

Pregoeiro 14/03/2019
14:56:12

Para OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - Nos termos da análise
técnica quanto a documentação dos requisitos de sustentabilidade, a título de

diligência pergunto:
Pregoeiro 14/03/2019

14:56:50
Para OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - Há contrato entre a

empresa Office Max e a empresa JSL referente ao descarte dos resíduos?
Pregoeiro 14/03/2019

14:58:42
Para OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - Ainda quanto ao

descarte de resíduos, a empresa poderá indicar na Licença de Operações apresentada,
a parte que trata dos resíduos, ou enviar documentação complementar deste

documento?
Pregoeiro 14/03/2019

15:00:13
Para OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - Quanto aos
questionamentos apresentados, ESCLAREÇO A TODOS, que são referentes a

documentação que a empresa já enviou, tratando-se de diligência complementar para
a documentação.

09.258.263/0001-
70

14/03/2019
15:00:57

1 º - O item 4 houve um erro de digitação conforme informado, sendo a medida
correta 60 x 60 x 120.

Pregoeiro 14/03/2019
15:02:19

Para OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - Nestes termos,
solicito com base no subitem 18.2 do Edital, que faculta ao Pregoeiro promover
diligências destinadas a esclarecer ou completar a instrução do Processo, que a

empresa envie manifestação e demais documentos comprobatórios pertinentes ao que
foi exposto, no prazo de 1 hora a contar desta solicitação.

09.258.263/0001-
70

14/03/2019
15:05:19

2º - Somos fabricantes, temos total condição de prestar as assistência solicitadas no
edital tempestivamente, atendemos e fornecemos em todo território Nacional,

possuímos diversos atestados de fornecimento para o Estado do Distrito Federal bem
como outros Estados, trata-se de preferência por parte de nossa empresa, devido aos

custos........
09.258.263/0001-

70
14/03/2019
15:07:25

2º Continuação : Optamos por não terceirizar serviços de manutenção e assistência
pelo conhecimento técnico, e pelas peças serem fornecidas por nossa empresa,

enviamos as peças junto a um colaborador interno nossa, atendendo as solicitações
on-site via SAC.

09.258.263/0001-
70

14/03/2019
15:14:17

Estou verificando os demais questionamentos um instante por favor.

09.258.263/0001-
70

14/03/2019
15:28:16

3o Com relação a parte que trata de residuos, estamos enviando documentação
complementar emitida (relatório RAT 309-6067/2018 referente a emissão de Rótulo

Ambiental da ABNT, onde consta campo próprio e item residuos, salientamos que para
a emissão de certificados, são analisados todos os requisitos, especialmente quanto a

destinação, podendo ser corroborado
09.258.263/0001-

70
14/03/2019
15:29:16

Segue anexo documentação complementar comprobatória pelo sistema

Pregoeiro 14/03/2019
15:34:37

Para OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - Solicito que conforme
o item 14 do Edital, a documentação seja enviada para o e-mail: cpl@tre-df.gov.br

09.258.263/0001-
70

14/03/2019
15:36:54

Corrigindo, enviamos documentação por e-mail, estamos aguardando o envio do
contrato por parte de nossa contabilidade para posterior envio. Um instante

Pregoeiro 14/03/2019
15:37:50

Para OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - Em tempo, informo a
todos que acompanham o pregão, que a fim de dar transparência e publicidade aos
atos e documentos, a documentação está sendo gradualmente disponibilizada no do

TRE-DF, que pode ser acessado através do Portal: Transparência> Licitações e
Contratos > Licitações> P.E 08/2019.
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Pregoeiro 14/03/2019
15:37:59

Para OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - Ou através do Link:
http://www.tre-df.jus.br/transparencia/compras-e-licitacoes/avisos-de-licitacoes

09.258.263/0001-
70

14/03/2019
15:44:07

Para maior esclarecimento referente assistência técnica item 20 do edital,
especialmente o item 20.2 e 20.5 onde conforme informado acima as assistências e

eventuais garantias serão prestadas no local.
09.258.263/0001-

70
14/03/2019
15:44:20

20.2. A licitante, independentemente de ser ou não fabricante do objeto, deverá
oferecer em sua proposta, serviços de assistência técnica permanente e gratuita, por
meios próprios ou empresa credenciada, durante a vigência da garantia do produto,

sem quaisquer ônus adicionais para o TRE/DF;
09.258.263/0001-

70
14/03/2019
15:44:40

20.5. A assistência técnica deverá ser prestada no local onde se encontrar o bem.
Havendo necessidade de encaminhamento do bem para qualquer outro lugar fora das

dependências deste Tribunal, a licitante deverá tomar todas as providências
necessárias, arcando com todos os custos atinentes à retirada, e à devolução do

mesmo, ao local onde se encontra instalado
09.258.263/0001-

70
14/03/2019
15:48:24

Item 20.2 menciona " serviços de assistência técnica permanente e gratuita, por meios
PRÓPRIOS ou empresa credenciada, durante a vigência da garantia do produto, sem

quaisquer ônus adicionais para o TRE/DF;
09.258.263/0001-

70
14/03/2019
15:53:20

Estamos enviando comprovantes referente a prestação de serviços de coleta de
resíduos da empresa JSL para nossa empresa garantindo a veracidade das informações

prestadas via sistema, para o e-mail indicado.
09.258.263/0001-

70
14/03/2019
15:55:23

Documento enviado trata-se de informação complementar, sendo documentos fiscais
devidamente numerados com controle de acesso pela Secretaria da Fazenda Estadual,

bem como Receita Federal, junto com comprovante de boletos, além disso segue
também declaração da empresa JSL especifica, informando que presta serviços

ambientais a nossa empresa, datado de hoje.
Pregoeiro 14/03/2019

16:00:00
Senhores, informo a todos que a empresa OFFICE MAX enviou em tempo hábil a

manifestação e documentos complementares requeridos nesta diligência.
Pregoeiro 14/03/2019

16:03:14
Informo ainda que, por se tratar de aspectos técnicos, enviaremos os documentos para

a unidade técnica responsável, bem como análise da equipe de apoio.
Pregoeiro 14/03/2019

17:30:04
Senhor Representante da empresa OFFICE MAX,a interpretação das regras contidas no

edital não pode ser feita de forma isolada. As normas devem ser interpretadas de
forma sistêmica (no todo). Assim, o mesmo edital que exige que a garantia deve ser

prestada "por meios ´PRÓPRIOS´ ou empresa credenciada". Requer a que ...
Pregoeiro 14/03/2019

17:33:52
o fabricante indique a empresa, no Distrito Federal, apta a prestar serviços de

assistência. Portanto, a interpretação correta do edital é que, seja por meios próprios
seja por empresa credenciada, deve haver no DF empresa apta a prestar garantia ao
contratante. Nesse momento da pretensa contratação só nos cabe cumprir o edital

que, contra essa disposição...
Pregoeiro 14/03/2019

17:40:52
não recebeu impugnações. Por essa razão, considerando que a documentação

encaminhada não indicou a quem estaria apto a manutenir, no DF, os bens e que,
convocada a informar quem seria a empresa não fez apenas dizendo que prestaria o
serviço pessoalmente. A declaração enviada junto à documentação fala em chamados

on line mas não cita qual empresa
Pregoeiro 14/03/2019

17:46:50
Retificando: Ademais*, a documentação encaminhada não indicou quem estaria apto a
manutenir, no DF, os bens e, convocada a informar quem seria, a empresa não o fez

apenas dizendo que prestaria o serviço pessoalmente. Diante deste cenário, em função
à vinculação ao instrumento convocatório, desclassifico a proposta da empresa OFFICE

MAX.
Pregoeiro 14/03/2019

18:06:55
Em razão do horário avançado, em respeito ao horário comercial, suspenderei o

Pregão, que será reaberto amanhã, sexta-feira, 15/03/2019 às 14:00 horas.
Pregoeiro 14/03/2019

18:07:22
tenham todos uma boa tarde.

Pregoeiro 15/03/2019
14:10:47

Boa tarde senhores licitantes

Pregoeiro 15/03/2019
14:11:03

Declaro reaberto o Pregão.

Pregoeiro 15/03/2019
14:24:52

Como informado ontem, a empresa OFFICE MAX, vencedora do Grupo 01 na fase de
lances, teve sua proposta rejeitada. Assim, procederei ao chamamento da segunda

colocada para o Grupo 01.
Pregoeiro 15/03/2019

14:26:09
Para TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Chamo agora a próxima colocada do

GRUPO 01, a empresa TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
Pregoeiro 15/03/2019

14:26:30
Para TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Conforme item 14 do Edital, solicito
envio dos documentos referentes à proposta ajustada ao lance final e os documentos
exigidos para habilitação. Prazo: 2 horas contados desta solicitação. E-mail: cpl@tre-

df.gov.br.
21.306.287/0001-

52
15/03/2019
14:27:01

Boa tarde

Pregoeiro 15/03/2019
14:27:15

Saliento a TODAS as empresas que o prazo de 02 (duas) horas para envio da
documentação é item editalício, para evitar eventuais desclassificações, peço a

compreensão de todos e que Vossas Senhorias observem os documentos solicitados no
Edital, bem como no Termo de Referência e preparem a documentação com

antecedência.
Pregoeiro 15/03/2019 Para TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - A empresa TECNO2000 INDUSTRIA
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14:28:11 E COMERCIO LTDA terá até 16:30 para enviar a documentação, a contar deste
momento.

Pregoeiro 15/03/2019
15:57:51

Senhores, houve um equívoco quanto ao chamamento da proposta e documentos da
empresa TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

Pregoeiro 15/03/2019
16:01:59

Em tempo, verificamos que houve empate ficto entre a empresa TECNO2000
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA e a empresa ZAAT COMERCIO DE MOVEIS LTDA, que

se declarou ME/EPP.
Pregoeiro 15/03/2019

16:02:51
Assim, convocarei o desempate para a empresa ZAAT COMERCIO DE MOVEIS LTDA.

Sistema 15/03/2019
16:04:27

Sr. Fornecedor ZAAT COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 08335746000168, em
cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir
de apresentar lance final e único para o GRUPO 1, inferior ao lance vencedor, até às

16:09:27 de 15/03/2019. Acesse a fase de lance.
Sistema 15/03/2019

16:10:30
O GRUPO 1 teve o 1º desempate ME/EPP encerrado às 16:09:27 de 15/03/2019. O

tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor ZAAT COMERCIO DE MOVEIS
LTDA, CNPJ/CPF: 08335746000168

Sistema 15/03/2019
16:10:30

Srs. Fornecedores, favor acompanhar aceitação das propostas através da consulta
"Acompanha aceitação/habilitação/admissibilidade"

Pregoeiro 15/03/2019
16:14:50

Senhores licitantes, conforme mensagens enviadas pelo sistema, o desempate foi
realizado, tendo expirado o tempo dado pelo sistema sem que a empresa ZAAT

COMERCIO DE MOVEIS LTDA apresentasse lance para o Grupo.
Pregoeiro 15/03/2019

16:16:13
Dessa forma, reafirmo o chamamento da empresa TECNO2000 INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA para apresentação de proposta e documentos de habilitação

referentes ao Grupo 01.
Pregoeiro 15/03/2019

16:26:21
Em razão do desempate realizado, postergo em 1 (uma) hora o prazo da empresa

TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, sendo portanto até às 17:30
impreterivelmente. Saliento que o aumento de prazo se deve ao desempate que

ocorreu no sistema, alterando a ordem de convocação da empresa.
Pregoeiro 15/03/2019

16:31:12
Quanto ao Item 06, vencido na fase de lances pela empresa SERRA MOBILE

INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, a equipe técnica (SEBEP) se manifestou:
Pregoeiro 15/03/2019

16:33:10
"Edital: Item 13.9 e 13.10; Item 13.1.2 do Termo de Referência Questionamento:
Certificado DIN 4550:2004 – Classe 4 foi apresentado em língua estrangeira e não

apresenta tradução para língua portuguesa."
Pregoeiro 15/03/2019

16:36:07
Para SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - "Certificados (ABNT, NR17,

Relatório de ensaio, Destinação de resíduos sólidos, IBAMA) em nome da empresa Tok
Plasti Metal Ltda. Sugerimos encaminhamento de comprovantes/notas fiscais que

comprovem que a licitante comercializa com a referida empresa."
Pregoeiro 15/03/2019

16:36:39
Para SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - "Atestado de Capacidade técnica

com vários modelos de cadeiras/sofás sendo algumas em longarina totalizando o
quantitativo necessário. Ressalva quanto a dois atestados que informam entrega com

atraso e multa."
Pregoeiro 15/03/2019

16:39:13
Para SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Quanto às ressalvas da Unidade

técnica sobre os atestados, reafirmo, como a própria SEBEP manifestou, que outro
atestado juntado pela empresa apresentava qualidade técnica satisfatória, bem como

os quantitativos adequados ao Edital. Este ponto portanto foi sanado.
Pregoeiro 15/03/2019

16:45:52
Para SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Com base no subitem 18.2 do

Edital, que faculta ao Pregoeiro promover diligências destinadas a esclarecer ou
completar a instrução do Processo, tendo em vista que o documento foi apresentado,
questiono se a empresa possui documento EQUIVALENTE ao apresentado, em língua

portuguesa, conforme o item 13.9.
Pregoeiro 15/03/2019

16:50:46
Para SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Solicito ainda como diligência,
contrato/notas fiscais que comprovem vínculo dessa empresa com a empresa Tok

Plasti Metal Ltda, tendo em vista que parte dos documentos enviados para
comprovação de destinação de resíduos está no nome da empresa Tok Plasti Metal

Ltda.
Pregoeiro 15/03/2019

16:52:43
Para SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Nestes termos, solicito com base
no subitem 18.2 do Edital, que faculta ao Pregoeiro promover diligências destinadas a
esclarecer ou completar a instrução do Processo, que a empresa envie manifestação e
demais documentos comprobatórios pertinentes ao que foi exposto, no prazo de 1 hora

a contar desta solicitação.
Pregoeiro 15/03/2019

17:45:55
Senhores, peço desculpas pela demora. O sistema Comprasnet caiu e estávemos até o

presente momento sem acesso.
Pregoeiro 15/03/2019

17:47:11
Estávamos**

Pregoeiro 15/03/2019
17:48:48

Informo que a empresa TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA enviou antes do
fim do prazo, portanto tempestivamente, a documentação requerida, que será enviada

para análise e manifestação da equipe técnica (SEBEP).
Pregoeiro 15/03/2019

17:51:15
Por outro lado, a empresa SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA não enviou,

até o presente momento, resposta de diligência requerida e fim de comprovar 1)
vínculo com a empresa de destinação dos resíduos e 2) Tradução de documento

enviado em língua estrangeira.
Pregoeiro 15/03/2019

17:54:16
Senhores, informo que a documentação da empresa SERRA MOBILE INDUSTRIA E

COMERCIO LTDA acaba de chegar. Tendo cumprido o prazo de 1 hora.
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Pregoeiro 15/03/2019
17:55:39

A documentação das empresas TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA e SERRA
MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA será enviada para análise técnica.

Pregoeiro 15/03/2019
17:56:58

Feitas essas considerações, em respeito ao horário comercial, como já informado, irei
suspender este certame.

Pregoeiro 15/03/2019
18:00:11

Informo que, por ocasião de participação em capacitação e de afastamento legal de
parte da equipe, o pregão será reaberto dia 26/03/2019, terça-feira, às 14:00 horas.

Pregoeiro 15/03/2019
18:00:40

Tenham todos uma boa tarde.

Pregoeiro 26/03/2019
14:04:00

Boa tarde senhores, declaro reaberto o Pregão.

Pregoeiro 26/03/2019
14:12:33

Darei continuidade à fase de aceitação como segue:

Pregoeiro 26/03/2019
14:16:32

Referente ao GRUPO 02, vencido em 2º LUGAR na fase de lances pela empresa
MAGALHAES E MAGALHAES COMERCIO DE MOVEIS LTDA, a área técnica (SEBEP),

assim se manifestou:
Pregoeiro 26/03/2019

14:17:12
Para MAGALHAES E MAGALHAES COMERCIO DE MOVEIS LTDA - “Questionamento:

Declaração de Conformidade Diretiva RoHS em nome da empresa WEG TINTAS LTDA.
Sugerimos que a licitante comprove por meio de documento/nota fiscal a

comercialização junto à empresa certificada.”
02.925.815/0001-

07
26/03/2019
14:18:29

Boa tarde Sra. Pregoeira

02.925.815/0001-
07

26/03/2019
14:18:51

Já estaremos encaminhando.

Pregoeiro 26/03/2019
14:19:59

Para MAGALHAES E MAGALHAES COMERCIO DE MOVEIS LTDA - Com base no subitem
18.2 do Edital, que faculta ao Pregoeiro promover diligências destinadas a esclarecer

ou completar a instrução do Processo, tendo em vista que o documento foi
apresentado, questiono se a empresa possui CONTRATO e/ou NOTA FISCAL que

comprove a comercialização junto à empresa WEG TINTAS LTDA.
Pregoeiro 26/03/2019

14:20:25
Para MAGALHAES E MAGALHAES COMERCIO DE MOVEIS LTDA - Respeitando o

princípio da isonomia, com objetivo de dar tratamento igual a todas as empresas e
buscando a melhor proposta para a Administração, concedo o prazo de 1 hora, a

contar desta solicitação, para envio da documentação de diligência no E-mail: cpl@tre-
df.gov.br

02.925.815/0001-
07

26/03/2019
14:25:55

O documento solicitado já foi enviado através do endereço de e-mail disponibilizado.

Pregoeiro 26/03/2019
14:29:51

Para MAGALHAES E MAGALHAES COMERCIO DE MOVEIS LTDA - O documento foi
recebido e será enviado para parecer conclusivo da unidade técnica.

Pregoeiro 26/03/2019
14:39:49

Para MAGALHAES E MAGALHAES COMERCIO DE MOVEIS LTDA - Dando continuidade ao
certame, informo que a área técnica se manifestou conclusivamente sobre o ITEM 06,

como segue:
Pregoeiro 26/03/2019

14:40:32
Dando continuidade ao certame, informo que a área técnica se manifestou

conclusivamente sobre o ITEM 06, como segue:
Pregoeiro 26/03/2019

14:43:01
Referente ao ITEM 06, vencido em 3º LUGAR na fase de lances pela empresa SERRA
MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, quanto aos documentos enviados a título de

diligência, a área técnica (SEBEP), assim se manifestou:
Pregoeiro 26/03/2019

14:43:33
Para SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - “Informamos que, ao sentir

desta Unidade Demandante, s.m.j., a documentação apresentada pela empresa SERRA
MOVILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, sanou as dúvidas diligenciadas.”

Pregoeiro 26/03/2019
14:44:01

Para SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - “informamos que esta Unidade
demandante considera que a proposta da empresa SERRA MOBILE INDUSTRIA E

COMERCIO LTDA para o ITEM 06 atende às especificações do Termo de Referência,
podendo portanto ser aceita.“

Pregoeiro 26/03/2019
14:48:59

Para SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Assim, considerando análise
conclusiva da Unidade Solicitante – SEBEP quanto a Aceitabilidade e tendo cumprido
diligência e os requisitos do Item 11 do Edital, a Proposta da empresa SERRA MOBILE

INDUSTRIA E COMERCIO LTDA para o ITEM 06, por todo o exposto será aceita.
Pregoeiro 26/03/2019

14:50:17
Saliento a todos que os documentos, bem como análise técnica estão sendo

disponibilizados no site do Tribunal.
Pregoeiro 26/03/2019

15:27:28
Referente ao GRUPO 02, vencido em 2º LUGAR na fase de lances pela empresa

MAGALHAES E MAGALHAES COMERCIO DE MOVEIS LTDA, quanto aos documentos
enviados a título de diligência, a área técnica (SEBEP), assim se manifestou

conclusivamente:
Pregoeiro 26/03/2019

15:27:45
Para MAGALHAES E MAGALHAES COMERCIO DE MOVEIS LTDA - “informamos que, ao
sentir desta Unidade Demandante, s.m.j., a documentação (Nota Fiscal) apresentada

pela empresa MAGALHÃES E MAGALHÃES COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA, sanou a
dúvida diligenciada.”

Pregoeiro 26/03/2019
15:28:06

Para MAGALHAES E MAGALHAES COMERCIO DE MOVEIS LTDA - “Ante o exposto,
consideramos que a proposta da empresa MAGALHÃES E MAGALHÃES COMÉRCIO DE

MÓVEIS LTDA, atende às especificações do Termo de Referência para o LOTE 02,
podendo, portanto, ser aceita.”

Pregoeiro 26/03/2019
15:29:24

Para MAGALHAES E MAGALHAES COMERCIO DE MOVEIS LTDA - Assim, considerando
análise conclusiva da Unidade Solicitante – SEBEP quanto a Aceitabilidade e tendo
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cumprido diligência e os requisitos do Item 11 do Edital, a Proposta da empresa
MAGALHAES E MAGALHAES COMERCIO DE MOVEIS LTDA para o LOTE 02, por todo o

exposto será aceita.
Pregoeiro 26/03/2019

15:34:12
Para MAGALHAES E MAGALHAES COMERCIO DE MOVEIS LTDA - Neste momento
realizarei a aceitação das propostas das empresas SERRA MOBILE INDUSTRIA E

COMERCIO LTDA (ITEM 06) e MAGALHAES E MAGALHAES COMERCIO DE MOVEIS LTDA
(LOTE 02) no sistema. Por oportuno, a área técnica ainda está analisando a

documentação enviada pela empresa TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,
restando pendente apenas a aceitação do LOTE 01.

Pregoeiro 26/03/2019
15:34:24

Neste momento realizarei a aceitação das propostas das empresas SERRA MOBILE
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (ITEM 06) e MAGALHAES E MAGALHAES COMERCIO DE

MOVEIS LTDA (LOTE 02) no sistema. Por oportuno, a área técnica ainda está
analisando a documentação enviada pela empresa TECNO2000 INDUSTRIA E

COMERCIO LTDA, restando pendente apenas a aceitação do LOTE 01.
Pregoeiro 26/03/2019

16:01:49
Quanto à habilitação das empresas que já tiveram suas propostas aceitas, informo que

foram enviados o balanço comercial, índices e demais documentos contábeis para
análise e manifestação do Analista Contador deste Tribunal, estando pendente essa

manifestação para darmos prosseguimento à fase de habilitação.
Pregoeiro 26/03/2019

17:24:58
Referente ao GRUPO 01, vencido em 2º LUGAR na fase de lances pela empresa

TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, a área Técnica do Tribunal (SEBEP),
analisou a Proposta, Atestados e demais documentos de ordem técnica enviados pela

empresa e emitiu parecer sobre os aspectos técnicos conforme segue:
Pregoeiro 26/03/2019

17:25:53
Para TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - “informamos que esta Unidade

demandante considera que a proposta da empresa TECNO2000 INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA atende às especificações do Termo de Referência para o LOTE 01,

anexo ao Edital, podendo portanto ser aceita.”
Pregoeiro 26/03/2019

17:28:41
Para TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Assim, considerando análise

conclusiva da Unidade Solicitante – SEBEP quanto a Aceitabilidade e tendo cumprido o
Item 11 do Edital, bem como os requisitos técnicos do Termo de Referência, a Proposta

da empresa TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA para o LOTE 01 será aceita.
21.306.287/0001-

52
26/03/2019
17:30:26

Boa tarde

Pregoeiro 26/03/2019
17:30:30

Para TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Neste momento, pergunto
ainda,considerando a disposição constante do subitem 10.1 do Edital, que trata da

negociação, questiono sobre a possibilidade de reduzir o valor do lance.
21.306.287/0001-

52
26/03/2019
17:36:27

Um momento por favor

Pregoeiro 26/03/2019
17:42:50

Para TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Senhor licitante, por estarmos em
horário avançado, caso a empresa possa diminuir seu preço a título de negociação
prevista no Item 10 do Edital, solicito que envie proposta ajustada com o valor de

desconto para o e-mail: cpl@tre-df.gov.br
Pregoeiro 26/03/2019

17:43:22
Mais uma vez, a fim de dar transparência e publicidade aos atos e documentos, aviso
que toda a documentação referente a este Pregão encontra-se disponível no SITE do

TRE-DF, que pode ser acessado através do Portal: Transparência> Licitações e
Contratos > Licitações> P.E 08/2019.

Pregoeiro 26/03/2019
17:43:32

Ou diretamente através do Link: http://www.tre-df.jus.br/transparencia/compras-e-
licitacoes/avisos-de-licitacoes

Pregoeiro 26/03/2019
17:48:38

Com intuito de buscar o melhor preço para a administração e portanto a contratação
mais vantajosa para este Tribunal, solicito que as empresas SERRA MOBILE

INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MAGALHAES E MAGALHAES COMERCIO DE MOVEIS
LTDA e TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, enviem, caso seja possível, à

título de negociação, proposta com o desconto possível.
Pregoeiro 26/03/2019

17:49:05
Em respeito ao horário comercial de Vossas Senhorias, bem como Orientações do

Tribunal de Contas da União sobre o tema, suspenderei este certame por hoje, dando
continuidade amanhã, quarta-feira, dia 27/03/2019 às 14:00 horas.

Pregoeiro 26/03/2019
17:51:10

As propostas negociadas com os valores descontados poderão ser enviadas até
amanhã às 12:00 horas para o e-mail cpl@tre-df.gov.br

Pregoeiro 26/03/2019
17:52:01

Assim, o pregão será suspenso por hoje, retornando amanhã, quarta-feira, dia
27/03/2019, às 14:00 horas.

Pregoeiro 26/03/2019
17:52:13

Tenham todos uma boa noite.

Pregoeiro 27/03/2019
14:02:14

Boa tarde senhores, declaro reaberto o Pregão.

Pregoeiro 27/03/2019
14:45:19

Como informado anteriormente, a empresa TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
teve sua proposta aceita para o LOTE 01.

Pregoeiro 27/03/2019
14:45:43

Assim, passaremos agora à fase de Habilitação das empresas:

Pregoeiro 27/03/2019
14:49:44

Para SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Quanto a análise de Habilitação
da empresa SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, vencedora do ITEM 06,

nos termos do Item 13 no Edital, temos que:
Pregoeiro 27/03/2019

14:50:00
Para SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 1) no tocante à regularidade
jurídica, a empresa apresentou documentação e demonstrou sua regularidade bem
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como a pertinência objetiva em relação ao objeto do certame e subjetiva no que toca
aos poderes de representação&#894;

Pregoeiro 27/03/2019
14:52:27

Para SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 2) A regularidade fiscal e
trabalhista foram comprovadas por meio do SICAF, bem como feitas as declarações

pertinentes;
Pregoeiro 27/03/2019

14:52:37
Para SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 3) Quanto a capacidade

econômica e financeira, foi apresentado nada consta válido de falência;
Pregoeiro 27/03/2019

14:53:05
Para SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 4) Foi analisado ainda Balanço e
índices financeiros pelo Analista de Contabilidade deste Regional e atenderam ao que

determina o Subitem 13.1, alínea “g”.
Pregoeiro 27/03/2019

14:53:23
Para SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 5) No tocante à capacidade

técnica, a unidade demandante (após análise conjunta com a pregoeira) entendeu que
os atestados apresentados atendem o disposto no Subitem 13.1, alínea “i”.

Pregoeiro 27/03/2019
14:53:42

Para SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 6) Foram realizadas por essa
equipe pesquisas no CEI, CNCIA, CADICON/TCU, Cadastro de empresas inidôneas
alimentado pelo TCU em nome da empresa e dos seus sócios sem que se tenha

encontrado Registro impeditivo.
Pregoeiro 27/03/2019

14:54:10
Para SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Assim, a empresa SERRA

MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, vencedora do ITEM 06 será Habilitada neste
pregão.

Pregoeiro 27/03/2019
14:55:37

Para TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Quanto a análise de Habilitação da
empresa TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, vencedora do LOTE 01, nos

termos do Item 13 no Edital, temos que:
Pregoeiro 27/03/2019

14:56:04
Para TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 1) no tocante à regularidade

jurídica, a empresa apresentou documentação e demonstrou sua regularidade bem
como a pertinência objetiva em relação ao objeto do certame e subjetiva no que toca

aos poderes de representação&#894;
Pregoeiro 27/03/2019

14:57:11
Para TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 2) A regularidade fiscal e trabalhista
foram comprovadas por meio do SICAF, bem como feitas as declarações pertinentes;

Pregoeiro 27/03/2019
14:57:51

Para TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 3) Quanto a capacidade econômica
e financeira, foi apresentado nada consta válido de falência;

Pregoeiro 27/03/2019
14:58:49

Para TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 4) Foi analisado ainda Balanço e
índices financeiros pelo Analista de Contabilidade deste Regional e atenderam ao que

determina o Subitem 13.1, alínea “g”.
Pregoeiro 27/03/2019

14:59:48
Para TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 5) No tocante à capacidade técnica,

a unidade demandante (após análise conjunta com a pregoeira) entendeu que os
atestados apresentados atendem o disposto no Subitem 13.1, alínea “i”.

Pregoeiro 27/03/2019
15:00:02

Para TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 6) Foram realizadas por essa equipe
pesquisas no CEI, CNCIA, CADICON/TCU, Cadastro de empresas inidôneas alimentado

pelo TCU em nome da empresa e dos seus sócios sem que se tenha encontrado
Registro impeditivo.

Pregoeiro 27/03/2019
15:00:20

Para TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Assim, a empresa TECNO2000
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, vencedora do LOTE 01 será Habilitada neste pregão.

21.306.287/0001-
52

27/03/2019
15:00:46

Boa tarde

Pregoeiro 27/03/2019
15:05:28

Para MAGALHAES E MAGALHAES COMERCIO DE MOVEIS LTDA - Quanto a análise de
Habilitação da empresa MAGALHAES E MAGALHAES COMERCIO DE MOVEIS LTDA,

vencedora do LOTE 02, nos termos do Item 13 no Edital, temos que:
Pregoeiro 27/03/2019

15:07:12
Para MAGALHAES E MAGALHAES COMERCIO DE MOVEIS LTDA - 1) no tocante à
regularidade jurídica, a empresa apresentou documentação e demonstrou sua

regularidade bem como a pertinência objetiva em relação ao objeto do certame e
subjetiva no que toca aos poderes de representação&#894;

Pregoeiro 27/03/2019
15:07:26

Para MAGALHAES E MAGALHAES COMERCIO DE MOVEIS LTDA - 2) A regularidade
fiscal e trabalhista foram comprovadas por meio do SICAF, bem como feitas as

declarações pertinentes;
Pregoeiro 27/03/2019

15:07:36
Para MAGALHAES E MAGALHAES COMERCIO DE MOVEIS LTDA - 3) Quanto a

capacidade econômica e financeira, foi apresentado nada consta válido de falência;
Pregoeiro 27/03/2019

15:07:44
Para MAGALHAES E MAGALHAES COMERCIO DE MOVEIS LTDA - 4) Foi analisado ainda

Balanço e índices financeiros pelo Analista de Contabilidade deste Regional e
atenderam ao que determina o Subitem 13.1, alínea “g”.

Pregoeiro 27/03/2019
15:10:57

Para MAGALHAES E MAGALHAES COMERCIO DE MOVEIS LTDA - 5) No tocante à
capacidade técnica, a unidade demandante (após análise conjunta com a pregoeira)
entendeu que o atestado apresentado atende o disposto no Subitem 13.1, alínea “i”.

Pregoeiro 27/03/2019
15:23:55

Para MAGALHAES E MAGALHAES COMERCIO DE MOVEIS LTDA - 6) Foram realizadas
por essa equipe pesquisas no CEI, CNCIA, CADICON/TCU, Cadastro de empresas

inidôneas alimentado pelo TCU em nome da empresa e dos seus sócios sem que se
tenha encontrado Registro impeditivo.

Pregoeiro 27/03/2019
15:24:09

Para MAGALHAES E MAGALHAES COMERCIO DE MOVEIS LTDA - Assim, a empresa
MAGALHAES E MAGALHAES COMERCIO DE MOVEIS LTDA, vencedora do LOTE 02 será

Habilitada neste pregão.
Pregoeiro 27/03/2019

15:25:51
Nada obstante, realizarei a habilitação das empresas SERRA MOBILE INDUSTRIA E

COMERCIO LTDA, TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA e MAGALHAES E
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MAGALHAES COMERCIO DE MOVEIS LTDA no sistema.
Sistema 27/03/2019

15:30:31
Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os

itens/grupos na situação de ´aceito e habilitado´ ou ´cancelado na aceitação´.
Pregoeiro 27/03/2019

15:33:58
Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 27/03/2019 às

16:05:00.
Pregoeiro 27/03/2019

15:34:57
Reitero, a fim de dar transparência e publicidade aos atos e documentos, aviso que

toda a documentação referente a este Pregão encontra-se disponível no SITE do TRE-
DF, que pode ser acessado através do Portal: Transparência> Licitações e Contratos >

Licitações> P.E 08/2019.
Pregoeiro 27/03/2019

15:35:22
Ou diretamente através do Link: http://www.tre-df.jus.br/transparencia/compras-e-

licitacoes/avisos-de-licitacoes

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Alteração de
Pregoeiro/Equipe

de Apoio

06/03/2019
17:57:57

Pregoeiro Anterior: 38533936168-ANA LETICIA BRAGA SANTOS . Pregoeiro Atual:
03416512146-KAMILA ALVES CHIANCA. Justificativa: Pregoeiro em outra atividade.

Alteração de
Pregoeiro/Equipe

de Apoio

08/03/2019
13:58:38

Pregoeiro Anterior: 03416512146-KAMILA ALVES CHIANCA. Pregoeiro Atual: 38533936168-
ANA LETICIA BRAGA SANTOS . Justificativa: Pregoeira realizando outra atividade no
momento.

Suspensão
Administrativa

08/03/2019
17:52:25

Previsão de Reabertura: 11/03/2019 14:00:00.  Motivo: Pregão suspenso em razão do
horário adiantado, 17h50min e em respeito ao horário comercial praticado pelas empresas.

Reativado 11/03/2019
14:03:08

Suspensão
Administrativa

11/03/2019
18:35:53

Previsão de Reabertura: 13/03/2019 14:00:00.  Motivo: Pregão suspenso para análise das
propostas e atestados de capacidade técnica pela SEBEP - área técnica e unidade solicitante.

Alteração de
Pregoeiro/Equipe

de Apoio

13/03/2019
14:03:27

Pregoeiro Anterior: 38533936168-ANA LETICIA BRAGA SANTOS . Pregoeiro Atual:
03416512146-KAMILA ALVES CHIANCA. Justificativa: Pregoeiro anterior em afastamento
legal.

Reativado 13/03/2019
14:04:20

Suspensão
Administrativa

13/03/2019
17:55:24

Previsão de Reabertura: 14/03/2019 14:00:00.  Motivo: Suspensão em razão do horário
comercial.

Reativado 14/03/2019
14:01:47

Suspensão
Administrativa

14/03/2019
18:08:03

Previsão de Reabertura: 15/03/2019 14:00:00.  Motivo: Suspensão em razão do horário
comercial

Reativado 15/03/2019
14:09:53

Suspensão
Administrativa

15/03/2019
18:02:07

Previsão de Reabertura: 26/03/2019 14:00:00.  Motivo: Suspensão - Afastamento legal e
participação em capacitação.

Reativado 26/03/2019
14:03:33

Suspensão
Administrativa

26/03/2019
17:53:08

Previsão de Reabertura: 27/03/2019 14:00:00.  Motivo: Pregão suspenso em razão do
horário comercial.

Reativado 27/03/2019
14:00:12

Abertura de Prazo 27/03/2019
15:30:31 Abertura de prazo para intenção de recurso

Informado
Fechamento de

Prazo

27/03/2019
15:33:58 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 27/03/2019 às 16:05:00.

 
Data limite para registro de recurso: 01/04/2019.

 Data limite para registro de contra-razão: 04/04/2019.
 Data limite para registro de decisão: 11/04/2019.

  
Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens.
Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 26, do Decreto
5450/2005. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 16:14 horas do dia 27 de março de 2019, cuja ata foi
lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

  

 
KAMILA ALVES CHIANCA 

 Pregoeiro Oficial

 
PAULO TADEU MOREIRA SALDANHA
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Equipe de Apoio

 
HERACLITO CARLOS VIEIRA FREITAS

 Equipe de Apoio
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