
Pregão Eletrônico

926285.52014.10979.5035.44551010.287

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
Nº 00005/2014

Às 10:01 horas do dia 07 de maio de 2014, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos 
membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria Normativa nº02/2014 de 
25/03/2014, 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 071/2014, para realizar os 
procedimentos relativos ao Pregão nº 00005/2014. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - O objeto da 
presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a Administração Pública, para aquisição e 
montagem de mobiliário para sede do Conselho, conforme condições, quantidades e exigências 
estabelecidas neste Edital e seus anexos.. 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: CADEIRA FIXA
Descrição Complementar: CADEIRA FIXA, Cadeira fixa empilhavel sem braços, com deslizadores. 
Acabamento: Elementos metálicos cromados e assento e encosto revestidos em vinil nas seguintes 
cores: 3 cadeiras na cor verde, 3 cadeiras na cor azul escuro e 3 cadeiras na cor azul royal. Dimensão: 
Assento com profundidade mínima de 430 mm e máxima de 450 mm, largura mínima de 420 mm e 
máxima de 440 mm; o encosto com altura mínima de 270 mm e máxima de 290 mm, largura mínima 
de 430 mm e máxima 450 mm. Altura total da cadeira mínima de 750 mm e máxima de 770 mm.
Tratamento Diferenciado: - 
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não 
Quantidade: 9 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor estimado: R$ 5.242,0000 Situação: Aceito e Habilitado 

Aceito para: TECNOGERAL COMERCIO E REPRESENTACOES DE MOVEIS LTDA, pelo melhor lance de
R$ 4.815,2700 e com valor negociado a R$ 4.617,0000 . 

Item: 2 - GRUPO 1
Descrição: SOFÁ
Descrição Complementar: SOFÁ, Sofá um lugar, assento e encosto com estrutura interna em 
madeira maciça. Estofados em espuma de poliuretano, revestidos em tecido da cor azul marinho. 
Estrutura (base) em aço carbono 1045 maciço, com secção redonda de 7/16mm de diâmetro, dobrada 
mecanicamente em viradeira de 200 toneladas. Deslizadores em nylon injetado, fixados sob pressão, 
com ranhura para encaixe. Elementos metálicos cromados.
Tratamento Diferenciado: - 
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não 
Quantidade: 4 Unidade de fornecimento: unidade
Valor estimado: R$ 5.948,0000 Situação: Aceito e Habilitado 

Aceito para: TECNOGERAL COMERCIO E REPRESENTACOES DE MOVEIS LTDA, pelo melhor lance de
R$ 5.461,8400 e com valor negociado a R$ 5.283,0000 . 

Item: 3 - GRUPO 2
Descrição: BALCÃO ATENDIMENTO
Descrição Complementar: BALCÃO ATENDIMENTO, formado por painéis empilháveis e eletrificáveis, 
estruturados em alumínio com mínimo de 1125 mm e máximo 1145 mm de altura e no mínimo 65 mm 
e máximo 85 mm de espessura e perfil estrutural em alumínio.Sistema com 3 postos para atendimento, 
com tampos suspensos em painéis com altura de no mínimo 1125 mm e máximo 1145 mm, paginados, 
com primeira placa em aço com pintura na cor urano e a segunda placa em aço galvanizado chapa 
(0,75mm.) Revestido com vinil na cor verde.Partes metálicas tratadas por processo de desengraxe e 
fosfatização contra oxidação, pintura a pó (híbrido epóxi/poliéster) através de processo eletrostático, 
deixar em seguida secagem por polimerização em estufa. Espessura da tinta acima de 40 mícrons, 
resistente à exposição à névoa salina de 420 horas e à exposição à câmara úmida de 400 horas. 
Elementos metálicos na cor urano e superficie de trabalho em laminado no padrão cinza argila. 
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Dimensões do posto de trabalho : mínima de 1390x790 e máxima de 1410x 810mm com painéis 
laterais de no mínimo 990mm e máximo de 1010mm de largura.
Tratamento Diferenciado: - 
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não 
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor estimado: R$ 15.458,0000 Situação: Aceito e Habilitado 

Aceito para: TECNOGERAL COMERCIO E REPRESENTACOES DE MOVEIS LTDA, pelo melhor lance de
R$ 13.571,3500 e com valor negociado a R$ 12.618,0900 . 

Item: 4 - GRUPO 2
Descrição: BALCÃO ATENDIMENTO
Descrição Complementar: BALCÃO recepção com painel, formado por painéis empilháveis e 
eletrificáveis, estruturados em alumínio com mínimo de 1125 mm e máximo 1145 mm de altura e no 
mínimo 65 mm e máximo 85 mm de espessura e perfil estrutural em alumínio. Balcão com 2 postos 
para atendimento, com tampos suspensos em painéis com altura de no mínimo 1125 mm e máximo 
1145 mm, paginados, com placas de fechamento em aço com pintura na cor urano. Partes metálicas 
tratadas por processo de desengraxe e fosfatização contra oxidação, pintura a pó (híbrido 
epóxi/poliéster) através de processo eletrostático, seguindo secagem por polimerização em estufa. 
Espessura da tinta acima de 40 mícrons, resistente à exposição à névoa salina de 420 horas e à 
exposição à câmara úmida de 400 horas. Elementos metálicos na cor urano e superficie de trabalho em 
laminado no padrão cinza argila. Dimensões do Balcão: mínima de 2390x590mm e máxima de 2410x 
610mm.
Tratamento Diferenciado: - 
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não 
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Uniadade
Valor estimado: R$ 9.674,0000 Situação: Aceito e Habilitado 

Aceito para: TECNOGERAL COMERCIO E REPRESENTACOES DE MOVEIS LTDA, pelo melhor lance de
R$ 8.534,0200 . 

Item: 5 - GRUPO 2
Descrição: MESA ESCRITÓRIO
Descrição Complementar: MESA ESCRITÓRIO, 2.5. Mesa plataforma, com 03 postos de trabalho. 
Estrutura de pedestais em laminado e aço, aptos a receberem fiação diretamente do piso ou parede. 
Superfícies revestidas em laminado cinza argila nas duas faces. A calha deve ser dotada de tampa 
basculante que permita o acesso à régua de tomadas. Com 03 suportes para CPU. Dimensões: mínima 
de 1190x720mm e máxima de 1210x740mm por estação. Superfície de Trabalho, confeccionado em 
madeira aglomerada de 25 mm de espessura, MDP, com revestimento em laminado melamínico de 
baixa pressão, padrão cinza argila da Duratex, com encabeçamento lateral reto em poliestireno de alto 
impacto (1mm de espessura) e borda reta com 2,0mm de espessura. Suporte para CPU, fixados 
diretamente na estrutura da calha, medindo 230 mm x 460 mm x 510 mm (LxPxH)
Tratamento Diferenciado: - 
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não 
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor estimado: R$ 4.219,0000 Situação: Aceito e Habilitado 

Aceito para: TECNOGERAL COMERCIO E REPRESENTACOES DE MOVEIS LTDA, pelo melhor lance de
R$ 3.876,2600 . 

Item: 6 - GRUPO 2
Descrição: GAVETEIRO MÓVEL
Descrição Complementar: GAVETEIRO MÓVEL, 2.6. Mini gaveteiro volante, totalmente em aço com 
pintura na cor urano. Design de linhas retas, volante, com puxadores ergonômicos tipo concha e 
sistema antitombamento. Gavetas inteiramente em aço, inclusive gavetões para pastas suspensas, 
fechados nas laterais e no fundo para segurança no manuseio de documentos e objetos pessoais. 
Trilhos telescópicos Com 01 gaveta média e 01 gavetão para pastas suspensas. Dimensões: mínima de 
290x460x530 e máxima de 310 x 480 x 550 mm.
Tratamento Diferenciado: - 
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não 
Quantidade: 3 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor estimado: R$ 2.735,0000 Situação: Aceito e Habilitado 

Aceito para: TECNOGERAL COMERCIO E REPRESENTACOES DE MOVEIS LTDA, pelo melhor lance de
R$ 2.511,8100 . 

Item: 7 - GRUPO 2
Descrição: GAVETEIRO MÓVEL
Descrição Complementar: GAVETEIRO MÓVEL, totalmente em aço, com 1 gaveta rasa e 3 médias. 
Corpo em aço chapa de 0,76 mm de espessura, dobrado e na parte frontal virado e amassado. Montado 
sobre uma base de aço chapa, dobrado e soldado com no mínimo 60 mm e máximo 80 mm de altura, 
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aba inferior de no mínimo 15mm e no máximo 25 mm e aba superior de 6,7 mm, com 4 rodízios 
ocultos, de no mínimo 2,5 polegadas. Com um contrapeso para impedir inclinação ou tombamento dos 
mesmos. Partes metálicas tratadas por processo de desengraxe e fosfatização contra oxidação, pintura 
a pó (híbrido epóxi/poliéster) através de processo eletrostático, seguindo secagem por polimerização 
em estufa. Espessura da tinta acima de 40 mícrons, resistente à exposição à névoa salina de 420 horas 
e à exposição à câmara úmida de 400 horas. Pintura na cor urano. Dimensão: profundidade mínima de 
460 mm e máxima de 480 mm, largura mínima de 390mm e 410mm, altura mínima de 600mm e 
máxima de 620mm.
Tratamento Diferenciado: - 
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não 
Quantidade: 2 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor estimado: R$ 2.343,0000 Situação: Aceito e Habilitado 

Aceito para: TECNOGERAL COMERCIO E REPRESENTACOES DE MOVEIS LTDA, pelo melhor lance de
R$ 2.151,8600 . 

Item: 8 - GRUPO 2
Descrição: MESINHA DE CENTRO
Descrição Complementar: Mesa de canto quadrada, estrutura em aço carbono 1045 maciço, com 
secção redonda de 7/16 mm de diâmetro, dobrada mecanicamente em viradeira de 200 toneladas. 
Deslizadores em nylon injetado, fixados sob pressão, com ranhura para encaixe. Tampo com mínimo de 
25 mm de espessura, em laminado BP (baixa pressão) nas duas faces, padrão cinza argila. Elementos 
metálicos cromados. Dimensões: profundidade mínima de 480 mm e máxima de 500 mm, largura 
mínima de 480 mm e 500mm, altura mínima de 460mm e máxima de 480mm.
Tratamento Diferenciado: - 
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não 
Quantidade: 2 Unidade de fornecimento: unidade
Valor estimado: R$ 1.440,0000 Situação: Aceito e Habilitado 

Aceito para: TECNOGERAL COMERCIO E REPRESENTACOES DE MOVEIS LTDA, pelo melhor lance de
R$ 1.323,8200 . 

Item: 9 - GRUPO 2
Descrição: ARMÁRIO
Descrição Complementar: ARMÁRIO, 2.9. Armário Baixo, com corpo em aço, medindo largura 
mínima de 790 mm e máxima 810 mm x profundidade mínima de 490 mm e máxima de 510mm x 
altura mínima de 720mm e máxima de 740mm, base com niveladores frontais, chapéu em chapa (0,9 
mm) dobrada, com espessura mínima de 25 mm ou em madeira aglomerada BP com espessura mínima 
de 25 mm, dobradiças que permitam a abertura das portas em 170¨, puxadores embutidos 
ergonômicos tipo concha , fabricados em polipropileno injetado, cor cinza claro.
Tratamento Diferenciado: - 
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não 
Quantidade: 6 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor estimado: R$ 7.385,0000 Situação: Aceito e Habilitado 

Aceito para: TECNOGERAL COMERCIO E REPRESENTACOES DE MOVEIS LTDA, pelo melhor lance de
R$ 6.784,1400 . 

Relação de Grupos

GRUPO 1

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Valor estimado: R$ 11.190,0000 Situação: Aceito e Habilitado 

Aceito para: TECNOGERAL COMERCIO E REPRESENTACOES DE MOVEIS LTDA, pelo melhor lance 
de R$ 10.277,1100 e com valor negociado a R$ 9.900,0000 . 

Itens do grupo: 

1 - CADEIRA FIXA

2 - SOFÁ

GRUPO 2

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Valor estimado: R$ 43.254,0000 Situação: Aceito e Habilitado 

Aceito para: TECNOGERAL COMERCIO E REPRESENTACOES DE MOVEIS LTDA, pelo melhor lance 
de R$ 38.753,2600 e com valor negociado a R$ 37.800,0000 . 

Itens do grupo: 
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3 - BALCÃO ATENDIMENTO

4 - BALCÃO ATENDIMENTO

5 - MESA ESCRITÓRIO

6 - GAVETEIRO MÓVEL

7 - GAVETEIRO MÓVEL

8 - MESINHA DE CENTRO

9 - ARMÁRIO

Histórico

Item: 1 - GRUPO 1 - CADEIRA FIXA

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

60.722.311/0001-96 TECNOGERAL 
COMERCIO E 
REPRESENTACOES 
DE MOVEIS LTDA

Não Não 9 R$ 535,0300 R$ 4.815,2700

Marca: SECURIT
Fabricante: SYNTHESIS IND. E COM. DE MOBILIÁRIO LTDA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA FIXA MOD. 40/4.- Cadeira fixa empilhável sem braços, 
com deslizadores. Acabamento: Elementos metálicos cromados e assento e encosto revestidos em vinil nas 
seguintes cores: 3 cadeiras na cor verde, 3 cadeiras na cor azul escuro e 3 cadeiras na cor azul royal. Dimensão: 
Assento com profundidade de 440 mm , largura de 430 mm ; o encosto com altura de 280 mm . Altura total da 
cadeira de 760 mm .

85.354.306/0003-60 DUCA MOVEIS 
LTDA - EPP

Sim Sim 9 R$ 1.000,0000 R$ 9.000,0000

Marca: cavaletti
Fabricante: cavaletti
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira fixa empilhável sem braços, com deslizadores. Estrutura em 
ferro trefilado, 7/16”, maciço (aço carbono 1045) dobrado mecanicamente em viradeira de 200 toneladas, 
formando uma única peça. Deverá ser tratado contra a corrosão por fosfatização e após cromada. Assento e 
encosto de folhas de madeira compensada de 10 mm, moldado anatomicamente e prensado a quente com 
estofamento com manta de espuma com densidade de 28 Kg/m³ e com espessura de 10 mm no assento e 5 mm 
no encosto, revestidos com vinil. Assento fixado à estrutura por meio de parafusos autoatarrachantes e o encosto 
por meio de parafuso com bucha, que deverá ficar embutido na estrutura. Deslizador em nylon injetado, fixados 
sob pressão. Acabamento: Elementos metálicos cromados e assento e encosto revestidos em vinil nas seguintes 
cores: 3 cadeiras na cor verde, 3 cadeiras na cor azul escuro e 3 cadeiras na cor azul royal. Dimensão: Assento 
com profundidade mínima de 430 mm e máxima de 450 mm, largura mínima de 420 mm e máxima de 440 mm; o 
encosto com altura mínima de 270 mm e máxima de 290 mm, largura mínima de 430 mm e máxima 450 mm. 
Altura total da cadeira mínima de 750 mm e máxima de 770 mm.

04.748.247/0001-41 FORTE MOBILE 
INDUSTRIA E 
COMERCIO DE 
MOVEIS EIRELI - 
EP

Sim Sim 9 R$ 2.000,0000 R$ 18.000,0000

Marca: INFORLINE
Fabricante: INFORLINE
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA FIXA, Cadeira fixa empilhavel sem braços, com 
deslizadores. Acabamento: Elementos metálicos cromados e assento e encosto revestidos em vinil nas seguintes 
cores: 3 cadeiras na cor verde, 3 cadeiras na cor azul escuro e 3 cadeiras na cor azul royal. Dimensão: Assento 
com profundidade mínima de 430 mm e máxima de 450 mm, largura mínima de 420 mm e máxima de 440 mm; o 
encosto com altura mínima de 270 mm e máxima de 290 mm, largura mínima de 430 mm e máxima 450 mm. 
Altura total da cadeira mínima de 750 mm e máxima de 770 mm.

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro

R$ 4.815,2700 60.722.311/0001-96 07/05/2014 10:01:38:923

R$ 9.000,0000 85.354.306/0003-60 07/05/2014 10:01:38:933

R$ 18.000,0000 04.748.247/0001-41 07/05/2014 10:01:38:943

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item 

Evento Data Observações
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Aberto 07/05/2014 
10:05:08

Item aberto.

Iminência de 
Encerramento

07/05/2014 
10:43:15 Batida iminente. Data/hora iminência: 07/05/2014 10:58:15.

Encerrado
07/05/2014 
11:10:45

Item encerrado

Aceite
07/05/2014 
11:43:53

Aceite individual da proposta. Fornecedor: TECNOGERAL COMERCIO E REPRESENTACOES DE 
MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 60.722.311/0001-96, pelo melhor lance de R$ 4.815,2700 e com 
valor negociado a R$ 4.617,0000. Motivo: Valor negociado no chat com fornecedor após 
encerramento da sessão.

Habilitado 07/05/2014 
15:25:05

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: TECNOGERAL COMERCIO E REPRESENTACOES 
DE MOVEIS LTDA - CNPJ/CPF: 60.722.311/0001-96

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

Item: 2 - GRUPO 1 - SOFÁ

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

60.722.311/0001-96 TECNOGERAL 
COMERCIO E 
REPRESENTACOES 
DE MOVEIS LTDA

Não Não 4 R$ 1.365,4600 R$ 5.461,8400

Marca: SECURIT
Fabricante: SYNTHESIS IND. E COM. DE MOBILIÁRIO LTDA.
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SOFÁ LINHA ROMA - Sofá um lugar, assento e encosto com 
estrutura interna em madeira maciça. Estofados em espuma de poliuretano, revestidos em tecido da cor azul 
marinho. Estrutura (base) em aço carbono 1045 maciço, com secção redonda de 7/16mm de diâmetro, dobrada 
mecanicamente em viradeira de 200 toneladas. Deslizadores em nylon injetado, fixados sob pressão, com ranhura 
para encaixe. Elementos metálicos cromados.

04.748.247/0001-41 FORTE MOBILE 
INDUSTRIA E 
COMERCIO DE 
MOVEIS EIRELI - 
EP

Sim Sim 4 R$ 2.000,0000 R$ 8.000,0000

Marca: INFORLINE
Fabricante: INFORLINE
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SOFÁ, Sofá um lugar, assento e encosto com estrutura interna em 
madeira maciça. Estofados em espuma de poliuretano, revestidos em tecido da cor azul marinho. Estrutura (base) 
em aço carbono 1045 maciço, com secção redonda de 7/16mm de diâmetro, dobrada mecanicamente em viradeira 
de 200 toneladas. Deslizadores em nylon injetado, fixados sob pressão, com ranhura para encaixe. Elementos 
metálicos cromados.

85.354.306/0003-60 DUCA MOVEIS 
LTDA - EPP

Sim Sim 4 R$ 3.000,0000 R$ 12.000,0000

Marca: cavaletti
Fabricante: cavaletti
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sofá um lugar, assento e encosto com estrutura interna em madeira 
maciça. Estofados em espuma de poliuretano, revestidos em tecido da cor azul marinho. Estrutura (base) em aço 
carbono 1045 maciço, com secção redonda de 7/16mm de diâmetro, dobrada mecanicamente em viradeira de 200 
toneladas. Deslizadores em nylon injetado, fixados sob pressão, com ranhura para encaixe. Elementos metálicos 
cromados.

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro

R$ 12.000,0000 85.354.306/0003-60 07/05/2014 10:01:38:947

R$ 8.000,0000 04.748.247/0001-41 07/05/2014 10:01:38:947

R$ 5.461,8400 60.722.311/0001-96 07/05/2014 10:01:38:947

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item 

Evento Data Observações

Aberto 07/05/2014 
10:05:08

Item aberto.

Batida iminente. Data/hora iminência: 07/05/2014 10:58:15.
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Iminência de 
Encerramento

07/05/2014 
10:43:15

Encerrado
07/05/2014 
11:10:45 Item encerrado

Aceite 07/05/2014 
11:43:53

Aceite individual da proposta. Fornecedor: TECNOGERAL COMERCIO E REPRESENTACOES DE 
MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 60.722.311/0001-96, pelo melhor lance de R$ 5.461,8400 e com 
valor negociado a R$ 5.283,0000. Motivo: Valor negociado no chat com fornecedor após 
encerramento da sessão.

Habilitado
07/05/2014 
15:25:05

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: TECNOGERAL COMERCIO E REPRESENTACOES 
DE MOVEIS LTDA - CNPJ/CPF: 60.722.311/0001-96

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

Item: 3 - GRUPO 2 - BALCÃO ATENDIMENTO

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

* 04.748.247/0001-41 FORTE MOBILE 
INDUSTRIA E 
COMERCIO DE 
MOVEIS EIRELI - 
EP

Sim Sim 1 R$ 2.000,0000 R$ 2.000,0000

Marca: INFORLINE
Fabricante: INFORLINE
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALCÃO ATENDIMENTO, formado por painéis empilháveis e 
eletrificáveis, estruturados em alumínio com mínimo de 1125 mm e máximo 1145 mm de altura e no mínimo 65 
mm e máximo 85 mm de espessura e perfil estrutural em alumínio.Sistema com 3 postos para atendimento, com 
tampos suspensos em painéis com altura de no mínimo 1125 mm e máximo 1145 mm, paginados, com primeira 
placa em aço com pintura na cor urano e a segunda placa em aço galvanizado chapa (0,75mm.) Revestido com 
vinil na cor verde.Partes metálicas tratadas por processo de desengraxe e fosfatização contra oxidação, pintura a 
pó (híbrido epóxi/poliéster) através de processo eletrostático, deixar em seguida secagem por polimerização em 
estufa. Espessura da tinta acima de 40 mícrons, resistente à exposição à névoa salina de 420 horas e à exposição à 
câmara úmida de 400 horas. Elementos metálicos na cor urano e superficie de trabalho em laminado no padrão 
cinza argila. Dimensões do posto de trabalho : mínima de 1390x790 e máxima de 1410x 810mm com painéis 
laterais de no mínimo 990mm e máximo de 1010mm de largura.

60.722.311/0001-96 TECNOGERAL 
COMERCIO E 
REPRESENTACOES 
DE MOVEIS LTDA

Não Não 1 R$ 13.571,3500 R$ 13.571,3500

Marca: SECURIT
Fabricante: SYNTHESIS IND. E COM. DE MOBILIÁRIO LTDA.
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALCÃO ATENDIMENTO SISTEMA ELEMENT - formado por painéis 
empilháveis e eletrificáveis, estruturados em alumínio com 1135 mm de altura e 75 mm de espessura e perfil 
estrutural em alumínio. Sistema com 3 postos para atendimento, com tampos suspensos em painéis com altura de 
1135 mm, com primeira placa em aço com pintura na cor urano e a segunda placa em aço galvanizado chapa 
(0,75mm.) revestido com vinil na cor verde.Partes metálicas tratadas por processo de desengraxe e fosfatização 
contra oxidação, pintura a pó (híbrido epóxi/poliéster) através de processo eletrostático, deixar em seguida 
secagem por polimerização em estufa. Espessura da tinta acima de 40 mícrons, resistente à exposição à névoa 
salina de 420 horas e à exposição à câmara úmida de 400 horas. Elementos metálicos na cor urano e superficie de 
trabalho em laminado no padrão cinza argila da Duratex. Dimensões do posto de trabalho : 1400x800mm com 
painéis laterais de 1000mm de largura.

03.611.650/0001-61 BELSCHNEIDER 
INDUSTRIA DE 
MOVEIS LTDA - 
ME

Sim Sim 1 R$ 18.000,0000 R$ 18.000,0000

Marca: Fábricação Própria
Fabricante: Schneider
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALCÃO ATENDIMENTO, formado por painéis empilháveis e 
eletrificáveis, estruturados em alumínio com mínimo de 1125 mm e máximo 1145 mm de altura e no mínimo 65 
mm e máximo 85 mm de espessura e perfil estrutural em alumínio.Sistema com 3 postos para atendimento, com 
tampos suspensos em painéis com altura de no mínimo 1125 mm e máximo 1145 mm, paginados, com primeira 
placa em aço com pintura na cor urano e a segunda placa em aço galvanizado chapa (0,75mm.) Revestido com 
vinil na cor verde.Partes metálicas tratadas por processo de desengraxe e fosfatização contra oxidação, pintura a 
pó (híbrido epóxi/poliéster) através de processo eletrostático, deixar em seguida secagem por polimerização em 
estufa. Espessura da tinta acima de 40 mícrons, resistente à exposição à névoa salina de 420 horas e à exposição à 
câmara úmida de 400 horas. Elementos metálicos na cor urano e superficie de trabalho em laminado no padrão 
cinza argila. Dimensões do posto de trabalho : mínima de 1390x790 e máxima de 1410x 810mm com painéis 
laterais de no mínimo 990mm e máximo de 1010mm de largura

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)
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Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro

R$ 18.000,0000 03.611.650/0001-61 07/05/2014 10:01:38:950

R$ 13.571,3500 60.722.311/0001-96 07/05/2014 10:01:38:950

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item 

Evento Data Observações

Proposta 
desclassif. pelo 
pregoeiro

07/05/2014 
10:12:20

Desclassificação da proposta de R$ 2.000,0000. Senhor fornecedor, o valor da maioria de 
seus itens do grupo 02 apresentam valor inexequível em comparação ao valor de mercado 
apurado pela administração.

Aberto
07/05/2014 
10:12:40

Item aberto.

Iminência de 
Encerramento

07/05/2014 
10:43:44

Batida iminente. Data/hora iminência: 07/05/2014 10:58:44.

Encerrado
07/05/2014 
11:10:16 Item encerrado

Aceite 07/05/2014 
11:50:26

Aceite individual da proposta. Fornecedor: TECNOGERAL COMERCIO E REPRESENTACOES DE 
MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 60.722.311/0001-96, pelo melhor lance de R$ 13.571,3500 e com 
valor negociado a R$ 12.618,0900. Motivo: Valor negociado no chat com fornecedor após 
encerramento da sessão.

Habilitado 07/05/2014 
15:25:05

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: TECNOGERAL COMERCIO E 
REPRESENTACOES DE MOVEIS LTDA - CNPJ/CPF: 60.722.311/0001-96

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

Item: 4 - GRUPO 2 - BALCÃO ATENDIMENTO

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

* 04.748.247/0001-41 FORTE MOBILE 
INDUSTRIA E 
COMERCIO DE 
MOVEIS EIRELI - 
EP

Sim Sim 1 R$ 2.000,0000 R$ 2.000,0000

Marca: INFORLINE
Fabricante: INFORLINE
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALCÃO recepção com painel, formado por painéis empilháveis e 
eletrificáveis, estruturados em alumínio com mínimo de 1125 mm e máximo 1145 mm de altura e no mínimo 65 
mm e máximo 85 mm de espessura e perfil estrutural em alumínio. Balcão com 2 postos para atendimento, com 
tampos suspensos em painéis com altura de no mínimo 1125 mm e máximo 1145 mm, paginados, com placas de 
fechamento em aço com pintura na cor urano. Partes metálicas tratadas por processo de desengraxe e fosfatização 
contra oxidação, pintura a pó (híbrido epóxi/poliéster) através de processo eletrostático, seguindo secagem por 
polimerização em estufa. Espessura da tinta acima de 40 mícrons, resistente à exposição à névoa salina de 420 
horas e à exposição à câmara úmida de 400 horas. Elementos metálicos na cor urano e superficie de trabalho em 
laminado no padrão cinza argila. Dimensões do Balcão: mínima de 2390x590mm e máxima de 2410x 610mm.

60.722.311/0001-96 TECNOGERAL 
COMERCIO E 
REPRESENTACOES 
DE MOVEIS LTDA

Não Não 1 R$ 8.534,0200 R$ 8.534,0200

Marca: SECURIT
Fabricante: SYNTHESIS IND. E COM. DE MOBILIÁRIO LTDA.
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALCÃO RECEPÇÃO - SISTEMA ELEMENT - formado por painéis 
empilháveis e eletrificáveis, estruturados em alumínio com mínimo de 1125 mm e máximo 1145 mm de altura e no 
mínimo 65 mm e máximo 85 mm de espessura e perfil estrutural em alumínio. Balcão com 2 postos para 
atendimento, com tampos suspensos em painéis com altura de no mínimo 1125 mm e máximo 1145 mm, 
paginados, com placas de fechamento em aço com pintura na cor urano. Partes metálicas tratadas por processo de 
desengraxe e fosfatização contra oxidação, pintura a pó (híbrido epóxi/poliéster) através de processo eletrostático, 
seguindo secagem por polimerização em estufa. Espessura da tinta acima de 40 mícrons, resistente à exposição à 
névoa salina de 420 horas e à exposição à câmara úmida de 400 horas. Elementos metálicos na cor urano e 
superficie de trabalho em laminado no padrão cinza argila. Dimensões do Balcão: mínima de 2390x590mm e 
máxima de 2410x 610mm.

03.611.650/0001-61 BELSCHNEIDER 
INDUSTRIA DE 
MOVEIS LTDA - 
ME

Sim Sim 1 R$ 18.000,0000 R$ 18.000,0000
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Marca: Fábricação Própria
Fabricante: Schneider
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALCÃO recepção com painel, formado por painéis empilháveis e 
eletrificáveis, estruturados em alumínio com mínimo de 1125 mm e máximo 1145 mm de altura e no mínimo 65 
mm e máximo 85 mm de espessura e perfil estrutural em alumínio. Balcão com 2 postos para atendimento, com 
tampos suspensos em painéis com altura de no mínimo 1125 mm e máximo 1145 mm, paginados, com placas de 
fechamento em aço com pintura na cor urano. Partes metálicas tratadas por processo de desengraxe e fosfatização 
contra oxidação, pintura a pó (híbrido epóxi/poliéster) através de processo eletrostático, seguindo secagem por 
polimerização em estufa. Espessura da tinta acima de 40 mícrons, resistente à exposição à névoa salina de 420 
horas e à exposição à câmara úmida de 400 horas. Elementos metálicos na cor urano e superficie de trabalho em 
laminado no padrão cinza argila. Dimensões do Balcão: mínima de 2390x590mm e máxima de 2410x 610mm.

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro

R$ 8.534,0200 60.722.311/0001-96 07/05/2014 10:01:38:957

R$ 18.000,0000 03.611.650/0001-61 07/05/2014 10:01:38:960

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item 

Evento Data Observações

Proposta desclassif. 
pelo pregoeiro

07/05/2014 
10:12:20

Desclassificação da proposta de R$ 2.000,0000. Senhor fornecedor, o valor da maioria de 
seus itens do grupo 02 apresentam valor inexequível em comparação ao valor de mercado 
apurado pela administração.

Aberto
07/05/2014 
10:12:40

Item aberto.

Iminência de 
Encerramento

07/05/2014 
10:43:44

Batida iminente. Data/hora iminência: 07/05/2014 10:58:44.

Encerrado 07/05/2014 
11:10:16

Item encerrado

Aceite
07/05/2014 
11:50:26

Aceite individual da proposta. Fornecedor: TECNOGERAL COMERCIO E REPRESENTACOES 
DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 60.722.311/0001-96, pelo melhor lance de R$ 8.534,0200.

Habilitado
07/05/2014 
15:25:05

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: TECNOGERAL COMERCIO E 
REPRESENTACOES DE MOVEIS LTDA - CNPJ/CPF: 60.722.311/0001-96

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

Item: 5 - GRUPO 2 - 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

* 04.748.247/0001-41 FORTE MOBILE 
INDUSTRIA E 
COMERCIO DE 
MOVEIS EIRELI - 
EP

Sim Sim 1 R$ 2.000,0000 R$ 2.000,0000

Marca: INFORLINE
Fabricante: INFORLINE
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA ESCRITÓRIO, 2.5. Mesa plataforma, com 03 postos de 
trabalho. Estrutura de pedestais em laminado e aço, aptos a receberem fiação diretamente do piso ou parede. 
Superfícies revestidas em laminado cinza argila nas duas faces. A calha deve ser dotada de tampa basculante que 
permita o acesso à régua de tomadas. Com 03 suportes para CPU. Dimensões: mínima de 1190x720mm e máxima 
de 1210x740mm por estação. Superfície de Trabalho, confeccionado em madeira aglomerada de 25 mm de 
espessura, MDP, com revestimento em laminado melamínico de baixa pressão, padrão cinza argila da Duratex, 
com encabeçamento lateral reto em poliestireno de alto impacto (1mm de espessura) e borda reta com 2,0mm de 
espessura. Suporte para CPU, fixados diretamente na estrutura da calha, medindo 230 mm x 460 mm x 510 mm 
(LxPxH)

60.722.311/0001-96 TECNOGERAL 
COMERCIO E 
REPRESENTACOES 
DE MOVEIS LTDA

Não Não 1 R$ 3.876,2600 R$ 3.876,2600

Marca: SECURIT
Fabricante: SYNTHESIS IND. E COM. DE MOBILIÁRIO LTDA.
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA ESCRITÓRIO - LINHA CONNECT - Mesa plataforma, com 03 
postos de trabalho. Estrutura de pedestais em laminado e aço, aptos a receberem fiação diretamente do piso ou 
parede. Superfícies revestidas em laminado cinza argila nas duas faces. A calha deve ser dotada de tampa 
basculante que permita o acesso à régua de tomadas. Com 03 suportes para CPU. Dimensões: 1200x700x730mm 
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por estação. Superfície de Trabalho, confeccionado em madeira aglomerada de 25 mm de espessura, MDP, com 
revestimento em laminado melamínico de baixa pressão, padrão cinza argila da Duratex, com encabeçamento 
lateral reto em poliestireno de alto impacto (1mm de espessura) e borda reta com 2,0mm de espessura. Suporte 
para CPU, fixados diretamente na estrutura da calha, medindo 230 mm x 460 mm x 510 mm (LxPxH)

03.611.650/0001-61 BELSCHNEIDER 
INDUSTRIA DE 
MOVEIS LTDA - ME

Sim Sim 1 R$ 7.800,0000 R$ 7.800,0000

Marca: Fábricação Própria
Fabricante: Schneider
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA ESCRITÓRIO, 2.5. Mesa plataforma, com 03 postos de 
trabalho. Estrutura de pedestais em laminado e aço, aptos a receberem fiação diretamente do piso ou parede. 
Superfícies revestidas em laminado cinza argila nas duas faces. A calha deve ser dotada de tampa basculante que 
permita o acesso à régua de tomadas. Com 03 suportes para CPU. Dimensões: mínima de 1190x720mm e máxima 
de 1210x740mm por estação. Superfície de Trabalho, confeccionado em madeira aglomerada de 25 mm de 
espessura, MDP, com revestimento em laminado melamínico de baixa pressão, padrão cinza argila da Duratex, 
com encabeçamento lateral reto em poliestireno de alto impacto (1mm de espessura) e borda reta com 2,0mm de 
espessura. Suporte para CPU, fixados diretamente na estrutura da calha, medindo 230 mm x 460 mm x 510 mm 
(LxPxH)

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro

R$ 7.800,0000 03.611.650/0001-61 07/05/2014 10:01:38:960

R$ 3.876,2600 60.722.311/0001-96 07/05/2014 10:01:38:960

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item 

Evento Data Observações

Proposta desclassif. 
pelo pregoeiro

07/05/2014 
10:12:20

Desclassificação da proposta de R$ 2.000,0000. Senhor fornecedor, o valor da maioria de 
seus itens do grupo 02 apresentam valor inexequível em comparação ao valor de mercado 
apurado pela administração.

Aberto
07/05/2014 
10:12:40

Item aberto.

Iminência de 
Encerramento

07/05/2014 
10:43:44

Batida iminente. Data/hora iminência: 07/05/2014 10:58:44.

Encerrado 07/05/2014 
11:10:16

Item encerrado

Aceite
07/05/2014 
11:50:26

Aceite individual da proposta. Fornecedor: TECNOGERAL COMERCIO E REPRESENTACOES 
DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 60.722.311/0001-96, pelo melhor lance de R$ 3.876,2600.

Habilitado
07/05/2014 
15:25:05

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: TECNOGERAL COMERCIO E 
REPRESENTACOES DE MOVEIS LTDA - CNPJ/CPF: 60.722.311/0001-96

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

Item: 6 - GRUPO 2 - 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

60.722.311/0001-96 TECNOGERAL 
COMERCIO E 
REPRESENTACOES 
DE MOVEIS LTDA

Não Não 3 R$ 837,2700 R$ 2.511,8100

Marca: SECURIT
Fabricante: SYNTHESIS IND. E COM. DE MOBILIÁRIO LTDA.
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GAVETEIRO MÓVEL, 2.6. Mini gaveteiro volante, totalmente em aço 
com pintura na cor urano. Design de linhas retas, volante, com puxadores ergonômicos tipo concha e sistema 
antitombamento. Gavetas inteiramente em aço, inclusive gavetões para pastas suspensas, fechados nas laterais e 
no fundo para segurança no manuseio de documentos e objetos pessoais. Trilhos telescópicos Com 01 gaveta 
média e 01 gavetão para pastas suspensas. Dimensões: 300x470x540 mm.

03.611.650/0001-61 BELSCHNEIDER 
INDUSTRIA DE 
MOVEIS LTDA - ME

Sim Sim 3 R$ 1.200,0000 R$ 3.600,0000

Marca: Fábricação Própria
Fabricante: Schneider
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GAVETEIRO MÓVEL, 2.6. Mini gaveteiro volante, totalmente em aço 
com pintura na cor urano. Design de linhas retas, volante, com puxadores ergonômicos tipo concha e sistema 

Página 9 de 16COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

14/05/2014https://www.comprasnet.gov.br/pregao/pregoeiro/ata/ata3.asp?co_uasg=926285&num...



antitombamento. Gavetas inteiramente em aço, inclusive gavetões para pastas suspensas, fechados nas laterais e 
no fundo para segurança no manuseio de documentos e objetos pessoais. Trilhos telescópicos Com 01 gaveta 
média e 01 gavetão para pastas suspensas. Dimensões: mínima de 290x460x530 e máxima de 310 x 480 x 550 
mm.

* 04.748.247/0001-41 FORTE MOBILE 
INDUSTRIA E 
COMERCIO DE 
MOVEIS EIRELI - 
EP

Sim Sim 3 R$ 2.000,0000 R$ 6.000,0000

Marca: INFORLINE
Fabricante: INFORLINE
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GAVETEIRO MÓVEL, 2.6. Mini gaveteiro volante, totalmente em aço 
com pintura na cor urano. Design de linhas retas, volante, com puxadores ergonômicos tipo concha e sistema 
antitombamento. Gavetas inteiramente em aço, inclusive gavetões para pastas suspensas, fechados nas laterais e 
no fundo para segurança no manuseio de documentos e objetos pessoais. Trilhos telescópicos Com 01 gaveta 
média e 01 gavetão para pastas suspensas. Dimensões: mínima de 290x460x530 e máxima de 310 x 480 x 550 
mm.

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro

R$ 2.511,8100 60.722.311/0001-96 07/05/2014 10:01:38:960

R$ 3.600,0000 03.611.650/0001-61 07/05/2014 10:01:38:963

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item 

Evento Data Observações

Proposta desclassif. 
pelo pregoeiro

07/05/2014 
10:12:20

Desclassificação da proposta de R$ 6.000,0000. Senhor fornecedor, o valor da maioria de 
seus itens do grupo 02 apresentam valor inexequível em comparação ao valor de mercado 
apurado pela administração.

Aberto 07/05/2014 
10:12:40

Item aberto.

Iminência de 
Encerramento

07/05/2014 
10:43:44 Batida iminente. Data/hora iminência: 07/05/2014 10:58:44.

Encerrado
07/05/2014 
11:10:16

Item encerrado

Aceite
07/05/2014 
11:50:26

Aceite individual da proposta. Fornecedor: TECNOGERAL COMERCIO E REPRESENTACOES 
DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 60.722.311/0001-96, pelo melhor lance de R$ 2.511,8100.

Habilitado 07/05/2014 
15:25:05

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: TECNOGERAL COMERCIO E 
REPRESENTACOES DE MOVEIS LTDA - CNPJ/CPF: 60.722.311/0001-96

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

Item: 7 - GRUPO 2 - 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

60.722.311/0001-96 TECNOGERAL 
COMERCIO E 
REPRESENTACOES 
DE MOVEIS LTDA

Não Não 2 R$ 1.075,9300 R$ 2.151,8600

Marca: SECURIT
Fabricante: SYNTHESIS IND. E COM. DE MOBILIÁRIO LTDA.
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GAVETEIRO MÓVEL, totalmente em aço, com 1 gaveta rasa e 3 
médias. Corpo em aço chapa de 0,76 mm de espessura, dobrado e na parte frontal virado e amassado. Montado 
sobre uma base de aço chapa, dobrado e soldado com no mínimo 60 mm e máximo 80 mm de altura, aba inferior 
de no mínimo 15mm e no máximo 25 mm e aba superior de 6,7 mm, com 4 rodízios ocultos, de no mínimo 2,5 
polegadas. Com um contrapeso para impedir inclinação ou tombamento dos mesmos. Partes metálicas tratadas 
por processo de desengraxe e fosfatização contra oxidação, pintura a pó (híbrido epóxi/poliéster) através de 
processo eletrostático, seguindo secagem por polimerização em estufa. Espessura da tinta acima de 40 mícrons, 
resistente à exposição à névoa salina de 420 horas e à exposição à câmara úmida de 400 horas. Pintura na cor 
urano. Dimensão: profundidade de 470 mm, largura de 400mm e altura de 610 mm .

03.611.650/0001-61 BELSCHNEIDER 
INDUSTRIA DE 
MOVEIS LTDA - ME

Sim Sim 2 R$ 1.200,0000 R$ 2.400,0000
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Marca: Fábricação Própria
Fabricante: Schneider
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GAVETEIRO MÓVEL, totalmente em aço, com 1 gaveta rasa e 3 
médias. Corpo em aço chapa de 0,76 mm de espessura, dobrado e na parte frontal virado e amassado. Montado 
sobre uma base de aço chapa, dobrado e soldado com no mínimo 60 mm e máximo 80 mm de altura, aba inferior 
de no mínimo 15mm e no máximo 25 mm e aba superior de 6,7 mm, com 4 rodízios ocultos, de no mínimo 2,5 
polegadas. Com um contrapeso para impedir inclinação ou tombamento dos mesmos. Partes metálicas tratadas 
por processo de desengraxe e fosfatização contra oxidação, pintura a pó (híbrido epóxi/poliéster) através de 
processo eletrostático, seguindo secagem por polimerização em estufa. Espessura da tinta acima de 40 mícrons, 
resistente à exposição à névoa salina de 420 horas e à exposição à câmara úmida de 400 horas. Pintura na cor 
urano. Dimensão: profundidade mínima de 460 mm e máxima de 480 mm, largura mínima de 390mm e 410mm, 
altura mínima de 600mm e máxima de 620mm.

* 04.748.247/0001-41 FORTE MOBILE 
INDUSTRIA E 
COMERCIO DE 
MOVEIS EIRELI - 
EP

Sim Sim 2 R$ 2.000,0000 R$ 4.000,0000

Marca: INFORLINE
Fabricante: INFORLINE
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GAVETEIRO MÓVEL, totalmente em aço, com 1 gaveta rasa e 3 
médias. Corpo em aço chapa de 0,76 mm de espessura, dobrado e na parte frontal virado e amassado. Montado 
sobre uma base de aço chapa, dobrado e soldado com no mínimo 60 mm e máximo 80 mm de altura, aba inferior 
de no mínimo 15mm e no máximo 25 mm e aba superior de 6,7 mm, com 4 rodízios ocultos, de no mínimo 2,5 
polegadas. Com um contrapeso para impedir inclinação ou tombamento dos mesmos. Partes metálicas tratadas 
por processo de desengraxe e fosfatização contra oxidação, pintura a pó (híbrido epóxi/poliéster) através de 
processo eletrostático, seguindo secagem por polimerização em estufa. Espessura da tinta acima de 40 mícrons, 
resistente à exposição à névoa salina de 420 horas e à exposição à câmara úmida de 400 horas. Pintura na cor 
urano. Dimensão: profundidade mínima de 460 mm e máxima de 480 mm, largura mínima de 390mm e 410mm, 
altura mínima de 600mm e máxima de 620mm.

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro

R$ 2.151,8600 60.722.311/0001-96 07/05/2014 10:01:38:963

R$ 2.400,0000 03.611.650/0001-61 07/05/2014 10:01:38:967

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item 

Evento Data Observações

Proposta desclassif. 
pelo pregoeiro

07/05/2014 
10:12:20

Desclassificação da proposta de R$ 4.000,0000. Senhor fornecedor, o valor da maioria de 
seus itens do grupo 02 apresentam valor inexequível em comparação ao valor de mercado 
apurado pela administração.

Aberto
07/05/2014 
10:12:40

Item aberto.

Iminência de 
Encerramento

07/05/2014 
10:43:44

Batida iminente. Data/hora iminência: 07/05/2014 10:58:44.

Encerrado
07/05/2014 
11:10:16 Item encerrado

Aceite
07/05/2014 
11:50:26

Aceite individual da proposta. Fornecedor: TECNOGERAL COMERCIO E REPRESENTACOES 
DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 60.722.311/0001-96, pelo melhor lance de R$ 2.151,8600.

Habilitado
07/05/2014 
15:25:05

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: TECNOGERAL COMERCIO E 
REPRESENTACOES DE MOVEIS LTDA - CNPJ/CPF: 60.722.311/0001-96

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

Item: 8 - GRUPO 2 - MESINHA DE CENTRO

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

60.722.311/0001-96 TECNOGERAL 
COMERCIO E 
REPRESENTACOES 
DE MOVEIS LTDA

Não Não 2 R$ 661,9100 R$ 1.323,8200

Marca: SECURIT
Fabricante: SYNTHESIS IND. E COM. DE MOBILIÁRIO LTDA.
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de canto quadrada, estrutura em aço carbono 1045 maciço, 
com secção redonda de 7/16 mm de diâmetro, dobrada mecanicamente em viradeira de 200 toneladas. 

Página 11 de 16COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

14/05/2014https://www.comprasnet.gov.br/pregao/pregoeiro/ata/ata3.asp?co_uasg=926285&num...



Deslizadores em nylon injetado, fixados sob pressão, com ranhura para encaixe. Tampo com mínimo de 25 mm de 
espessura, em laminado BP (baixa pressão) nas duas faces, padrão cinza argila. Elementos metálicos cromados. 
Dimensões: 490x490x470mm (larg.xprof.xalt.).

03.611.650/0001-61 BELSCHNEIDER 
INDUSTRIA DE 
MOVEIS LTDA - ME

Sim Sim 2 R$ 1.100,0000 R$ 2.200,0000

Marca: Fábricação Própria
Fabricante: Schneider
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de canto quadrada, estrutura em aço carbono 1045 maciço, 
com secção redonda de 7/16 mm de diâmetro, dobrada mecanicamente em viradeira de 200 toneladas. 
Deslizadores em nylon injetado, fixados sob pressão, com ranhura para encaixe. Tampo com mínimo de 25 mm de 
espessura, em laminado BP (baixa pressão) nas duas faces, padrão cinza argila. Elementos metálicos cromados. 
Dimensões: profundidade mínima de 480 mm e máxima de 500 mm, largura mínima de 480 mm e 500mm, altura 
mínima de 460mm e máxima de 480mm.

* 04.748.247/0001-41 FORTE MOBILE 
INDUSTRIA E 
COMERCIO DE 
MOVEIS EIRELI - 
EP

Sim Sim 2 R$ 2.000,0000 R$ 4.000,0000

Marca: INFORLINE
Fabricante: INFORLINE
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de canto quadrada, estrutura em aço carbono 1045 maciço, 
com secção redonda de 7/16 mm de diâmetro, dobrada mecanicamente em viradeira de 200 toneladas. 
Deslizadores em nylon injetado, fixados sob pressão, com ranhura para encaixe. Tampo com mínimo de 25 mm de 
espessura, em laminado BP (baixa pressão) nas duas faces, padrão cinza argila. Elementos metálicos cromados. 
Dimensões: profundidade mínima de 480 mm e máxima de 500 mm, largura mínima de 480 mm e 500mm, altura 
mínima de 460mm e máxima de 480mm.

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro

R$ 2.200,0000 03.611.650/0001-61 07/05/2014 10:01:38:967

R$ 1.323,8200 60.722.311/0001-96 07/05/2014 10:01:38:967

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item 

Evento Data Observações

Proposta desclassif. 
pelo pregoeiro

07/05/2014 
10:12:20

Desclassificação da proposta de R$ 4.000,0000. Senhor fornecedor, o valor da maioria de 
seus itens do grupo 02 apresentam valor inexequível em comparação ao valor de mercado 
apurado pela administração.

Aberto
07/05/2014 
10:12:40 Item aberto.

Iminência de 
Encerramento

07/05/2014 
10:43:44

Batida iminente. Data/hora iminência: 07/05/2014 10:58:44.

Encerrado
07/05/2014 
11:10:16

Item encerrado

Aceite 07/05/2014 
11:50:26

Aceite individual da proposta. Fornecedor: TECNOGERAL COMERCIO E REPRESENTACOES 
DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 60.722.311/0001-96, pelo melhor lance de R$ 1.323,8200.

Habilitado
07/05/2014 
15:25:05

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: TECNOGERAL COMERCIO E 
REPRESENTACOES DE MOVEIS LTDA - CNPJ/CPF: 60.722.311/0001-96

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

Item: 9 - GRUPO 2 - ARMÁRIO

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

60.722.311/0001-96 TECNOGERAL 
COMERCIO E 
REPRESENTACOES 
DE MOVEIS LTDA

Não Não 6 R$ 1.130,6900 R$ 6.784,1400

Marca: SECURIT
Fabricante: SYNTHESIS IND. E COM. DE MOBILIÁRIO LTDA.
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO, 2.9. Armário Baixo, com corpo em aço, medindo largura 
mínima de 790 mm e máxima 810 mm x profundidade mínima de 490 mm e máxima de 510mm x altura mínima 
de 720mm e máxima de 740mm, base com niveladores frontais, chapéu em chapa (0,9 mm) dobrada, com 
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espessura mínima de 25 mm ou em madeira aglomerada BP com espessura mínima de 25 mm, dobradiças que 
permitam a abertura das portas em 170¨, puxadores embutidos ergonômicos tipo concha , fabricados em 
polipropileno injetado, cor cinza claro.

03.611.650/0001-61 BELSCHNEIDER 
INDUSTRIA DE 
MOVEIS LTDA - 
ME

Sim Sim 6 R$ 1.200,0000 R$ 7.200,0000

Marca: Fábricação Própria
Fabricante: Schneider
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO, 2.9. Armário Baixo, com corpo em aço, medindo largura 
mínima de 790 mm e máxima 810 mm x profundidade mínima de 490 mm e máxima de 510mm x altura mínima 
de 720mm e máxima de 740mm, base com niveladores frontais, chapéu em chapa (0,9 mm) dobrada, com 
espessura mínima de 25 mm ou em madeira aglomerada BP com espessura mínima de 25 mm, dobradiças que 
permitam a abertura das portas em 170¨, puxadores embutidos ergonômicos tipo concha , fabricados em 
polipropileno injetado, cor cinza claro.

* 04.748.247/0001-41 FORTE MOBILE 
INDUSTRIA E 
COMERCIO DE 
MOVEIS EIRELI - 
EP

Sim Sim 6 R$ 2.000,0000 R$ 12.000,0000

Marca: INFORLINE
Fabricante: INFORLINE
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO, 2.9. Armário Baixo, com corpo em aço, medindo largura 
mínima de 790 mm e máxima 810 mm x profundidade mínima de 490 mm e máxima de 510mm x altura mínima 
de 720mm e máxima de 740mm, base com niveladores frontais, chapéu em chapa (0,9 mm) dobrada, com 
espessura mínima de 25 mm ou em madeira aglomerada BP com espessura mínima de 25 mm, dobradiças que 
permitam a abertura das portas em 170¨, puxadores embutidos ergonômicos tipo concha , fabricados em 
polipropileno injetado, cor cinza claro.

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro

R$ 7.200,0000 03.611.650/0001-61 07/05/2014 10:01:38:970

R$ 6.784,1400 60.722.311/0001-96 07/05/2014 10:01:38:970

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item 

Evento Data Observações

Proposta desclassif. 
pelo pregoeiro

07/05/2014 
10:12:20

Desclassificação da proposta de R$ 12.000,0000. Senhor fornecedor, o valor da maioria de 
seus itens do grupo 02 apresentam valor inexequível em comparação ao valor de mercado 
apurado pela administração.

Aberto
07/05/2014 
10:12:40

Item aberto.

Iminência de 
Encerramento

07/05/2014 
10:43:44

Batida iminente. Data/hora iminência: 07/05/2014 10:58:44.

Encerrado
07/05/2014 
11:10:16

Item encerrado

Aceite
07/05/2014 
11:50:26

Aceite individual da proposta. Fornecedor: TECNOGERAL COMERCIO E REPRESENTACOES 
DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 60.722.311/0001-96, pelo melhor lance de R$ 6.784,1400.

Habilitado 07/05/2014 
15:25:05

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: TECNOGERAL COMERCIO E 
REPRESENTACOES DE MOVEIS LTDA - CNPJ/CPF: 60.722.311/0001-96

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

60.722.311/0001-96 TECNOGERAL COMERCIO E 
REPRESENTACOES DE MOVEIS 
LTDA

Não Não - R$ 10.277,1100

85.354.306/0003-60 DUCA MOVEIS LTDA - EPP Sim Sim - R$ 21.000,0000

04.748.247/0001-41 Sim Sim - R$ 26.000,0000
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FORTE MOBILE INDUSTRIA E 
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - 
EP

Eventos do Item 

Evento Data Observações

Abertura do prazo de 
Convocação - Anexo

07/05/2014 
11:31:16

Convocado para envio de anexo o fornecedor TECNOGERAL COMERCIO E 
REPRESENTACOES DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 60.722.311/0001-96.

Encerramento do prazo de 
Convocação - Anexo

07/05/2014 
11:35:40

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TECNOGERAL 
COMERCIO E REPRESENTACOES DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 60.722.311/0001-
96.

Abertura do prazo de 
Convocação - Anexo

07/05/2014 
11:53:00

Convocado para envio de anexo o fornecedor TECNOGERAL COMERCIO E 
REPRESENTACOES DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 60.722.311/0001-96.

Encerramento do prazo de 
Convocação - Anexo

07/05/2014 
12:10:45

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TECNOGERAL 
COMERCIO E REPRESENTACOES DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 60.722.311/0001-
96.

Habilitado
07/05/2014 
15:25:05

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: TECNOGERAL COMERCIO E 
REPRESENTACOES DE MOVEIS LTDA - CNPJ/CPF: 60.722.311/0001-96

Não existem intenções de recurso para o item

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

* 04.748.247/0001-41 FORTE MOBILE INDUSTRIA E 
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - 
EP

Sim Sim - R$ 32.000,0000

60.722.311/0001-96 TECNOGERAL COMERCIO E 
REPRESENTACOES DE MOVEIS 
LTDA

Não Não - R$ 38.753,2600

03.611.650/0001-61 BELSCHNEIDER INDUSTRIA DE 
MOVEIS LTDA - ME

Sim Sim - R$ 59.200,0000

Eventos do Item 

Evento Data Observações

Abertura do prazo de 
Convocação - Anexo

07/05/2014 
11:33:08

Convocado para envio de anexo o fornecedor TECNOGERAL COMERCIO E 
REPRESENTACOES DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 60.722.311/0001-96.

Encerramento do prazo de 
Convocação - Anexo

07/05/2014 
11:43:14

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TECNOGERAL 
COMERCIO E REPRESENTACOES DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 60.722.311/0001-
96.

Abertura do prazo de 
Convocação - Anexo

07/05/2014 
11:52:46

Convocado para envio de anexo o fornecedor TECNOGERAL COMERCIO E 
REPRESENTACOES DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 60.722.311/0001-96.

Encerramento do prazo de 
Convocação - Anexo

07/05/2014 
12:11:17

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TECNOGERAL 
COMERCIO E REPRESENTACOES DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 60.722.311/0001-
96.

Habilitado
07/05/2014 
15:25:05

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: TECNOGERAL COMERCIO E 
REPRESENTACOES DE MOVEIS LTDA - CNPJ/CPF: 60.722.311/0001-96

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

Data Mensagem

Pregoeiro 07/05/2014 
10:02:08

Bom dia senhores fornecedores, meu nome é LEANDRO, Pregoeiro Oficial do CAU/RS e 
estou dando início ao presente pregão.

Pregoeiro 07/05/2014 
10:02:18

Permaneçam logados e atentos às mensagens enviadas via chat.

Pregoeiro 07/05/2014 
10:02:29

Alerto que de acordo com o inciso 3º do artigo 13 do Decreto nº 5.450, de 31/05/2005, o 
licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no 
Sistema Eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances.
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Pregoeiro 07/05/2014 
10:02:40

Incubirá ao licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico, durante a seção 
pública do pregão, ficando responsável pelo ônus pela perda de negócios diante da 
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo Sistema ou sua desconecção.

Pregoeiro 07/05/2014 
10:02:59

As cotações deverão obedecer rigorosamente o que pede o Edital em relação às 
especificações técnicas e características do objeto, sob pena de, o não cumprimento de 

tais exigências, acarretarem sérios problemas na entrega, como a recusa, não 
pagamento, etc...

Pregoeiro 07/05/2014 
10:03:14

Informo que o valor global de seu lance tem que fechar com valores com no máximo duas 
casa depois da vírgula.

Pregoeiro 07/05/2014 
10:03:57

Senhores fornecedores estou abrindo os itens para iniciar a etapa de lances.

Pregoeiro 07/05/2014 
10:14:53

Senhores fornecedores, os itens já estão abertos, favor iniciar os lances.

Pregoeiro 07/05/2014 
10:24:03

Senhores fornecedores, os grupos já estão abertos, favor dar lances.

Pregoeiro 07/05/2014 
10:36:42

Senhores fornecedores, vamos dar lances.

Pregoeiro 07/05/2014 
10:39:55

Senhores fornecedores, vamos dar lances para entrarmos no tempo de iminência.

Sistema 07/05/2014 
10:43:15

O(s) Grupo(s) G1 está(ão) em iminência até 10:58 de 07/05/2014, após isso entrará(ão) 
no encerramento aleatório.

Sistema 07/05/2014 
10:43:44

O(s) Grupo(s) G2 está(ão) em iminência até 10:58 de 07/05/2014, após isso entrará(ão) 
no encerramento aleatório.

Pregoeiro 07/05/2014 
10:44:06

Senhores fornecedores, estamos no tempo de iminência vamos dar lances.

Pregoeiro 07/05/2014 
10:50:16

Senhores fornecedores, vamos dar lances.

Pregoeiro 07/05/2014 
11:02:16

Senhores fornecedores, estamos no tempo aleatório vamos dar lances.

Pregoeiro 07/05/2014 
11:04:07

Senhores fornecedores, vamos dar lances.

Pregoeiro 07/05/2014 
11:09:59

Senhores fornecedores, estamos no tempo aleatório vamos dar lances.

Sistema 07/05/2014 
11:11:53

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 07/05/2014 
11:18:45

Para TECNOGERAL COMERCIO E REPRESENTACOES DE MOVEIS LTDA - Senhor 
fornecedor, favor confirmar seus últimos lances para os grupos 01 e 02 e se tens algum 

lance inferior para ofertar?

60.722.311/0001-
96 

07/05/2014 
11:24:14

Bom dia Sr. Pregoeiro, Segue abaixo nosso último lance para os dois grupos: GRUPO 1 : 
R$ 9.900,00 GRUPO 2: R$ 37.800,00

Pregoeiro 07/05/2014 
11:29:16

Para TECNOGERAL COMERCIO E REPRESENTACOES DE MOVEIS LTDA - Senhor 
fornecedor, valores aceitos.

Sistema 07/05/2014 
11:31:16

Senhor fornecedor TECNOGERAL COMERCIO E REPRESENTACOES DE MOVEIS LTDA, 
CNPJ/CPF: 60.722.311/0001-96, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.

Pregoeiro 07/05/2014 
11:32:45

Para TECNOGERAL COMERCIO E REPRESENTACOES DE MOVEIS LTDA - Senhor 
fornecedor, solicito que envie planilha de formação de preços dos grupo 01 e 02.

Sistema 07/05/2014 
11:33:08

Senhor fornecedor TECNOGERAL COMERCIO E REPRESENTACOES DE MOVEIS LTDA, 
CNPJ/CPF: 60.722.311/0001-96, solicito o envio do anexo referente ao grupo G2.

Sistema 07/05/2014 
11:35:40

Senhor Pregoeiro, o fornecedor TECNOGERAL COMERCIO E REPRESENTACOES DE MOVEIS 
LTDA, CNPJ/CPF: 60.722.311/0001-96, enviou o anexo para o grupo G1.

Sistema 07/05/2014 
11:43:14

Senhor Pregoeiro, o fornecedor TECNOGERAL COMERCIO E REPRESENTACOES DE MOVEIS 
LTDA, CNPJ/CPF: 60.722.311/0001-96, enviou o anexo para o grupo G2.

Pregoeiro 07/05/2014 
11:52:32

Para TECNOGERAL COMERCIO E REPRESENTACOES DE MOVEIS LTDA - Senhor 
fornecedor, em conformidade com o item 8.5. do edital, fico no aguardo do envio dos 
documentos exigidos para habilitação, podendo ser enviados via anexo, ou via e-mail 

compras@caurs.gov.br. No aguardo para darmos continuidade no pregão.

Sistema 07/05/2014 
11:52:46

Senhor fornecedor TECNOGERAL COMERCIO E REPRESENTACOES DE MOVEIS LTDA, 
CNPJ/CPF: 60.722.311/0001-96, solicito o envio do anexo referente ao grupo G2.

Sistema 07/05/2014 
11:53:00

Senhor fornecedor TECNOGERAL COMERCIO E REPRESENTACOES DE MOVEIS LTDA, 
CNPJ/CPF: 60.722.311/0001-96, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.

Pregoeiro 07/05/2014 
11:58:10

Senhores fornecedores, faremos breve intervalo e retornaremos as 14:15 horas.
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Sistema 07/05/2014 
12:10:45

Senhor Pregoeiro, o fornecedor TECNOGERAL COMERCIO E REPRESENTACOES DE MOVEIS 
LTDA, CNPJ/CPF: 60.722.311/0001-96, enviou o anexo para o grupo G1.

Sistema 07/05/2014 
12:11:17

Senhor Pregoeiro, o fornecedor TECNOGERAL COMERCIO E REPRESENTACOES DE MOVEIS 
LTDA, CNPJ/CPF: 60.722.311/0001-96, enviou o anexo para o grupo G2.

Sistema 07/05/2014 
15:25:05

Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os 
ítens/grupos na situação de ´aceito e habilitado´ ou ´cancelado na aceitação´.

Pregoeiro 07/05/2014 
15:25:29

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 07/05/2014 às 
16:30:00.

Eventos do Pregão

Evento Data/Hora Observações

Suspensão 
Administrativa

07/05/2014 11:59:27 Previsão de Reabertura: 07/05/2014 14:15:00.  Motivo: Intervalo para almoço. 

Reativado 07/05/2014 14:19:47

Abertura de Prazo 07/05/2014 15:25:05 Abertura de prazo para intenção de recurso 

Informado 
Fechamento de 

Prazo
07/05/2014 15:25:29 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 07/05/2014 às 16:30:00. 

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 11:20 horas do dia 14 de maio de 2014, cuja ata foi lavrada e assinada 
pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

LEANDRO LOPES MACHADO 
Pregoeiro Oficial

CARLA RIBEIRO DE CARVALHO
Equipe de Apoio

Voltar
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