
Pregão Eletrônico

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico

Nº 00006/2014

Às 12:17 horas do dia 23 de junho de 2014, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a 
autoridade competente, Sr. ROBERTO PY GOMES DA SILVEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao 
Processo nº 069/2014, Pregão nº 00006/2014. 

Resultado da Homologação

GRUPO 1 

Tratamento Diferenciado: - 
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não 
Valor estimado: R$ 33.640,0000 Situação: Homologado 

Adjudicado para: PROJECTO MOVEIS E DECORACOES LTDA - EPP , pelo melhor lance de R$ 
30.598,0000 , com valor negociado a R$ 30.520,3000 . 

Itens do grupo: 

1 - ARMÁRIO

2 - ARMÁRIO

3 - ARMÁRIO

4 - ARMÁRIO

5 - ARMÁRIO

6 - ARMÁRIO

7 - BIOMBO

8 - MESA ESCRITÓRIO

Item: 1 - GRUPO 1 

Descrição: ARMÁRIO
Descrição Complementar: ARMÁRIO, baixo de apoio, 01 (uma) porta de correr (está porta fecha um 
dos lados do armário fica sem porta), 01 (uma) prateleira regulável com espessura mínima de 18 mm, 
produzido em MDP (Medium Density Particleboard) - partículas selecionadas de eucalipto e pinus, 
aglutinadas com resina sintética que se consolidam sob ação conjunta de calor e pressão. Revestimento 
nas duas faces em laminado melamínico baixa pressão BP (filme melamínico texturizado que por efeito de 
prensagem a quente funde-se a madeira MDP) na cor cinza argila. Tampo do armário em MDP com 
espessura mínima de 23 mm e máxima de 27 mm. Fundos, laterais e frente com espessura mínima de 17 
mm de e máxima de 19 mm. Todas as bordas revestidas em fita de PVC, resistente a impactos e 
termicamente estável, colada ao substrato de madeira pelo processo Hot Melt. A porta deve ser revestida 
nas duas faces em laminado fórmica na cor verde (oferecidas pelo fabricante e definida pelo CAU/RS). 
Dimensão: profundidade mínima de 490 mm e máxima de 510 mm, largura mínima de 1390 mm e 
máxima de 1410 mm, altura mínima de 665 mm e máxima de 685 mm.
Tratamento Diferenciado: - 
Quantidade: 14 Unidade de fornecimento: Unidade 
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não 
Valor estimado: R$ 18.247,0000 Situação: Homologado 

Adjudicado para: PROJECTO MOVEIS E DECORACOES LTDA - EPP , pelo melhor lance de R$ 
16.500,0000 , com valor negociado a R$ 16.499,9800 . 
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Eventos do Item

Evento Data Nome Observações

Adjudicado 
20/06/2014 
16:15:58

-

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:PROJECTO 
MOVEIS E DECORACOES LTDA - EPP, 

CNPJ/CPF:88926001000102, Melhor lance : R$ 16.500,0000, 
Valor Negociado : R$ 16.499,9800. Motivo: Valor negociado 

com fornecedor, valor da proposta.

Homologado 23/06/2014 
12:17:29

ROBERTO PY 
GOMES DA 
SILVEIRA 

Item: 2 - GRUPO 1 

Descrição: ARMÁRIO
Descrição Complementar: ARMÁRIO, 02 (duas) portas, 02 (duas) prateleiras reguláveis com espessura 
mínima de 18 mm, produzido em MDP (Medium Density Particleboard) - partículas selecionadas de 
eucalipto e pinus, aglutinadas com resina sintética que se consolidam sob ação conjunta de calor e 
pressão. Revestimento nas duas faces em laminado melamínico baixa pressão BP (filme melamínico 
texturizado que por efeito de prensagem a quente funde-se a madeira MDP) na cor cinza argila. Tampo 
do armário em MDP com espessura mínima de 23 mm e máxima de 27 mm. Fundos, laterais e frente com 
espessura mínima de 17 mm de e máxima de 19 mm. Todas as bordas revestidas em fita de PVC, 
resistente a impactos e termicamente estável, colada ao substrato de madeira pelo processo Hot Melt. As 
portas devem ser revestidas nas duas faces em laminado fórmica na cor cinza argila. Dimensão: 
profundidade mínima de 490 mm e máxima de 510 mm, largura mínima de 790 mm e máxima de 810 
mm, altura mínima de 1190 mm e máxima de 1200 mm.
Tratamento Diferenciado: - 
Quantidade: 3 Unidade de fornecimento: Unidade 
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não 
Valor estimado: R$ 3.809,0000 Situação: Homologado 

Adjudicado para: PROJECTO MOVEIS E DECORACOES LTDA - EPP , pelo melhor lance de R$ 
3.500,0000 , com valor negociado a R$ 3.499,9800 . 

Eventos do Item

Evento Data Nome Observações

Adjudicado 
20/06/2014 
16:15:58

-

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:PROJECTO 
MOVEIS E DECORACOES LTDA - EPP, 

CNPJ/CPF:88926001000102, Melhor lance : R$ 3.500,0000, 
Valor Negociado : R$ 3.499,9800. Motivo: Valor negociado 

com fornecedor, valor da proposta.

Homologado 
23/06/2014 
12:17:29

ROBERTO PY 
GOMES DA 
SILVEIRA 

Item: 3 - GRUPO 1 

Descrição: ARMÁRIO
Descrição Complementar: ARMÁRIO, 01 (uma) porta, e 01 (uma) prateleira regulável com espessura 
mínima de 18 mm, produzido em MDP (Medium Density Particleboard) - partículas selecionadas de 
eucalipto e pinus, aglutinadas com resina sintética que se consolidam sob ação conjunta de calor e 
pressão. Revestimento nas duas faces em laminado melamínico baixa pressão BP (filme melamínico 
texturizado que por efeito de prensagem a quente funde-se a madeira MDP) na cor cinza argila. Tampo 
do armário em MDP com espessura mínima de 23 mm e máxima de 27 mm. Fundos, laterais e frente com 
espessura mínima de 17 mm de e máxima de 19 mm. Todas as bordas revestidas em fita de PVC, 
resistente a impactos e termicamente estável, colada ao substrato de madeira pelo processo Hot Melt. A 
porta deve ser revestida nas duas faces em laminado fórmica na cor cinza argila. Dimensão: profundidade 
mínima de 490 mm e máxima de 510 mm, largura mínima de 390 mm e máxima de 410 mm, altura 
mínima de 730 mm e máxima de 750 mm.
Tratamento Diferenciado: - 
Quantidade: 7 Unidade de fornecimento: unidade 
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não 
Valor estimado: R$ 4.770,0000 Situação: Homologado 

Adjudicado para: PROJECTO MOVEIS E DECORACOES LTDA - EPP , pelo melhor lance de R$ 
4.200,0000 . 

Eventos do Item
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Evento Data Nome Observações

Adjudicado 
20/06/2014 
16:15:58

-
Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:PROJECTO 

MOVEIS E DECORACOES LTDA - EPP, 
CNPJ/CPF:88926001000102, Melhor lance : R$ 4.200,0000

Homologado 
23/06/2014 
12:17:29

ROBERTO PY 
GOMES DA 
SILVEIRA 

Item: 4 - GRUPO 1 

Descrição: ARMÁRIO
Descrição Complementar: ARMÁRIO, 2 (duas) portas, 01 (uma) prateleira regulável com espessura 
mínima de 18 mm, produzido em MDP (Medium Density Particleboard) - partículas selecionadas de 
eucalipto e pinus, aglutinadas com resina sintética que se consolidam sob ação conjunta de calor e 
pressão. Revestimento nas duas faces em laminado melamínico baixa pressão BP (filme melamínico 
texturizado que por efeito de prensagem a quente funde-se a madeira MDP) na cor cinza argila. Tampo 
do armário em MDP com espessura mínima de 23 mm e máxima de 27 mm. Fundos, laterais e frente com 
espessura mínima de 17 mm de e máxima de 19 mm. Todas as bordas revestidas em fita de PVC, 
resistente a impactos e termicamente estável, colada ao substrato de madeira pelo processo Hot Melt. As 
portas devem ser revestidas nas duas faces em laminado fórmica na cor cinza argila. Dimensão: 
profundidade mínima de 490 mm e máxima de 510 mm, largura mínima de 790 mm e máxima de 810 
mm, altura mínima de 730 mm e máxima de 750 mm.
Tratamento Diferenciado: - 
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade 
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não 
Valor estimado: R$ 788,0000 Situação: Homologado 

Adjudicado para: PROJECTO MOVEIS E DECORACOES LTDA - EPP , pelo melhor lance de R$ 
727,0000 , com valor negociado a R$ 714,3400 . 

Eventos do Item

Evento Data Nome Observações

Adjudicado 20/06/2014 
16:15:58

-

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:PROJECTO 
MOVEIS E DECORACOES LTDA - EPP, 

CNPJ/CPF:88926001000102, Melhor lance : R$ 727,0000, 
Valor Negociado : R$ 714,3400. Motivo: Valor negociado com 

fornecedor, valor da proposta.

Homologado 
23/06/2014 
12:17:29

ROBERTO PY 
GOMES DA 
SILVEIRA 

Item: 5 - GRUPO 1 

Descrição: ARMÁRIO
Descrição Complementar: ARMÁRIO, 2 (duas) portas, 03 (três) prateleiras reguláveis com espessura 
mínima de 18 mm, produzido em MDP (Medium Density Particleboard) - partículas selecionadas de 
eucalipto e pinus, aglutinadas com resina sintética que se consolidam sob ação conjunta de calor e 
pressão. Revestimento nas duas faces em laminado melamínico baixa pressão BP (filme melamínico 
texturizado que por efeito de prensagem a quente funde-se a madeira MDP) na cor cinza argila. Tampo 
do armário em MDP com espessura mínima de 23 mm e máxima de 27 mm. Fundos, laterais e frente com 
espessura mínima de 17 mm de e máxima de 19 mm. Todas as bordas revestidas em fita de PVC, 
resistente a impactos e termicamente estável, colada ao substrato de madeira pelo processo Hot Melt. As 
portas devem ser revestidas nas duas faces em laminado fórmica na cor cinza argila. Dimensão: 
profundidade mínima de 490 mm e máxima de 510 mm, largura mínima de 790 mm e máxima de 810 
mm, altura mínima de 1590 mm e máxima de 1610 mm.
Tratamento Diferenciado: - 
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: unidade 
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não 
Valor estimado: R$ 1.447,0000 Situação: Homologado 

Adjudicado para: PROJECTO MOVEIS E DECORACOES LTDA - EPP , pelo melhor lance de R$ 
1.398,0000 , com valor negociado a R$ 1.333,0000 . 

Eventos do Item

Evento Data Nome Observações

Adjudicado 20/06/2014 
16:15:58

- Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:PROJECTO 
MOVEIS E DECORACOES LTDA - EPP, 
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CNPJ/CPF:88926001000102, Melhor lance : R$ 1.398,0000, 
Valor Negociado : R$ 1.333,0000. Motivo: Valor negociado 

com fornecedor, valor da proposta.

Homologado 
23/06/2014 
12:17:30

ROBERTO PY 
GOMES DA 
SILVEIRA 

Item: 6 - GRUPO 1 

Descrição: ARMÁRIO
Descrição Complementar: ARMÁRIO, 6 (seis) portas, 01 (uma) prateleira regulável com espessura 
mínima de 18 mm, produzido em MDP (Medium Density Particleboard) - partículas selecionadas de 
eucalipto e pinus, aglutinadas com resina sintética que se consolidam sob ação conjunta de calor e 
pressão. Revestimento nas duas faces em laminado melamínico baixa pressão BP (filme melamínico 
texturizado que por efeito de prensagem a quente funde-se a madeira MDP) na cor cinza argila. Tampo 
do armário em MDP com espessura mínima de 23 mm e máxima de 27 mm. Fundos, laterais e frente com 
espessura mínima de 17 mm de e máxima de 19 mm. Todas as bordas revestidas em fita de PVC, 
resistente a impactos e termicamente estável, colada ao substrato de madeira pelo processo Hot Melt. As 
portas devem ser revestidas nas duas faces em laminado fórmica na cor cinza argila. Dimensão: 
profundidade mínima de 490 mm e máxima de 510 mm, largura mínima de 2300 mm e máxima de 2500 
mm, altura mínima de 730 mm e máxima de 750 mm.
Tratamento Diferenciado: - 
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: unidade 
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não 
Valor estimado: R$ 2.446,0000 Situação: Homologado 

Adjudicado para: PROJECTO MOVEIS E DECORACOES LTDA - EPP , pelo melhor lance de R$ 
2.200,0000 . 

Eventos do Item

Evento Data Nome Observações

Adjudicado 
20/06/2014 
16:15:58

-
Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:PROJECTO 

MOVEIS E DECORACOES LTDA - EPP, 
CNPJ/CPF:88926001000102, Melhor lance : R$ 2.200,0000

Homologado 
23/06/2014 
12:17:30

ROBERTO PY 
GOMES DA 
SILVEIRA 

Item: 7 - GRUPO 1 

Descrição: BIOMBO
Descrição Complementar: BIOMBO, em formato retangular, produzido em MDP de alta resistência com 
espessura mínima de 17 mm e máxima de 20 mm, revestido em ambas as faces em tecido em cor a 
definir pelo CAU/RS. Todas as bordas devem ser revestidas em fita PVC de acordo com normas da ABNT. 
Dimensão: profundidade mínima de 17 mm e máxima de 20 mm, largura mínima de 1300 mm e máxima 
de 1500 mm, altura mínima de 590 mm e máxima de 610 mm.
Tratamento Diferenciado: - 
Quantidade: 4 Unidade de fornecimento: Unidade 
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não 
Valor estimado: R$ 1.458,0000 Situação: Homologado 

Adjudicado para: PROJECTO MOVEIS E DECORACOES LTDA - EPP , pelo melhor lance de R$ 
1.416,0000 . 

Eventos do Item

Evento Data Nome Observações

Adjudicado 
20/06/2014 
16:15:58

-
Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:PROJECTO 

MOVEIS E DECORACOES LTDA - EPP, 
CNPJ/CPF:88926001000102, Melhor lance : R$ 1.416,0000

Homologado 
23/06/2014 
12:17:30

ROBERTO PY 
GOMES DA 
SILVEIRA 

Item: 8 - GRUPO 1 

Descrição: MESA ESCRITÓRIO
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Descrição Complementar: MESA ESCRITÓRIO, de apoio, com 04 (quatro) pés, produzida em MDP de 
alta resistência, revestidas em ambas as faces em laminado melamínico BP (baixa pressão), na cor cinza 
argila. Tampo da mesa com espessura mínima de 23 mm e máxima de 27 mm. Tampo revestido em fita 
PVC com espessura e raio de borda em contato com o usuário, de acordo com as normas da ABNT. 
Estrutura em aço, com tratamento anti ferrugem / oxidação através de processo de banho químico 
desengraxante e antioxidante, acabamento em pintura epóxi pó com espessura de 50 micras e sistema 
de polimerização em estufa na cor cinza argila. A estrutura da base deve ser de tubos quadrados / 
retangulares metálicos. Base com sapatas niveladoras. Dimensões: profundidade mínima de 490 mm e 
máxima de 510 mm, largura mínima de 990 mm e máxima de 1100 mm, altura mínima de 730 mm e 
máxima de 750 mm.
Tratamento Diferenciado: - 
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: unidade 
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não 
Valor estimado: R$ 675,0000 Situação: Homologado 

Adjudicado para: PROJECTO MOVEIS E DECORACOES LTDA - EPP , pelo melhor lance de R$ 
657,0000 . 

Eventos do Item

Evento Data Nome Observações

Adjudicado 
20/06/2014 
16:15:58 -

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:PROJECTO 
MOVEIS E DECORACOES LTDA - EPP, 

CNPJ/CPF:88926001000102, Melhor lance : R$ 657,0000

Homologado 23/06/2014 
12:17:30

ROBERTO PY 
GOMES DA 
SILVEIRA 

Fim do documento
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