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926285.62014.14557.4585.495715688.598

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
Nº 00006/2014

Às 10:15 horas do dia 18 de junho 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 069/2014, para realizar os 
procedimentos relativos ao Pregão nº 00006/2014. 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, devendo ser iguais ou similares e compatíveis nas 
cores, modelos e materiais, pois são complementos do mobiliário existente, adquiridos pelo processo 
licitatório na modalidade CARTA-CONVIDE Nº 006/2012, conforme processo administrativo Nº 135/2012 
aquisição e montagem de mesas de trabalho e reuniões, para sede do CAU/RS, 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: 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: - 
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não 
Quantidade: 14 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor estimado: R$ 18.247,0000 Situação: Aceito e Habilitado 

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

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: - 
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não 
Quantidade: 3 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor estimado: R$ 3.809,0000 Situação: Aceito e Habilitado 
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Aceito para: PROJECTO MOVEIS E DECORACOES LTDA - EPP, pelo melhor lance de R$ 3.500,0000 e 
com valor negociado a R$ 3.499,9800 . 

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: - 
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não 
Quantidade: 7 Unidade de fornecimento: unidade
Valor estimado: R$ 4.770,0000 Situação: Aceito e Habilitado 

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

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: - 
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não 
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor estimado: R$ 788,0000 Situação: Aceito e Habilitado 

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

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: - 
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não 
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: unidade
Valor estimado: R$ 1.447,0000 Situação: Aceito e Habilitado 

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

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 
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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: - 
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não 
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: unidade
Valor estimado: R$ 2.446,0000 Situação: Aceito e Habilitado 

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

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: - 
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não 
Quantidade: 4 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor estimado: R$ 1.458,0000 Situação: Aceito e Habilitado 

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

Item: 8 - GRUPO 1
Descrição: MESA ESCRITÓRIO
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: - 
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não 
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: unidade
Valor estimado: R$ 675,0000 Situação: Aceito e Habilitado 

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

Relação de Grupos

GRUPO 1

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Valor estimado: R$ 33.640,0000 Situação: Aceito e Habilitado 

Aceito para: PROJECTO MOVEIS E DECORACOES LTDA - EPP, pelo melhor lance de R$ 30.598,0000 
e 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
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8 - MESA ESCRITÓRIO

Histórico

Item: 1 - GRUPO 1 - 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

* 01.927.184/0001-00 USE MOVEIS 
PARA 
ESCRITORIO 
LTDA

Não Não 14 R$ 921,5000 R$ 12.901,0000

Marca: USE MOVEIS
Fabricante: USE MOVEIS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário baixo de apoio, 01 porta de correr e 01 prateleira 
(1400x500x670 mm) Tampo e 01 prateleira regulável em madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de espessura, 
revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Borda frontal e posterior 
com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo holt-melt, com raio 
mínimo de 2,5 mm em todo seu perímetro. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1,5 mm de 
espessura, colada a quente pelo sistema tipo holt-melt, em todo seu perímetro. Estrutura, fundo, base inferior e 
laterais em madeira MDP (aglomerado) de 18 mm de espessura revestida em laminado melamínico de baixa 
pressão texturizado em ambas as faces. Latera com regulagens para prateleiras a cada 32 mm através de 04 
pinos metálicos nas laterais do armário oferecendo perfeito travamento. Acabamento das bordas em fita de PVC 
de 1 mm de espessura, sendo o acabamento da borda frontal da prateleira em fita de PVC de 3 mm de 
espessura com raio mínimo de 2,5 mm, coladas a quente pelo sistema tipo holt-melt, em todo seu perímetro. 
Rodapé com sapatas reguladoras de nível encaixada e fixada na base através de parafuso permitindo a 
regulagem da mesma tanto na parte interna como externa do armário. 01 porta de correr com deslizamento 
suave sobre corrediças em aço, roldanas em nylon e eixos em aço. Em madeira MDP (aglomerado) de 18 mm 
de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas com 
acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo holt-melt, com raio 
mínimo de 2,5 mm em todo seu perímetro. As laterais, fundo, superfície e base inferior são ligados entre si pelo 
sistema mini-fix e cavilhas, possibilitando a montagem e desmontagem dos mesmos, várias vezes, sem perder 
a qualidade. Todas as peças metálicas recebem pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e 
fosfatização, preparando a superfície para receber à pintura. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de 
deposição eletrostática com polimerização em estufa.

88.926.001/0001-02 PROJECTO 
MOVEIS E 
DECORACOES 
LTDA - EPP

Sim Sim 14 R$ 1.220,0000 R$ 17.080,0000

Marca: PontoCom Móveis
Fabricante: PontoCom Móveis para Escritórios
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário baixo com 1 porta de correr, fórmica verde - corpo em 
melaminico argila. Medidas: 50 cm prof x 1,40 metros largura x 68 cm altura

08.252.640/0001-09 VIVARE 
INDUSTRIA E 
COMERCIO 
DE MOVEIS 
LTDA - EPP

Sim Sim 14 R$ 3.000,0000 R$ 42.000,0000

Marca: Vivare
Fabricante: Vivare
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 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). Todas as peças metálicas 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. A 
estrutura da base deve ser de tubos quadrados / retangulares metálicos. Base com sapatas niveladoras. 
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. Este item deve ser adaptado às mesas existente, 
conforme especificação do item 1.2 do termo de referência, podendo sofrer cortes nas estruturas metálicas das 
mesas. Demais especificações e prazos são cfe. edital.

12.854.142/0001-03 JOSEMIR 
ANDRADE 
GOMES 
00768768535

Sim Sim 14 R$ 3.000,0000 R$ 42.000,0000

Página 4 de 23COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

20/06/2014https://www.comprasnet.gov.br/pregao/pregoeiro/ata/ata3.asp?co_uasg=926285&num...



Marca: ami
Fabricante: pp
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 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.

07.651.450/0001-93 DIVIWORLD 
COMERCIO 
DE FORROS E 
DIVISORIAS 
EIRELI

Sim Não 14 R$ 6.100,0000 R$ 85.400,0000

Marca: DIVICENTER
Fabricante: DIVICENTER
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 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. O prazo de validade da proposta é de 60(sessenta) dias, a contar da data de sua 
apresentação. Declaramos que estamos de pleno acordo com o edital e anexos.

14.338.825/0001-25 O A POMPEO 
LICITACOES - 
EPP

Sim Sim 14 R$ 10.000,0000 R$ 140.000,0000

Marca: ISQ MOVEIS
Fabricante: ISQ MOVEIS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: 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.

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro

R$ 17.080,0000 88.926.001/0001-02 18/06/2014 10:15:53:390

R$ 42.000,0000 08.252.640/0001-09 18/06/2014 10:15:53:393

R$ 42.000,0000 12.854.142/0001-03 18/06/2014 10:15:53:397

R$ 85.400,0000 07.651.450/0001-93 18/06/2014 10:15:53:400

R$ 140.000,0000 14.338.825/0001-25 18/06/2014 10:15:53:403

R$ 17.000,0000 14.338.825/0001-25 18/06/2014 10:24:56:303

R$ 16.500,0000 88.926.001/0001-02 18/06/2014 10:42:10:743

R$ 16.500,0000 12.854.142/0001-03 18/06/2014 10:51:28:970

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item 

Evento Data Observações

Proposta 
desclassif. pelo 
pregoeiro

18/06/2014 
10:22:33

Desclassificação da proposta de R$ 12.901,0000. Valores abaixo do valor de mercado. Favor 
de rever sua proposta e descrições do item no termo de referência.

Aberto Item aberto.
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18/06/2014 
10:22:44

Iminência de 
Encerramento

18/06/2014 
11:09:08 Batida iminente. Data/hora iminência: 18/06/2014 11:24:08.

Encerrado
18/06/2014 
11:47:47

Item encerrado

Recusa 18/06/2014 
15:07:46

Recusa da proposta. Fornecedor: JOSEMIR ANDRADE GOMES 00768768535, CNPJ/CPF: 
12.854.142/0001-03, pelo melhor lance de R$ 16.500,0000. Motivo: Fornecedor não 
atendeu item 8.1.2. do edital. Ressalto que o fornecedor foi solicitado várias vezes pelo 
CHAT e não respondeu até às 15:03 horas, portanto o tempo para envio dos documentos via 
anexo, ou via e-mail compras@caurs.gov.br expirou.

Aceite
18/06/2014 
16:50:09

Aceite individual da proposta. Fornecedor: PROJECTO MOVEIS E DECORACOES LTDA - EPP, 
CNPJ/CPF: 88.926.001/0001-02, pelo melhor lance de R$ 16.500,0000 e com valor 
negociado a R$ 16.499,9900. Motivo: Valor negociado com fornecedor, valor da proposta.

Negociação de 
valor

20/06/2014 
11:21:12

Alteração na negociação do valor. Fornecedor: PROJECTO MOVEIS E DECORACOES LTDA - 
EPP, CNPJ/CPF: 88.926.001/0001-02, pelo melhor lance de R$ 16.500,0000 e com valor 
negociado a R$ 16.499,9800. Motivo: Valor negociado com fornecedor, valor da proposta.

Habilitado
20/06/2014 
11:38:38

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PROJECTO MOVEIS E DECORACOES LTDA - 
EPP - CNPJ/CPF: 88.926.001/0001-02

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

Item: 2 - GRUPO 1 - 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

* 01.927.184/0001-00 USE MOVEIS 
PARA 
ESCRITORIO 
LTDA

Não Não 3 R$ 921,5000 R$ 2.764,5000

Marca: USE MOVEIS
Fabricante: USE MOVEIS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário 02 portas e 02 prateleiras, 800x500x1100 mm Tampo e 
02 prateleiras reguláveis em madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de espessura, revestida em laminado 
melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Borda frontal e posterior com acabamento em 
fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo holt-melt, com raio mínimo de 2,5 mm 
em todo seu perímetro. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1,5 mm de espessura, colada 
a quente pelo sistema tipo holt-melt em todo seu perímetro. Estrutura, fundo, base inferior e laterais em 
madeira MDP (aglomerado) de 18 mm de espessura revestida em laminado melamínico de baixa pressão 
texturizado em ambas as faces. Laterais com regulagens para prateleiras a cada 32 mm através de 04 pinos 
metálicos nas laterais do armário e 04 encaixes plásticos na face inferior das prateleiras, oferecendo perfeito 
travamento. Acabamento das bordas em fita de PVC de 1 mm de espessura, sendo o acabamento da borda 
frontal da prateleira em fita de PVC de 3 mm de espessura com raio mínimo de 2,5 mm, coladas a quente pelo 
sistema tipo holt-melt em todo seu perímetro. Rodapé com sapatas reguladoras de nível encaixada e fixada na 
base através de parafuso permitindo a regulagem da mesma tanto na parte interna como externa do armário. 
02 portas de abrir com giro de 110º. Em madeira MDP (aglomerado) de 18 mm de espessura, revestida em 
laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas com acabamento em fita de 
PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo holt-melt, com raio mínimo de 2,5 mm em todo 
seu perímetro. Fechadura com travamento simultâneo superior e inferior tipo cremona. Puxadores do tipo 
Zamak niquelado redondo com forma côncava com aproximadamente 110 mm de comprimento. As laterais, 
fundo, tampo e base inferior são ligados entre si pelo sistema mini-fix e cavilhas, possibilitando a montagem e 
desmontagem dos mesmos, várias vezes, sem perder a qualidade. Todas as peças metálicas recebem pré-
tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber à pintura. 
Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa.

88.926.001/0001-02 PROJECTO 
MOVEIS E 
DECORACOES 
LTDA - EPP

Sim Sim 3 R$ 1.221,0000 R$ 3.663,0000

Marca: PontoCom Móveis
Fabricante: PontoCom Móveis para Escritórios
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário médio com 2 portas de abrir - acabamento total em 
melaminico argila. Medidas: 50 cm prof x 0,80 cm x largura x 1,20 metros altura

12.854.142/0001-03 JOSEMIR 
ANDRADE 
GOMES 
00768768535

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

Marca: ami
Fabricante: P
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Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: : 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.

08.252.640/0001-09 VIVARE 
INDUSTRIA E 
COMERCIO 
DE MOVEIS 
LTDA - EPP

Sim Sim 3 R$ 2.500,0000 R$ 7.500,0000

Marca: Vivare
Fabricante: Vivare
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 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. Todas as peças metálicas 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. A estrutura da base deve ser de tubos 
quadrados / retangulares metálicos. Base com sapatas niveladoras. 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. Demais especificações e prazos são cfe. edital.

07.651.450/0001-93 DIVIWORLD 
COMERCIO 
DE FORROS E 
DIVISORIAS 
EIRELI

Sim Não 3 R$ 6.240,0000 R$ 18.720,0000

Marca: DIVICENTER
Fabricante: DIVICENTER
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 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. O prazo 
de validade da proposta é de 60(sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. Declaramos que 
estamos de pleno acordo com o edital e anexos.

14.338.825/0001-25 O A POMPEO 
LICITACOES - 
EPP

Sim Sim 3 R$ 10.000,0000 R$ 30.000,0000

Marca: ISQ MOVEIS
Fabricante: ISQ MOVEIS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: 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.

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro

R$ 6.000,0000 12.854.142/0001-03 18/06/2014 10:15:53:410

R$ 3.663,0000 88.926.001/0001-02 18/06/2014 10:15:53:410

R$ 7.500,0000 08.252.640/0001-09 18/06/2014 10:15:53:417

R$ 18.720,0000 07.651.450/0001-93 18/06/2014 10:15:53:420
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R$ 30.000,0000 14.338.825/0001-25 18/06/2014 10:15:53:423

R$ 3.600,0000 14.338.825/0001-25 18/06/2014 10:25:08:163

R$ 3.500,0000 88.926.001/0001-02 18/06/2014 10:49:20:360

R$ 3.500,0000 12.854.142/0001-03 18/06/2014 10:51:48:620

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item 

Evento Data Observações

Proposta 
desclassif. pelo 
pregoeiro

18/06/2014 
10:22:33

Desclassificação da proposta de R$ 2.764,5000. Valores abaixo do valor de mercado. Favor 
de rever sua proposta e descrições do item no termo de referência.

Aberto
18/06/2014 
10:22:44

Item aberto.

Iminência de 
Encerramento

18/06/2014 
11:09:08

Batida iminente. Data/hora iminência: 18/06/2014 11:24:08.

Encerrado
18/06/2014 
11:47:47 Item encerrado

Recusa
18/06/2014 
15:07:46

Recusa da proposta. Fornecedor: JOSEMIR ANDRADE GOMES 00768768535, CNPJ/CPF: 
12.854.142/0001-03, pelo melhor lance de R$ 3.500,0000. Motivo: Fornecedor não atendeu 
item 8.1.2. do edital. Ressalto que o fornecedor foi solicitado várias vezes pelo CHAT e não 
respondeu até às 15:03 horas, portanto o tempo para envio dos documentos via anexo, ou 
via e-mail compras@caurs.gov.br expirou.

Aceite
18/06/2014 
16:50:09

Aceite individual da proposta. Fornecedor: PROJECTO MOVEIS E DECORACOES LTDA - EPP, 
CNPJ/CPF: 88.926.001/0001-02, pelo melhor lance de R$ 3.500,0000 e com valor negociado 
a R$ 3.499,9900. Motivo: Valor negociado com fornecedor, valor da proposta.

Negociação de 
valor

20/06/2014 
11:21:12

Alteração na negociação do valor. Fornecedor: PROJECTO MOVEIS E DECORACOES LTDA - 
EPP, CNPJ/CPF: 88.926.001/0001-02, pelo melhor lance de R$ 3.500,0000 e com valor 
negociado a R$ 3.499,9800. Motivo: Valor negociado com fornecedor, valor da proposta.

Habilitado 20/06/2014 
11:38:38

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PROJECTO MOVEIS E DECORACOES LTDA - 
EPP - CNPJ/CPF: 88.926.001/0001-02

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

Item: 3 - GRUPO 1 - 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

88.926.001/0001-02 PROJECTO 
MOVEIS E 
DECORACOES 
LTDA - EPP

Sim Sim 7 R$ 622,0000 R$ 4.354,0000

Marca: PontoCom Móveis
Fabricante: PontoCom Móveis para Escritórios
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário baixo com 1 porta de abrir - acabamento total em 
melaminico argila. Medidas: 50 cm prof x 0,40 cm x largura x 0,74 cm altura

* 01.927.184/0001-00 USE MOVEIS 
PARA 
ESCRITORIO 
LTDA

Não Não 7 R$ 636,5000 R$ 4.455,5000

Marca: USE MOVEIS
Fabricante: USE MOVEIS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário 1 porta e 01 prateleira, 400x500x750 mm Tampo e 01 
prateleira regulável em madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de espessura, revestida em laminado 
melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Borda frontal e posterior com acabamento em 
fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo holt-melt, com raio mínimo de 2,5 mm 
em todo seu perímetro. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1,5 mm de espessura, colada 
a quente pelo sistema tipo holt-melt, em todo seu perímetro. Estrutura, fundo, base inferior e laterais em 
madeira MDP (aglomerado) de 18 mm de espessura revestida em laminado melamínico de baixa pressão 
texturizado em ambas as faces. Laterais com regulagens para prateleiras a cada 32 mm através de 04 pinos 
metálicos nas laterais do armário oferecendo perfeito travamento. Acabamento das bordas em fita de PVC de 1 
mm de espessura, sendo o acabamento da borda frontal da prateleira em fita de PVC de 3 mm de espessura 
com raio mínimo de 2,5 mm, coladas a quente pelo sistema tipo holt-melt, em todo seu perímetro. Rodapé 
com sapatas reguladoras de nível encaixada e fixada na base através de parafuso permitindo a regulagem da 
mesma tanto na parte interna como externa do armário. 01 porta de abrir com giro de 110º com 02 
dobradiças. Em madeira MDP (aglomerado) de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de 
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baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, 
colada a quente pelo sistema tipo holt-melt, com raio mínimo de 2,5 mm em todo seu perímetro. Fechadura 
com travamento simultâneo superior e inferior tipo cremona. Puxadores do tipo Zamak niquelado redondo com 
forma côncava com aproximadamente 110 mm de comprimento. As laterais, fundo, superfície e base inferior 
são ligados entre si pelo sistema mini-fix e cavilhas, possibilitando a montagem e desmontagem dos mesmos, 
várias vezes, sem perder a qualidade. Todas as peças metálicas recebem pré-tratamento de desengraxamento, 
decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber à pintura. Pintura epóxi-pó aplicada pelo 
processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa.

12.854.142/0001-03 JOSEMIR 
ANDRADE 
GOMES 
00768768535

Sim Sim 7 R$ 1.000,0000 R$ 7.000,0000

Marca: A
Fabricante: pp
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 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.

07.651.450/0001-93 DIVIWORLD 
COMERCIO 
DE FORROS E 
DIVISORIAS 
EIRELI

Sim Não 7 R$ 1.940,0000 R$ 13.580,0000

Marca: DIVICENTER
Fabricante: DIVICENTER
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 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. O prazo 
de validade da proposta é de 60(sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. Declaramos que 
estamos de pleno acordo com o edital e anexos.

08.252.640/0001-09 VIVARE 
INDUSTRIA E 
COMERCIO 
DE MOVEIS 
LTDA - EPP

Sim Sim 7 R$ 2.450,0000 R$ 17.150,0000

Marca: Vivare
Fabricante: Vivare
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 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. Todas as peças metálicas 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. A estrutura da base deve ser de tubos 
quadrados / retangulares metálicos. Base com sapatas niveladoras. 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. Demais especificações e prazos são cfe. edital.

14.338.825/0001-25 O A POMPEO 
LICITACOES - 
EPP

Sim Sim 7 R$ 10.000,0000 R$ 70.000,0000

Marca: ISQ MOVEIS
Fabricante: ISQ MOVEIS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: 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 
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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.

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro

R$ 4.354,0000 88.926.001/0001-02 18/06/2014 10:15:53:423

R$ 13.580,0000 07.651.450/0001-93 18/06/2014 10:15:53:430

R$ 7.000,0000 12.854.142/0001-03 18/06/2014 10:15:53:430

R$ 70.000,0000 14.338.825/0001-25 18/06/2014 10:15:53:433

R$ 17.150,0000 08.252.640/0001-09 18/06/2014 10:15:53:433

R$ 4.300,0000 14.338.825/0001-25 18/06/2014 10:25:19:420

R$ 4.200,0000 88.926.001/0001-02 18/06/2014 10:50:10:580

R$ 4.200,0000 12.854.142/0001-03 18/06/2014 10:52:00:140

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item 

Evento Data Observações

Proposta 
desclassif. pelo 
pregoeiro

18/06/2014 
10:22:33

Desclassificação da proposta de R$ 4.455,5000. Valores abaixo do valor de mercado. Favor 
de rever sua proposta e descrições do item no termo de referência.

Aberto 18/06/2014 
10:22:44

Item aberto.

Iminência de 
Encerramento

18/06/2014 
11:09:08

Batida iminente. Data/hora iminência: 18/06/2014 11:24:08.

Encerrado
18/06/2014 
11:47:47

Item encerrado

Recusa
18/06/2014 
15:07:46

Recusa da proposta. Fornecedor: JOSEMIR ANDRADE GOMES 00768768535, CNPJ/CPF: 
12.854.142/0001-03, pelo melhor lance de R$ 4.200,0000. Motivo: Fornecedor não atendeu 
item 8.1.2. do edital. Ressalto que o fornecedor foi solicitado várias vezes pelo CHAT e não 
respondeu até às 15:03 horas, portanto o tempo para envio dos documentos via anexo, ou 
via e-mail compras@caurs.gov.br expirou.

Aceite
18/06/2014 
16:50:09

Aceite individual da proposta. Fornecedor: PROJECTO MOVEIS E DECORACOES LTDA - EPP, 
CNPJ/CPF: 88.926.001/0001-02, pelo melhor lance de R$ 4.200,0000.

Habilitado 20/06/2014 
11:38:38

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PROJECTO MOVEIS E DECORACOES LTDA - 
EPP - CNPJ/CPF: 88.926.001/0001-02

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

Item: 4 - GRUPO 1 - 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

88.926.001/0001-02 PROJECTO 
MOVEIS E 
DECORACOES 
LTDA - EPP

Sim Sim 1 R$ 727,0000 R$ 727,0000

Marca: PontoCom Móveis
Fabricante: PontoCom Móveis para Escritórios
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário baixo com 2 portas de abrir - acabamento total em 
melaminico argila. Medidas: 50 cm prof x 0,80 cm x largura x 0,74 cm altura

* 01.927.184/0001-00 USE MOVEIS 
PARA 
ESCRITORIO 
LTDA

Não Não 1 R$ 731,5000 R$ 731,5000

Marca: USE MOVEIS
Fabricante: USE MOVEIS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário 2 portas e 01 prateleira, 800x500x750 mm Tampo e 01 
prateleira regulável em madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de espessura, revestida em laminado 
melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Borda frontal e posterior com acabamento em 

Página 10 de 23COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

20/06/2014https://www.comprasnet.gov.br/pregao/pregoeiro/ata/ata3.asp?co_uasg=926285&num...



fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo holt-melt, com raio mínimo de 2,5 mm 
em todo seu perímetro. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1,5 mm de espessura, colada 
a quente pelo sistema tipo holt-melt, em todo seu perímetro. Estrutura, fundo, base inferior e laterais em 
madeira MDP (aglomerado) de 18 mm de espessura revestida em laminado melamínico de baixa pressão 
texturizado em ambas as faces. Laterais com regulagens para prateleiras a cada 32 mm através de 04 pinos 
metálicos nas laterais do armário oferecendo perfeito travamento. Acabamento das bordas em fita de PVC de 1 
mm de espessura, sendo o acabamento da borda frontal da prateleira em fita de PVC de 3 mm de espessura 
com raio mínimo de 2,5 mm, coladas a quente pelo sistema tipo holt-melt, em todo seu perímetro. Rodapé 
com sapatas reguladoras de nível encaixada e fixada na base através de parafuso permitindo a regulagem da 
mesma tanto na parte interna como externa do armário. 02 portas de abrir com giro de 110º (02 dobradiças 
em cada porta). Em madeira MDP (aglomerado) de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico 
de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas com acabamento em fita de PVC de 3 mm de 
espessura, colada a quente pelo sistema tipo holt-melt, com raio mínimo de 2,5 mm em todo seu perímetro. 
Fechadura com travamento simultâneo superior e inferior tipo cremona. Puxadores do tipo Zamak niquelado 
redondo com forma côncava com aproximadamente 110 mm de comprimento. As laterais, fundo, superfície e 
base inferior são ligados entre si pelo sistema mini-fix e cavilhas, possibilitando a montagem e desmontagem 
dos mesmos, várias vezes, sem perder a qualidade. Todas as peças metálicas recebem pré-tratamento de 
desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber à pintura. Pintura epóxi-pó 
aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa.

08.252.640/0001-09 VIVARE 
INDUSTRIA E 
COMERCIO 
DE MOVEIS 
LTDA - EPP

Sim Sim 1 R$ 2.170,0000 R$ 2.170,0000

Marca: Vivare
Fabricante: Vivare
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 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. Todas as peças metálicas 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. A estrutura da base deve ser de tubos 
quadrados / retangulares metálicos. Base com sapatas niveladoras. 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. Demais especificações e prazos são cfe. edital.

07.651.450/0001-93 DIVIWORLD 
COMERCIO 
DE FORROS E 
DIVISORIAS 
EIRELI

Sim Não 1 R$ 3.848,0000 R$ 3.848,0000

Marca: DIVICENTER
Fabricante: DIVICENTER
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 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. O prazo 
de validade da proposta é de 60(sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. Declaramos que 
estamos de pleno acordo com o edital e anexos.

12.854.142/0001-03 JOSEMIR 
ANDRADE 
GOMES 
00768768535

Sim Sim 1 R$ 4.000,0000 R$ 4.000,0000

Marca: ami
Fabricante: pp
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 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.
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14.338.825/0001-25 O A POMPEO 
LICITACOES - 
EPP

Sim Sim 1 R$ 10.000,0000 R$ 10.000,0000

Marca: ISQ MOVEIS
Fabricante: ISQ MOVEIS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: 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.

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro

R$ 727,0000 88.926.001/0001-02 18/06/2014 10:15:53:437

R$ 4.000,0000 12.854.142/0001-03 18/06/2014 10:15:53:440

R$ 3.848,0000 07.651.450/0001-93 18/06/2014 10:15:53:440

R$ 2.170,0000 08.252.640/0001-09 18/06/2014 10:15:53:440

R$ 10.000,0000 14.338.825/0001-25 18/06/2014 10:15:53:443

R$ 720,0000 14.338.825/0001-25 18/06/2014 10:25:29:957

R$ 720,0000 12.854.142/0001-03 18/06/2014 10:52:12:573

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item 

Evento Data Observações

Proposta 
desclassif. pelo 
pregoeiro

18/06/2014 
10:22:33

Desclassificação da proposta de R$ 731,5000. Valores abaixo do valor de mercado. Favor de 
rever sua proposta e descrições do item no termo de referência.

Aberto 18/06/2014 
10:22:44

Item aberto.

Iminência de 
Encerramento

18/06/2014 
11:09:08 Batida iminente. Data/hora iminência: 18/06/2014 11:24:08.

Encerrado
18/06/2014 
11:47:47

Item encerrado

Recusa 18/06/2014 
15:07:46

Recusa da proposta. Fornecedor: JOSEMIR ANDRADE GOMES 00768768535, CNPJ/CPF: 
12.854.142/0001-03, pelo melhor lance de R$ 720,0000. Motivo: Fornecedor não atendeu 
item 8.1.2. do edital. Ressalto que o fornecedor foi solicitado várias vezes pelo CHAT e não 
respondeu até às 15:03 horas, portanto o tempo para envio dos documentos via anexo, ou 
via e-mail compras@caurs.gov.br expirou.

Aceite
18/06/2014 
16:50:09

Aceite individual da proposta. Fornecedor: PROJECTO MOVEIS E DECORACOES LTDA - EPP, 
CNPJ/CPF: 88.926.001/0001-02, pelo melhor lance de R$ 727,0000 e com valor negociado a 
R$ 649,3200. Motivo: Valor negociado com fornecedor, valor da proposta.

Negociação de 
valor

20/06/2014 
11:21:12

Alteração na negociação do valor. Fornecedor: PROJECTO MOVEIS E DECORACOES LTDA - 
EPP, CNPJ/CPF: 88.926.001/0001-02, pelo melhor lance de R$ 727,0000 e com valor 
negociado a R$ 714,3400. Motivo: Valor negociado com fornecedor, valor da proposta.

Habilitado
20/06/2014 
11:38:38

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PROJECTO MOVEIS E DECORACOES LTDA - 
EPP - CNPJ/CPF: 88.926.001/0001-02

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

Item: 5 - GRUPO 1 - 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

* 01.927.184/0001-00 USE MOVEIS 
PARA 
ESCRITORIO 
LTDA

Não Não 1 R$ 1.292,0000 R$ 1.292,0000
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Marca: USE MOVEIS
Fabricante: USE MOVEIS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário 2 portas e 03 prateleiras, 800x500x1600 mm Tampo em 
madeira MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em 
ambas as faces. Borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a 
quente pelo sistema tipo holt-melt, com raio mínimo de 2,5 mm em todo seu perímetro. Bordas transversais 
com acabamento em fita de PVC de 1,5 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo holt-melt, em 
todo seu perímetro. Estrutura, fundo em madeira MDP de 18 mm de espessura revestida em laminado 
melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Laterais, base inferior em madeira MDP de 18 
mm e 03 prateleiras em madeira MDP de 25 mm de espessura revestida em laminado melamínico de baixa 
pressão texturizado em ambas as faces. Laterais com regulagens para prateleiras através de 04 pinos 
metálicos nas laterais do armário oferecendo perfeito travamento. Acabamento das bordas em fita de PVC de 1 
mm de espessura, sendo o acabamento das bordas frontais das prateleiras em fita de PVC de 3 mm de 
espessura com raio mínimo de 2,5 mm, coladas a quente pelo sistema tipo holt-melt, em todo seu perímetro. 
Rodapé com sapatas reguladoras de nível encaixada e fixada na base através de parafuso permitindo a 
regulagem da mesma tanto na parte interna como externa do armário. 02 portas de abrir com giro de 110º 
(03 dobradiças em cada porta). Em madeira MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico 
de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas com acabamento em fita de PVC de 3 mm de 
espessura, colada a quente pelo sistema tipo holt-melt, com raio mínimo de 2,5 mm em todo seu perímetro. 
Fechadura com travamento simultâneo superior e inferior tipo cremona. Puxadores do tipo Zamak niquelado 
redondo com forma côncava com aproximadamente 110 mm de comprimento. As laterais, fundo, tampo e base 
inferior são ligados entre si pelo sistema mini-fix e cavilhas, possibilitando a montagem e desmontagem dos 
mesmos, várias vezes, sem perder a qualidade. Todas as peças metálicas recebem pré-tratamento de 
desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber à pintura. Pintura epóxi-pó 
aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa.

88.926.001/0001-02 PROJECTO 
MOVEIS E 
DECORACOES 
LTDA - EPP

Sim Sim 1 R$ 1.398,0000 R$ 1.398,0000

Marca: PontoCom Móveis
Fabricante: PontoCom Móveis para Escritórios
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário alto com 2 portas de abrir - acabamento total em 
melaminico argila. Medidas: 50 cm prof x 0,80 cm x largura x 1,60 metros altura

08.252.640/0001-09 VIVARE 
INDUSTRIA E 
COMERCIO 
DE MOVEIS 
LTDA - EPP

Sim Sim 1 R$ 2.060,0000 R$ 2.060,0000

Marca: Vivare
Fabricante: Vivare
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 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. Todas as peças metálicas 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. A estrutura da base deve ser de tubos 
quadrados / retangulares metálicos. Base com sapatas niveladoras. 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. Demais especificações e prazos são cfe. edital.

12.854.142/0001-03 JOSEMIR 
ANDRADE 
GOMES 
00768768535

Sim Sim 1 R$ 4.000,0000 R$ 4.000,0000

Marca: ami
Fabricante: P
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 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.

07.651.450/0001-93 DIVIWORLD 
COMERCIO 
DE FORROS E 
DIVISORIAS 
EIRELI

Sim Não 1 R$ 8.320,0000 R$ 8.320,0000
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Marca: DIVICENTER
Fabricante: DIVICENTER
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 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. O prazo 
de validade da proposta é de 60(sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. Declaramos que 
estamos de pleno acordo com o edital e anexos.

14.338.825/0001-25 O A POMPEO 
LICITACOES - 
EPP

Sim Sim 1 R$ 10.000,0000 R$ 10.000,0000

Marca: ISQ MOVEIS
Fabricante: ISQ MOVEIS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: 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.

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro

R$ 1.398,0000 88.926.001/0001-02 18/06/2014 10:15:53:447

R$ 4.000,0000 12.854.142/0001-03 18/06/2014 10:15:53:450

R$ 2.060,0000 08.252.640/0001-09 18/06/2014 10:15:53:450

R$ 8.320,0000 07.651.450/0001-93 18/06/2014 10:15:53:453

R$ 10.000,0000 14.338.825/0001-25 18/06/2014 10:15:53:457

R$ 1.390,0000 14.338.825/0001-25 18/06/2014 10:25:44:640

R$ 1.390,3000 12.854.142/0001-03 18/06/2014 10:52:37:573

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item 

Evento Data Observações

Proposta 
desclassif. pelo 
pregoeiro

18/06/2014 
10:22:33

Desclassificação da proposta de R$ 1.292,0000. Valores abaixo do valor de mercado. Favor 
de rever sua proposta e descrições do item no termo de referência.

Aberto
18/06/2014 
10:22:44

Item aberto.

Iminência de 
Encerramento

18/06/2014 
11:09:08

Batida iminente. Data/hora iminência: 18/06/2014 11:24:08.

Encerrado
18/06/2014 
11:47:47 Item encerrado

Recusa
18/06/2014 
15:07:46

Recusa da proposta. Fornecedor: JOSEMIR ANDRADE GOMES 00768768535, CNPJ/CPF: 
12.854.142/0001-03, pelo melhor lance de R$ 1.390,3000. Motivo: Fornecedor não atendeu 
item 8.1.2. do edital. Ressalto que o fornecedor foi solicitado várias vezes pelo CHAT e não 
respondeu até às 15:03 horas, portanto o tempo para envio dos documentos via anexo, ou 
via e-mail compras@caurs.gov.br expirou.

Aceite 18/06/2014 
16:50:09

Aceite individual da proposta. Fornecedor: PROJECTO MOVEIS E DECORACOES LTDA - EPP, 
CNPJ/CPF: 88.926.001/0001-02, pelo melhor lance de R$ 1.398,0000 e com valor negociado 
a R$ 1.333,0000. Motivo: Valor negociado com fornecedor, valor da proposta.

Habilitado 20/06/2014 
11:38:38

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PROJECTO MOVEIS E DECORACOES LTDA - 
EPP - CNPJ/CPF: 88.926.001/0001-02

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

Item: 6 - GRUPO 1 - ARMÁRIO
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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

* 01.927.184/0001-00 USE MOVEIS 
PARA 
ESCRITORIO 
LTDA

Não Não 1 R$ 2.059,6000 R$ 2.059,6000

Marca: USE MOVEIS
Fabricante: USE MOVEIS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário 6 portas e 01 prateleira, 2400x500x750 mm/ 110º 
Superfície em madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa 
pressão texturizado em ambas as faces. Borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de 
espessura, colada a quente pelo sistema tipo holt-melt, com raio mínimo de 2,5 mm em todo seu perímetro. 
Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1,5 mm de espessura, colada a quente pelo sistema 
tipo holt-melt em todo seu perímetro. Estrutura, fundo em madeira MDP (aglomerado) de 18 mm de espessura 
revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Laterais, base inferior e 
01 prateleira regulável em madeira MDP (aglomerado) de 18 mm de espessura (mínimo), revestida em 
laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Laterais com regulagens para 
prateleiras a cada 32 mm através de 04 pinos metálicos nas laterais do armário e 04 encaixes plásticos na face 
inferior das prateleiras, oferecendo perfeito travamento. Acabamento das bordas em fita de PVC de 1 mm de 
espessura, sendo o acabamento das bordas frontais das laterais e das prateleiras em fita de PVC de 3 mm de 
espessura com raio mínimo de 2,5 mm, coladas a quente pelo sistema tipo holt-melt em todo seu perímetro. 
Rodapé com sapatas reguladoras de nível encaixada e fixada na base através de parafuso permitindo a 
regulagem da mesma tanto na parte interna como externa do armário. 06 portas de abrir com giro mínimo de 
110º (02 dobradiças em cada porta). Em madeira MDP (aglomerado) de 18 mm de espessura, revestida em 
laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas com acabamento em fita de 
PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo holt-melt, com raio mínimo de 2,5 mm em todo 
seu perímetro. As laterais, fundo, superfície e base inferior são ligados entre si pelo sistema mini-fix e cavilhas, 
possibilitando a montagem e desmontagem dos mesmos, várias vezes, sem perder a qualidade. Todas as 
peças metálicas recebem pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a 
superfície para receber à pintura. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com 
polimerização em estufa.

88.926.001/0001-02 PROJECTO 
MOVEIS E 
DECORACOES 
LTDA - EPP

Sim Sim 1 R$ 2.297,0000 R$ 2.297,0000

Marca: PontoCom Móveis
Fabricante: PontoCom Móveis para Escritórios
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário baixo com 6 portas de abrir - acabamento total em 
melaminico argila. Medidas: 50 cm prof x 2,40 metros x largura x 0,74 cm altura

12.854.142/0001-03 JOSEMIR 
ANDRADE 
GOMES 
00768768535

Sim Sim 1 R$ 4.000,0000 R$ 4.000,0000

Marca: ami
Fabricante: pp
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 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.

08.252.640/0001-09 VIVARE 
INDUSTRIA E 
COMERCIO 
DE MOVEIS 
LTDA - EPP

Sim Sim 1 R$ 4.700,0000 R$ 4.700,0000

Marca: Vivare
Fabricante: Vivare
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 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. Todas as peças metálicas com tratamento anti ferrugem / oxidação 
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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. A estrutura da base deve ser de tubos 
quadrados / retangulares metálicos. Base com sapatas niveladoras. 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. Demais especificações e prazos são cfe. edital.

14.338.825/0001-25 O A POMPEO 
LICITACOES - 
EPP

Sim Sim 1 R$ 10.000,0000 R$ 10.000,0000

Marca: ISQ MOVEIS
Fabricante: ISQ MOVEIS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: 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.

07.651.450/0001-93 DIVIWORLD 
COMERCIO 
DE FORROS E 
DIVISORIAS 
EIRELI

Sim Não 1 R$ 11.544,0000 R$ 11.544,0000

Marca: DIVICENTER
Fabricante: DIVICENTER
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 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. O prazo 
de validade da proposta é de 60(sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. Declaramos que 
estamos de pleno acordo com o edital e anexos.

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro

R$ 2.297,0000 88.926.001/0001-02 18/06/2014 10:15:53:463

R$ 4.700,0000 08.252.640/0001-09 18/06/2014 10:15:53:467

R$ 4.000,0000 12.854.142/0001-03 18/06/2014 10:15:53:467

R$ 10.000,0000 14.338.825/0001-25 18/06/2014 10:15:53:470

R$ 11.544,0000 07.651.450/0001-93 18/06/2014 10:15:53:473

R$ 2.900,0000 14.338.825/0001-25 18/06/2014 10:25:54:510

R$ 2.290,0000 14.338.825/0001-25 18/06/2014 10:26:16:310

R$ 2.200,0000 88.926.001/0001-02 18/06/2014 10:50:33:533

R$ 2.200,0000 12.854.142/0001-03 18/06/2014 10:53:02:800

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item 

Evento Data Observações

Proposta 
desclassif. pelo 
pregoeiro

18/06/2014 
10:22:33

Desclassificação da proposta de R$ 2.059,6000. Valores abaixo do valor de mercado. Favor 
de rever sua proposta e descrições do item no termo de referência.

Aberto
18/06/2014 
10:22:44

Item aberto.

Iminência de 
Encerramento

18/06/2014 
11:09:08

Batida iminente. Data/hora iminência: 18/06/2014 11:24:08.

Encerrado 18/06/2014 
11:47:47

Item encerrado

Recusa 18/06/2014 
15:07:46

Recusa da proposta. Fornecedor: JOSEMIR ANDRADE GOMES 00768768535, CNPJ/CPF: 
12.854.142/0001-03, pelo melhor lance de R$ 2.200,0000. Motivo: Fornecedor não atendeu 
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item 8.1.2. do edital. Ressalto que o fornecedor foi solicitado várias vezes pelo CHAT e não 
respondeu até às 15:03 horas, portanto o tempo para envio dos documentos via anexo, ou 
via e-mail compras@caurs.gov.br expirou.

Aceite
18/06/2014 
16:50:09

Aceite individual da proposta. Fornecedor: PROJECTO MOVEIS E DECORACOES LTDA - EPP, 
CNPJ/CPF: 88.926.001/0001-02, pelo melhor lance de R$ 2.200,0000.

Habilitado 20/06/2014 
11:38:38

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PROJECTO MOVEIS E DECORACOES LTDA - 
EPP - CNPJ/CPF: 88.926.001/0001-02

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

Item: 7 - GRUPO 1 - BIOMBO

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

88.926.001/0001-02 PROJECTO 
MOVEIS E 
DECORACOES 
LTDA - EPP

Sim Sim 4 R$ 354,0000 R$ 1.416,0000

Marca: PontoCom Móveis
Fabricante: PontoCom Móveis para Escritórios
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Biombo retangular revestido em tecido medindo 1,40 metros 
largura x 0,60 cm altura

* 01.927.184/0001-00 USE MOVEIS 
PARA 
ESCRITORIO 
LTDA

Não Não 4 R$ 455,9000 R$ 1.823,6000

Marca: USE MOVEIS
Fabricante: USE MOVEIS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Biombo forrado com tecido, 1400Lx600Ax18E mm Em madeira 
MDP (aglomerado) de 18 mm de espessura, revestida em tecido em ambas as faces. Fixado a superfície da 
mesa (face inferior) através de 02 mãos francesas fabricadas em chapa de aço de 3 mm de espessura 
(mínimo) Todas as peças metálicas recebem pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, 
preparando a superfície para receber à pintura. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição 
eletrostática com polimerização em estufa.

08.252.640/0001-09 VIVARE 
INDUSTRIA E 
COMERCIO 
DE MOVEIS 
LTDA - EPP

Sim Sim 4 R$ 1.800,0000 R$ 7.200,0000

Marca: Vivare
Fabricante: Vivare
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 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. Este item deve ser adaptado às mesas existente, 
conforme especificação do item 1.2 do termo de referência, podendo sofrer cortes nas estruturas metálicas das 
mesas. Demais especificações e prazos são cfe. edital.

12.854.142/0001-03 JOSEMIR 
ANDRADE 
GOMES 
00768768535

Sim Sim 4 R$ 4.000,0000 R$ 16.000,0000

Marca: A
Fabricante: pp
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 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.

14.338.825/0001-25 O A POMPEO 
LICITACOES - 
EPP

Sim Sim 4 R$ 10.000,0000 R$ 40.000,0000

Marca: ISQ MOVEIS
Fabricante: ISQ MOVEIS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: 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 
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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.

07.651.450/0001-93 DIVIWORLD 
COMERCIO 
DE FORROS E 
DIVISORIAS 
EIRELI

Sim Não 4 R$ 17.108,0000 R$ 68.432,0000

Marca: DIVICENTER
Fabricante: DIVICENTER
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 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 O prazo de validade da proposta é de 60(sessenta) 
dias, a contar da data de sua apresentação. Declaramos que estamos de pleno acordo com o edital e anexos.

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro

R$ 1.416,0000 88.926.001/0001-02 18/06/2014 10:15:53:473

R$ 7.200,0000 08.252.640/0001-09 18/06/2014 10:15:53:480

R$ 16.000,0000 12.854.142/0001-03 18/06/2014 10:15:53:483

R$ 40.000,0000 14.338.825/0001-25 18/06/2014 10:15:53:487

R$ 68.432,0000 07.651.450/0001-93 18/06/2014 10:15:53:490

R$ 1.410,0000 14.338.825/0001-25 18/06/2014 10:26:28:193

R$ 1.410,0000 12.854.142/0001-03 18/06/2014 10:53:31:023

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item 

Evento Data Observações

Proposta 
desclassif. pelo 
pregoeiro

18/06/2014 
10:22:33

Desclassificação da proposta de R$ 1.823,6000. Valores abaixo do valor de mercado. Favor 
de rever sua proposta e descrições do item no termo de referência.

Aberto
18/06/2014 
10:22:44

Item aberto.

Iminência de 
Encerramento

18/06/2014 
11:09:08

Batida iminente. Data/hora iminência: 18/06/2014 11:24:08.

Encerrado
18/06/2014 
11:47:47 Item encerrado

Recusa
18/06/2014 
15:07:46

Recusa da proposta. Fornecedor: JOSEMIR ANDRADE GOMES 00768768535, CNPJ/CPF: 
12.854.142/0001-03, pelo melhor lance de R$ 1.410,0000. Motivo: Fornecedor não atendeu 
item 8.1.2. do edital. Ressalto que o fornecedor foi solicitado várias vezes pelo CHAT e não 
respondeu até às 15:03 horas, portanto o tempo para envio dos documentos via anexo, ou 
via e-mail compras@caurs.gov.br expirou.

Aceite
18/06/2014 
16:50:09

Aceite individual da proposta. Fornecedor: PROJECTO MOVEIS E DECORACOES LTDA - EPP, 
CNPJ/CPF: 88.926.001/0001-02, pelo melhor lance de R$ 1.416,0000.

Habilitado
20/06/2014 
11:38:38

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PROJECTO MOVEIS E DECORACOES LTDA - 
EPP - CNPJ/CPF: 88.926.001/0001-02

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

Item: 8 - 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

* 01.927.184/0001-00 USE MOVEIS 
PARA 
ESCRITORIO 
LTDA

Não Não 1 R$ 453,9600 R$ 453,9600

Marca: USE MOVEIS
Fabricante: USE MOVEIS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de apoio com 04 pés, 1100x500x750 mm Superfície 
sobreposta à estrutura. Em madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de espessura, revestida em laminado 
melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Borda longitudinal com acabamento em Fita de 
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PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio mínimo de 2,5 mm, em todo seu 
perímetro. Fixada às estruturas laterais tubulares da mesa através de parafusos de aço e buchas metálicas. 04 
estruturas laterais verticais tubulares de 04” (101,60 mm) de diâmetro, em chapa de aço #14 (1,90 mm) de 
espessura. As estruturas devem se interligar por meio de travessas em tubo retangular 60x40 em chapa de 
aço #16 (1,50 mm) de espessura, fixadas através de parafusos. Colocação de rebites de repuxo de aço para 
adaptação de reguladores de nível. Todas as peças metálicas devem receber pré-tratamento de 
desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber a pintura. Pintura epóxi-pó 
aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa.

88.926.001/0001-02 PROJECTO 
MOVEIS E 
DECORACOES 
LTDA - EPP

Sim Sim 1 R$ 657,0000 R$ 657,0000

Marca: PontoCom Móveis
Fabricante: PontoCom Móveis para Escritórios
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de apoio avulsa, com 4 pés metálicos revestida em 
melaminico argila. Medidas: 0,50 cm prof x 1,00 metro largura x 0,74 cm altura

08.252.640/0001-09 VIVARE 
INDUSTRIA E 
COMERCIO 
DE MOVEIS 
LTDA - EPP

Sim Sim 1 R$ 1.760,0000 R$ 1.760,0000

Marca: Vivare
Fabricante: Vivare
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa 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. Demais especificações e prazos são 
cfe. edital.

12.854.142/0001-03 JOSEMIR 
ANDRADE 
GOMES 
00768768535

Sim Sim 1 R$ 4.000,0000 R$ 4.000,0000

Marca: A
Fabricante: pp
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: : 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.

07.651.450/0001-93 DIVIWORLD 
COMERCIO 
DE FORROS E 
DIVISORIAS 
EIRELI

Sim Não 1 R$ 4.810,0000 R$ 4.810,0000

Marca: DIVICENTER
Fabricante: DIVICENTER
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 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. O prazo de validade da 
proposta é de 60(sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. Declaramos que estamos de pleno 
acordo com o edital e anexos.

14.338.825/0001-25 O A POMPEO 
LICITACOES - 
EPP

Sim Sim 1 R$ 10.000,0000 R$ 10.000,0000

Marca: ISQ MOVEIS
Fabricante: ISQ MOVEIS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: MESA ESCRITÓRIO, de apoio, com 04 (quatro) pés, 
produzida em MDP de alta resistência, revestidas em ambas as faces em laminado melamínico BP (baixa 
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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.

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro

R$ 657,0000 88.926.001/0001-02 18/06/2014 10:15:53:497

R$ 1.760,0000 08.252.640/0001-09 18/06/2014 10:15:53:500

R$ 4.000,0000 12.854.142/0001-03 18/06/2014 10:15:53:503

R$ 10.000,0000 14.338.825/0001-25 18/06/2014 10:15:53:510

R$ 4.810,0000 07.651.450/0001-93 18/06/2014 10:15:53:510

R$ 640,0000 14.338.825/0001-25 18/06/2014 10:26:38:960

R$ 600,0000 12.854.142/0001-03 18/06/2014 11:03:27:500

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item 

Evento Data Observações

Proposta 
desclassif. pelo 
pregoeiro

18/06/2014 
10:22:33

Desclassificação da proposta de R$ 453,9600. Valores abaixo do valor de mercado. Favor de 
rever sua proposta e descrições do item no termo de referência.

Aberto
18/06/2014 
10:22:44 Item aberto.

Iminência de 
Encerramento

18/06/2014 
11:09:08

Batida iminente. Data/hora iminência: 18/06/2014 11:24:08.

Encerrado
18/06/2014 
11:47:47

Item encerrado

Recusa
18/06/2014 
15:07:46

Recusa da proposta. Fornecedor: JOSEMIR ANDRADE GOMES 00768768535, CNPJ/CPF: 
12.854.142/0001-03, pelo melhor lance de R$ 600,0000. Motivo: Fornecedor não atendeu 
item 8.1.2. do edital. Ressalto que o fornecedor foi solicitado várias vezes pelo CHAT e não 
respondeu até às 15:03 horas, portanto o tempo para envio dos documentos via anexo, ou 
via e-mail compras@caurs.gov.br expirou.

Aceite 18/06/2014 
16:50:09

Aceite individual da proposta. Fornecedor: PROJECTO MOVEIS E DECORACOES LTDA - EPP, 
CNPJ/CPF: 88.926.001/0001-02, pelo melhor lance de R$ 657,0000.

Habilitado
20/06/2014 
11:38:38

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PROJECTO MOVEIS E DECORACOES LTDA - 
EPP - CNPJ/CPF: 88.926.001/0001-02

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

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

* 01.927.184/0001-00 USE MOVEIS PARA 
ESCRITORIO LTDA

Não Não - R$ 26.481,6600

88.926.001/0001-02 PROJECTO MOVEIS E 
DECORACOES LTDA - EPP

Sim Sim - R$ 31.592,0000

08.252.640/0001-09 VIVARE INDUSTRIA E 
COMERCIO DE MOVEIS 
LTDA - EPP

Sim Sim - R$ 84.540,0000

12.854.142/0001-03 JOSEMIR ANDRADE 
GOMES 00768768535

Sim Sim - R$ 87.000,0000

07.651.450/0001-93 DIVIWORLD COMERCIO DE 
FORROS E DIVISORIAS 
EIRELI

Sim Não - R$ 214.654,0000

14.338.825/0001-25 O A POMPEO LICITACOES - 
EPP

Sim Sim - R$ 320.000,0000

Eventos do Item 
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Evento Data Observações

Abertura do prazo de 
Convocação - Anexo

18/06/2014 
14:00:13

Convocado para envio de anexo o fornecedor JOSEMIR ANDRADE GOMES 
00768768535, CNPJ/CPF: 12.854.142/0001-03.

Encerramento do prazo de 
Convocação - Anexo

18/06/2014 
15:07:46

Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor: 
JOSEMIR ANDRADE GOMES 00768768535, CNPJ/CPF: 12.854.142/0001-03.

Abertura do prazo de 
Convocação - Anexo

18/06/2014 
15:22:13

Convocado para envio de anexo o fornecedor PROJECTO MOVEIS E 
DECORACOES LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 88.926.001/0001-02.

Encerramento do prazo de 
Convocação - Anexo

18/06/2014 
16:50:28

Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor 
PROJECTO MOVEIS E DECORACOES LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 88.926.001/0001-
02.

Habilitado
20/06/2014 
11:38:38

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PROJECTO MOVEIS E 
DECORACOES LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 88.926.001/0001-02

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

Data Mensagem

Pregoeiro 18/06/2014 
10:22:58

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

Pregoeiro 18/06/2014 
10:23:07

Permaneçam logados e atentos às mensagens enviadas via chat.

Pregoeiro 18/06/2014 
10:24:22

Desculpe o atraso no inicio da seção pois estava ocorrendo falha no sistema.

Pregoeiro 18/06/2014 
10:24:35

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.

Pregoeiro 18/06/2014 
10:24:45

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 18/06/2014 
10:24:52

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 18/06/2014 
10:25:07

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

Pregoeiro 18/06/2014 
10:26:05

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

Pregoeiro 18/06/2014 
10:39:34

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

Pregoeiro 18/06/2014 
10:56:34

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

Pregoeiro 18/06/2014 
11:02:41

Senhores fornecedores, vamos dar lances.

Sistema 18/06/2014 
11:09:08

O(s) Grupo(s) G1 está(ão) em iminência até 11:24 de 18/06/2014, após isso entrará
(ão) no encerramento aleatório.

Pregoeiro 18/06/2014 
11:18:45

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

Pregoeiro 18/06/2014 
11:22:20

Senhores fornecedores, vamos dar lances.

Pregoeiro 18/06/2014 
11:26:15

Senhores fornecedores, estamos no tempo aleatório vamos dar lances.

Pregoeiro 18/06/2014 
11:33:19

Senhores fornecedores, vamos dar lances.

Pregoeiro 18/06/2014 
11:42:07

Senhores fornecedores, estamos no tempo aleatório vamos dar lances.

Sistema 18/06/2014 
11:47:47

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 18/06/2014 
12:17:09

Para JOSEMIR ANDRADE GOMES 00768768535 - Senhor fornecedor, favor confirmar 
seu ultimo lance ou se tens algum lance inferior para ofertar?
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Pregoeiro 18/06/2014 
12:34:22

Para JOSEMIR ANDRADE GOMES 00768768535 - Senhor fornecedor, favor confirmar 
seu ultimo lance ou se tens algum lance inferior para ofertar?

Pregoeiro 18/06/2014 
13:02:49

Para JOSEMIR ANDRADE GOMES 00768768535 - Senhor fornecedor, continuo 
aguardando a confirmação de seu ultimo lance. Em conformidade com os documentos 
de habilitação do item 8. do edital, documentos exigidos nos item 4. e 8. do termo de 
referência, fico no aguardo do envio dos documentos para continuidade no certame, 

podendo ser enviados via anexo, ou via e-mail compras@caurs.gov.br.

Pregoeiro 18/06/2014 
13:21:02

Para JOSEMIR ANDRADE GOMES 00768768535 - No aguardo para darmos continuidade 
no pregão.

Sistema 18/06/2014 
14:00:13

Senhor fornecedor JOSEMIR ANDRADE GOMES 00768768535, CNPJ/CPF: 
12.854.142/0001-03, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.

Pregoeiro 18/06/2014 
15:04:45

Para JOSEMIR ANDRADE GOMES 00768768535 - Senhor fornecedor, conforme item 
8.1.2. do edital, informo que o mesmo não foi atendido. Ressalto que o fornecedor foi 

solicitado várias vezes pelo CHAT e não respondeu até às 15:03 horas, portanto o 
tempo para envio dos documentos via anexo, ou via e-mail compras@caurs.gov.br, o 

seu tempo expirou.

Pregoeiro 18/06/2014 
15:05:12

Daremos continuidade no pregão, solicitando os documentos do próximo fornecedor.

Pregoeiro 18/06/2014 
15:08:40

Para PROJECTO MOVEIS E DECORACOES LTDA - EPP - Senhor fornecedor, favor 
confirmar seu ultimo lance ou se tens algum lance inferior para ofertar?

88.926.001/0001-
02 

18/06/2014 
15:10:33

Sr.Pregoeiro, confirmamos o valor total de nossa proposta em R$ 30.532,98

Pregoeiro 18/06/2014 
15:13:41

Para PROJECTO MOVEIS E DECORACOES LTDA - EPP - Senhor fornecedor, você cobre o 
valor da empresa que foi desclassificada?

88.926.001/0001-
02 

18/06/2014 
15:15:33

Sr.Pregoeiro favor informar o valor final da empresa que foi desclassificada para 
analisarmos

Pregoeiro 18/06/2014 
15:17:02

Para PROJECTO MOVEIS E DECORACOES LTDA - EPP - Senhor fornecedor, o valor da 
empresa desclassificada foi R$ 30.520,30 reais.

88.926.001/0001-
02 

18/06/2014 
15:19:07

Sr.Pregoeiro, confirmamos o nosso valor final como sendo R$ 30.520,30

Pregoeiro 18/06/2014 
15:21:18

Para PROJECTO MOVEIS E DECORACOES LTDA - EPP - Senhor fornecedor, em 
conformidade com os documentos de habilitação do item 8. do edital, documentos 

exigidos nos item 4. e 8. do termo de referência, fico no aguardo do envio dos 
documentos para continuidade no certame, podendo ser enviados via anexo, ou via 
e-mail compras@caurs.gov.br. No aguardo para darmos continuidade no pregão.

Sistema 18/06/2014 
15:22:13

Senhor fornecedor PROJECTO MOVEIS E DECORACOES LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 
88.926.001/0001-02, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.

88.926.001/0001-
02 

18/06/2014 
15:23:40

Sr. Pregoeiro estaremos enviando via email em aprox. 10 minutos

88.926.001/0001-
02 

18/06/2014 
15:35:47

Sr. Pregoeiro documentação e proposta já encaminhada via email

Pregoeiro 18/06/2014 
16:46:04

Senhor fornecedor documentos recebidos.

Sistema 18/06/2014 
16:50:28

Senhor fornecedor PROJECTO MOVEIS E DECORACOES LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 
88.926.001/0001-02, o prazo para envio de anexo para o grupo G1 foi encerrado pelo 

Pregoeiro.

Pregoeiro 18/06/2014 
17:06:20

Senhores fornecedores, agradeço a presença de todos e daremos continuidade nos 
trabalhos em 20/06/2014, pois estamos encerrando o expediente.

Pregoeiro 20/06/2014 
10:35:01

Bom dia senhores fornecedores, reiniciamos os trabalhos do PE 006/2014.

Sistema 20/06/2014 
11:38:38

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 20/06/2014 
11:39:14

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 20/06/2014 às 
15:00:00.

Pregoeiro 20/06/2014 
11:46:39

Senhores fornecedores, faremos intervalo para o almoço e retornaremos às 14:00 
horas.

Eventos do Pregão

Evento Data/Hora Observações

Suspensão 
Administrativa

18/06/2014 
17:08:00

Previsão de Reabertura: 20/06/2014 10:00:00.  Motivo: Fim do expediente, 
retomaremos os trabalhos no próximo dia útil. 
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Reativado 20/06/2014 
10:33:31

Abertura de Prazo
20/06/2014 
11:38:38

Abertura de prazo para intenção de recurso 

Informado 
Fechamento de 

Prazo

20/06/2014 
11:39:14

Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 20/06/2014 às 15:00:00. 

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 15:10 horas do dia 20 de junho 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
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