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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - GDF
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
Nº 00039/2013 

Às 08:33 horas do dia 03 de dezembro de 2013, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe
de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria 80/2013 de 16/08/2013, 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 050.001.274/2013, para
realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00039/2013. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de 593 (quinhentos
e noventa e três) ARMÁRIOS ROUPEIRO DE AÇO COM 6 PORTAS GRANDES DE GIRO e 350 (trezentas e cinquenta) CAMAS
TRILICHE, visando estruturar os presídios do Sistema Penitenciário do Distrito Federal, de acordo com as especificações
constante no item 3 do Termo de Referência constante do Anexo I do Edital.. 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
Descrição: ARMÁRIO
Descrição Complementar: ARMARIO ROUPEIRO DE AÇO COM 6 PORTAS GRANDES DE GIRO - Deverá conter: reforço vertical
interno e quatro pés em aço com proteção em polipropileno para maior resistência, impedimento de ferrugem e suporte do
produto; tratamento fosfotizante e antiferruginoso; portas com venezianas para ventilação permanente; gancho interno para
roupas; pitão para cadeado. Medidas: profundidade: de 35 cm a 50 cm; altura: de 185 cm a 195 cm; comprimento: de 95 cm
a 110 cm; Material: capa de aço 22 a 26. Cor cinza e demais especificações constante no termo de referência.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 593 Unidade de fornecimento: unidade
Valor estimado: R$ 473.807,0000 Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso

Aceito para: FUSYON PRIME COMERCIO DE MERCADORIAS E SERVICOS LTDA -, pelo melhor lance de R$ 211.499,0000 e
com valor negociado a R$ 211.493,4500 .

Item: 2
Descrição: CAMA BELICHE
Descrição Complementar: CAMA TRILICHE montada por meio dos encaixes de que é dotada, sem uso de ferramentas, sendo
constituída das seguintes peças: cabeceira de aço, um pé de aço, seis longarinas de aço e três estrados de madeira
compensada. Uma vez montada, a cama triliche permite o uso de três colchões com altura máxima de até 150 mm, um sobre
cada estrado. O limite de altura do colchão deverá ser indicado por uma linha de referência nas colunas da cabeceira.
Cabeceira: é formada por colunas confeccionadas em tubo de perfil retangular, nas dimensões 50 mm X 30 mm, com parede
de 1,5 mm de espessura, altura de 2.280 mm, dispostos no sentido vertical e demais especificações constante no termo de
referência.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 350 Unidade de fornecimento: unidade
Valor estimado: R$ 451.615,5000 Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: METALURGICA COMANDO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, pelo melhor lance de R$ 262.720,0000
e com valor negociado a R$ 262.710,0000 .

Histórico
Item: 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 Data/Hora

Registro
07.205.127/0001-96 PARTICIPA

EQUIPAMENTOS
E SERVICOS
EIRELI

Não Não 593 R$ 520,0000 R$ 308.360,0000 02/12/2013
17:39:02

Marca: ideal 
Fabricante: ideal 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMARIO ROUPEIRO DE AÇO COM 6 PORTAS GRANDES DE GIRO -
Deverá conter: reforço vertical interno e quatro pés em aço com proteção em polipropileno para maior resistência,
impedimento de ferrugem e suporte do produto; tratamento fosfotizante e antiferruginoso; portas com venezianas para
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ventilação permanente; gancho interno para roupas; pitão para cadeado. Medidas: profundidade: de 35 cm a 50 cm;
altura: de 185 cm a 195 cm; comprimento: de 95 cm a 110 cm; Material: capa de aço 22 a 26. Cor cinza e demais
especificações constante no termo de referência.

01.658.364/0001-26 METALURGICA
COSTA &
ADORNO LTDA -
EPP

Sim Sim 593 R$ 790,0000 R$ 468.470,0000 02/12/2013
16:37:49

Marca: M5 
Fabricante: Metalurgica Costa e adorno 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMARIO ROUPEIRO DE AÇO COM 6 PORTASGRANDES DE GIRO -
Deverá conter: reforço verticalinterno e quatro pés em aço com proteção empolipropileno para maior resistência,
impedimento deferrugem e suporte do produto; tratamento fosfotizante eantiferruginoso; portas com venezianas para
ventilaçãopermanente; gancho interno para roupas; pitão paracadeado. Medidas: profundidade: de 35 cm a 50
cm;altura: de 185 cm a 195 cm; comprimento: de 95 cm a110 cm; Material: capa de aço 22 a 26. Cor cinza edemais
especificações constante no termo dereferência. MODELO: GRP 06 ESPECIAL VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA
DIAS) PRAZO DE ENTREGA: 30 (TRINTA) DIAS LOCAL DE ENTREGA: Secretaria de Segurança Pública do DF, situado no
Setor de Garagens Oficiais Norte - SGON, Quadra 05, Lote 23/795, Asa Norte, Brasília/DF GARANTIA DOS PRODUTOS:
05 (CINCO) ANOS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 30 (TRINTA) DIAS TODOS OS IMPOSTOS INCLUSOS DEMAIS
CONDIÇÕES CONFORME EDITAL

08.992.670/0001-43 S. S. ACRE
COMERCIO LTDA
- ME

Sim Sim 593 R$ 790,0000 R$ 468.470,0000 02/12/2013
20:21:21

Marca: W3 
Fabricante: W3 INDÚSTRIA METALÚRGICA 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMARIO ROUPEIRO DE AÇO COM 6 PORTAS GRANDES DE GIRO -
Deverá conter: reforço vertical interno e quatro pés em aço com proteção em polipropileno para maior resistência,
impedimento de ferrugem e suporte do produto; tratamento fosfotizante e antiferruginoso; portas com venezianas para
ventilação permanente; gancho interno para roupas; pitão para cadeado. Medidas: profundidade: de 35 cm a 50 cm;
altura: de 185 cm a 195 cm; comprimento: de 95 cm a 110 cm; Material: capa de aço 22 a 26. Cor cinza e demais
especificações constante no termo de referência.

07.698.333/0001-85 ADM MOVEIS
PAPELARIA E
INFORMATICA
LTDA - ME

Sim Sim 593 R$ 799,0000 R$ 473.807,0000 01/12/2013
14:50:36

Marca: NOBRE 
Fabricante: NOBRE 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMARIO ROUPEIRO DE AÇO COM 6 PORTAS GRANDES DE GIRO -
Deverá conter: reforço vertical interno e quatro pés em aço com proteção em polipropileno para maior resistência,
impedimento de ferrugem e suporte do produto; tratamento fosfotizante e antiferruginoso; portas com venezianas para
ventilação permanente; gancho interno para roupas; pitão para cadeado. Medidas: profundidade: de 35 cm a 50 cm;
altura: de 185 cm a 195 cm; comprimento: de 95 cm a 110 cm; Material: capa de aço 22 a 26. Cor cinza e demais
especificações constante no termo de referência.

10.443.391/0001-72 WWW.
SUPRIMENTOS
EIRELI - EPP

Sim Sim 593 R$ 799,0000 R$ 473.807,0000 02/12/2013
09:46:34

Marca: STEEL/ST2106 
Fabricante: STEELLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO ROUPEIRO DE AÇO COM 6 PORTAS GRANDES DE GIRO -
Deverá conter: reforço vertical interno e quatro pés em aço com proteção em polipropileno para maior resistência,
impedimento de ferrugem e suporte do produto; tratamento fosfotizante e antiferruginoso; portas com venezianas para
ventilação permanente; gancho interno para roupas; pitão para cadeado. Medidas: profundidade: de 35 cm a 50 cm;
altura: de 185 cm a 195 cm; comprimento: de 95 cm a 110 cm; Material: capa de aço 22 a 26. Aplicação: guarda de
roupas e objetos. Deve ser constituído das seguintes peças unidas entre si por meio de encaixes e parafusos com
porcas: piso, pés, chapéu, laterais, divisão central, portas, fundos, prateleiras, cabideiros, portas-cinto, cantoneiras de
reforço, porta-tênis, parafusos, porcas e arruelas. Todas as partes metálicas deverão ser submetidas a um pré-
tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática em tinta epóxi
em pó texturizada, polimerizada em estufa de no mínimo 170° C.

08.833.982/0001-04 MOISES
HAMERSKI - EPP

Sim Sim 593 R$ 799,0000 R$ 473.807,0000 02/12/2013
11:03:30

Marca: LUNASA 
Fabricante: LUNASA 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMARIO ROUPEIRO DE AÇO COM 6 PORTAS GRANDES DE GIRO -
Deverá conter: reforço vertical interno e quatro pés em aço com proteção em polipropileno para maior resistência,
impedimento de ferrugem e suporte do produto; tratamento fosfotizante e antiferruginoso; portas com venezianas para
ventilação permanente; gancho interno para roupas; pitão para cadeado. Medidas: profundidade: de 35 cm a 50 cm;
altura: de 185 cm a 195 cm; comprimento: de 95 cm a 110 cm; Material: capa de aço 22 a 26. Cor cinza e demais
especificações constante no termo de referência.

05.312.963/0001-44 COMERCIAL
MORBRAS LTDA.
- ME

Sim Sim 593 R$ 799,0000 R$ 473.807,0000 02/12/2013
14:50:32

Marca: M5/GRP-8 ESPECIAL 
Fabricante: METALÚRGICA CINCO LTDA 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMARIO ROUPEIRO DE AÇO COM 6 PORTAS GRANDES DE GIRO -
Deverá conter: reforço vertical interno e quatro pés em aço com proteção em polipropileno para maior resistência,
impedimento de ferrugem e suporte do produto; tratamento fosfotizante e antiferruginoso; portas com venezianas para
ventilação permanente; gancho interno para roupas; pitão para cadeado. Medidas: profundidade: de 35 cm a 50 cm;
altura: de 185 cm a 195 cm; comprimento: de 95 cm a 110 cm; Material: capa de aço 22 a 26. Cor cinza

13.082.516/0001-74 ITALBRAS
INDUSTRIA E
COMERCIO DE
MOVEIS DE ACO
LTDA - E

Sim Sim 593 R$ 799,0000 R$ 473.807,0000 02/12/2013
16:11:30



08/08/2019 COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

comprasnet.gov.br/acesso.asp?url=/livre/pregao/ata0.asp 3/26

Marca: ITALBRAS 
Fabricante: ITALBRAS 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMARIO ROUPEIRO DE AÇO COM 6 PORTAS GRANDES DE GIRO -
Deverá conter: reforço vertical interno e quatro pés em aço com proteção em polipropileno para maior resistência,
impedimento de ferrugem e suporte do produto; tratamento fosfotizante e antiferruginoso; portas com venezianas para
ventilação permanente; gancho interno para roupas; pitão para cadeado. Medidas: profundidade: de 35 cm a 50 cm;
altura: de 185 cm a 195 cm; comprimento: de 95 cm a 110 cm; Material: capa de aço 22 a 26. Cor cinza e demais
especificações constante no termo de referência. Os materiais levam a marca ITALBRAS validade da proposta 60 dias A
garantia de 05 anos da efetiva entrega

10.456.190/0001-00 T S W
INDUSTRIA E
COMERCIO DE
MOVEIS LTDA

Não Não 593 R$ 799,0000 R$ 473.807,0000 02/12/2013
17:10:05

Marca: TSW/GR 
Fabricante: TSW Indústria e Comércio de Móveis LTDA 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMARIO ROUPEIRO DE AÇO COM 6 PORTAS GRANDES DE GIRO -
Deverá conter: reforço vertical interno e quatro pés em aço com proteção em polipropileno para maior resistência,
impedimento de ferrugem e suporte do produto; tratamento fosfotizante e antiferruginoso; portas com venezianas para
ventilação permanente; gancho interno para roupas; pitão para cadeado. Medidas: profundidade: de 35 cm a 50 cm;
altura: de 185 cm a 195 cm; comprimento: de 95 cm a 110 cm; Material: capa de aço 22 a 26. Cor cinza e demais
especificações constante no termo de referência.

08.864.420/0001-28 METALPONTA -
METALURGICA
LTDA - ME

Sim Sim 593 R$ 799,0000 R$ 473.807,0000 02/12/2013
17:59:21

Marca: Metalponta 
Fabricante: Metalponta Metalurgica Ltda-ME 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO ROUPEIRO DE AÇO COM 6 PORTAS GRANDES DE GIRO -
Deverá conter: reforço vertical interno e quatro pés em aço com proteção em polipropileno para maior resistência,
impedimento de ferrugem e suporte do produto; tratamento fosfotizante e antiferruginoso; portas com venezianas para
ventilação permanente; gancho interno para roupas; pitão para cadeado. Medidas: profundidade: de 35 cm a 50 cm;
altura: de 185 cm a 195 cm; comprimento: de 95 cm a 110 cm; Material: capa de aço 22 a 26. Aplicação: guarda de
roupas e objetos. Deve ser constituído das seguintes peças unidas entre si por meio de encaixes e parafusos com
porcas: piso, pés, chapéu,laterais, divisão central, portas, fundos, prateleiras, cabideiros, portas-cinto, cantoneiras de
reforço, porta-tênis, parafusos, porcas e arruelas. Todas as partes metálicas deverão ser submetidas a um pré-
tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática em tinta epóxi
em pó texturizada, polimerizada em estufa de no mínimo 170° C. Modelo - Roupeiro GRSPL 6 - Garantia 05 anos.

08.462.156/0001-04 FUSYON PRIME
COMERCIO DE
MERCADORIAS E
SERVICOS LTDA
-

Sim Sim 593 R$ 799,0000 R$ 473.807,0000 02/12/2013
19:20:13

Marca: Nobre 
Fabricante: Nobre 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMARIO ROUPEIRO DE AÇO COM 6 PORTAS GRANDES DE GIRO -
Deverá conter: reforço vertical interno e quatro pés em aço com proteção em polipropileno para maior resistência,
impedimento de ferrugem e suporte do produto; tratamento fosfotizante e antiferruginoso; portas com venezianas para
ventilação permanente; gancho interno para roupas; pitão para cadeado. Medidas: profundidade: de 35 cm a 50 cm;
altura: de 185 cm a 195 cm; comprimento: de 95 cm a 110 cm; Material: capa de aço 22 a 26. Cor cinza

12.979.690/0001-51 MARCEA
QUEROZ DE
LIMA GOMES -
ME

Sim Sim 593 R$ 799,0000 R$ 473.807,0000 03/12/2013
00:32:45

Marca: RP.6 
Fabricante: NOBRE 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMARIO ROUPEIRO DE AÇO COM 6 PORTAS GRANDES DE GIRO com
reforço vertical interno e quatro pés em aço com proteção em polipropileno para maior resistência, impedimento de
ferrugem e suporte do produto; tratamento fosfotizante e antiferruginoso; portas com venezianas para ventilação
permanente; gancho interno para roupas; pitão para cadeado. Medidas: profundidade: de 35 cm a 50 cm; altura: de
185 cm a 195 cm; comprimento: de 95 cm a 110 cm; Material: capa de aço 22 a 26. Cor cinza e demais especificações
constante no termo de referência.

15.464.751/0001-36 JOVIC
COMERCIAL E
SERVICOS LTDA
- EPP

Sim Sim 593 R$ 799,0000 R$ 473.807,0000 03/12/2013
08:09:12

Marca: JVC 
Fabricante: NMÓVEIS 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO ROUPEIRO DE AÇO COM 6 PORTAS GRANDES DE GIRO -
Deverá conter: reforço vertical interno e quatro pés em aço com proteção em polipropileno para maior resistência,
impedimento de ferrugem e suporte do produto; tratamento fosfotizante e antiferruginoso; portas com venezianas para
ventilação permanente; gancho interno para roupas; pitão para cadeado. Medidas: profundidade: de 35 cm a 50 cm;
altura: de 185 cm a 195 cm; comprimento: de 95 cm a 110 cm; Material: capa de aço 22 a 26. Aplicação: guarda de
roupas e objetos. Deve ser constituído das seguintes peças unidas entre si por meio de encaixes e parafusos com
porcas: piso, pés, chapéu,

17.802.985/0001-71 JOSEANE
CAVALCANTE
DOS SANTOS
00541926179

Sim Sim 593 R$ 799,0000 R$ 473.807,0000 22/11/2013
17:39:57

Marca: SóAço 
Fabricante: Sóaço 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMARIO ROUPEIRO DE AÇO COM 6 PORTAS GRANDES DE GIRO -
Deverá conter: reforço vertical interno e quatro pés em aço com proteção em polipropileno para maior resistência,
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impedimento de ferrugem e suporte do produto; tratamento fosfotizante e antiferruginoso; portas com venezianas para
ventilação permanente; gancho interno para roupas; pitão para cadeado. Medidas: profundidade: de 35 cm a 50 cm;
altura: de 185 cm a 195 cm; comprimento: de 95 cm a 110 cm; Material: capa de aço 22 a 26. Cor cinza

09.177.776/0001-56 SA GONDOLAS
DE ACO LTDA

Não Não 593 R$ 799,0000 R$ 473.807,0000 25/11/2013
08:02:45

Marca: S.A 
Fabricante: S.A GONDOLAS-PROC.NACIONAL. 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMARIO ROUPEIRO: com 06 portas grandes de giro-deverá conter
reforço vertical interno e quatro pés em aço com proteção em polipropileno para maior resistencia, impedimento de
ferrugem e suporte do produto; tratamento fodfatizante e anti-ferruginoso; portas;com venezianas para ventlação
permanente; gancho interno para roupas; pitão para cadeado. Medidas: profundidade: de 35cm a 50 cm; altura: de
1,85cm a 1,95cm; comprimento: de 95cm a 110cm; Material: chapa de aço 22 a 26. Cor cinza e demais especificações
constante no termo de referencia.

07.165.304/0001-58 MOVETEC
INDUSTRIA E
COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI -
EPP - E

Sim Não 593 R$ 799,0000 R$ 473.807,0000 25/11/2013
09:19:20

Marca: SCHEFFER 
Fabricante: SCHEFFER 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO ROUPEIRO DE AÇO COM 6 PORTAS GRANDES DE GIRO -
Deverá conter: reforço vertical interno e quatro pés em aço com proteção em polipropileno para maior resistência,
impedimento de ferrugem e suporte do produto; tratamento fosfotizante e antiferruginoso; portas com venezianas para
ventilação permanente; gancho interno para roupas; pitão para cadeado. Medidas: profundidade: de 35 cm a 50 cm;
altura: de 185 cm a 195 cm; comprimento: de 95 cm a 110 cm; Material: capa de aço 22 a 26. Aplicação: guarda de
roupas e objetos. Deve ser constituído das seguintes peças unidas entre si por meio de encaixes e parafusos com
porcas: piso, pés, chapéu, laterais, divisão central, portas, fundos, prateleiras, cabideiros, portas-cinto, cantoneiras de
reforço, porta-tênis, parafusos, porcas e arruelas. Todas as partes metálicas deverão ser submetidas a um pré-
tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática em tinta epóxi
em pó texturizada, polimerizada em estufa de no mínimo 170° C. Validade da proposta: 60 dias. Entrega: 30 dias.
Marca: SCHEFFER. Modelo: GRSP-6.

04.063.503/0001-67 SANTA
TEREZINHA
INDUSTRIA E
COMERCIO DE
MOVEIS LTDA - E

Sim Sim 593 R$ 799,0000 R$ 473.807,0000 25/11/2013
17:14:20

Marca: Nobre 
Fabricante: Nobre 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMARIO ROUPEIRO DE AÇO COM 6 PORTAS GRANDES DE GIRO -
Deverá conter: reforço vertical interno e quatro pés em aço com proteção em polipropileno para maior resistência,
impedimento de ferrugem e suporte do produto; tratamento fosfotizante e antiferruginoso; portas com venezianas para
ventilação permanente; gancho interno para roupas; pitão para cadeado. Medidas: profundidade: de 35 cm a 50 cm;
altura: de 185 cm a 195 cm; comprimento: de 95 cm a 110 cm; Material: capa de aço 22 a 26. Cor cinza e demais
especificações constante no termo de referência.

11.505.656/0001-82 MAMBRINI,
CARROCERIAS E
GUINDASTES
LTDA - ME

Sim Sim 593 R$ 799,0000 R$ 473.807,0000 29/11/2013
16:02:14

Marca: Santa Tereza 
Fabricante: Santa Tereza 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO ROUPEIRO DE AÇO COM 6 PORTAS GRANDES DE GIRO -
Deverá conter: reforço vertical interno e quatro pés em aço com proteção em polipropileno para maior resistência,
impedimento de ferrugem e suporte do produto; tratamento fosfotizante e antiferruginoso; portas com venezianas para
ventilação permanente; gancho interno para roupas; pitão para cadeado. Medidas: profundidade: de 35 cm a 50 cm;
altura: de 185 cm a 195 cm; comprimento: de 95 cm a 110 cm; Material: capa de aço 22 a 26. Aplicação: guarda de
roupas e objetos. Deve ser constituído das seguintes peças unidas entre si por meio de encaixes e parafusos com
porcas: piso, pés, chapéu, laterais, divisão central, portas, fundos, prateleiras, cabideiros, portas-cinto, cantoneiras de
reforço, porta-tênis, parafusos, porcas e arruelas. Todas as partes metálicas deverão ser submetidas a um pré-
tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática em tinta epóxi
em pó texturizada, polimerizada em estufa de no mínimo 170° C.

04.602.104/0001-27 METALPRIN
INDUSTRIA
METALURGICA
LTDA - ME

Sim Sim 593 R$ 799,0000 R$ 473.807,0000 29/11/2013
16:48:28

Marca: METALPRIN 
Fabricante: METALPRIN 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO ROUPEIRO DE AÇO COM 6 PORTAS GRANDES DE GIRO -
Deverá conter: reforço vertical interno e quatro pés em aço com proteção em polipropileno para maior resistência,
impedimento de ferrugem e suporte do produto; tratamento fosfotizante e antiferruginoso; portas com venezianas para
ventilação permanente; gancho interno para roupas; pitão para cadeado. Medidas: profundidade: de 35 cm a 50 cm;
altura: de 185 cm a 195 cm; comprimento: de 95 cm a 110 cm; Material: capa de aço 22 a 26. Aplicação: guarda de
roupas e objetos. Deve ser constituído das seguintes peças unidas entre si por meio de encaixes e parafusos com
porcas: piso, pés, chapéu, laterais, divisão central, portas, fundos, prateleiras, cabideiros, portas-cinto, cantoneiras de
reforço, porta-tênis, parafusos, porcas e arruelas. Todas as partes metálicas deverão ser submetidas a um pré-
tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática em tinta epóxi
em pó texturizada, polimerizada em estufa de no mínimo 170° C. MODELO: GRSP-6. Validade da proposta: 60 dias.

81.114.803/0001-79 W3 INDUSTRIA
METALURGICA
LTDA

Não Não 593 R$ 799,0000 R$ 473.807,0000 29/11/2013
17:21:42

Marca: W3 
Fabricante: W3 INDUSTRIA MATALURGICA LTDA 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMARIO ROUPEIRO DE AÇO COM 6 PORTAS GRANDES DE GIRO -
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Deverá conter: reforço vertical interno e quatro pés em aço com proteção em polipropileno para maior resistência,
impedimento de ferrugem e suporte do produto; tratamento fosfotizante e antiferruginoso; portas com venezianas para
ventilação permanente; gancho interno para roupas; pitão para cadeado. Medidas: profundidade: de 35 cm a 50 cm;
altura: de 185 cm a 195 cm; comprimento: de 95 cm a 110 cm; Material: capa de aço 22 a 26. Cor cinza e demais
especificações constante no termo de referência. Prazo de entrega, prazo de garantia, validade da proposta : Em
conformidade ao edital. Declaramos, ainda, que em nossos preços estão inclusos todos os tipos de impostos, taxas,
que incidem sobre o objeto. Declaramos, ainda, que temos conhecimento do edital e seus anexos.

14.343.571/0001-33 AFFINIDADE
MOVEIS PARA
ESCRITORIO E
INFORMATICA
LTDA -

Sim Sim 593 R$ 799,0000 R$ 473.807,0000 29/11/2013
20:01:23

Marca: PANDIN 
Fabricante: PANDIN 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMARIO ROUPEIRO DE AÇO COM 6 PORTAS GRANDES DE GIRO -
Deverá conter: reforço vertical interno e quatro pés em aço com proteção em polipropileno para maior resistência,
impedimento de ferrugem e suporte do produto; tratamento fosfotizante e antiferruginoso; portas com venezianas para
ventilação permanente; gancho interno para roupas; pitão para cadeado. Medidas: profundidade: de 35 cm a 50 cm;
altura: de 185 cm a 195 cm; comprimento: de 95 cm a 110 cm; Material: capa de aço 22 a 26. Cor cinza.

17.875.752/0001-07 VPX COMERCIO
DE
EQUIPAMENTOS
E MAQUINAS -
EIRELI - ME

Sim Sim 593 R$ 800,0000 R$ 474.400,0000 27/11/2013
09:44:42

Marca: Ideal 
Fabricante: Ideal 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMARIO ROUPEIRO DE AÇO COM 6 PORTAS GRANDES DE GIRO -
Deverá conter: reforço vertical interno e quatro pés em aço com proteção em polipropileno para maior resistência,
impedimento de ferrugem e suporte do produto; tratamento fosfotizante e antiferruginoso; portas com venezianas para
ventilação permanente; gancho interno para roupas; pitão para cadeado. Medidas: profundidade: de 35 cm a 50 cm;
altura: de 185 cm a 195 cm; comprimento: de 95 cm a 110 cm; Material: capa de aço 22 a 26. Cor cinza e demais
especificações constante no termo de referência.

10.596.093/0001-12 FABIO FARIA DE
OLIVEIRA
MOVEIS - ME

Sim Sim 593 R$ 820,0000 R$ 486.260,0000 26/11/2013
16:28:36

Marca: NOBRE 
Fabricante: NOBRE 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMARIO ROUPEIRO DE AÇO COM 6 PORTAS GRANDES DE GIRO, COM
REFORÇO VERTICAL INTERNO E QUATRO PÉS EM AÇO COM PROTEÇÃO EM PROPILENO PARA MAIOR RESISTÊNCIA
,IMPEDIMENTO DE FERRUGEM E SUPERTO DO PRODUTO, TRATAMENTO FOSFOLIZANTE E ANTIFERRUGINOSO, PORTAS
COM VENEZIANAS PARA VENTILAÇÃO PERMANENTE ,GANCHO INTERNO PARA ROUPAS, PISTÃO PARA CADEADO .
MEDIDAS: (1,98 x 0,93 x 0,41).ESPECÍFICAÇÕES CONFORME EDITAL.

05.215.858/0001-97 METALURGICA
COMANDO
INDUSTRIA E
COMERCIO DE
MOVEIS LTDA

Sim Sim 593 R$ 850,0000 R$ 504.050,0000 02/12/2013
11:50:44

Marca: Metalúrgica Comando 
Fabricante: Metalúrgica Comando-Fabricação Própria 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO ROUPEIRO DE AÇO COM 6 PORTAS GRANDES DE GIRO -
Deverá conter: reforço vertical interno e quatro pés em aço com proteção em polipropileno para maior resistência,
impedimento de ferrugem e suporte do produto; tratamento fosfotizante e antiferruginoso; portas com venezianas para
ventilação permanente; gancho interno para roupas; pitão para cadeado. Medidas: profundidade: de 35 cm a 50 cm;
altura: de 185 cm a 195 cm; comprimento: de 95 cm a 110 cm; Material: capa de aço 22 a 26. Aplicação: guarda de
roupas e objetos. Deve ser constituído das seguintes peças unidas entre si por meio de encaixes e parafusos com
porcas: piso, pés, chapéu, laterais, divisão central, portas, fundos, prateleiras, cabideiros, portas-cinto, cantoneiras de
reforço, porta-tênis, parafusos, porcas e arruelas. Todas as partes metálicas deverão ser submetidas a um pré-
tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática em tinta epóxi
em pó texturizada, polimerizada em estufa de no mínimo 170° C.

12.680.125/0001-99 ELLOS
INDUSTRIA E
COMERCIO DE
MOVEIS LTDA -
ME

Sim Sim 593 R$ 850,0000 R$ 504.050,0000 02/12/2013
11:52:53

Marca: Metalúrgica Comando 
Fabricante: Metalúrgica Comando-Fabricação Própria 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO ROUPEIRO DE AÇO COM 6 PORTAS GRANDES DE GIRO -
Deverá conter: reforço vertical interno e quatro pés em aço com proteção em polipropileno para maior resistência,
impedimento de ferrugem e suporte do produto; tratamento fosfotizante e antiferruginoso; portas com venezianas para
ventilação permanente; gancho interno para roupas; pitão para cadeado. Medidas: profundidade: de 35 cm a 50 cm;
altura: de 185 cm a 195 cm; comprimento: de 95 cm a 110 cm; Material: capa de aço 22 a 26. Aplicação: guarda de
roupas e objetos. Deve ser constituído das seguintes peças unidas entre si por meio de encaixes e parafusos com
porcas: piso, pés, chapéu, laterais, divisão central, portas, fundos, prateleiras, cabideiros, portas-cinto, cantoneiras de
reforço, porta-tênis, parafusos, porcas e arruelas. Todas as partes metálicas deverão ser submetidas a um pré-
tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática em tinta epóxi
em pó texturizada, polimerizada em estufa de no mínimo 170° C.

04.489.194/0001-91 J CAMARGO
COMERCIO E
REPRESENTACAO
EIRELI - ME

Sim Sim 593 R$ 900,0000 R$ 533.700,0000 02/12/2013
11:36:06

Marca: Metalson 
Fabricante: Metalson 
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Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMARIO ROUPEIRO DE AÇO COM 6 PORTAS GRANDES DE GIRO -
Deverá conter: reforço vertical interno e quatro pés em aço com proteção em polipropileno para maior resistência,
impedimento de ferrugem e suporte do produto; tratamento fosfotizante e antiferruginoso; portas com venezianas para
ventilação permanente; gancho interno para roupas; pitão para cadeado. Medidas: profundidade: de 35 cm a 50 cm;
altura: de 185 cm a 195 cm; comprimento: de 95 cm a 110 cm; Material: capa de aço 22 a 26. Cor cinza e demais
especificações constante no termo de referência.

10.948.043/0001-57 JB EMPRESARIAL
EIRELI - ME

Sim Sim 593 R$ 950,0000 R$ 563.350,0000 02/12/2013
11:37:34

Marca: JB 
Fabricante: JB 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMARIO ROUPEIRO DE AÇO COM 6 PORTAS GRANDES DE GIRO -
Deverá conter: reforço vertical interno e quatro pés em aço com proteção em polipropileno para maior resistência,
impedimento de ferrugem e suporte do produto; tratamento fosfotizante e antiferruginoso; portas com venezianas para
ventilação permanente; gancho interno para roupas; pitão para cadeado. Medidas: profundidade: de 35 cm a 50 cm;
altura: de 185 cm a 195 cm; comprimento: de 95 cm a 110 cm; Material: capa de aço 22 a 26. Cor cinza e demais
especificações constante no termo de referência.

17.344.077/0001-81 PARTNER
COMERCIAL
EIRELI - ME

Sim Sim 593 R$ 1.000,0000 R$ 593.000,0000 02/12/2013
15:10:38

Marca: RCA 
Fabricante: RCA 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMARIO ROUPEIRO DE AÇO COM 6 PORTAS GRANDES DE GIRO -
Deverá conter: reforço vertical interno e quatro pés em aço com proteção em polipropileno para maior resistência,
impedimento de ferrugem e suporte do produto; tratamento fosfotizante e antiferruginoso; portas com venezianas para
ventilação permanente; gancho interno para roupas; pitão para cadeado. Medidas: profundidade: de 35 cm a 50 cm;
altura: de 185 cm a 195 cm; comprimento: de 95 cm a 110 cm; Material: capa de aço 22 a 26. Cor cinza, demais
EXIGÊNCIAS E ESPECIFICAÇÕES EM CONFORMIDADE COM O PRESENTE EDITAL E SEUS ANEXOS. MARCA: RCA
INDUSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS MODELO: RP 006 GARANTIA E DEMAIS EXIGÊNCIAS EM CONFORMIDADE COM O
EDITAL E SEUS ANEXOS.

14.937.029/0001-09 TECBRASIL
COMERCIAL E
SERVICOS LTDA
- ME

Sim Sim 593 R$ 1.000,0000 R$ 593.000,0000 02/12/2013
17:18:11

Marca: . 
Fabricante: . 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMARIO ROUPEIRO DE AÇO COM 6 PORTAS GRANDES DE GIRO -
Deverá conter: reforço vertical interno e quatro pés em aço com proteção em polipropileno para maior resistência,
impedimento de ferrugem e suporte do produto; tratamento fosfotizante e antiferruginoso; portas com venezianas para
ventilação permanente; gancho interno para roupas; pitão para cadeado. Medidas: profundidade: de 35 cm a 50 cm;
altura: de 185 cm a 195 cm; comprimento: de 95 cm a 110 cm; Material: capa de aço 22 a 26. Cor cinza e demais
especificações constante no termo de referência.

07.335.740/0001-28 ATAPI -
TECNOLOGIA E
SERVICOS LTDA
- ME

Sim Sim 593 R$ 1.000,0000 R$ 593.000,0000 02/12/2013
18:16:36

Marca: Pandin 
Fabricante: Pandin 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMARIO ROUPEIRO DE AÇO COM 6 PORTAS GRANDES DE GIRO -
Deverá conter: reforço vertical interno e quatro pés em aço com proteção em polipropileno para maior resistência,
impedimento de ferrugem e suporte do produto; tratamento fosfotizante e antiferruginoso; portas com venezianas para
ventilação permanente; gancho interno para roupas; pitão para cadeado. Medidas: profundidade: de 35 cm a 50 cm;
altura: de 185 cm a 195 cm; comprimento: de 95 cm a 110 cm; Material: capa de aço 22 a 26. Cor cinza e demais
especificações constante no termo de referência.

02.985.342/0001-33 G G L
INDUSTRIA DE
MOVEIS DE ACO
LTDA - EPP

Sim Sim 593 R$ 1.000,0000 R$ 593.000,0000 03/12/2013
07:56:31

Marca: GGL 
Fabricante: GGL Ind Moveis de Aço Ltda 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMARIO ROUPEIRO DE AÇO COM 6 PORTAS GRANDES DE GIRO -
Deverá conter: reforço vertical interno e quatro pés em aço com proteção em polipropileno para maior resistência,
impedimento de ferrugem e suporte do produto; tratamento fosfotizante e antiferruginoso; portas com venezianas para
ventilação permanente; gancho interno para roupas; pitão para cadeado. Medidas: profundidade: de 35 cm a 50 cm;
altura: de 185 cm a 195 cm; comprimento: de 95 cm a 110 cm; Material: capa de aço 22 a 26. Cor cinza e demais
especificações constante no termo de referência.

05.233.369/0001-68 HR COMERCIAL E
SERVICOS LTDA
- ME

Sim Sim 593 R$ 1.000,0000 R$ 593.000,0000 03/12/2013
08:15:45

Marca: nobre moveis 
Fabricante: nobre moveis 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMARIO ROUPEIRO DE AÇO COM 6 PORTAS GRANDES DE GIRO -
Deverá conter: reforço vertical interno e quatro pés em aço com proteção em polipropileno para maior resistência,
impedimento de ferrugem e suporte do produto; tratamento fosfotizante e antiferruginoso; portas com venezianas para
ventilação permanente; gancho interno para roupas; pitão para cadeado. Medidas: profundidade: de 35 cm a 50 cm;
altura: de 185 cm a 195 cm; comprimento: de 95 cm a 110 cm; Material: capa de aço 22 a 26. Cor cinza e demais
especificações constante no termo de referência.

01.989.691/0001-60 SOCIEDADE
MERCANTIL
CENTRO NORTE
LTDA

Não Não 593 R$ 1.001,7600 R$ 594.043,6800 02/12/2013
18:31:48

Marca: METALSON 
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Fabricante: METALSON 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO ROUPEIRO DE AÇO COM 6 PORTAS GRANDES DE GIRO -
DEVERÁ CONTER: REFORÇO VERTICAL INTERNO E QUATRO PÉS EM AÇO COM PROTEÇÃO EM POLIPROPILENO PARA
MAIOR RESISTÊNCIA, IMPEDIMENTO DE FERRUGEM E SUPORTE DO PRODUTO; TRATAMENTO FOSFOTIZANTE E
ANTIFERRUGINOSO; PORTAS COM VENEZIANAS PARA VENTILAÇÃO PERMANENTE; GANCHO INTERNO PARA ROUPAS;
PITÃO PARA CADEADO. MEDIDAS: PROFUNDIDADE: DE 35 CM A 50 CM; ALTURA: DE 185 CM A 195 CM;
COMPRIMENTO: DE 95 CM A 110 CM; MATERIAL: CAPA DE AÇO 22 A 26. APLICAÇÃO: GUARDA DE ROUPAS E
OBJETOS. DEVE SER CONSTITUÍDO DAS SEGUINTES PEÇAS UNIDAS ENTRE SI POR MEIO DE ENCAIXES E PARAFUSOS
COM PORCAS: PISO, PÉS, CHAPÉU, LATERAIS, DIVISÃO CENTRAL, PORTAS, FUNDOS, PRATELEIRAS, CABIDEIROS,
PORTAS-CINTO, CANTONEIRAS DE REFORÇO, PORTA-TÊNIS, PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS. TODAS AS PARTES
METÁLICAS DEVERÃO SER SUBMETIDAS A UM PRÉ- TRATAMENTO POR FOSFATIZAÇÃO A BASE DE ZINCO (LAVAGEM -
DECAPAGEM - FOSFATIZAÇÃO) E PINTURA ELETROSTÁTICA EM TINTA EPÓXI EM PÓ TEXTURIZADA, POLIMERIZADA EM
ESTUFA DE NO MÍNIMO 170° C.

04.927.672/0001-06 S C & M
COMERCIAL DE
MATERIAS DE
ESCRITORIO E
INFORMATI

Sim Sim 593 R$ 1.500,0000 R$ 889.500,0000 03/12/2013
07:23:55

Marca: SCHEFFER 
Fabricante: SCHEFFER 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMARIO ROUPEIRO DE AÇO COM 6 PORTAS GRANDES DE GIRO -
Deverá conter: reforço vertical interno e quatro pés em aço com proteção em polipropileno para maior resistência,
impedimento de ferrugem e suporte do produto; tratamento fosfotizante e antiferruginoso; portas com venezianas para
ventilação permanente; gancho interno para roupas; pitão para cadeado. Medidas: profundidade: de 35 cm a 50 cm;
altura: de 185 cm a 195 cm; comprimento: de 95 cm a 110 cm; Material: capa de aço 22 a 26. Cor cinza e demais
especificações constante no termo de referência.

17.344.993/0001-11 KM INDUSTRIA E
COMERCIO DE
MOVEIS - EIRELI
- ME

Sim Sim 593 R$ 1.650,0000 R$ 978.450,0000 03/12/2013
08:15:26

Marca: AMAPA 
Fabricante: AMAPA 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMARIO ROUPEIRO DE AÇO COM 6 PORTAS GRANDES DE GIRO -
Deverá conter: reforço vertical interno e quatro pés em aço com proteção em polipropileno para maior resistência,
impedimento de ferrugem e suporte do produto; tratamento fosfotizante e antiferruginoso; portas com venezianas para
ventilação permanente; gancho interno para roupas; pitão para cadeado. Medidas: profundidade: de 35 cm a 50 cm;
altura: de 185 cm a 195 cm; comprimento: de 95 cm a 110 cm; Material: capa de aço 22 a 26. Cor cinza MARCA:
AMAPA VALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS

13.579.783/0001-51 MARCELO
MOHALLEM - EPP

Sim Sim 593 R$ 2.000,0000 R$ 1.186.000,0000 02/12/2013
17:17:38

Marca: w3 
Fabricante: w3 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: laterais, divisão central, portas, fundos, prateleiras, cabideiros, portas-
cinto, cantoneiras de reforço, porta-tênis, parafusos, porcas e arruelas. Todas as partes metálicas deverão ser
submetidas a um pré- tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e pintura
eletrostática em tinta epóxi em pó texturizada

11.594.621/0001-67 ALMIX
COMERCIO DE
SUPRIMENTOS
LTDA - EPP

Sim Sim 593 R$ 2.000,0000 R$ 1.186.000,0000 02/12/2013
18:07:31

Marca: Metalson 
Fabricante: Metalson 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMARIO ROUPEIRO DE AÇO COM 6 PORTAS GRANDES DE GIRO -
Deverá conter: reforço vertical interno e quatro pés em aço com proteção em polipropileno para maior resistência,
impedimento de ferrugem e suporte do produto; tratamento fosfotizante e antiferruginoso; portas com venezianas para
ventilação permanente; gancho interno para roupas; pitão para cadeado. Medidas: profundidade: de 35 cm a 50 cm;
altura: de 185 cm a 195 cm; comprimento: de 95 cm a 110 cm; Material: capa de aço 22 a 26. Cor cinza e demais
especificações constante no termo de referência.

01.390.674/0001-02 WF LICITACOES
LTDA - ME

Sim Sim 593 R$ 10.000,0000 R$ 5.930.000,0000 02/12/2013
05:43:58

Marca: so metal 
Fabricante: so metal 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMARIO ROUPEIRO DE AÇO COM 6 PORTAS GRANDES DE GIRO -
Deverá conter: reforço vertical interno e quatro pés em aço com proteção em polipropileno para maior resistência,
impedimento de ferrugem e suporte do produto; tratamento fosfotizante e antiferruginoso; portas com venezianas para
ventilação permanente; gancho interno para roupas; pitão para cadeado. Medidas: profundidade: de 35 cm a 50 cm;
altura: de 185 cm a 195 cm; comprimento: de 95 cm a 110 cm; Material: capa de aço 22 a 26. Cor cinza e demais
especificações constante no termo de referência.

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 308.360,0000 07.205.127/0001-96 03/12/2013 08:33:35:200
R$ 468.470,0000 01.658.364/0001-26 03/12/2013 08:33:35:210
R$ 468.470,0000 08.992.670/0001-43 03/12/2013 08:33:35:227
R$ 473.807,0000 17.802.985/0001-71 03/12/2013 08:33:35:243
R$ 473.807,0000 09.177.776/0001-56 03/12/2013 08:33:35:243
R$ 473.807,0000 07.165.304/0001-58 03/12/2013 08:33:35:243
R$ 473.807,0000 04.063.503/0001-67 03/12/2013 08:33:35:253
R$ 473.807,0000 11.505.656/0001-82 03/12/2013 08:33:35:257
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R$ 473.807,0000 04.602.104/0001-27 03/12/2013 08:33:35:267
R$ 473.807,0000 81.114.803/0001-79 03/12/2013 08:33:35:267
R$ 473.807,0000 14.343.571/0001-33 03/12/2013 08:33:35:277
R$ 473.807,0000 07.698.333/0001-85 03/12/2013 08:33:35:277
R$ 473.807,0000 10.443.391/0001-72 03/12/2013 08:33:35:277
R$ 473.807,0000 08.833.982/0001-04 03/12/2013 08:33:35:290
R$ 473.807,0000 05.312.963/0001-44 03/12/2013 08:33:35:290
R$ 473.807,0000 13.082.516/0001-74 03/12/2013 08:33:35:290
R$ 473.807,0000 10.456.190/0001-00 03/12/2013 08:33:35:297
R$ 473.807,0000 08.864.420/0001-28 03/12/2013 08:33:35:297
R$ 473.807,0000 08.462.156/0001-04 03/12/2013 08:33:35:297
R$ 473.807,0000 12.979.690/0001-51 03/12/2013 08:33:35:297
R$ 473.807,0000 15.464.751/0001-36 03/12/2013 08:33:35:297
R$ 474.400,0000 17.875.752/0001-07 03/12/2013 08:33:35:300
R$ 504.050,0000 05.215.858/0001-97 03/12/2013 08:33:35:310
R$ 486.260,0000 10.596.093/0001-12 03/12/2013 08:33:35:310
R$ 504.050,0000 12.680.125/0001-99 03/12/2013 08:33:35:320
R$ 533.700,0000 04.489.194/0001-91 03/12/2013 08:33:35:333
R$ 563.350,0000 10.948.043/0001-57 03/12/2013 08:33:35:340
R$ 593.000,0000 17.344.077/0001-81 03/12/2013 08:33:35:347
R$ 593.000,0000 14.937.029/0001-09 03/12/2013 08:33:35:357
R$ 593.000,0000 07.335.740/0001-28 03/12/2013 08:33:35:357
R$ 593.000,0000 02.985.342/0001-33 03/12/2013 08:33:35:357
R$ 593.000,0000 05.233.369/0001-68 03/12/2013 08:33:35:357
R$ 889.500,0000 04.927.672/0001-06 03/12/2013 08:33:35:360
R$ 594.043,6800 01.989.691/0001-60 03/12/2013 08:33:35:360

R$ 1.186.000,0000 13.579.783/0001-51 03/12/2013 08:33:35:367
R$ 978.450,0000 17.344.993/0001-11 03/12/2013 08:33:35:367

R$ 1.186.000,0000 11.594.621/0001-67 03/12/2013 08:33:35:380
R$ 5.930.000,0000 01.390.674/0001-02 03/12/2013 08:33:35:390
R$ 308.359,0000 01.658.364/0001-26 03/12/2013 09:01:07:390
R$ 308.300,0000 09.177.776/0001-56 03/12/2013 09:01:27:673
R$ 400.000,0000 08.864.420/0001-28 03/12/2013 09:01:57:243
R$ 472.383,0000 04.489.194/0001-91 03/12/2013 09:02:03:850
R$ 472.383,8000 10.948.043/0001-57 03/12/2013 09:02:18:897
R$ 308.290,0000 01.658.364/0001-26 03/12/2013 09:02:53:353
R$ 308.500,0000 08.462.156/0001-04 03/12/2013 09:02:55:893
R$ 349.000,0000 08.992.670/0001-43 03/12/2013 09:03:08:930
R$ 415.100,0000 10.443.391/0001-72 03/12/2013 09:03:17:730
R$ 308.100,0000 12.979.690/0001-51 03/12/2013 09:03:48:537
R$ 308.000,0000 01.658.364/0001-26 03/12/2013 09:04:15:003
R$ 513.656,6000 01.989.691/0001-60 03/12/2013 09:04:49:143
R$ 308.289,0000 10.596.093/0001-12 03/12/2013 09:04:53:463
R$ 307.500,0000 12.979.690/0001-51 03/12/2013 09:05:06:920
R$ 307.400,0000 09.177.776/0001-56 03/12/2013 09:05:23:637
R$ 307.499,0000 10.596.093/0001-12 03/12/2013 09:05:51:320
R$ 307.395,0000 01.658.364/0001-26 03/12/2013 09:05:55:103
R$ 307.390,0000 09.177.776/0001-56 03/12/2013 09:06:42:033
R$ 307.100,0000 12.979.690/0001-51 03/12/2013 09:06:45:540
R$ 307.000,0000 01.658.364/0001-26 03/12/2013 09:06:53:697
R$ 305.000,0000 04.063.503/0001-67 03/12/2013 09:07:12:650
R$ 307.000,0000 14.343.571/0001-33 03/12/2013 09:07:35:823
R$ 304.990,0000 01.658.364/0001-26 03/12/2013 09:07:37:830
R$ 435.900,0000 01.390.674/0001-02 03/12/2013 09:07:47:013
R$ 302.500,0000 12.979.690/0001-51 03/12/2013 09:08:12:217
R$ 302.490,0000 01.658.364/0001-26 03/12/2013 09:08:28:170
R$ 304.980,0000 14.343.571/0001-33 03/12/2013 09:08:32:147
R$ 300.500,0000 09.177.776/0001-56 03/12/2013 09:09:25:843
R$ 300.495,0000 01.658.364/0001-26 03/12/2013 09:09:37:580
R$ 310.000,0000 07.698.333/0001-85 03/12/2013 09:09:46:853
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R$ 300.000,0000 12.979.690/0001-51 03/12/2013 09:11:22:497
R$ 300.480,0000 10.596.093/0001-12 03/12/2013 09:12:01:027
R$ 299.000,0000 10.596.093/0001-12 03/12/2013 09:12:27:377
R$ 299.990,0000 01.658.364/0001-26 03/12/2013 09:12:29:717
R$ 295.000,0000 04.063.503/0001-67 03/12/2013 09:12:44:343
R$ 282.470,0000 09.177.776/0001-56 03/12/2013 09:12:50:420
R$ 294.900,0000 01.658.364/0001-26 03/12/2013 09:12:55:073
R$ 279.900,0000 01.658.364/0001-26 03/12/2013 09:13:15:923
R$ 500.000,0000 05.215.858/0001-97 03/12/2013 09:13:43:537
R$ 265.520,0000 09.177.776/0001-56 03/12/2013 09:14:08:020
R$ 265.500,0000 01.658.364/0001-26 03/12/2013 09:14:31:303
R$ 490.000,0000 05.215.858/0001-97 03/12/2013 09:14:38:260
R$ 265.000,0000 12.979.690/0001-51 03/12/2013 09:14:44:787
R$ 470.000,0000 13.082.516/0001-74 03/12/2013 09:14:52:173
R$ 265.500,0000 07.205.127/0001-96 03/12/2013 09:14:55:673
R$ 264.950,0000 01.658.364/0001-26 03/12/2013 09:15:23:207
R$ 237.200,0000 09.177.776/0001-56 03/12/2013 09:15:24:700
R$ 237.100,0000 01.658.364/0001-26 03/12/2013 09:16:33:367
R$ 237.000,0000 07.205.127/0001-96 03/12/2013 09:17:04:033
R$ 260.920,0000 10.596.093/0001-12 03/12/2013 09:17:09:527
R$ 438.642,0000 04.489.194/0001-91 03/12/2013 09:17:24:483
R$ 421.500,0000 13.082.516/0001-74 03/12/2013 09:17:24:543
R$ 438.642,1000 10.948.043/0001-57 03/12/2013 09:17:34:973
R$ 236.950,0000 01.658.364/0001-26 03/12/2013 09:17:55:883
R$ 278.710,0000 08.833.982/0001-04 03/12/2013 09:17:59:607
R$ 279.000,0000 04.063.503/0001-67 03/12/2013 09:18:17:030
R$ 480.000,0000 05.215.858/0001-97 03/12/2013 09:18:27:527
R$ 470.000,0000 05.215.858/0001-97 03/12/2013 09:18:48:473
R$ 230.000,0000 12.979.690/0001-51 03/12/2013 09:19:10:713
R$ 229.950,0000 01.658.364/0001-26 03/12/2013 09:19:28:313
R$ 222.968,0000 09.177.776/0001-56 03/12/2013 09:19:48:160
R$ 349.870,0000 08.864.420/0001-28 03/12/2013 09:20:03:460
R$ 229.500,0000 12.979.690/0001-51 03/12/2013 09:20:10:630
R$ 222.967,0000 08.462.156/0001-04 03/12/2013 09:20:26:867
R$ 221.500,0000 12.979.690/0001-51 03/12/2013 09:20:32:860
R$ 385.450,0000 10.456.190/0001-00 03/12/2013 09:20:35:197
R$ 469.000,0000 11.594.621/0001-67 03/12/2013 09:20:35:457
R$ 460.000,0000 05.215.858/0001-97 03/12/2013 09:20:49:643
R$ 211.499,0000 08.462.156/0001-04 03/12/2013 09:20:52:013
R$ 211.400,0000 17.875.752/0001-07 03/12/2013 09:21:04:427
R$ 432.652,8000 04.927.672/0001-06 03/12/2013 09:21:05:857
R$ 210.000,0000 01.658.364/0001-26 03/12/2013 09:21:11:160
R$ 245.000,0000 02.985.342/0001-33 03/12/2013 09:21:12:127
R$ 211.495,0000 08.992.670/0001-43 03/12/2013 09:21:14:877
R$ 220.000,0000 12.979.690/0001-51 03/12/2013 09:21:17:873
R$ 450.000,0000 05.215.858/0001-97 03/12/2013 09:21:18:740

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aberto 03/12/2013
09:00:12 Item aberto.

Iminência de
Encerramento

03/12/2013
09:19:46 Batida iminente. Data/hora iminência: 03/12/2013 09:20:46.

Encerrado 03/12/2013
09:21:23 Item encerrado

Recusa 03/12/2013
16:13:56

Recusa da proposta. Fornecedor: METALURGICA COSTA & ADORNO LTDA - EPP, CNPJ/CPF:
01.658.364/0001-26, pelo melhor lance de R$ 210.000,0000. Motivo: Produto não atende à exigência
do termo de referência. A largura ofertada é inferior à exigida. Proposta desclassificada de acordo com
o item 6.6 combinado com o item 6.21 do edital.

Recusa 03/12/2013
16:42:56

Recusa da proposta. Fornecedor: VPX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS - EIRELI - ME,
CNPJ/CPF: 17.875.752/0001-07, pelo melhor lance de R$ 211.400,0000. Motivo: Produto não atende à
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exigência do termo de referência. A largura ofertada é inferior à exigida. Proposta desclassificada de
acordo com o item 6.6 combinado com o item 6.21 do edital.

Recusa 03/12/2013
18:12:52

Recusa da proposta. Fornecedor: S. S. ACRE COMERCIO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 08.992.670/0001-43,
pelo melhor lance de R$ 211.495,0000. Motivo: A Empresa solicitou sua desistência porque não tem
condições de apresentar as exigências para o item 1

Abertura do
prazo de
Convocação -
Anexo

04/12/2013
09:43:38

Convocado para envio de anexo o fornecedor FUSYON PRIME COMERCIO DE MERCADORIAS E
SERVICOS LTDA -, CNPJ/CPF: 08.462.156/0001-04.

Encerramento
do prazo de
Convocação -
Anexo

04/12/2013
10:13:28

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FUSYON PRIME COMERCIO DE
MERCADORIAS E SERVICOS LTDA -, CNPJ/CPF: 08.462.156/0001-04.

Aceite 04/12/2013
15:35:52

Aceite individual da proposta. Fornecedor: FUSYON PRIME COMERCIO DE MERCADORIAS E SERVICOS
LTDA -, CNPJ/CPF: 08.462.156/0001-04, pelo melhor lance de R$ 211.499,0000 e com valor negociado
a R$ 211.493,4500. Motivo: Valor negociado com a empresa pelo chat de mensagem e está de acordo
com a proposta de preços encaminhada

Habilitado 04/12/2013
15:40:17

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FUSYON PRIME COMERCIO DE MERCADORIAS E
SERVICOS LTDA - - CNPJ/CPF: 08.462.156/0001-04

Registro
Intenção de
Recurso

04/12/2013
15:49:20

Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: AFFINIDADE MOVEIS PARA ESCRITORIO E INFORMATICA
LTDA - CNPJ/CPF: 14343571000133. Motivo: Senhor pregoeiro anteriormente ja foi desclassificada uma
empresa por falta de cataloga e fôlder, porque esta empresa esta sendo aceito sem a apresentação dos
mesmos

Intenção de
Recurso
Recusada

04/12/2013
16:05:58

Intenção de recurso rejeitada. Fornecedor: AFFINIDADE MOVEIS PARA ESCRITORIO E INFORMATICA
LTDA -, CNPJ/CPF: 14343571000133. Motivo: Verifico que a intenção de recurso não está formalizada
de acordo com o que estabelece o edital. A uma porque os fatos alegados pela pretende não se
sustentam porque as desclassificações desse item foram fundamentadas nas especificações e não em
catálogos. A duas porque o produto proposto pela empresa melhor classificada neste item está de
acordo com o que estabelece o edital quanto a marca e a modelo. A empresa FUSYON apresentou tudo
que lhe foi solicitado.

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

14.343.571/0001-33 04/12/2013 15:49 04/12/2013 16:05 Recusado
Motivo Intenção:Senhor pregoeiro anteriormente ja foi desclassificada uma empresa por falta de cataloga e
fôlder, porque esta empresa esta sendo aceito sem a apresentação dos mesmos.Sr Pregoeiro, nos anexos da
Empresa FUSYON PRIME COMERCIO DE MERCADORIAS E SERVICOS LTDA, não contem marca, nem
referencias do produto, nem mesmo a especificação condiz com a do edital.Sr pregoeiro, tenho a nobre
móveis como um dos meus fornecedores e não cotei com eles devido não ter em seus conjuntos de móveis
tal roupeiro, porta
Motivo Aceite ou Recusa:Verifico que a intenção de recurso não está formalizada de acordo com o que
estabelece o edital. A uma porque os fatos alegados pela pretende não se sustentam porque as
desclassificações desse item foram fundamentadas nas especificações e não em catálogos. A duas porque o
produto proposto pela empresa melhor classificada neste item está de acordo com o que estabelece o edital
quanto a marca e a modelo. A empresa FUSYON apresentou tudo que lhe foi solicitado.

 
Item: 2 - CAMA BELICHE

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

CNPJ/CPF Fornecedor Porte 
ME/EPP

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

Registro
08.992.670/0001-43 S. S. ACRE

COMERCIO LTDA
- ME

Sim Sim 350 R$ 1.250,0000 R$ 437.500,0000 02/12/2013
20:21:21

Marca: Santa Catarina 
Fabricante: Santa Catarina ind 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMA TRILICHE montada por meio dos encaixes de que é dotada, sem
uso de ferramentas, sendo constituída das seguintes peças: cabeceira de aço, um pé de aço, seis longarinas de aço e
três estrados de madeira compensada. Uma vez montada, a cama triliche permite o uso de três colchões com altura
máxima de até 150 mm, um sobre cada estrado. O limite de altura do colchão deverá ser indicado por uma linha de
referência nas colunas da cabeceira. Cabeceira: é formada por colunas confeccionadas em tubo de perfil retangular,
nas dimensões 50 mm X 30 mm, com parede de 1,5 mm de espessura, altura de 2.280 mm, dispostos no sentido
vertical e demais especificações constante no termo de referência.

10.443.391/0001-72 WWW.
SUPRIMENTOS
EIRELI - EPP

Sim Sim 350 R$ 1.290,0000 R$ 451.500,0000 02/12/2013
09:46:34

Marca: STEEL/ST6003 
Fabricante: STEELLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMA TRILICHE montada por meio dos encaixes de que é dotada, sem
uso de ferramentas, sendo constituída das seguintes peças: cabeceira de aço, um pé de aço, seis longarinas de aço e
três estrados de madeira compensada. Uma vez montada, a cama triliche permite o uso de três colchões com altura
máxima de até 150 mm, um sobre cada estrado. O limite de altura do colchão deverá ser indicado por uma linha de
referência nas colunas da cabeceira. Cabeceira: é formada por colunas confeccionadas em tubo de perfil retangular,
nas dimensões 50 mm X 30 mm, com parede de 1,5 mm de espessura, altura de 2.280 mm, dispostos no sentido
vertical. Essas colunas são interligadas entre si, no sentido horizontal, por seis travessas, das quais três em tubo de
perfil oblongo, nas dimensões de 25 X 47 mm, com parede de 1,2 mm de espessura e comprimento de 800 mm; e as
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outras três travessas em tubo de perfil oblongo, com aba, nas dimensões 25 +25 * 70 mm, com parede de 1,2 mm
de espessura e 800 mm de comprimento. Essas travessas são soldadas aos tubos de perfil retangular e interligadas,
entre si, por meio de solda, dois a dois, um oblongo e outro oblongo com aba, por 3 (três) tubos de perfil circular,
diâmetro de 15,875 mm (5/8”), com parede de 1,0 mm de espessura e comprimento de 200 mm, dispostos no
sentido vertical. Cada cabeceira é fixada por seis conjuntos de pinos-guia de fixação do encaixe, num total de 12
(doze) pinos-guia de fixação do encaixe, num total de 12 (doze) pinos, soldados aos tubos verticais de 30 X 50 mm
(colunas). Pé da cama triliche: é composto por colunas, confeccionadas em tubos de perfil retangular, nas dimensões
de 30 X 50 mm, com parede de 1,5 mm de espessura e altura de 2.050 mm, dispostos no sentido vertical. Essas
colunas são interligadas entre si, no sentido horizontal, por meio de solda a cinco travessas, das quais três em tubo
de perfil oblongo com aba, nas dimensões de 25 + 25 * 70 mm, com parede de 1,2 mm de espessura e 800 mm de
comprimento e a duas em tubo de perfil oblongo, nas dimensões de 25 X 47 mm, com parede de 1,2 mm de
espessura e 800 mm de comprimento. Integrada ao pé, haverá uma escada de seis degraus, quatro dos quais em
tubo de perfil circular com diâmetro de 19,05 mm (“3/4”), parede com 1,9 mm de espessura e comprimento de 285
mm, soldados em quatro tubos de perfil circular, com diâmetro de 19,05 mm (3/4”) parede com 1,9 mm de espessura
e comprimento de 910 mm, dispostos na vertical. Esses tubos transpassam o tubo oblongo intermediário, que será o
terceiro degrau. O quarto degrau será o aproveitamento do tubo oblongo com aba inferior. No pé são fixados seis
conjuntos de pinos-guias de fixação do encaixe, num total de 12 (doze) pinos, soldados aos tubos verticais de 30 X 50
mm (colunas). Longarinas: confeccionadas em tubos de perfil oblongo com aba, nas dimensões de 25 + 25 * 70 mm,
parede com 1,5 mm de espessura e comprimento de 1.994 mm, tendo soldadas em suas extremidades, um
dispositivo de fixação às colunas de cabeceira e do pé da cama. Este dispositivo será confeccionado com chapa de 3
mm espessura dobrada, na forma de "U", sendo a fixação obtida por meio do encaixe do dispositivo aos pinos fixados
nas colunas. Estrados de madeira: cada estrado é confeccionado com uma única chapa de madeira compensada com
dimensões de 1.990 mm de comprimento, 790 mm de largura e 15 mm de espessura. Cada peça será provida de dois
furos circulares com 40 mm de diâmetro, distando cada um 20 mm da linha média transversal e 50 mm de uma
borda lateral. Ponteiras: serão em números de quatro, confeccionadas de chapa estampada, com medidas de 27 X 47
mm e espessura de 1 mm. Essas peças tem a finalidade de fazer o acabamento das extremidades superiores dos
tubos de perfil retangular de 30 X 50. Nestes são encaixadas e soldadas. Sapatas: serão em numero de quatro,
confeccionadas de chapa estampada, soldadas na extremidade inferior dos tubos de perfil retangular de 30 X 50 mm
da cabeceira e do pé do triliche, servindo-lhes de base. Dimensões Gerais: As medidas de comprimento e largura são
tomadas em relação às colunas da cabeceira e do pé triliche, a altura e tomada nas colunas da cabeceira, incluindo as
sapatas. Comprimento total: 2.050 mm, largura total: 860 mm e altura: 2280 mm. Observação: nas triliches não
devem possuir furos ou orifícios aparentes, peças móveis ou que possam ser arrancadas ou desencaixadas do corpo
principal da triliche, como as longarinas, sistemas de encaixe, escada, sapatas, dentre outros. As peças que
possuírem mecanismos de encaixes deverão ser soldadas após a sua instalação objetivando a imobilidade da
estrutura. Chapa de aço de 3 mm de espessura: natureza do material: aço laminado; especificação: ABNT
1010/1020; espessura: 3 mm; aplicação: sistema de encaixe em forma de “U"; Chapa de aço de 1,9 mm: natureza
do material: aço laminado; especificação: ABNT 1010/1020; espessura: 1,9 mm; aplicação: tubos de perfil circular
utilizados no pé do triliche; Chapa de aço de 1,5 mm: nature

17.344.077/0001-81 PARTNER
COMERCIAL
EIRELI - ME

Sim Sim 350 R$ 1.290,0000 R$ 451.500,0000 02/12/2013
15:10:38

Marca: CCM MÓVEIS 
Fabricante: CCM COMERCIO INDUSTRIA DE MÓVEIS 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMA TRILICHE montada por meio dos encaixes de que é dotada, sem
uso de ferramentas, sendo constituída das seguintes peças: cabeceira de aço, um pé de aço, seis longarinas de aço e
três estrados de madeira compensada. Uma vez montada, a cama triliche permite o uso de três colchões com altura
máxima de até 150 mm, um sobre cada estrado. O limite de altura do colchão deverá ser indicado por uma linha de
referência nas colunas da cabeceira. Cabeceira: é formada por colunas confeccionadas em tubo de perfil retangular,
nas dimensões 50 mm X 30 mm, com parede de 1,5 mm de espessura, altura de 2.280 mm, dispostos no sentido
vertical DEMAIS EXIGÊNCIAS E ESPECIFICAÇÕES EM CONFORMIDADE COM O PRESENTE EDITAL E SEUS ANEXOS.
MARCA / FABRICANTE: CCM COMERCIO INDUSTRIA DE MÓVEIS MODELO: TR 003 GARANTIA E DEMAIS EXIGÊNCIAS
EM CONFORMIDADE COM O EDITAL E SEUS ANEXOS. DECLARAMOS AINDA QUE ATENDEREMOS TODAS AS
EXIGENCIAS DO PRESENTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

01.989.691/0001-60 SOCIEDADE
MERCANTIL
CENTRO NORTE
LTDA

Não Não 350 R$ 1.290,0000 R$ 451.500,0000 02/12/2013
18:31:48

Marca: METALSON 
Fabricante: METALSON 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMA TRILICHE MONTADA POR MEIO DOS ENCAIXES DE QUE É
DOTADA, SEM USO DE FERRAMENTAS, SENDO CONSTITUÍDA DAS SEGUINTES PEÇAS: CABECEIRA DE AÇO, UM PÉ
DE AÇO, SEIS LONGARINAS DE AÇO E TRÊS ESTRADOS DE MADEIRA COMPENSADA. UMA VEZ MONTADA, A CAMA
TRILICHE PERMITE O USO DE TRÊS COLCHÕES COM ALTURA MÁXIMA DE ATÉ 150 MM, UM SOBRE CADA ESTRADO. O
LIMITE DE ALTURA DO COLCHÃO DEVERÁ SER INDICADO POR UMA LINHA DE REFERÊNCIA NAS COLUNAS DA
CABECEIRA. CABECEIRA: É FORMADA POR COLUNAS CONFECCIONADAS EM TUBO DE PERFIL RETANGULAR, NAS
DIMENSÕES 50 MM X 30 MM, COM PAREDE DE 1,5 MM DE ESPESSURA, ALTURA DE 2.280 MM, DISPOSTOS NO
SENTIDO VERTICAL. ESSAS COLUNAS SÃO INTERLIGADAS ENTRE SI, NO SENTIDO HORIZONTAL, POR SEIS
TRAVESSAS, DAS QUAIS TRÊS EM TUBO DE PERFIL OBLONGO, NAS DIMENSÕES DE 25 X 47 MM, COM PAREDE DE
1,2 MM DE ESPESSURA E COMPRIMENTO DE 800 MM; E AS OUTRAS TRÊS TRAVESSAS EM TUBO DE PERFIL
OBLONGO, COM ABA, NAS DIMENSÕES 25 +25 * 70 MM, COM PAREDE DE 1,2 MM DE ESPESSURA E 800 MM DE
COMPRIMENTO. ESSAS TRAVESSAS SÃO SOLDADAS AOS TUBOS DE PERFIL RETANGULAR E INTERLIGADAS, ENTRE
SI, POR MEIO DE SOLDA, DOIS A DOIS, UM OBLONGO E OUTRO OBLONGO COM ABA, POR 3 (TRÊS) TUBOS DE
PERFIL CIRCULAR, DIÂMETRO DE 15,875 MM (5/8"), COM PAREDE DE 1,0 MM DE ESPESSURA E COMPRIMENTO DE
200 MM, DISPOSTOS NO SENTIDO VERTICAL. CADA CABECEIRA É FIXADA POR SEIS CONJUNTOS DE PINOS-GUIA DE
FIXAÇÃO DO ENCAIXE, NUM TOTAL DE 12 (DOZE) PINOS-GUIA DE FIXAÇÃO DO ENCAIXE, NUM TOTAL DE 12 (DOZE)
PINOS, SOLDADOS AOS TUBOS VERTICAIS DE 30 X 50 MM (COLUNAS). PÉ DA CAMA TRILICHE: É COMPOSTO POR
COLUNAS, CONFECCIONADAS EM TUBOS DE PERFIL RETANGULAR, NAS DIMENSÕES DE 30 X 50 MM, COM PAREDE
DE 1,5 MM DE ESPESSURA E ALTURA DE 2.050 MM, DISPOSTOS NO SENTIDO VERTICAL. ESSAS COLUNAS SÃO
INTERLIGADAS ENTRE SI, NO SENTIDO HORIZONTAL, POR MEIO DE SOLDA A CINCO TRAVESSAS, DAS QUAIS TRÊS
EM TUBO DE PERFIL OBLONGO COM ABA, NAS DIMENSÕES DE 25 + 25 * 70 MM, COM PAREDE DE 1,2 MM DE
ESPESSURA E 800 MM DE COMPRIMENTO E A DUAS EM TUBO DE PERFIL OBLONGO, NAS DIMENSÕES DE 25 X 47
MM, COM PAREDE DE 1,2 MM DE ESPESSURA E 800 MM DE COMPRIMENTO. INTEGRADA AO PÉ, HAVERÁ UMA
ESCADA DE SEIS DEGRAUS, QUATRO DOS QUAIS EM TUBO DE PERFIL CIRCULAR COM DIÂMETRO DE 19,05 MM
("3/4"), PAREDE COM 1,9 MM DE ESPESSURA E COMPRIMENTO DE 285 MM, SOLDADOS EM QUATRO TUBOS DE
PERFIL CIRCULAR, COM DIÂMETRO DE 19,05 MM (3/4") PAREDE COM 1,9 MM DE ESPESSURA E COMPRIMENTO DE
910 MM, DISPOSTOS NA VERTICAL. ESSES TUBOS TRANSPASSAM O TUBO OBLONGO INTERMEDIÁRIO, QUE SERÁ O
TERCEIRO DEGRAU. O QUARTO DEGRAU SERÁ O APROVEITAMENTO DO TUBO OBLONGO COM ABA INFERIOR. NO PÉ
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SÃO FIXADOS SEIS CONJUNTOS DE PINOS-GUIAS DE FIXAÇÃO DO ENCAIXE, NUM TOTAL DE 12 (DOZE) PINOS,
SOLDADOS AOS TUBOS VERTICAIS DE 30 X 50 MM (COLUNAS). LONGARINAS: CONFECCIONADAS EM TUBOS DE
PERFIL OBLONGO COM ABA, NAS DIMENSÕES DE 25 + 25 * 70 MM, PAREDE COM 1,5 MM DE ESPESSURA E
COMPRIMENTO DE 1.994 MM, TENDO SOLDADAS EM SUAS EXTREMIDADES, UM DISPOSITIVO DE FIXAÇÃO ÀS
COLUNAS DE CABECEIRA E DO PÉ DA CAMA. ESTE DISPOSITIVO SERÁ CONFECCIONADO COM CHAPA DE 3 MM
ESPESSURA DOBRADA, NA FORMA DE "U", SENDO A FIXAÇÃO OBTIDA POR MEIO DO ENCAIXE DO DISPOSITIVO AOS
PINOS FIXADOS NAS COLUNAS. ESTRADOS DE MADEIRA: CADA ESTRADO É CONFECCIONADO COM UMA ÚNICA
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA COM DIMENSÕES DE 1.990 MM DE COMPRIMENTO, 790 MM DE LARGURA E 15
MM DE ESPESSURA. CADA PEÇA SERÁ PROVIDA DE DOIS FUROS CIRCULARES COM 40 MM DE DIÂMETRO, DISTANDO
CADA UM 20 MM DA LINHA MÉDIA TRANSVERSAL E 50 MM DE UMA BORDA LATERAL. PONTEIRAS: SERÃO EM
NÚMEROS DE QUATRO, CONFECCIONADAS DE CHAPA ESTAMPADA, COM MEDIDAS DE 27 X 47 MM E ESPESSURA DE
1 MM. ESSAS PEÇAS TEM A FINALIDADE DE FAZER O ACABAMENTO DAS EXTREMIDADES SUPERIORES DOS TUBOS
DE PERFIL RETANGULAR DE 30 X 50. NESTES SÃO ENCAIXADAS E SOLDADAS. SAPATAS: SERÃO EM NUMERO DE
QUATRO, CONFECCIONADAS DE CHAPA ESTAMPADA, SOLDADAS NA EXTREMIDADE INFERIOR DOS TUBOS DE PERFIL
RETANGULAR DE 30 X 50 MM DA CABECEIRA E DO PÉ DO TRILICHE, SERVINDO-LHES DE BASE. DIMENSÕES
GERAIS: AS MEDIDAS DE COMPRIMENTO E LARGURA SÃO TOMADAS EM RELAÇÃO ÀS COLUNAS DA CABECEIRA E DO
PÉ TRILICHE, A ALTURA E TOMADA NAS COLUNAS DA CABECEIRA, INCLUINDO AS SAPATAS. COMPRIMENTO TOTAL:
2.050 MM, LARGURA TOTAL: 860 MM E ALTURA: 2280 MM. OBSERVAÇÃO: NAS TRILICHES NÃO DEVEM POSSUIR
FUROS OU ORIFÍCIOS APARENTES, PEÇAS MÓVEIS OU QUE POSSAM SER ARRANCADAS OU DESENCAIXADAS DO
CORPO PRINCIPAL DA TRILICHE, COMO AS LONGARINAS, SISTEMAS DE ENCAIXE, ESCADA, SAPATAS, DENTRE
OUTROS. AS PEÇAS QUE POSSUÍREM MECANISMOS DE ENCAIXES DEVERÃO SER SOLDADAS APÓS A SUA
INSTALAÇÃO OBJETIVANDO A IMOBILIDADE DA ESTRUTURA. CHAPA DE AÇO DE 3 MM DE ESPESSURA: NATUREZA
DO MATERIAL: AÇO LAMINADO; ESPECIFICAÇÃO: ABNT 1010/1020; ESPESSURA: 3 MM; APLICAÇÃO: SISTEMA DE
ENCAIXE EM FORMA DE "U"; CHAPA DE AÇO DE 1,9 MM: NATUREZA DO MATERIAL: AÇO LAMINADO;
ESPECIFICAÇÃO: ABNT 1010/1020; ESPESSURA: 1,9 MM; APLICAÇÃO: TUBOS DE PERFIL CIRCULAR UTILIZADOS NO
PÉ DO TRILIC... E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES ANEXO.

07.165.304/0001-58 MOVETEC
INDUSTRIA E
COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI -
EPP - E

Sim Não 350 R$ 1.290,0000 R$ 451.500,0000 25/11/2013
09:19:20

Marca: SCHEFFER 
Fabricante: SCHEFFER 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMA TRILICHE montada por meio dos encaixes de que é dotada, sem
uso de ferramentas, sendo constituída das seguintes peças: cabeceira de aço, um pé de aço, seis longarinas de aço e
três estrados de madeira compensada. Uma vez montada, a cama triliche permite o uso de três colchões com altura
máxima de até 150 mm, um sobre cada estrado. O limite de altura do colchão deverá ser indicado por uma linha de
referência nas colunas da cabeceira. Cabeceira: é formada por colunas confeccionadas em tubo de perfil retangular,
nas dimensões 50 mm X 30 mm, com parede de 1,5 mm de espessura, altura de 2.280 mm, dispostos no sentido
vertical. Essas colunas são interligadas entre si, no sentido horizontal, por seis travessas, das quais três em tubo de
perfil oblongo, nas dimensões de 25 X 47 mm, com parede de 1,2 mm de espessura e comprimento de 800 mm; e as
outras três travessas em tubo de perfil oblongo, com aba, nas dimensões 25 +25 * 70 mm, com parede de 1,2 mm
de espessura e 800 mm de comprimento. Essas travessas são soldadas aos tubos de perfil retangular e interligadas,
entre si, por meio de solda, dois a dois, um oblongo e outro oblongo com aba, por 3 (três) tubos de perfil circular,
diâmetro de 15,875 mm (5/8”), com parede de 1,0 mm de espessura e comprimento de 200 mm, dispostos no
sentido vertical. Cada cabeceira é fixada por seis conjuntos de pinos-guia de fixação do encaixe, num total de 12
(doze) pinos-guia de fixação do encaixe, num total de 12 (doze) pinos, soldados aos tubos verticais de 30 X 50 mm
(colunas). Pé da cama triliche: é composto por colunas, confeccionadas em tubos de perfil retangular, nas dimensões
de 30 X 50 mm, com parede de 1,5 mm de espessura e altura de 2.050 mm, dispostos no sentido vertical. Essas
colunas são interligadas entre si, no sentido horizontal, por meio de solda a cinco travessas, das quais três em tubo
de perfil oblongo com aba, nas dimensões de 25 + 25 * 70 mm, com parede de 1,2 mm de espessura e 800 mm de
comprimento e a duas em tubo de perfil oblongo, nas dimensões de 25 X 47 mm, com parede de 1,2 mm de
espessura e 800 mm de comprimento. Integrada ao pé, haverá uma escada de seis degraus, quatro dos quais em
tubo de perfil circular com diâmetro de 19,05 mm (“3/4”), parede com 1,9 mm de espessura e comprimento de 285
mm, soldados em quatro tubos de perfil circular, com diâmetro de 19,05 mm (3/4”) parede com 1,9 mm de espessura
e comprimento de 910 mm, dispostos na vertical. Esses tubos transpassam o tubo oblongo intermediário, que será o
terceiro degrau. O quarto degrau será o aproveitamento do tubo oblongo com aba inferior. No pé são fixados seis
conjuntos de pinos-guias de fixação do encaixe, num total de 12 (doze) pinos, soldados aos tubos verticais de 30 X 50
mm (colunas). Longarinas: confeccionadas em tubos de perfil oblongo com aba, nas dimensões de 25 + 25 * 70 mm,
parede com 1,5 mm de espessura e comprimento de 1.994 mm, tendo soldadas em suas extremidades, um
dispositivo de fixação às colunas de cabeceira e do pé da cama. Este dispositivo será confeccionado com chapa de 3
mm espessura dobrada, na forma de "U", sendo a fixação obtida por meio do encaixe do dispositivo aos pinos fixados
nas colunas. Estrados de madeira: cada estrado é confeccionado com uma única chapa de madeira compensada com
dimensões de 1.990 mm de comprimento, 790 mm de largura e 15 mm de espessura. Cada peça será provida de dois
furos circulares com 40 mm de diâmetro, distando cada um 20 mm da linha média transversal e 50 mm de uma
borda lateral. Ponteiras: serão em números de quatro, confeccionadas de chapa estampada, com medidas de 27 X 47
mm e espessura de 1 mm. Essas peças tem a finalidade de fazer o acabamento das extremidades superiores dos
tubos de perfil retangular de 30 X 50. Nestes são encaixadas e soldadas. Sapatas: serão em numero de quatro,
confeccionadas de chapa estampada, soldadas na extremidade inferior dos tubos de perfil retangular de 30 X 50 mm
da cabeceira e do pé do triliche, servindo-lhes de base. Dimensões Gerais: As medidas de comprimento e largura são
tomadas em relação às colunas da cabeceira e do pé triliche, a altura e tomada nas colunas da cabeceira, incluindo as
sapatas. Comprimento total: 2.050 mm, largura total: 860 mm e altura: 2280 mm. Observação: nas triliches não
devem possuir furos ou orifícios aparentes, peças móveis ou que possam ser arrancadas ou desencaixadas do corpo
principal da triliche, como as longarinas, sistemas de encaixe, escada, sapatas, dentre outros. As peças que
possuírem mecanismos de encaixes deverão ser soldadas após a sua instalação objetivando a imobilidade da
estrutura. Chapa de aço de 3 mm de espessura: natureza do material: aço laminado; especificação: ABNT
1010/1020; espessura: 3 mm; aplicação: sistema de encaixe em forma de “U"; Chapa de aço de 1,9 mm: natureza
do material: aço laminado; especificação: ABNT 1010/1020; espessura: 1,9 mm. Validade da proposta: 60 dias.
Entrega: 30 dias. Marca: SCHEFFER. Modelo: TRILICHE.

05.935.940/0001-96 ROMI
INDUSTRIA DE
MOVEIS LTDA -
ME

Sim Sim 350 R$ 1.290,0000 R$ 451.500,0000 29/11/2013
10:56:47

Marca: romi 
Fabricante: romi 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: modelo: triliche de aço CAMA TRILICHE montada por meio dos encaixes
de que é dotada, sem uso de ferramentas, sendo constituída das seguintes peças: cabeceira de aço, um pé de aço,
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seis longarinas de aço e três estrados de madeira compensada. Uma vez montada, a cama triliche permite o uso de
três colchões com altura máxima de até 150 mm, um sobre cada estrado. O limite de altura do colchão deverá ser
indicado por uma linha de referência nas colunas da cabeceira. Cabeceira: é formada por colunas confeccionadas em
tubo de perfil retangular, nas dimensões 50 mm X 30 mm, com parede de 1,5 mm de espessura, altura de 2.280 mm,
Validade da proposta: 60 dias. Entrega: 30 dias Nossos produtos atendem rigorosamente as especificações do edital.
Declaramos que estamos de acordo e temos pleno conhecimento do Edital. Não possuimos empregados menores de
18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de 16 anos. Nos preços, estão inclusas todas as
despesas como frete e demais engargos. Proposta elaborada de forma independente. Industria brasileira.

05.215.858/0001-97 METALURGICA
COMANDO
INDUSTRIA E
COMERCIO DE
MOVEIS LTDA

Sim Sim 350 R$ 1.290,3300 R$ 451.615,5000 02/12/2013
11:50:44

Marca: Metalúrgica Comando 
Fabricante: Metalúrgica Comando-Fabricação Própria 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMA TRILICHE montada por meio dos encaixes de que é dotada, sem
uso de ferramentas, sendo constituída das seguintes peças: cabeceira de aço, um pé de aço, seis longarinas de aço e
três estrados de madeira compensada. Uma vez montada, a cama triliche permite o uso de três colchões com altura
máxima de até 150 mm, um sobre cada estrado. O limite de altura do colchão deverá ser indicado por uma linha de
referência nas colunas da cabeceira. Cabeceira: é formada por colunas confeccionadas em tubo de perfil retangular,
nas dimensões 50 mm X 30 mm, com parede de 1,5 mm de espessura, altura de 2.280 mm, dispostos no sentido
vertical. Essas colunas são interligadas entre si, no sentido horizontal, por seis travessas, das quais três em tubo de
perfil oblongo, nas dimensões de 25 X 47 mm, com parede de 1,2 mm de espessura e comprimento de 800 mm; e as
outras três travessas em tubo de perfil oblongo, com aba, nas dimensões 25 +25 * 70 mm, com parede de 1,2 mm
de espessura e 800 mm de comprimento. Essas travessas são soldadas aos tubos de perfil retangular e interligadas,
entre si, por meio de solda, dois a dois, um oblongo e outro oblongo com aba, por 3 (três) tubos de perfil circular,
diâmetro de 15,875 mm (5/8”), com parede de 1,0 mm de espessura e comprimento de 200 mm, dispostos no
sentido vertical. Cada cabeceira é fixada por seis conjuntos de pinos-guia de fixação do encaixe, num total de 12
(doze) pinos-guia de fixação do encaixe, num total de 12 (doze) pinos, soldados aos tubos verticais de 30 X 50 mm
(colunas). Pé da cama triliche: é composto por colunas, confeccionadas em tubos de perfil retangular, nas dimensões
de 30 X 50 mm, com parede de 1,5 mm de espessura e altura de 2.050 mm, dispostos no sentido vertical. Essas
colunas são interligadas entre si, no sentido horizontal, por meio de solda a cinco travessas, das quais três em tubo
de perfil oblongo com aba, nas dimensões de 25 + 25 * 70 mm, com parede de 1,2 mm de espessura e 800 mm de
comprimento e a duas em tubo de perfil oblongo, nas dimensões de 25 X 47 mm, com parede de 1,2 mm de
espessura e 800 mm de comprimento. Integrada ao pé, haverá uma escada de seis degraus, quatro dos quais em
tubo de perfil circular com diâmetro de 19,05 mm (“3/4”), parede com 1,9 mm de espessura e comprimento de 285
mm, soldados em quatro tubos de perfil circular, com diâmetro de 19,05 mm (3/4”) parede com 1,9 mm de espessura
e comprimento de 910 mm, dispostos na vertical. Esses tubos transpassam o tubo oblongo intermediário, que será o
terceiro degrau. O quarto degrau será o aproveitamento do tubo oblongo com aba inferior. No pé são fixados seis
conjuntos de pinos-guias de fixação do encaixe, num total de 12 (doze) pinos, soldados aos tubos verticais de 30 X 50
mm (colunas). Longarinas: confeccionadas em tubos de perfil oblongo com aba, nas dimensões de 25 + 25 * 70 mm,
parede com 1,5 mm de espessura e comprimento de 1.994 mm, tendo soldadas em suas extremidades, um
dispositivo de fixação às colunas de cabeceira e do pé da cama. Este dispositivo será confeccionado com chapa de 3
mm espessura dobrada, na forma de "U", sendo a fixação obtida por meio do encaixe do dispositivo aos pinos fixados
nas colunas. Estrados de madeira: cada estrado é confeccionado com uma única chapa de madeira compensada com
dimensões de 1.990 mm de comprimento, 790 mm de largura e 15 mm de espessura. Cada peça será provida de dois
furos circulares com 40 mm de diâmetro, distando cada um 20 mm da linha média transversal e 50 mm de uma
borda lateral. Ponteiras: serão em números de quatro, confeccionadas de chapa estampada, com medidas de 27 X 47
mm e espessura de 1 mm. Essas peças tem a finalidade de fazer o acabamento das extremidades superiores dos
tubos de perfil retangular de 30 X 50. Nestes são encaixadas e soldadas. Sapatas: serão em numero de quatro,
confeccionadas de chapa estampada, soldadas na extremidade inferior dos tubos de perfil retangular de 30 X 50 mm
da cabeceira e do pé do triliche, servindo-lhes de base. Dimensões Gerais: As medidas de comprimento e largura são
tomadas em relação às colunas da cabeceira e do pé triliche, a altura e tomada nas colunas da cabeceira, incluindo as
sapatas. Comprimento total: 2.050 mm, largura total: 860 mm e altura: 2280 mm. Observação: nas triliches não
devem possuir furos ou orifícios aparentes, peças móveis ou que possam ser arrancadas ou desencaixadas do corpo
principal da triliche, como as longarinas, sistemas de encaixe, escada, sapatas, dentre outros. As peças que
possuírem mecanismos de encaixes deverão ser soldadas após a sua instalação objetivando a imobilidade da
estrutura. Chapa de aço de 3 mm de espessura: natureza do material: aço laminado; especificação: ABNT
1010/1020; espessura: 3 mm; aplicação: sistema de encaixe em forma de “U"; Chapa de aço de 1,9 mm: natureza
do material: aço laminado. Conforme termo de referência

12.680.125/0001-99 ELLOS
INDUSTRIA E
COMERCIO DE
MOVEIS LTDA -
ME

Sim Sim 350 R$ 1.290,3300 R$ 451.615,5000 02/12/2013
11:52:53

Marca: Metalúrgica Comando 
Fabricante: Metalúrgica Comando-Fabricação Própria 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMA TRILICHE montada por meio dos encaixes de que é dotada, sem
uso de ferramentas, sendo constituída das seguintes peças: cabeceira de aço, um pé de aço, seis longarinas de aço e
três estrados de madeira compensada. Uma vez montada, a cama triliche permite o uso de três colchões com altura
máxima de até 150 mm, um sobre cada estrado. O limite de altura do colchão deverá ser indicado por uma linha de
referência nas colunas da cabeceira. Cabeceira: é formada por colunas confeccionadas em tubo de perfil retangular,
nas dimensões 50 mm X 30 mm, com parede de 1,5 mm de espessura, altura de 2.280 mm, dispostos no sentido
vertical. Essas colunas são interligadas entre si, no sentido horizontal, por seis travessas, das quais três em tubo de
perfil oblongo, nas dimensões de 25 X 47 mm, com parede de 1,2 mm de espessura e comprimento de 800 mm; e as
outras três travessas em tubo de perfil oblongo, com aba, nas dimensões 25 +25 * 70 mm, com parede de 1,2 mm
de espessura e 800 mm de comprimento. Essas travessas são soldadas aos tubos de perfil retangular e interligadas,
entre si, por meio de solda, dois a dois, um oblongo e outro oblongo com aba, por 3 (três) tubos de perfil circular,
diâmetro de 15,875 mm (5/8”), com parede de 1,0 mm de espessura e comprimento de 200 mm, dispostos no
sentido vertical. Cada cabeceira é fixada por seis conjuntos de pinos-guia de fixação do encaixe, num total de 12
(doze) pinos-guia de fixação do encaixe, num total de 12 (doze) pinos, soldados aos tubos verticais de 30 X 50 mm
(colunas). Pé da cama triliche: é composto por colunas, confeccionadas em tubos de perfil retangular, nas dimensões
de 30 X 50 mm, com parede de 1,5 mm de espessura e altura de 2.050 mm, dispostos no sentido vertical. Essas
colunas são interligadas entre si, no sentido horizontal, por meio de solda a cinco travessas, das quais três em tubo
de perfil oblongo com aba, nas dimensões de 25 + 25 * 70 mm, com parede de 1,2 mm de espessura e 800 mm de
comprimento e a duas em tubo de perfil oblongo, nas dimensões de 25 X 47 mm, com parede de 1,2 mm de
espessura e 800 mm de comprimento. Integrada ao pé, haverá uma escada de seis degraus, quatro dos quais em
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tubo de perfil circular com diâmetro de 19,05 mm (“3/4”), parede com 1,9 mm de espessura e comprimento de 285
mm, soldados em quatro tubos de perfil circular, com diâmetro de 19,05 mm (3/4”) parede com 1,9 mm de espessura
e comprimento de 910 mm, dispostos na vertical. Esses tubos transpassam o tubo oblongo intermediário, que será o
terceiro degrau. O quarto degrau será o aproveitamento do tubo oblongo com aba inferior. No pé são fixados seis
conjuntos de pinos-guias de fixação do encaixe, num total de 12 (doze) pinos, soldados aos tubos verticais de 30 X 50
mm (colunas). Longarinas: confeccionadas em tubos de perfil oblongo com aba, nas dimensões de 25 + 25 * 70 mm,
parede com 1,5 mm de espessura e comprimento de 1.994 mm, tendo soldadas em suas extremidades, um
dispositivo de fixação às colunas de cabeceira e do pé da cama. Este dispositivo será confeccionado com chapa de 3
mm espessura dobrada, na forma de "U", sendo a fixação obtida por meio do encaixe do dispositivo aos pinos fixados
nas colunas. Estrados de madeira: cada estrado é confeccionado com uma única chapa de madeira compensada com
dimensões de 1.990 mm de comprimento, 790 mm de largura e 15 mm de espessura. Cada peça será provida de dois
furos circulares com 40 mm de diâmetro, distando cada um 20 mm da linha média transversal e 50 mm de uma
borda lateral. Ponteiras: serão em números de quatro, confeccionadas de chapa estampada, com medidas de 27 X 47
mm e espessura de 1 mm. Essas peças tem a finalidade de fazer o acabamento das extremidades superiores dos
tubos de perfil retangular de 30 X 50. Nestes são encaixadas e soldadas. Sapatas: serão em numero de quatro,
confeccionadas de chapa estampada, soldadas na extremidade inferior dos tubos de perfil retangular de 30 X 50 mm
da cabeceira e do pé do triliche, servindo-lhes de base. Dimensões Gerais: As medidas de comprimento e largura são
tomadas em relação às colunas da cabeceira e do pé triliche, a altura e tomada nas colunas da cabeceira, incluindo as
sapatas. Comprimento total: 2.050 mm, largura total: 860 mm e altura: 2280 mm. Observação: nas triliches não
devem possuir furos ou orifícios aparentes, peças móveis ou que possam ser arrancadas ou desencaixadas do corpo
principal da triliche, como as longarinas, sistemas de encaixe, escada, sapatas, dentre outros. As peças que
possuírem mecanismos de encaixes deverão ser soldadas após a sua instalação objetivando a imobilidade da
estrutura. Chapa de aço de 3 mm de espessura: natureza do material: aço laminado; especificação: ABNT
1010/1020; espessura: 3 mm; aplicação: sistema de encaixe em forma de “U"; Chapa de aço de 1,9 mm: natureza
do material: aço laminado. Conforme termo de referência

05.312.963/0001-44 COMERCIAL
MORBRAS LTDA.
- ME

Sim Sim 350 R$ 1.290,3300 R$ 451.615,5000 02/12/2013
14:50:32

Marca: M5/CT-3 ESPECIAL 
Fabricante: METALÚRGICA CINCO LTDA 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMA TRILICHE montada por meio dos encaixes de que é dotada, sem
uso de ferramentas, sendo constituída das seguintes peças: cabeceira de aço, um pé de aço, seis longarinas de aço e
três estrados de madeira compensada. Uma vez montada, a cama triliche permite o uso de três colchões com altura
máxima de até 150 mm, um sobre cada estrado. O limite de altura do colchão deverá ser indicado por uma linha de
referência nas colunas da cabeceira. Cabeceira: é formada por colunas confeccionadas em tubo de perfil retangular,
nas dimensões 50 mm X 30 mm, com parede de 1,5 mm de espessura, altura de 2.280 mm, dispostos no sentido
vertical

13.082.516/0001-74 ITALBRAS
INDUSTRIA E
COMERCIO DE
MOVEIS DE ACO
LTDA - E

Sim Sim 350 R$ 1.290,3300 R$ 451.615,5000 02/12/2013
16:11:30

Marca: ITALBRAS 
Fabricante: ITALBRAS 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMA TRILICHE montada por meio dos encaixes de que é dotada, sem
uso de ferramentas, sendo constituída das seguintes peças: cabeceira de aço, um pé de aço, seis longarinas de aço e
três estrados de madeira compensada. Uma vez montada, a cama triliche permite o uso de três colchões com altura
máxima de até 150 mm, um sobre cada estrado. O limite de altura do colchão deverá ser indicado por uma linha de
referência nas colunas da cabeceira. Cabeceira: é formada por colunas confeccionadas em tubo de perfil retangular,
nas dimensões 50 mm X 30 mm, com parede de 1,5 mm de espessura, altura de 2.280 mm, dispostos no sentido
vertical e demais especificações constante no termo de referência. Os materiais levam a marca ITALBRAS validade da
proposta 60 dias A garantia de 05 anos da efetiva entrega

06.911.404/0001-13 SOLUCAO
PLANEJAMENTO
E COMERCIO
LTDA - ME

Sim Sim 350 R$ 1.290,3300 R$ 451.615,5000 02/12/2013
16:42:02

Marca: MK 
Fabricante: MK 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: cAMA TRILICHE montada por meio dos encaixes de que é dotada, sem
uso de ferramentas, sendo constituída das seguintes peças: cabeceira de aço, um pé de aço, seis longarinas de aço e
três estrados de madeira compensada. Uma vez montada, a cama triliche permite o uso de três colchões com altura
máxima de até 150 mm, um sobre cada estrado. O limite de altura do colchão deverá ser indicado por uma linha de
referência nas colunas da cabeceira. Cabeceira: é formada por colunas confeccionadas em tubo de perfil retangular,
nas dimensões 50 mm X 30 mm, com parede de 1,5 mm de espessura, altura de 2.280 mm, dispostos no sentido
vertical e demais especificações constante no termo de referência.

10.456.190/0001-00 T S W
INDUSTRIA E
COMERCIO DE
MOVEIS LTDA

Não Não 350 R$ 1.290,3300 R$ 451.615,5000 02/12/2013
17:10:05

Marca: TSW/TRELICHE 
Fabricante: TSW Indústria e Comércio de Móveis LTDA 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMA TRILICHE montada por meio dos encaixes de que é dotada, sem
uso de ferramentas, sendo constituída das seguintes peças: cabeceira de aço, um pé de aço, seis longarinas de aço e
três estrados de madeira compensada. Uma vez montada, a cama triliche permite o uso de três colchões com altura
máxima de até 150 mm, um sobre cada estrado. O limite de altura do colchão deverá ser indicado por uma linha de
referência nas colunas da cabeceira. Cabeceira: é formada por colunas confeccionadas em tubo de perfil retangular,
nas dimensões 50 mm X 30 mm, com parede de 1,5 mm de espessura, altura de 2.280 mm, dispostos no sentido
vertical e demais especificações constante no termo de referência.

08.864.420/0001-28 METALPONTA -
METALURGICA
LTDA - ME

Sim Sim 350 R$ 1.290,3300 R$ 451.615,5000 02/12/2013
17:59:21

Marca: Metalponta 
Fabricante: Metalponta Metalurgica Ltda-ME 
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Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMA TRILICHE montada por meio dos encaixes de que é dotada, s/
uso de ferramentas, sendo constituída das seguintes pçs: cabeceira de aço, um pé de aço, 6 longarinas de aço e 3
estrados de madeira compensada. Uma vez montada, a cama triliche permite o uso de 3 colchões com altura máxima
de até 150 mm, um sobre cada estrado. O limite de altura do colchão deverá ser indicado por uma linha de referência
nas colunas da cabeceira. Cabeceira: é formada por colunas confeccionadas em tubo de perfil retangular, nas
dimensões 50 mm X 30 mm, com parede de 1,5 mm de espessura,altura de 2.280 mm,dispostos no sentido
vertical.Essas colunas são interligadas entre si,no sentido horizontal, por 6 travessas, das quais 3 em tubo de perfil
oblongo, nas dimensões de 25X47 mm, com parede de 1,2 mm de espessura e comprimento de 800 mm;e as outras
três travessas em tubo de perfil oblongo, c/ aba, nas dimensões 25 +25 * 70 mm, com parede de 1,2 mm de
espessura e 800 mm de comprimento. Essas travessas são soldadas aos tubos de perfil retangular e interligadas,
entre si, por meio de solda, dois a dois, 1 oblongo e outro oblongo com aba, por 3 (três) tubos de perfil circular,
diâmetro de 15,875 mm (5/8”), com parede de 1,0 mm de espessura e comprimento de 200 mm, dispostos no
sentido vertical. Cada cabeceira é fixada por seis conjuntos de pinos-guia de fixação do encaixe, num total de 12
(doze) pinos-guia de fixação do encaixe, num total de 12 (doze) pinos, soldados aos tubos verticais de 30 X 50 mm
(colunas). Pé da cama triliche: é composto por colunas, confeccionadas em tubos de perfil retangular, nas dimensões
de 30 X 50 mm, com parede de 1,5 mm de espessura e altura de 2.050 mm, dispostos no sentido vertical. Essas
colunas são interligadas entre si, no sentido horizontal, por meio de solda a cinco travessas, das quais três em tubo
de perfil oblongo com aba, nas dimensões de 25 + 25 * 70 mm, com parede de 1,2 mm de espessura e 800 mm de
comprimento e a duas em tubo de perfil oblongo, nas dimensões de 25X47 mm, c/ parede de 1,2 mm de espessura e
800 mm de comprimento. Integrada ao pé, haverá uma escada de 6 degraus, quatro dos quais em tubo de perfil
circular com diâmetro de 19,05 mm (“3/4”), parede com 1,9 mm de espessura e comprimento de 285 mm, soldados
em quatro tubos de perfil circular, com diâmetro de 19,05 mm (3/4”) parede com 1,9 mm de espessura e
comprimento de 910 mm, dispostos na vertical. Esses tubos transpassam o tubo oblongo intermediário, que será o
terceiro degrau. O quarto degrau será o aproveitamento do tubo oblongo com aba inferior. No pé são fixados seis
conjuntos de pinos-guias de fixação do encaixe, num total de 12 (doze) pinos, soldados aos tubos verticais de 30 X 50
mm (colunas). Longarinas: confeccionadas em tubos de perfil oblongo com aba, nas dimensões de 25 + 25 * 70 mm,
parede com 1,5 mm de espessura e comprimento de 1.994 mm, tendo soldadas em suas extremidades, um
dispositivo de fixação às colunas de cabeceira e do pé da cama. Este dispositivo será confeccionado com chapa de 3
mm espessura dobrada, na forma de "U", sendo a fixação obtida por meio do encaixe do dispositivo aos pinos fixados
nas colunas. Estrados de madeira: cada estrado é confeccionado com uma única chapa de madeira compensada com
dimensões de 1.990 mm de comprimento, 790 mm de largura e 15 mm de espessura. Cada peça será provida de dois
furos circulares com 40 mm de diâmetro, distando cada um 20 mm da linha média transversal e 50 mm de uma
borda lateral. Ponteiras: serão em números de quatro, confeccionadas de chapa estampada, com medidas de 27 X 47
mm e espessura de 1 mm. Essas peças tem a finalidade de fazer o acabamento das extremidades superiores dos
tubos de perfil retangular de 30 X 50. Nestes são encaixadas e soldadas. Sapatas: serão em numero de quatro,
confeccionadas de chapa estampada, soldadas na extremidade inferior dos tubos de perfil retangular de 30 X 50 mm
da cabeceira e do pé do triliche, servindo-lhes de base. Dimensões Gerais: As medidas de comprimento e largura são
tomadas em relação às colunas da cabeceira e do pé triliche,a altura e tomada nas colunas da cabeceira, incluindo as
sapatas. Comprimento total:2.050 mm,largura total:860 mm e altura: 2280mm.Observação:nas triliches não devem
possuir furos ou orifícios aparentes,pçs móveis ou que possam ser arrancadas ou desencaixadas do corpo principal da
triliche, como as longarinas, sistemas de encaixe, escada, sapatas, dentre outros. As peças que possuírem
mecanismos de encaixes deverão ser soldadas após a sua instalação objetivando a imobilidade da estrutura. Chapa de
aço de 3 mm de espessura:natureza do material:aço laminado; especificação: ABNT 1010/1020; espessura: 3 mm;
aplicação: sistema de encaixe em forma de “U"; Chapa de aço de 1,9 mm: natureza do material:aço laminado;
especificação: ABNT 1010/1020; espessura: 1,9 mm; aplicação: tubos de perfil circular utilizados no pé do triliche;
Chapa de aço de 1,5 mm. Modelo Treliche MP1 - Não acompanha colchão

81.114.803/0001-79 W3 INDUSTRIA
METALURGICA
LTDA

Não Não 350 R$ 1.290,3300 R$ 451.615,5000 29/11/2013
17:21:42

Marca: W3 
Fabricante: W3 INDUSTRIA METALURGICA LTDA 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMA TRILICHE montada por meio dos encaixes de que é dotada, sem
uso de ferramentas, sendo constituída das seguintes peças: cabeceira de aço, um pé de aço, seis longarinas de aço e
três estrados de madeira compensada. Uma vez montada, a cama triliche permite o uso de três colchões com altura
máxima de até 150 mm, um sobre cada estrado. O limite de altura do colchão deverá ser indicado por uma linha de
referência nas colunas da cabeceira. Cabeceira: é formada por colunas confeccionadas em tubo de perfil retangular,
nas dimensões 50 mm X 30 mm, com parede de 1,5 mm de espessura, altura de 2.280 mm, dispostos no sentido
vertical e demais especificações constante no termo de referência. Prazo de entrega, prazo de garantia, validade da
proposta : Em conformidade ao edital. Declaramos, ainda, que em nossos preços estão inclusos todos os tipos de
impostos, taxas, que incidem sobre o objeto. Declaramos, ainda, que temos conhecimento do edital e seus anexos.

08.884.977/0001-20 JBC SERVICOS E
PARTICIPACOES
LTDA - EPP

Sim Sim 350 R$ 1.350,0000 R$ 472.500,0000 21/11/2013
09:59:06

Marca: JBC 
Fabricante: JBC Serviços e Participações ltda 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cama triliche montada por meio dos encaixes de que é dotada, sem uso
de ferramentas, sendo constituída das seguintes peças: cabeceira de aço, um pé de aço, seis longarinas de aço e três
estrados de madeira compensada. Uma vez montada, a cama triliche permite o uso de três colchões com altura
máxima de até 150 mm, um sobre cada estrado. O limite de altura do colchão deverá ser indicado por uma linha de
referência nas colunas da cabeceira. Cabeceira: é formada por colunas confeccionadas em tubo de perfil retangular,
nas dimensões 50 mm X 30 mm, com parede de 1,5 mm de espessura, altura de 2.280 mm, dispostos no sentido
vertical. Essas colunas são interligadas entre si, no sentido horizontal, por seis travessas, das quais três em tubo de
perfil oblongo, nas dimensões de 25 X 47 mm, com parede de 1,2 mm de espessura e comprimento de 800 mm; e as
outras três travessas em tubo de perfil oblongo, com aba, nas dimensões 25 +25 * 70 mm, com parede de 1,2 mm
de espessura e 800 mm de comprimento. Essas travessas são soldadas aos tubos de perfil retangular e interligadas,
entre si, por meio de solda, dois a dois, um oblongo e outro oblongo com aba, por 3 (três) tubos de perfil circular,
diâmetro de 15,875 mm (5/8”), com parede de 1,0 mm de espessura e comprimento de 200 mm, dispostos no
sentido vertical. Cada cabeceira é fixada por seis conjuntos de pinos-guia de fixação do encaixe, num total de 12
(doze) pinos-guia de fixação do encaixe, num total de 12 (doze) pinos, soldados aos tubos verticais de 30 X 50 mm
(colunas). Pé da cama triliche: é composto por colunas, confeccionadas em tubos de perfil retangular, nas dimensões
de 30 X 50 mm, com parede de 1,5 mm de espessura e altura de 2.050 mm, dispostos no sentido vertical. Essas
colunas são interligadas entre si, no sentido horizontal, por meio de solda a cinco travessas, das quais três em tubo
de perfil oblongo com aba, nas dimensões de 25 + 25 * 70 mm, com parede de 1,2 mm de espessura e 800 mm de
comprimento e a duas em tubo de perfil oblongo, nas dimensões de 25 X 47 mm, com parede de 1,2 mm de
espessura e 800 mm de comprimento. Integrada ao pé, haverá uma escada de seis degraus, quatro dos quais em
tubo de perfil circular com diâmetro de 19,05 mm (“3/4”), parede com 1,9 mm de espessura e comprimento de 285
mm, soldados em quatro tubos de perfil circular, com diâmetro de 19,05 mm (3/4”) parede com 1,9 mm de espessura
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e comprimento de 910 mm, dispostos na vertical. Esses tubos transpassam o tubo oblongo intermediário, que será o
terceiro degrau. O quarto degrau será o aproveitamento do tubo oblongo com aba inferior. No pé são fixados seis
conjuntos de pinos-guias de fixação do encaixe, num total de 12 (doze) pinos, soldados aos tubos verticais de 30 X 50
mm (colunas). Longarinas: confeccionadas em tubos de perfil oblongo com aba, nas dimensões de 25 + 25 * 70 mm,
parede com 1,5 mm de espessura e comprimento de 1.994 mm, tendo soldadas em suas extremidades, um
dispositivo de fixação às colunas de cabeceira e do pé da cama. Este dispositivo será confeccionado com chapa de 3
mm espessura dobrada, na forma de "U", sendo a fixação obtida por meio do encaixe do dispositivo aos pinos fixados
nas colunas. Estrados de madeira: cada estrado é confeccionado com uma única chapa de madeira compensada com
dimensões de 1.990 mm de comprimento, 790 mm de largura e 15 mm de espessura. Cada peça será provida de dois
furos circulares com 40 mm de diâmetro, distando cada um 20 mm da linha média transversal e 50 mm de uma
borda lateral. Ponteiras: serão em números de quatro, confeccionadas de chapa estampada, com medidas de 27 X 47
mm e espessura de 1 mm. Essas peças tem a finalidade de fazer o acabamento das extremidades superiores dos
tubos de perfil retangular de 30 X 50. Nestes são encaixadas e soldadas. Sapatas: serão em numero de quatro,
confeccionadas de chapa estampada, soldadas na extremidade inferior dos tubos de perfil retangular de 30 X 50 mm
da cabeceira e do pé do triliche, servindo-lhes de base. Dimensões Gerais: As medidas de comprimento e largura são
tomadas em relação às colunas da cabeceira e do pé triliche, a altura e tomada nas colunas da cabeceira, incluindo as
sapatas. Comprimento total: 2.050 mm, largura total: 860 mm e altura: 2280 mm. Observação: nas triliches não
devem possuir furos ou orifícios aparentes, peças móveis ou que possam ser arrancadas ou desencaixadas do corpo
principal da triliche, como as longarinas, sistemas de encaixe, escada, sapatas, dentre outros. Inclusos nos preços
ofertados todos os tributos, embalagens, encargos sociais, frete, seguro e quaisquer outras despesas que incidam ou
venham a incidir sobre o objeto desta licitação; prazo de validade da proposta 60 (sessenta) dias, contados da data
de sua entrega; prazo de entrega não superior a 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da retirada/recebimento
da respectiva Nota de Empenho

04.489.194/0001-91 J CAMARGO
COMERCIO E
REPRESENTACAO
EIRELI - ME

Sim Sim 350 R$ 1.500,0000 R$ 525.000,0000 02/12/2013
11:36:06

Marca: Metalson 
Fabricante: Metalson 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMA TRILICHE montada por meio dos encaixes de que é dotada, sem
uso de ferramentas, sendo constituída das seguintes peças: cabeceira de aço, um pé de aço, seis longarinas de aço e
três estrados de madeira compensada. Uma vez montada, a cama triliche permite o uso de três colchões com altura
máxima de até 150 mm, um sobre cada estrado. O limite de altura do colchão deverá ser indicado por uma linha de
referência nas colunas da cabeceira. Cabeceira: é formada por colunas confeccionadas em tubo de perfil retangular,
nas dimensões 50 mm X 30 mm, com parede de 1,5 mm de espessura, altura de 2.280 mm, dispostos no sentido
vertical e demais especificações constante no termo de referência.

07.335.740/0001-28 ATAPI -
TECNOLOGIA E
SERVICOS LTDA
- ME

Sim Sim 350 R$ 1.500,0000 R$ 525.000,0000 02/12/2013
18:16:36

Marca: Metalson 
Fabricante: Metalson 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMA TRILICHE montada por meio dos encaixes de que é dotada, sem
uso de ferramentas, sendo constituída das seguintes peças: cabeceira de aço, um pé de aço, seis longarinas de aço e
três estrados de madeira compensada. Uma vez montada, a cama triliche permite o uso de três colchões com altura
máxima de até 150 mm, um sobre cada estrado. O limite de altura do colchão deverá ser indicado por uma linha de
referência nas colunas da cabeceira. Cabeceira: é formada por colunas confeccionadas em tubo de perfil retangular,
nas dimensões 50 mm X 30 mm, com parede de 1,5 mm de espessura, altura de 2.280 mm, dispostos no sentido
vertical e demais especificações constante no termo de referência.

10.948.043/0001-57 JB EMPRESARIAL
EIRELI - ME

Sim Sim 350 R$ 1.600,0000 R$ 560.000,0000 02/12/2013
11:37:34

Marca: JB 
Fabricante: JB 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMA TRILICHE montada por meio dos encaixes de que é dotada, sem
uso de ferramentas, sendo constituída das seguintes peças: cabeceira de aço, um pé de aço, seis longarinas de aço e
três estrados de madeira compensada. Uma vez montada, a cama triliche permite o uso de três colchões com altura
máxima de até 150 mm, um sobre cada estrado. O limite de altura do colchão deverá ser indicado por uma linha de
referência nas colunas da cabeceira. Cabeceira: é formada por colunas confeccionadas em tubo de perfil retangular,
nas dimensões 50 mm X 30 mm, com parede de 1,5 mm de espessura, altura de 2.280 mm, dispostos no sentido
vertical e demais especificações constante no termo de referência.

07.698.333/0001-85 ADM MOVEIS
PAPELARIA E
INFORMATICA
LTDA - ME

Sim Sim 350 R$ 2.000,0000 R$ 700.000,0000 01/12/2013
14:50:36

Marca: NOBRE 
Fabricante: NOBRE 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMA TRILICHE montada por meio dos encaixes de que é dotada, sem
uso de ferramentas, sendo constituída das seguintes peças: cabeceira de aço, um pé de aço, seis longarinas de aço e
três estrados de madeira compensada. Uma vez montada, a cama triliche permite o uso de três colchões com altura
máxima de até 150 mm, um sobre cada estrado. O limite de altura do colchão deverá ser indicado por uma linha de
referência nas colunas da cabeceira. Cabeceira: é formada por colunas confeccionadas em tubo de perfil retangular,
nas dimensões 50 mm X 30 mm, com parede de 1,5 mm de espessura, altura de 2.280 mm, dispostos no sentido
vertical e demais especificações constante no termo de referência.

01.390.674/0001-02 WF LICITACOES
LTDA - ME

Sim Sim 350 R$ 2.000,0000 R$ 700.000,0000 02/12/2013
05:43:58

Marca: so metal 
Fabricante: so metal 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: CAMA TRILICHE montada por meio dos encaixes de que é
dotada, sem uso de ferramentas, sendo constituída das seguintes peças: cabeceira de aço, um pé de aço, seis
longarinas de aço e três estrados de madeira compensada. Uma vez montada, a cama triliche permite o uso de três
colchões com altura máxima de até 150 mm, um sobre cada estrado. O limite de altura do colchão deverá ser
indicado por uma linha de referência nas colunas da cabeceira. Cabeceira: é formada por colunas confeccionadas em
tubo de perfil retangular, nas dimensões 50 mm X 30 mm, com parede de 1,5 mm de espessura, altura de 2.280 mm,
dispostos no sentido vertical e demais especificações constante no termo de referência.
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13.579.783/0001-51 MARCELO
MOHALLEM - EPP

Sim Sim 350 R$ 2.000,0000 R$ 700.000,0000 02/12/2013
17:17:38

Marca: mjm 
Fabricante: mjm 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TRILICHE montada por meio dos encaixes de que é dotada, sem uso de
ferramentas, sendo constituída das seguintes peças: cabeceira de aço, um pé de aço, seis longarinas de aço e três
estrados de madeira compensada. Uma vez montada, a cama triliche permite o uso de três colchões com altura
máxima de até 150 mm, um sobre cada estrado. O limite de altura do colchão deverá ser indicado por uma linha de
referência nas colunas da cabeceira. Cabeceira: é formada por colunas confeccionadas em tubo de perfil retangular,
nas dimensões 50 mm X 30 mm, com parede de 1,5 mm de espessura, altura de 2.280 mm, dispostos no sentido
vertical. Essas colunas são interligadas entre si, no sentido horizontal, por seis travessas, das quais três em tubo de
perfil oblongo, nas dimensões de 25 X 47 mm, com parede de 1,2 mm de espessura e comprimento de 800 mm; e as
outras três travessas em tubo de perfil oblongo, com aba, nas dimensões 25 +25 * 70 mm, com parede de 1,2 mm
de espessura e 800 mm de comprimento. Essas travessas são soldadas aos tubos de perfil retangular e interligadas,
entre si, por meio de solda, dois a dois, um oblongo e outro oblongo com aba, por 3 (três) tubos de perfil circular,
diâmetro de 15,875 mm (5/8”), com parede de 1,0 mm de espessura e comprimento de 200 mm, dispostos no
sentido vertical. Cada cabeceira é fixada por seis conjuntos de pinos-guia de fixação do encaixe, num total de 12
(doze) pinos-guia de fixação do encaixe, num total de 12 (doze) pinos, soldados aos tubos verticais de 30 X 50 mm
(colunas). Pé da cama triliche: é composto por colunas, confeccionadas em tubos de perfil retangular, nas dimensões
de 30 X 50 mm, com parede de 1,5 mm de espessura e altura de 2.050 mm, dispostos no sentido vertical. Essas
colunas são interligadas entre si, no sentido horizontal, por meio de solda a cinco travessas, das quais três em tubo
de perfil oblongo com aba, nas dimensões de 25 + 25 * 70 mm, com parede de 1,2 mm de espessura e 800 mm de
comprimento e a duas em tubo de perfil oblongo, nas dimensões de 25 X 47 mm, com parede de 1,2 mm de
espessura e 800 mm de comprimento. Integrada ao pé, haverá uma escada de seis degraus, quatro dos quais em
tubo de perfil circular com diâmetro de 19,05 mm (“3/4”), parede com 1,9 mm de espessura e comprimento de 285
mm, soldados em quatro tubos de perfil circular, com diâmetro de 19,05 mm (3/4”) parede com 1,9 mm de espessura
e comprimento de 910 mm, dispostos na vertical. Esses tubos transpassam o tubo oblongo intermediário, que será o
terceiro degrau. O quarto degrau será o aproveitamento do tubo oblongo com aba inferior. No pé são fixados seis
conjuntos de pinos-guias de fixação do encaixe, num total de 12 (doze) pinos, soldados aos tubos verticais de 30 X 50
mm (colunas). Longarinas: confeccionadas em tubos de perfil oblongo com aba, nas dimensões de 25 + 25 * 70 mm,
parede com 1,5 mm de espessura e comprimento de 1.994 mm, tendo soldadas em suas extremidades, um
dispositivo de fixação às colunas de cabeceira e do pé da cama. Este dispositivo será confeccionado com chapa de 3
mm espessura dobrada, na forma de "U", sendo a fixação obtida por meio do encaixe do dispositivo aos pinos fixados
nas colunas. Estrados de madeira: cada estrado é confeccionado

05.233.369/0001-68 HR COMERCIAL E
SERVICOS LTDA
- ME

Sim Sim 350 R$ 2.000,0000 R$ 700.000,0000 03/12/2013
08:15:45

Marca: marca 
Fabricante: fabricante 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMA TRILICHE montada por meio dos encaixes de que é dotada, sem
uso de ferramentas, sendo constituída das seguintes peças: cabeceira de aço, um pé de aço, seis longarinas de aço e
três estrados de madeira compensada. Uma vez montada, a cama triliche permite o uso de três colchões com altura
máxima de até 150 mm, um sobre cada estrado. O limite de altura do colchão deverá ser indicado por uma linha de
referência nas colunas da cabeceira. Cabeceira: é formada por colunas confeccionadas em tubo de perfil retangular,
nas dimensões 50 mm X 30 mm, com parede de 1,5 mm de espessura, altura de 2.280 mm, dispostos no sentido
vertical e demais especificações constante no termo de referência.

04.927.672/0001-06 S C & M
COMERCIAL DE
MATERIAS DE
ESCRITORIO E
INFORMATI

Sim Sim 350 R$ 2.500,0000 R$ 875.000,0000 03/12/2013
07:23:55

Marca: SCHEFFER 
Fabricante: SCHEFFER 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMA TRILICHE montada por meio dos encaixes de que é dotada, sem
uso de ferramentas, sendo constituída das seguintes peças: cabeceira de aço, um pé de aço, seis longarinas de aço e
três estrados de madeira compensada. Uma vez montada, a cama triliche permite o uso de três colchões com altura
máxima de até 150 mm, um sobre cada estrado. O limite de altura do colchão deverá ser indicado por uma linha de
referência nas colunas da cabeceira. Cabeceira: é formada por colunas confeccionadas em tubo de perfil retangular,
nas dimensões 50 mm X 30 mm, com parede de 1,5 mm de espessura, altura de 2.280 mm, dispostos no sentido
vertical e demais especificações constante no termo de referência.

11.594.621/0001-67 ALMIX
COMERCIO DE
SUPRIMENTOS
LTDA - EPP

Sim Sim 350 R$ 3.000,0000 R$ 1.050.000,0000 02/12/2013
18:07:31

Marca: Metalson 
Fabricante: Metalson 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMA TRILICHE montada por meio dos encaixes de que é dotada, sem
uso de ferramentas, sendo constituída das seguintes peças: cabeceira de aço, um pé de aço, seis longarinas de aço e
três estrados de madeira compensada. Uma vez montada, a cama triliche permite o uso de três colchões com altura
máxima de até 150 mm, um sobre cada estrado. O limite de altura do colchão deverá ser indicado por uma linha de
referência nas colunas da cabeceira. Cabeceira: é formada por colunas confeccionadas em tubo de perfil retangular,
nas dimensões 50 mm X 30 mm, com parede de 1,5 mm de espessura, altura de 2.280 mm, dispostos no sentido
vertical e demais especificações constante no termo de referência.

17.344.993/0001-11 KM INDUSTRIA E
COMERCIO DE
MOVEIS - EIRELI
- ME

Sim Sim 350 R$ 3.951,0000 R$ 1.382.850,0000 03/12/2013
08:15:26

Marca: KM 
Fabricante: KM 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AMA TRILICHE montada por meio dos encaixes de que é dotada, sem
uso de ferramentas, sendo constituída das seguintes peças: cabeceira de aço, um pé de aço, seis longarinas de aço e
três estrados de madeira compensada. Uma vez montada, a cama triliche permite o uso de três colchões com altura
máxima de até 150 mm, um sobre cada estrado. O limite de altura do colchão deverá ser indicado por uma linha de
referência nas colunas da cabeceira. Cabeceira: é formada por colunas confeccionadas em tubo de perfil retangular,
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nas dimensões 50 mm X 30 mm, com parede de 1,5 mm de espessura, altura de 2.280 mm, MARCA: KM VALIDADE
DA PROPOSTA 60 DIAS

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 437.500,0000 08.992.670/0001-43 03/12/2013 08:33:35:403
R$ 451.500,0000 07.165.304/0001-58 03/12/2013 08:33:35:407
R$ 451.500,0000 05.935.940/0001-96 03/12/2013 08:33:35:407
R$ 451.500,0000 10.443.391/0001-72 03/12/2013 08:33:35:410
R$ 451.615,5000 81.114.803/0001-79 03/12/2013 08:33:35:413
R$ 451.615,5000 05.215.858/0001-97 03/12/2013 08:33:35:413
R$ 451.615,5000 12.680.125/0001-99 03/12/2013 08:33:35:413
R$ 451.615,5000 05.312.963/0001-44 03/12/2013 08:33:35:413
R$ 451.615,5000 13.082.516/0001-74 03/12/2013 08:33:35:413
R$ 451.500,0000 17.344.077/0001-81 03/12/2013 08:33:35:413
R$ 451.500,0000 01.989.691/0001-60 03/12/2013 08:33:35:413
R$ 451.615,5000 06.911.404/0001-13 03/12/2013 08:33:35:417
R$ 451.615,5000 10.456.190/0001-00 03/12/2013 08:33:35:417
R$ 451.615,5000 08.864.420/0001-28 03/12/2013 08:33:35:417
R$ 472.500,0000 08.884.977/0001-20 03/12/2013 08:33:35:420
R$ 525.000,0000 04.489.194/0001-91 03/12/2013 08:33:35:423

R$ 1.382.850,0000 17.344.993/0001-11 03/12/2013 08:33:35:427
R$ 1.050.000,0000 11.594.621/0001-67 03/12/2013 08:33:35:427
R$ 875.000,0000 04.927.672/0001-06 03/12/2013 08:33:35:427
R$ 700.000,0000 07.698.333/0001-85 03/12/2013 08:33:35:427
R$ 700.000,0000 01.390.674/0001-02 03/12/2013 08:33:35:427
R$ 700.000,0000 13.579.783/0001-51 03/12/2013 08:33:35:427
R$ 700.000,0000 05.233.369/0001-68 03/12/2013 08:33:35:427
R$ 560.000,0000 10.948.043/0001-57 03/12/2013 08:33:35:427
R$ 525.000,0000 07.335.740/0001-28 03/12/2013 08:33:35:427
R$ 450.000,0000 08.864.420/0001-28 03/12/2013 09:03:15:107
R$ 437.490,0000 10.443.391/0001-72 03/12/2013 09:03:41:500
R$ 438.000,0000 08.864.420/0001-28 03/12/2013 09:04:22:783
R$ 437.000,0000 05.935.940/0001-96 03/12/2013 09:04:26:333
R$ 436.980,0000 13.082.516/0001-74 03/12/2013 09:07:02:353
R$ 436.900,0000 17.344.077/0001-81 03/12/2013 09:07:16:310
R$ 436.901,0000 08.992.670/0001-43 03/12/2013 09:08:16:827
R$ 436.890,0000 06.911.404/0001-13 03/12/2013 09:08:26:487
R$ 436.899,0000 10.443.391/0001-72 03/12/2013 09:08:27:073
R$ 436.800,0000 10.443.391/0001-72 03/12/2013 09:08:59:833
R$ 437.000,0000 08.864.420/0001-28 03/12/2013 09:09:17:503
R$ 436.780,0000 06.911.404/0001-13 03/12/2013 09:09:51:917
R$ 436.781,0000 08.864.420/0001-28 03/12/2013 09:10:23:377
R$ 451.000,0000 07.698.333/0001-85 03/12/2013 09:10:24:547
R$ 436.000,0000 05.935.940/0001-96 03/12/2013 09:11:10:577
R$ 435.980,0000 13.082.516/0001-74 03/12/2013 09:12:08:580
R$ 435.999,0000 10.443.391/0001-72 03/12/2013 09:12:17:303
R$ 435.970,0000 10.443.391/0001-72 03/12/2013 09:12:48:940
R$ 450.500,0000 05.215.858/0001-97 03/12/2013 09:12:55:390
R$ 435.969,0000 04.489.194/0001-91 03/12/2013 09:13:49:640
R$ 450.000,0000 05.215.858/0001-97 03/12/2013 09:14:01:060
R$ 435.969,1000 10.948.043/0001-57 03/12/2013 09:14:04:170
R$ 430.000,0000 17.344.077/0001-81 03/12/2013 09:14:34:577
R$ 448.000,0000 05.215.858/0001-97 03/12/2013 09:14:54:387
R$ 429.900,0000 13.082.516/0001-74 03/12/2013 09:15:19:497
R$ 429.999,9900 13.579.783/0001-51 03/12/2013 09:15:24:447
R$ 410.000,0000 17.344.077/0001-81 03/12/2013 09:15:31:823
R$ 409.900,0000 13.082.516/0001-74 03/12/2013 09:16:06:397
R$ 409.950,0000 08.864.420/0001-28 03/12/2013 09:16:54:583
R$ 410.000,0000 05.215.858/0001-97 03/12/2013 09:17:12:067
R$ 400.000,0000 17.344.077/0001-81 03/12/2013 09:17:42:947
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R$ 405.000,0000 05.215.858/0001-97 03/12/2013 09:18:31:193
R$ 399.950,0000 13.082.516/0001-74 03/12/2013 09:18:31:377
R$ 390.000,0000 17.344.077/0001-81 03/12/2013 09:18:42:630
R$ 420.000,0000 10.443.391/0001-72 03/12/2013 09:19:22:630
R$ 390.000,0000 08.864.420/0001-28 03/12/2013 09:19:48:137
R$ 389.980,0000 13.082.516/0001-74 03/12/2013 09:19:50:297
R$ 400.000,0000 05.215.858/0001-97 03/12/2013 09:20:10:993
R$ 380.000,0000 17.344.077/0001-81 03/12/2013 09:20:33:980
R$ 388.760,0000 06.911.404/0001-13 03/12/2013 09:20:40:957
R$ 370.620,0000 06.911.404/0001-13 03/12/2013 09:21:01:570
R$ 385.000,0000 13.082.516/0001-74 03/12/2013 09:21:19:903
R$ 370.000,0000 17.344.077/0001-81 03/12/2013 09:21:23:437
R$ 370.619,9900 08.864.420/0001-28 03/12/2013 09:21:34:937
R$ 368.900,0000 07.165.304/0001-58 03/12/2013 09:21:48:860
R$ 750.000,0000 17.344.993/0001-11 03/12/2013 09:22:18:697
R$ 370.000,0000 05.215.858/0001-97 03/12/2013 09:22:43:120
R$ 368.500,0000 04.489.194/0001-91 03/12/2013 09:23:07:480
R$ 360.000,0000 05.215.858/0001-97 03/12/2013 09:23:11:333
R$ 368.500,1000 10.948.043/0001-57 03/12/2013 09:23:16:613
R$ 364.900,0000 05.312.963/0001-44 03/12/2013 09:23:24:233
R$ 360.050,0000 08.864.420/0001-28 03/12/2013 09:23:25:480
R$ 359.999,0000 08.992.670/0001-43 03/12/2013 09:23:26:467
R$ 359.400,0000 04.489.194/0001-91 03/12/2013 09:23:29:837
R$ 359.900,0000 10.456.190/0001-00 03/12/2013 09:23:34:993
R$ 357.890,0000 05.312.963/0001-44 03/12/2013 09:23:52:897
R$ 356.000,0000 04.489.194/0001-91 03/12/2013 09:23:59:073
R$ 359.000,0000 10.456.190/0001-00 03/12/2013 09:23:59:403
R$ 353.000,0000 17.344.077/0001-81 03/12/2013 09:24:04:487
R$ 357.888,0000 11.594.621/0001-67 03/12/2013 09:24:06:810
R$ 356.200,0000 05.215.858/0001-97 03/12/2013 09:24:08:083
R$ 359.350,0000 08.864.420/0001-28 03/12/2013 09:24:15:660
R$ 352.900,0000 04.489.194/0001-91 03/12/2013 09:24:19:090
R$ 347.890,0000 05.312.963/0001-44 03/12/2013 09:24:19:260
R$ 352.000,0000 10.456.190/0001-00 03/12/2013 09:24:22:797
R$ 345.000,0000 17.344.077/0001-81 03/12/2013 09:24:27:253
R$ 347.800,0000 11.594.621/0001-67 03/12/2013 09:24:30:053
R$ 345.000,0000 05.215.858/0001-97 03/12/2013 09:24:33:433
R$ 347.888,0000 08.992.670/0001-43 03/12/2013 09:24:34:713
R$ 344.900,0000 04.489.194/0001-91 03/12/2013 09:24:40:780
R$ 344.000,0000 08.864.420/0001-28 03/12/2013 09:24:42:480
R$ 344.000,0000 10.456.190/0001-00 03/12/2013 09:24:44:347
R$ 341.870,0000 05.312.963/0001-44 03/12/2013 09:24:48:920
R$ 340.000,0000 17.344.077/0001-81 03/12/2013 09:24:49:647
R$ 342.000,0000 05.215.858/0001-97 03/12/2013 09:24:55:823
R$ 339.990,0000 08.992.670/0001-43 03/12/2013 09:25:00:380
R$ 339.900,0000 04.489.194/0001-91 03/12/2013 09:25:02:990
R$ 367.643,5000 01.989.691/0001-60 03/12/2013 09:25:04:737
R$ 339.000,0000 10.456.190/0001-00 03/12/2013 09:25:10:120
R$ 335.000,0000 17.344.077/0001-81 03/12/2013 09:25:11:050
R$ 339.890,0000 08.864.420/0001-28 03/12/2013 09:25:11:777
R$ 339.899,0000 11.594.621/0001-67 03/12/2013 09:25:12:283
R$ 333.680,0000 05.312.963/0001-44 03/12/2013 09:25:18:597
R$ 337.500,0000 05.215.858/0001-97 03/12/2013 09:25:22:880
R$ 334.500,0000 08.992.670/0001-43 03/12/2013 09:25:25:777
R$ 334.999,0000 13.579.783/0001-51 03/12/2013 09:25:27:970
R$ 341.500,0000 05.935.940/0001-96 03/12/2013 09:25:30:257
R$ 332.000,0000 04.489.194/0001-91 03/12/2013 09:25:30:570
R$ 330.000,0000 17.344.077/0001-81 03/12/2013 09:25:33:247
R$ 333.000,0000 10.456.190/0001-00 03/12/2013 09:25:35:070
R$ 336.000,0000 07.165.304/0001-58 03/12/2013 09:25:39:663
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R$ 328.790,0000 05.312.963/0001-44 03/12/2013 09:25:40:687
R$ 329.999,0000 08.864.420/0001-28 03/12/2013 09:25:40:943

* R$ 329,5000 08.992.670/0001-43 03/12/2013 09:25:46:103
R$ 325.000,0000 05.215.858/0001-97 03/12/2013 09:25:48:313
R$ 328.000,0000 13.579.783/0001-51 03/12/2013 09:25:50:157
R$ 327.900,0000 11.594.621/0001-67 03/12/2013 09:25:50:843
R$ 327.410,0000 06.911.404/0001-13 03/12/2013 09:25:54:140
R$ 325.000,0000 17.344.077/0001-81 03/12/2013 09:25:59:193
R$ 324.990,0000 11.594.621/0001-67 03/12/2013 09:26:10:930
R$ 324.500,0000 10.456.190/0001-00 03/12/2013 09:26:11:480
R$ 323.890,0000 05.312.963/0001-44 03/12/2013 09:26:14:180
R$ 324.999,0000 08.864.420/0001-28 03/12/2013 09:26:14:187
R$ 324.900,0000 13.579.783/0001-51 03/12/2013 09:26:18:247
R$ 324.100,0000 06.911.404/0001-13 03/12/2013 09:26:18:620
R$ 323.000,0000 04.489.194/0001-91 03/12/2013 09:26:19:310
R$ 323.000,0000 17.344.077/0001-81 03/12/2013 09:26:20:660
R$ 323.000,0000 05.215.858/0001-97 03/12/2013 09:26:22:377
R$ 320.000,0000 07.335.740/0001-28 03/12/2013 09:26:32:417
R$ 324.000,0000 10.948.043/0001-57 03/12/2013 09:26:35:330
R$ 322.500,0000 10.456.190/0001-00 03/12/2013 09:26:39:640
R$ 321.020,0000 06.911.404/0001-13 03/12/2013 09:26:40:837
R$ 334.890,0000 05.935.940/0001-96 03/12/2013 09:26:41:847
R$ 322.000,0000 13.579.783/0001-51 03/12/2013 09:26:42:550
R$ 318.000,0000 05.215.858/0001-97 03/12/2013 09:26:44:890
R$ 322.900,0000 17.344.077/0001-81 03/12/2013 09:26:45:643
R$ 322.998,0000 08.864.420/0001-28 03/12/2013 09:26:46:630
R$ 322.000,0000 04.489.194/0001-91 03/12/2013 09:26:47:413
R$ 317.890,0000 05.312.963/0001-44 03/12/2013 09:26:48:193
R$ 317.000,0000 10.456.190/0001-00 03/12/2013 09:27:00:970
R$ 315.200,0000 06.911.404/0001-13 03/12/2013 09:27:02:897
R$ 315.000,0000 05.215.858/0001-97 03/12/2013 09:27:06:060
R$ 317.800,0000 13.579.783/0001-51 03/12/2013 09:27:10:303
R$ 315.000,0000 17.344.077/0001-81 03/12/2013 09:27:14:880
R$ 315.000,0000 08.864.420/0001-28 03/12/2013 09:27:14:910
R$ 314.000,0000 04.489.194/0001-91 03/12/2013 09:27:19:807
R$ 313.000,0000 05.215.858/0001-97 03/12/2013 09:27:32:903
R$ 313.500,0000 10.456.190/0001-00 03/12/2013 09:27:33:790
R$ 316.500,0000 13.579.783/0001-51 03/12/2013 09:27:35:420
R$ 313.500,0000 17.344.077/0001-81 03/12/2013 09:27:40:633
R$ 312.500,0000 04.489.194/0001-91 03/12/2013 09:27:43:690
R$ 312.980,0000 08.864.420/0001-28 03/12/2013 09:27:43:957
R$ 312.300,0000 06.911.404/0001-13 03/12/2013 09:27:47:457
R$ 310.000,0000 07.335.740/0001-28 03/12/2013 09:27:49:420
R$ 312.000,0000 05.215.858/0001-97 03/12/2013 09:27:53:910
R$ 309.000,0000 13.579.783/0001-51 03/12/2013 09:27:58:930
R$ 309.900,0000 17.344.077/0001-81 03/12/2013 09:28:03:243
R$ 309.500,0000 10.456.190/0001-00 03/12/2013 09:28:05:143
R$ 308.500,0000 04.489.194/0001-91 03/12/2013 09:28:06:730
R$ 308.500,0000 08.992.670/0001-43 03/12/2013 09:28:10:100
R$ 300.000,0000 05.215.858/0001-97 03/12/2013 09:28:17:000
R$ 299.000,0000 10.456.190/0001-00 03/12/2013 09:28:30:457
R$ 299.500,0000 08.992.670/0001-43 03/12/2013 09:28:34:143
R$ 308.400,0000 17.344.077/0001-81 03/12/2013 09:28:37:967
R$ 298.000,0000 05.215.858/0001-97 03/12/2013 09:28:40:283
R$ 297.500,0000 08.992.670/0001-43 03/12/2013 09:28:57:717
R$ 297.500,0000 10.456.190/0001-00 03/12/2013 09:29:04:677
R$ 296.000,0000 05.215.858/0001-97 03/12/2013 09:29:17:553
R$ 311.900,0000 08.864.420/0001-28 03/12/2013 09:29:20:000
R$ 295.500,0000 08.992.670/0001-43 03/12/2013 09:29:25:023
R$ 295.500,0000 10.456.190/0001-00 03/12/2013 09:29:29:420
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R$ 307.890,0000 05.312.963/0001-44 03/12/2013 09:29:31:403
R$ 308.000,0000 04.489.194/0001-91 03/12/2013 09:29:42:923
R$ 293.000,0000 05.215.858/0001-97 03/12/2013 09:29:45:960
R$ 307.800,0000 17.344.077/0001-81 03/12/2013 09:29:46:307
R$ 292.500,0000 08.992.670/0001-43 03/12/2013 09:29:52:277
R$ 311.800,0000 08.864.420/0001-28 03/12/2013 09:29:58:213
R$ 292.000,0000 10.456.190/0001-00 03/12/2013 09:30:00:770
R$ 291.500,0000 05.215.858/0001-97 03/12/2013 09:30:12:643
R$ 291.900,0000 08.992.670/0001-43 03/12/2013 09:30:15:397
R$ 291.000,0000 10.456.190/0001-00 03/12/2013 09:30:28:107
R$ 311.700,0000 08.864.420/0001-28 03/12/2013 09:30:31:003
R$ 290.900,0000 08.992.670/0001-43 03/12/2013 09:30:38:930
R$ 306.000,0000 04.489.194/0001-91 03/12/2013 09:30:41:863
R$ 290.500,0000 10.456.190/0001-00 03/12/2013 09:30:49:613
R$ 288.000,0000 05.215.858/0001-97 03/12/2013 09:30:50:663
R$ 287.900,0000 08.992.670/0001-43 03/12/2013 09:31:05:407
R$ 287.500,0000 10.456.190/0001-00 03/12/2013 09:31:15:107
R$ 287.500,0000 05.215.858/0001-97 03/12/2013 09:31:15:357
R$ 306.000,0000 17.344.077/0001-81 03/12/2013 09:31:18:590
R$ 305.670,0000 05.312.963/0001-44 03/12/2013 09:31:27:403
R$ 287.300,0000 08.992.670/0001-43 03/12/2013 09:31:27:817
R$ 287.000,0000 10.456.190/0001-00 03/12/2013 09:31:36:053
R$ 304.900,0000 17.344.077/0001-81 03/12/2013 09:31:39:227
R$ 286.900,0000 08.992.670/0001-43 03/12/2013 09:31:48:133
R$ 285.000,0000 05.215.858/0001-97 03/12/2013 09:31:49:917
R$ 300.000,0000 05.312.963/0001-44 03/12/2013 09:31:55:400
R$ 305.500,0000 04.489.194/0001-91 03/12/2013 09:31:58:990
R$ 311.690,0000 08.864.420/0001-28 03/12/2013 09:32:00:827
R$ 284.500,0000 10.456.190/0001-00 03/12/2013 09:32:06:290
R$ 283.000,0000 05.215.858/0001-97 03/12/2013 09:32:10:327
R$ 284.400,0000 08.992.670/0001-43 03/12/2013 09:32:16:657
R$ 311.680,0000 08.864.420/0001-28 03/12/2013 09:32:33:020
R$ 282.500,0000 10.456.190/0001-00 03/12/2013 09:32:37:620
R$ 299.999,9900 04.489.194/0001-91 03/12/2013 09:32:45:640
R$ 282.300,0000 08.992.670/0001-43 03/12/2013 09:32:46:837
R$ 281.200,0000 05.215.858/0001-97 03/12/2013 09:32:50:270
R$ 298.790,0000 05.312.963/0001-44 03/12/2013 09:32:56:817
R$ 281.000,0000 10.456.190/0001-00 03/12/2013 09:33:03:997
R$ 281.000,0000 08.992.670/0001-43 03/12/2013 09:33:07:003
R$ 279.900,0000 05.215.858/0001-97 03/12/2013 09:33:21:470
R$ 298.490,0000 05.312.963/0001-44 03/12/2013 09:33:24:077
R$ 279.500,0000 08.992.670/0001-43 03/12/2013 09:33:28:447
R$ 278.300,0000 05.215.858/0001-97 03/12/2013 09:33:46:633
R$ 278.100,0000 08.992.670/0001-43 03/12/2013 09:33:55:020
R$ 277.000,0000 05.215.858/0001-97 03/12/2013 09:34:11:477
R$ 276.900,0000 08.992.670/0001-43 03/12/2013 09:34:17:447
R$ 275.500,0000 05.215.858/0001-97 03/12/2013 09:34:35:233
R$ 274.999,0000 08.992.670/0001-43 03/12/2013 09:34:44:177
R$ 273.000,0000 05.215.858/0001-97 03/12/2013 09:34:56:630
R$ 272.999,0000 08.992.670/0001-43 03/12/2013 09:35:08:420
R$ 271.000,0000 05.215.858/0001-97 03/12/2013 09:35:18:683
R$ 270.999,0000 08.992.670/0001-43 03/12/2013 09:35:37:357
R$ 420.000,0000 01.390.674/0001-02 03/12/2013 09:35:54:600
R$ 269.000,0000 05.215.858/0001-97 03/12/2013 09:35:54:763
R$ 268.999,0000 08.992.670/0001-43 03/12/2013 09:36:02:123
R$ 267.000,0000 05.215.858/0001-97 03/12/2013 09:36:17:700
R$ 266.999,0000 08.992.670/0001-43 03/12/2013 09:36:25:830
R$ 265.000,0000 05.215.858/0001-97 03/12/2013 09:36:44:337
R$ 264.999,0000 08.992.670/0001-43 03/12/2013 09:36:50:827
R$ 263.000,0000 05.215.858/0001-97 03/12/2013 09:37:11:277
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R$ 262.999,0000 08.992.670/0001-43 03/12/2013 09:37:17:750
R$ 262.790,0000 05.215.858/0001-97 03/12/2013 09:37:58:747
R$ 262.750,0000 08.992.670/0001-43 03/12/2013 09:38:07:143
R$ 262.749,0000 05.215.858/0001-97 03/12/2013 09:38:25:367
R$ 262.740,0000 08.992.670/0001-43 03/12/2013 09:38:36:283
R$ 262.739,0000 05.215.858/0001-97 03/12/2013 09:38:54:590
R$ 262.735,0000 08.992.670/0001-43 03/12/2013 09:39:00:163
R$ 262.734,0000 05.215.858/0001-97 03/12/2013 09:39:20:733
R$ 262.733,0000 08.992.670/0001-43 03/12/2013 09:39:27:127
R$ 262.720,0000 05.215.858/0001-97 03/12/2013 09:39:47:480
R$ 262.718,0000 08.992.670/0001-43 03/12/2013 09:39:55:260

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aberto 03/12/2013
09:00:16 Item aberto.

Iminência de
Encerramento

03/12/2013
09:22:47 Batida iminente. Data/hora iminência: 03/12/2013 09:23:47.

Exclusão de
lance

03/12/2013
09:26:55 Exclusão do lance de R$ 329,5000

Encerrado 03/12/2013
09:40:03 Item encerrado

Recusa 03/12/2013
16:15:55

Recusa da proposta. Fornecedor: S. S. ACRE COMERCIO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 08.992.670/0001-43,
pelo melhor lance de R$ 262.718,0000. Motivo: As informações do produto enviadas pela empresa não
são suficientes para comprovar que o produto ofertado está de acordo com as especificações do termo
de referência. Proposta desclassificada com base no item 6.6 combinado com o item 6.21 do edital.

Abertura do
prazo de
Convocação -
Anexo

03/12/2013
17:26:16

Convocado para envio de anexo o fornecedor METALURGICA COMANDO INDUSTRIA E COMERCIO DE
MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 05.215.858/0001-97.

Encerramento
do prazo de
Convocação -
Anexo

03/12/2013
18:14:50

Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor METALURGICA COMANDO
INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 05.215.858/0001-97.

Aceite 04/12/2013
15:36:30

Aceite individual da proposta. Fornecedor: METALURGICA COMANDO INDUSTRIA E COMERCIO DE
MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 05.215.858/0001-97, pelo melhor lance de R$ 262.720,0000 e com valor
negociado a R$ 292.710,0000. Motivo: Valor negociado com a empresa no chat de mensagem e está
de acordo com a proposta de preços encaminhada

Negociação
de valor

04/12/2013
15:39:47

Alteração na negociação da proposta. Fornecedor: METALURGICA COMANDO INDUSTRIA E COMERCIO
DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 05.215.858/0001-97, pelo melhor lance de R$ 262.720,0000 e com valor
negociado a R$ 262.710,0000. Motivo: Valor negociado com a empresa no chat de mensagem e está
de acordo com a proposta de preços encaminhada

Habilitado 04/12/2013
15:40:17

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: METALURGICA COMANDO INDUSTRIA E COMERCIO DE
MOVEIS LTDA - CNPJ/CPF: 05.215.858/0001-97

Não existem intenções de recurso para o item

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Pregoeiro 03/12/2013
08:33:53

Boa tarde. A sessão está aberta

Pregoeiro 03/12/2013
08:40:37

Senhores, a disputa de lances iniciará às 9 horas

Sistema 03/12/2013
09:19:46

O(s) Item(ns) 1 está(ão) em iminência até 09:20 de 03/12/2013, após isso entrará(ão) no
encerramento aleatório.

Sistema 03/12/2013
09:22:47

O(s) Item(ns) 2 está(ão) em iminência até 09:23 de 03/12/2013, após isso entrará(ão) no
encerramento aleatório.

Sistema 03/12/2013
09:26:55

Sr. Fornecedor: O lance de R$ 329,5000 do item 2 foi excluído por ter sido considerado
inexequível. Caso não concorde com a exclusão, favor reenviar o lance.

Sistema 03/12/2013
09:40:06

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 03/12/2013

09:59:26
Para METALURGICA COSTA & ADORNO LTDA - EPP - Sr Licitante, a empresa é detentora do

melhor lance para o item 1. Pergunto: seus produtos atendem integralmente às
especificações contidas no termo de referência, inclusive quanto ao tratamento da pintura e

a tinta aplicada em temperatura de 170º?
01.658.364/0001- 03/12/2013 Sim atendem.
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26 10:00:39
01.658.364/0001-

26
03/12/2013
10:00:51

METALURGICA COSTA & ADORNO LTDA - EPP - sim atendem

Pregoeiro 03/12/2013
10:03:23

Para METALURGICA COSTA & ADORNO LTDA - EPP - Sr Licitante, pode nos enviar um
prospecto/folder de seu produto contendo as medidas exatas do produto que pretende

entregar?
01.658.364/0001-

26
03/12/2013
10:04:44

METALURGICA COSTA & ADORNO LTDA - EPP - Sim podemos enviar. Para qual e-mail?

Pregoeiro 03/12/2013
10:05:53

Para METALURGICA COSTA & ADORNO LTDA - EPP - Sr Licitante, por favor enviar no e-mail
cpl@ssp.df.gov.br no prazo de 30 minutos.

01.658.364/0001-
26

03/12/2013
10:06:09

METALURGICA COSTA & ADORNO LTDA - EPP Ok.

Pregoeiro 03/12/2013
10:07:26

Para S. S. ACRE COMERCIO LTDA - ME - Sr Licitante, pode nos enviar um prospecto/folder
de seu produto contendo as medidas exatas do produto que pretende entregar?

Pregoeiro 03/12/2013
10:08:28

Para S. S. ACRE COMERCIO LTDA - ME - Sr Licitante, a empresa é detentora do melhor
lance para o item 2. Pergunto: seus produtos atendem integralmente às especificações

contidas no termo de referência?
08.992.670/0001-

43
03/12/2013
10:16:37

ok, estamos providenciando.

08.992.670/0001-
43

03/12/2013
10:17:01

sim atendem

Pregoeiro 03/12/2013
10:23:30

Para S. S. ACRE COMERCIO LTDA - ME - Sr Licitante, por favor enviar no e-mail
cpl@ssp.df.gov.br no prazo de 30 minutos.

08.992.670/0001-
43

03/12/2013
10:25:14

ok.

Pregoeiro 03/12/2013
11:09:17

Senhores Licitantes, o Pregoeiro somente vai aceitar proposta de produtos que
comprovadamente atendam às exigências do edital. Por tal motivo solicitamos às empresas

detentoras do melhor lance, o envio de folder/prospecto para que seja analisada as
medidas de seus produtos e verificar se estão de acordo com o edital. Por favor atendam o

pedido
Pregoeiro 03/12/2013

11:11:07
Senhores Licitantes, o prazo para atendimento do pedido de envio de folder/prospecto será

até as 12 horas de hoje. Suspendo a sessão e retornaremos às 15h30minutos.
Pregoeiro 03/12/2013

15:33:12
Boa tarde! A sessão está reaberta

Pregoeiro 03/12/2013
15:51:06

Estamos concluindo a análise das informações dos equipamentos que foram encaminhadas
pelas empresas detentoras do melhor lance para os itens 1 e 2, conforme foi solicitado pelo

Pregoeiro
Pregoeiro 03/12/2013

15:59:38
Para METALURGICA COSTA & ADORNO LTDA - EPP - Sr Licitante, de acordo com o material

apresentado, verificamos que o produto a ser ofertado não está de acordo com a
especificação exigida no termo de referência. A largura ofertada é de 0,930 e a mínima

exigida é de 0,95. Sua proposta será desclassificada de acordo com o item 6.6 com o item
6.21 do edital.

01.658.364/0001-
26

03/12/2013
16:01:30

Sr. Pregoeiro conforme informamos no e-mail somos fabricantes e não temos nenhuma
dificuldade em fabricar o material. Portanto gostaríamos de ter a oportunidade de estar
enviando uma amostra para melhor análise e faremos com todas as medias solicitadas.

01.658.364/0001-
26

03/12/2013
16:01:45

METALURGICA COSTA & ADORNO LTDA - EPP - Sr. Pregoeiro conforme informamos no e-
mail somos fabricantes e não temos nenhuma dificuldade em fabricar o material. Portanto
gostaríamos de ter a oportunidade de estar enviando uma amostra para melhor análise e

faremos com todas as medias solicitadas.
01.658.364/0001-

26
03/12/2013
16:02:48

METALURGICA COSTA & ADORNO LTDA - EPP - Sr. Pregoeiro informamos ainda que nosso
catálogo é um modelo padrão e não possuem todas as medidas por isso fizemos um
catálogo para informar a este Respeitoso órgão que iremos atender as especificações

contidas no Edital.
01.658.364/0001-

26
03/12/2013
16:07:41

METALURGICA COSTA & ADORNO LTDA - EPP - Sr. Pregoeira solicitamos que considere
nosso catálogo uma vez que a diferença é mina e podemos atender a medida de 0,95.

01.658.364/0001-
26

03/12/2013
16:08:00

METALURGICA COSTA & ADORNO LTDA - EPP - Sr. Pregoeira solicitamos que considere
nosso catálogo uma vez que a diferença é mínima e podemos atender a medida de 0,95.

Pregoeiro 03/12/2013
16:09:59

Para METALURGICA COSTA & ADORNO LTDA - EPP - Sr Licitante, não temos como deixar de
lado o edital. A proposta apresentada, mesmo depois da diligência, não atende ao edital.

Pregoeiro 03/12/2013
16:11:37

Para S. S. ACRE COMERCIO LTDA - ME - Sr Licitante, de acordo com o material
apresentado, mesmo depois da diligência junto a essa empresa e em sites da internet onde
encontramos a cama ofertada, não foi possível verificar se o produto atende ao edital. Sua

proposta será desclassificada de acordo com o item 6.6 com o item 6.21 do edital.
Pregoeiro 03/12/2013

16:18:31
Para VPX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS - EIRELI - ME - Sr Licitante, a

empresa é detentora do melhor lance para o item 1. Pergunto: seus produtos atendem
integralmente às especificações contidas no termo de referência, inclusive quanto ao

tratamento da pintura e a tinta aplicada em temperatura de 170ºC? Solicito enviar, no
prazo de 30 minutos, informações detalhadas das medidas e prospectos ou folders.

Pregoeiro 03/12/2013
16:18:43

Para VPX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS - EIRELI - ME - no e-mail
cpl@ssp.df.gov.br

17.875.752/0001-
07

03/12/2013
16:23:05

VPX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS - EIRELI - ME - sim atendem.

17.875.752/0001- 03/12/2013 VPX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS - EIRELI - ME - Ok! enviaremos.
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07 16:24:11
Pregoeiro 03/12/2013

16:25:18
Para METALURGICA COMANDO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - Sr Licitante, a

empresa é detentora do melhor lance para o item 2. Pergunto: seus produtos atendem
integralmente às especificações contidas no termo de referência? Solicito enviar, no prazo
de 30 minutos, informação detalhada das medidas de seu produto e prospectos ou folders,

para o e-mail cpl@ssp.df.gov.br
Pregoeiro 03/12/2013

16:42:09
Para VPX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS - EIRELI - ME - Sr Licitante, de

acordo com o material apresentado, verificamos que o produto a ser ofertado não está de
acordo com a especificação exigida no termo de referência. A largura ofertada é de 0,930 e

a mínima exigida é de 0,95. Sua proposta será desclassificada de acordo com o item 6.6
com o item 6.21 do edital.

Pregoeiro 03/12/2013
16:43:51

Para S. S. ACRE COMERCIO LTDA - ME - Sr Licitante, a empresa é detentora do melhor
lance para o item 1. Pergunto: seus produtos atendem integralmente às especificações
contidas no termo de referência, inclusive quanto ao tratamento da pintura e a tinta

aplicada em temperatura de 170ºC? Solicito enviar, no prazo de 30 minutos, informações
detalhadas das medidas e prospectos ou folders.

Pregoeiro 03/12/2013
16:44:03

Para S. S. ACRE COMERCIO LTDA - ME - no e-mail cpl@ssp.df.gov.br

08.992.670/0001-
43

03/12/2013
16:55:20

SIM ATENDE. OK ESTAMOS PROVIDENCIANDO.

08.992.670/0001-
43

03/12/2013
16:55:35

OK.

Pregoeiro 03/12/2013
17:13:27

Senhores, a Metalúrgica Comando Indústria e Comércio Ltda. encaminhou informação onde
pudemos verificar que as especificações de seu produto atende ao edital e anexos.

Pregoeiro 03/12/2013
17:13:41

Para METALURGICA COMANDO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - Sr Licitante,
qual o menor preço para seu produto?

Pregoeiro 03/12/2013
17:21:31

Para METALURGICA COMANDO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - Sr Licitante,
qual o menor preço para seu produto?

05.215.858/0001-
97

03/12/2013
17:22:59

Boa tarde, Sr. Pregoeiro. Vamos fechar em R$ 262.710,00, tendo em vista que o valor já
está bem abaixo da estimativa.

Pregoeiro 03/12/2013
17:25:56

Para METALURGICA COMANDO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - Aceito o preço.
Convoco a empresa para encaminhar a documentação de habilitação exigida no item 7.2.1
do edital (declarações e Atestado de Capacidade Técnica), na opção convocar anexo, no

prazo de 30 minutos
Sistema 03/12/2013

17:26:16
Senhor fornecedor METALURGICA COMANDO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA,

CNPJ/CPF: 05.215.858/0001-97, solicito o envio do anexo referente ao ítem 2.
Pregoeiro 03/12/2013

17:26:47
Para METALURGICA COMANDO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - Solicito enviar

também a proposta de preços com o preço negociado
05.215.858/0001-

97
03/12/2013
17:29:58

Posso enviar por E-mail?

Pregoeiro 03/12/2013
17:34:31

Para METALURGICA COMANDO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - Sr. Licitante,
as informações podem ser enviadas para o e-mail cpl@ssp.df.gov.br

Pregoeiro 03/12/2013
17:34:42

Para METALURGICA COMANDO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - Solicito a
gentileza de observar o prazo

05.215.858/0001-
97

03/12/2013
17:37:11

OK

Pregoeiro 03/12/2013
18:01:13

Para S. S. ACRE COMERCIO LTDA - ME - Senhor Licitante, continuo no aguardo da
documentação solicitada para o item 1

08.992.670/0001-
43

03/12/2013
18:04:25

Sr. Pregoeiro, em virtude de que não obtemos o laudo solicitado (NEVOA SALINA), não
temos condições de ofertar este item nessas condições.

Pregoeiro 03/12/2013
18:08:26

Senhores, a empresa SS ACRE COMÉRCIO LTDA - ME desistiu do item 1. Continuaremos a
sessão amanhã 04/12/2013 às 8h30min com o item 1.

Pregoeiro 03/12/2013
18:09:17

Informo que recebemos a documentação de habilitação da empresa METALURGICA
COMANDO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, detentora do melhor lance no item 2 e vamos

analisá-los
Pregoeiro 03/12/2013

18:11:55
Boa noite!

Sistema 03/12/2013
18:14:50

Senhor fornecedor METALURGICA COMANDO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA,
CNPJ/CPF: 05.215.858/0001-97, o prazo para envio de anexo para o ítem 2 foi encerrado

pelo Pregoeiro.
Pregoeiro 04/12/2013

08:29:11
Bom dia! A sessão está reaberta.

Pregoeiro 04/12/2013
08:30:59

Para FUSYON PRIME COMERCIO DE MERCADORIAS E SERVICOS LTDA - - Sr Licitante, a
empresa é detentora do melhor lance para o item 1. Pergunto: seus produtos atendem
integralmente às especificações contidas no termo de referência, inclusive quanto ao

tratamento da pintura e a tinta aplicada em temperatura de 170ºC? Solicito enviar, no
prazo de 30 minutos, informações detalhadas das medidas e prospectos ou folders.

08.462.156/0001-
04

04/12/2013
08:34:03

Bom dia. Ok estaremos encaminhando. Deve ser por e-mail?

Pregoeiro 04/12/2013
08:34:58

Para FUSYON PRIME COMERCIO DE MERCADORIAS E SERVICOS LTDA - - Sr. Licitante as
informações podem ser enviadas pelo e-mail cpl@ssp.df.gov.br. Favor observar que nas
informações deverão conter as medidas exatas para avaliarmo se seu produto atende às

exigências.
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Pregoeiro 04/12/2013
08:43:00

Para FUSYON PRIME COMERCIO DE MERCADORIAS E SERVICOS LTDA - - Sr. Licitante as
informações podem ser enviadas pelo e-mail cpl@ssp.df.gov.br. Favor observar que nas
informações deverão conter as medidas exatas para avaliarmo se seu produto atende às

exigências.
08.462.156/0001-

04
04/12/2013
09:01:24

O e-email esta sendo enviado.

08.462.156/0001-
04

04/12/2013
09:26:30

Sr. Pregoeiro, conforme e-mails encaminhados confirmamos o atendimento a todas as
condições de especificação do edital. Os roupeiros serão fabricados sob medida pela Nobre

Móveis e terão 1,95 X 95 X 41 com todas as demais exigências quanto a pintura e
acabamento.

Pregoeiro 04/12/2013
09:29:58

Para FUSYON PRIME COMERCIO DE MERCADORIAS E SERVICOS LTDA - - Sr Licitante, qual
seu menor preço para o item 1?

08.462.156/0001-
04

04/12/2013
09:32:29

Só podemos fornecer no valor do nosso último lance.

Pregoeiro 04/12/2013
09:39:16

Para FUSYON PRIME COMERCIO DE MERCADORIAS E SERVICOS LTDA - - Para
arrendondamento podemos fechar com R$ 211.493,45?

08.462.156/0001-
04

04/12/2013
09:42:02

Sim. Podemos fechar por esse valor.

Pregoeiro 04/12/2013
09:43:22

Para FUSYON PRIME COMERCIO DE MERCADORIAS E SERVICOS LTDA - - Convoco a
empresa para encaminhar a documentação de habilitação exigida no item 7.2.1 do edital
(declarações e Atestado de Capacidade Técnica) e a proposta de preços contendo toda
descrição do produto que será fornecido e com o preço negociado, na opção convocar

anexo, no prazo de 30 minutos
Sistema 04/12/2013

09:43:38
Senhor fornecedor FUSYON PRIME COMERCIO DE MERCADORIAS E SERVICOS LTDA -,

CNPJ/CPF: 08.462.156/0001-04, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Sistema 04/12/2013

10:13:28
Senhor Pregoeiro, o fornecedor FUSYON PRIME COMERCIO DE MERCADORIAS E SERVICOS

LTDA -, CNPJ/CPF: 08.462.156/0001-04, enviou o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro 04/12/2013

10:52:36
Recebemos os documentos de habilitação das empresas detentoras do melhor lance para

os tens 1 e 2. Estamos analisando.
Pregoeiro 04/12/2013

12:07:31
Retornaremos as 15h 30 min. Boa tarde!

Pregoeiro 04/12/2013
15:30:44

Boa tarde! A sessão está reaberta

Pregoeiro 04/12/2013
15:34:55

Os documentos de habilitação apresentados estão de acordo com as exigências do edital

Pregoeiro 04/12/2013
15:37:40

Senhores,convoco as empresas interessadas interessadas em manifestar intenção de
recurso, para formularem seus argumentos motivadamente no prazo de 20 minutos

Sistema 04/12/2013
15:40:17

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 04/12/2013
15:40:32

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 04/12/2013 às 16:01:00.

Pregoeiro 04/12/2013
16:07:17

Para FUSYON PRIME COMERCIO DE MERCADORIAS E SERVICOS LTDA - - Convoco essa
empresa para protocolar os documentos de habilitação originais ou cópia autenticada e a
proposta original, os quais poderão ser enviados pelos correios para o endereço constante

do item 5.5 do edital. O prazo é de 3 (três) dias úteis
Pregoeiro 04/12/2013

16:07:31
Para METALURGICA COMANDO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - Convoco essa
empresa para protocolar os documentos de habilitação originais ou cópia autenticada e a
proposta original, os quais poderão ser enviados pelos correios para o endereço constante

do item 5.5 do edital. O prazo é de 3 (três) dias úteis
Pregoeiro 04/12/2013

16:07:43
Boa tarde!

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Abertura de Prazo 04/12/2013 15:40:17 Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado

Fechamento de
Prazo

04/12/2013 15:40:32 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 04/12/2013 às 16:01:00.

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 08:58 horas do dia 09 de dezembro de 2013, cuja ata foi lavrada e
assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

 
NILSON ALMEIDA QUIRINO 
Pregoeiro Oficial
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GABRIELLA ALVES DA CUNHA
Equipe de Apoio

MARIA DA PENHA DE MEDEIROS ALVES
Equipe de Apoio
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