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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 00003/2013 

Às 14:00 horas do dia 27 de março de 2013, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento
legal Portaria 75/2012 de 16/08/2012, 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 050.000.524/2012, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00003/2013. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico -
Contratação de empresa para fornecimento de 4.160 metros lineares de arquivos deslizantes, sendo 112 metros lineares de ampliação de arquivo deslizante da
marca ACECO e 28 metros lineares de ampliação de arquivo deslizante marca CAVIGLIA, para Secretaria de Estado de Segurança Publica, conforme especificações
e quantidades contidas no item três deste Termo.. 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: ARQUIVO DESLIZANTE PEÇAS / ACESSÓRIOS
Descrição Complementar: Aquisição de sistema de Arquivos Deslizante, Apresentação: acionamento mecânico, em metros lineares, conforme anexo do Termo
de Referência.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 4.020 Unidade de fornecimento: METRO LINEAR
Valor estimado: R$ 2.391.337,2000 Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso

Aceito para: LONDON ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA - ME, pelo melhor lance de R$ 549.800,0000 .

Item: 2
Descrição: ARQUIVO DESLIZANTE PEÇAS / ACESSÓRIOS
Descrição Complementar: Ampliação de sistema de Arquivos Deslizante marca ACECO, Apresentação: acionamento mecânico, em metros lineares, conforme
anexo do Termo de Referência.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 112 Unidade de fornecimento: METRO LINEAR
Valor estimado: R$ 66.624,3200 Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: CAVIGLIA - INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - M, pelo melhor lance de R$ 62.718,8800 e com valor negociado a R$
61.712,0000 .

Item: 3
Descrição: ARQUIVO DESLIZANTE PEÇAS / ACESSÓRIOS
Descrição Complementar: Ampliação de sistema de Arquivos Deslizante marca CAVIGLIA, Apresentação: acionamento mecânico, em metros lineares,
conforme anexo do Termo de Referência.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 28 Unidade de fornecimento: METRO LINEAR
Valor estimado: R$ 16.656,0800 Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: CAVIGLIA - INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - M, pelo melhor lance de R$ 15.679,7200 e com valor negociado a R$
15.428,0000 .

Histórico
Item: 1 - ARQUIVO DESLIZANTE PEÇAS / ACESSÓRIOS

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
05.040.644/0001-27 LONDON ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA - ME Sim Não 4.020 R$ 550,0000 R$ 2.211.000,0000 26/03/2013

18:16:08
Marca: LONDON 
Fabricante: LONDON ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: sistema de Arquivos Deslizante -Estrutura lateral-Confec. aço 1010 #18 - Estrutura interna - Confec. aço
1010 # 20 – ambas c/diversas dobras formando colunas, s/ quinas ou saliências, constituindo uma única peça, evitando a transposição do material
armazenado, c/furos retangulares apenas do lado interno da coluna a cada 25 mm p/encaixe dos componentes internos, c/pontos indicativos
p/posicionamento e nivelamento na altura desejada. Sistema de fixação p/ de suportes fixados à base, garantindo uma durabilidade e estabilidade
elevada a todo o conjunto e componentes dos módulos. Borracha de Vedação - Localizado nas extremidades dos corpos (painel frontal e traseiro e entre
faces) c/a função de proteger as mãos dos operadores contra possíveis acidentes e também não permitir vãos abertos entre os corpos, quando o
operador fechar o corredor de consulta. Produzido c/borracha vulcanizada c/dureza média 70 (± 5) Shore A e resistente ao calor de 70º C. Pintura e
processo de tratamento - Todas as peças confec.s em aço, da estrutura e componentes, são submetidos a tratamento anti-ferruginoso p/ de processo
continuo de decapagem e fosfatização por imersão p/ de 08 banhos garantindo a ausência de agentes corrosivos sobre a superfície da peça, evitando o
aparecimento de pontos de oxidação e induzidas a secagem. Após tratamento, as peças serão pintadas p/ do processo eletrostático, c/tinta a base de
resina epóxi-pó na cabine de pintura.. Eixos de Transmissão - Em aço 1045 maciço c/20mm de espessura, e mancais encaixados juntamente c/os
rolamentos, c/sistema de engate e travamento p/ de parafusos e chaveta de aço, proporcionando balanceamento adequado e evitando trepidações. Roda
de tração - Em aço 1020, c/princípio antiderrapante p/ de recartilhagem interna no canal central c/duas abas laterais de guia, p/perfeito encaixe nos
trilhos, c/diâmetro de 120mm e 25mm de largura, permitindo um alinhamento perfeito e estabilidade satisfatória p/evitar que o modulo saia de seu
alinhamento. Roda livre - Em aço 1020 diâmetro de 120mm e largura de 25mm, providas de um canal central c/duas abas laterais de guia, p/perfeito
encaixe nos trilhos, permitindo um alinhamento perfeito e estabilidade satisfatória p/evitar o desalinhamento do módulo. Rolamentos - De esferas,
rígidos e c/as duas faces blindadas classe ZZ, de modo a não requerer lubrificação. Bases deslizantes - Conjunto composto por: rodas, travessas, eixos,
mancais e rolamentos. Quadro em perfil “U”,c/110 mm de altura, confec.aço 1010 #13, reforçada c/travessas internas independentes p/ancoragem e
fixação da estrutura do modulo. Sistema de sustentação e afixação das rodas p/ de perfil duplo dobrado, confec. aço 1010 #14, soldado ao perfil da
estrutura da base, coincidindo c/o centro de cada face estabelecendo uma distribuição equilibrada do peso. Volante–em alumínio recortados a laser
c/esferas e manopla, rotativas em alumínio, acoplado a um mecanismo de movimentação c/engrenagens, fixado no centro da estrutura lateral do modulo
móvel, podendo ser substituído ou reparado s/ a necessidade da retirada do material armazenado Trilhos–Confec.em perfil de aço maciço c/15mm de
espessura de modo que não deformam c/o uso. Os trilhos são montados diretamente sobre o piso e fixados em viga metálica c/mini rampas, permitindo
um nivelamento perfeito e futuras ampliações. As junções dos trilhos são apoiadas p/evitar saliências que possam provocar trepidações na
movimentação dos módulos. Possuem garras de segurança em toda sua extensão, p/evitar acidentes c/tombamento e descarrilamento dos corpos.
Suporte universal – Utilizado em diferentes tipos de componentes, confec.aço #18, vincadas no formato “U”, formando duas colunas, sendo que a
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anterior preveem dois engates recortados e estampados no formato oblongo, permitindo indistintamente em ambos os lados, a instalação e regulagem
do componente pelo próprio usuário s/a utilização de qualquer tipo de ferramenta. Na coluna posterior contem um recorte central retangular p/encaixe
de prateleiras e quatro recortes nos extremos p/acomodação, de um par de varões p/sustentação de pastas. Tampo inferior - Base interna disponível
p/armazenamento nos módulos, confec aço 1010 #20, c/resistência p/180kg de carga. Possui dispositivo de travamento combinado, p/evitar seu
deslocamento e facilitar a sua remoção p/eventuais reparos na base deslizante. Prateleira – Confec.aço 1020 #20,c/larguras e profundidade variadas,
conforme projeto e resistência p/cargas de 180kg comprovada p/ de laudo emitido por laboratório credenciado pelo Inmetro. Instalada c/o emprego do
suporte de sustentação universal, c/dobramento duplo nas duas bordas maiores, de 20 mm de altura, viga central (reforço) longitudinal soldado na parte
inferior, formando uma superfície totalmente lisa, evitando criar pontos de atrito ou acumulo de detritos. Entrega:45dias- validade da proposta:60 dias

05.238.556/0001-34 HUFFIX AMBIENTES EMPRESARIAIS INDUSTRIA E
COMERCIO DE M

Não Não 4.020 R$ 559,0000 R$ 2.247.180,0000 27/03/2013
10:28:15

Marca: HUFFIX 
Fabricante: HUFFIX 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estrutura: Módulos e Colunas confeccionados em chapa de aço dobrado. As colunas possuem medidas de
30 mm de largura e espessura de 0,9mm; possuindo vedações laterais, traseira e entre as faces para contenção dos materiais arquivados. A estrutura do
arquivo e de seus componentes confeccionados em chapa de aço são protegidos por tratamento antiferruginoso através de processo contínuo passando
por um tratamento decapante e fosfatizante por imersão através de 08 banhos e após sua secagem seguem para uma cabine de pintura a base de resina
epóxi-pó, por processo eletrostático na cor a ser definida posteriormente. Laudos emitidos por laboratórios credenciados pelo INMETRO acompanham
esta proposta, a fim de aferir a qualidade do processo de preparação (fosfatização) e pintura das superfícies metálicas por processo eletrostático.
Movimentação: Eixos de Transmissão - Produzidos em aço maciço e com diâmetro de 20 mm, fixados aos mancais da roda em meia cana. Rodas -
Maciças e usinadas em ferro com medidas de 110 (diâmetro) X 30 (largura) mm, providas de canal para encaixe nos trilhos. Fixadas ao eixo por meio de
buchas e chavetas, sustentadas por mancais. Rolamentos - Rígidos, de esferas, blindados e não requer lubrificação extra. Bases deslizantes - Conjunto
composto por: rodas, travessas, eixos, mancais e rolamentos. Produzido em aço, estruturado em perfis laterais e frontais com 2,0 mm de espessura.
Travessas de sustentação das rodas com 2 mm de espessura, soldadas aos perfis laterais. Volante - Dispositivo para movimentação dos arquivos em aço,
anatômico, dotado de 3 (três) manípulos e trava individual de segurança. Trilhos – Confeccionados em chapa de aço com 1,9 mm de espessura e largura
de 130 mm, constituído de perfil de curso em aço trefilado com formato meia-cana com diâmetro de 25 mm. Possuem garras de segurança em toda sua
extensão, para evitar acidentes com tombamento e descarrilamento dos corpos. Componentes: Suporte universal – Confeccionado em aço, que
possibilite o encaixe de prateleiras ou varões para pasta pendular, com espessura de 1,2 mm. Tampo Inferior – Com altura externa de 20 mm e
espessura de 0,9mm com resistência para cargas de até 150kg. Prateleira - Com altura externa de 20 mm e espessura de 0,9mm; com reforço
longitudinal soldado, apresentando larguras e profundidades variadas, com capacidade para suportar cargas iguais ou superiores a 150 Kg. Porta
Etiquetas - Confeccionado em PVC com visor translúcido, fixado nos painéis frontais para identificação do conteúdo dos mesmos. Segurança: Trava Geral
– Trava geral tetra, acompanhada de 01 (um) par de chaves, permitindo o seu bloqueio diretamente nos trilhos do sistema, evitando furar o piso
existente. Garras de segurança - Sistema antitombamento. Fabricadas em aço com 1,9mm de espessura, localizadas na parte inferior das bases
deslizante dos corpos mecânicos. São engatadas às garras dos trilhos do sistema, evitando acidentes com tombamento e descarrilamento dos corpos,
garantindo uma sistemática de segurança ao usuário. Kit de Vedação – Composto por 01 (um) par de perfis de borracha medindo 2050 mm de
comprimento, instalados através de perfil metálico tipo “canaleta” parafusado na estrutura e localizados na frente e no fundo dos vãos de consulta dos
módulos de arquivo. Proteção anti-impacto, oferecendo maior segurança para as mãos dos usuários e evitando o choque físico entre os módulos.
Adaptabilidade: O Sistema de arquivamento e armazenamento oferecido permitirá total flexibilização estrutural, objetivando o atendimento às
adequações futuras de layout e dispõe de sistemática construtiva e de montagem que garante excelente relação funcional e ergonômica em face de
possíveis readequações do layout dos sistemas de arquivos, garantindo assim um melhor investimento do erário público, visando a possibilidade de
transformação do comprimento e/ou altura dos módulos; possibilidade de mecanização dos módulos fixos; possibilidade de transformação dos módulos
mecânicos em eletrônicos/upgrade. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias, contados da data de sua entrega. PRAZO DE ENTREGA: 45
(quarenta e cinco) dias corridos, contados a partir da retirada/recebimento da respectiva Nota de Empenho ou do Pedido de Fornecimento. GARANTIA:
60 (sessenta) meses para estrutura e componentes internos, após sua entrega, sendo substituídas por conta da contratada quaisquer peças constantes
dos citados arquivos deslizantes, que dentro do prazo apresentar defeitos de instalação ou fabricação, excluídas as que forem motivadas pelo gasto
ordinário, por abuso, por negligência ou por mau trato do sistema de arquivo deslizante. A assistência técnica é permanente, executada por equipe
própria. Obs: nos preços ofertados estão inclusos todos os tributos, embalagens, encargos sociais, frete, seguro e quaisquer outras despesas que
incidam ou venham a incidir sobre o objeto desta licitação. PROCEDÊNCIA: NACIONAL

08.254.821/0001-66 CAVIGLIA - INDUSTRIA DE MOVEIS PARA
ESCRITORIO LTDA - M

Sim Sim 4.020 R$ 559,9900 R$ 2.251.159,8000 25/03/2013
14:33:14

Marca: Caviglia 
Fabricante: Caviglia - Indústria de Móveis - EIRELI 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sistema de Arquivamento e Armazenamento Deslizante com acionamento mecânico, composto por corpos
simples e duplos constituídos por módulos e colunas confeccionados em chapa de aço dobrado. As colunas terão medidas aproximadas de 30 mm de
largura e espessura variando entre 0,9 e 2,0mm; vedações laterais, traseira e entre as faces para contenção de materiais arquivados. A estrutura do
arquivo e seus componentes em chapa de aço serão protegidos por tratamento antiferruginoso através de processo contínuo passando por um
tratamento decapante e fosfatizante por imersão e após sua secagem seguirá para uma cabine de pintura a base de resina epóxi-pó, por processo
eletrostático na cor a ser definida. Eixos de Transmissão em aço e com diâmetro aproximado de 20 mm, fixados aos mancais da roda em formato meia
cana ou similar. Rodas maciças e usinadas em aço com medidas aproximadas de 110 (diâmetro) X 30 (largura) mm, providas de canal para encaixe nos
trilhos. Fixadas ao eixo por meio de buchas e chavetas, sustentadas por mancais. Rolamentos rígidos, de esferas, blindados, de modo a não requerer
lubrificação extra. Bases deslizantes compostas por rodas, travessas, eixos, mancais e rolamentos em aço, estruturado em perfis laterais e frontais com
aproximadamente 2,0 mm de espessura. Travessas de sustentação das rodas com aproximadamente 2 mm de espessura, soldadas aos perfis laterais.
Volante para movimentação dos arquivos dotado de manípulos e travas individuais de segurança. Trilhos em chapa de aço com aproximadamente 2,0
mm de espessura e largura aproximada de 130 mm, constituído de perfil de curso em aço trefilado com formato meia-cana com diâmetro aproximado de
25 mm. Garras de segurança em toda sua extensão, para evitar acidentes com tombamento e descarrilamento dos corpos. Suporte universal em aço,
que possibilite o encaixe de prateleiras ou varões para pasta pendular, com espessura aproximada de 1,2 mm. Tampo Inferior com altura externa
aproximada de 20 mm e espessura variando entre 0,75 e 1,2 mm, com resistência para cargas iguais ou superiores a 150 kg. Prateleira com altura
externa aproximada de 20 mm e espessura variando entre 0,75 e 1,2 mm; com reforço longitudinal estampado ou soldado, larguras e profundidades
variadas, suportará cargas iguais ou superiores a 150 Kg. Porta Etiquetas em acrílico com visor translúcido, fixado nos painéis frontais para identificação
de seu conteúdo. Trava Geral Mecânica, acompanhada de 01 (um) par de chaves, permitindo o seu bloqueio diretamente nos trilhos do sistema, evitando
furar o piso existente. Sistema antitombamento localizado na parte inferior da base deslizante dos corpos mecânicos. Engatado às garras dos trilhos do
sistema, evitando acidentes com tombamento e descarrilamento dos corpos, garantindo uma sistemática de segurança. Kit de Vedação composto por 01
(um) par de perfis de borracha, instalados através de perfil metálico tipo “canaleta” parafusado na estrutura ou sistema similar e localizados na frente e
no fundo dos vãos de consulta dos módulos de arquivo. Proteção anti-impacto, oferecendo maior segurança para as mãos dos usuários e evitando o
choque físico entre os módulos. O Sistema de arquivamento e armazenamento permitirá total flexibilização estrutural, objetivando o atendimento às
adequações futuras de layout e possuirá sistemática construtiva e de montagem que garanta excelente relação funcional e ergonômica em face de
possíveis readequações do layout dos sistemas de arquivos, garantindo assim um melhor investimento do erário público, comprovando as características
construtivas desejadas por esta Administração, comprovando a realização de up-grade tecnológico futuro, acompanhado de projeto explicativo da
readequação tecnológica, considerando os parâmetros descritos a seguir: possibilidade de transformação do comprimento e/ou altura dos módulos;
possibilidade de mecanização dos módulos fixos; possibilidade de transformação dos módulos mecânicos em eletrônicos/upgrade. Como respaldo às
possíveis transformações estruturais e funcionais e as conseqüentes alterações da relação torque e peso dos sistemas de arquivamento a transmissão
será realizada através de, no mínimo, um sistema de dupla redução, constituído de engrenagens e correntes de aço devidamente dimensionados para
exigir o menor esforço para os usuários. Toda a manutenção do sistema de tração será realizada pelo painel frontal sem a necessidade de esvaziar por
completo os arquivos. O sistema de dupla redução possibilitará transformações futuras para múltipla redução. O Sistema de Arquivo Deslizante Mecânico
estará em conformidade com a Norma Regulamentadora NR-17 do Ministério do Trabalho. Marca CAVIGLIA, modelo PRIMUS E, validade da proposta: 60
(sessenta) dias, contados da data de abertura do certame, prazo de entrega: até 45 (quarenta e cinco) dias, contados da retirada da Nota de Empenho
ou Pedido de Fornecimento, garantia: 60 (sessenta) meses, para estrutura e componentes internos.

06.077.406/0001-59 LUITZE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS
LTDA - ME

Sim Não 4.020 R$ 560,0000 R$ 2.251.200,0000 26/03/2013
15:36:06

Marca: SCHEFFER 
Fabricante: SCHEFFER 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aquisição de sistema de Arquivos Deslizante, Apresentação: acionamento mecânico, em metros lineares,
conforme especificações. Estrutura: Módulos e Colunas deverão ser confeccionados em chapa de aço dobrado. As colunas deverão ter medidas
aproximadas de 30 mm de largura e espessura variando entre 0,9 e 2,0mm; devendo possuir vedações laterais, traseira e entre as faces para contenção
de materiais arquivados. A variação permitida para os arquivos deslizantes será de 5% (cinco por cento), com exceção dos itens 02 e 03 que deverá ser
na medida exata por tratar de ampliação, sob pena de desclassificação da proposta do licitante. Os interessados poderão agendar dia de visita para
conhecimento do mecanismo dos itens 02 e 03, devendo emitir declaração de conhecimento das exigências. A estrutura do arquivo e seus componentes
confeccionados em chapa de aço deverão ser protegidos por tratamento antiferruginoso através de processo contínuo passando por um tratamento
decapante e fosfatizante por imersão através de 08 banhos e após sua secagem deve seguir para uma cabine de pintura a base de resina epóxi-pó, por
processo eletrostático na cor a ser definida. Movimentação. Eixos de Transmissão - Produzidos em aço e com diâmetro aproximado de 20 mm, fixados
aos mancais da roda em formato meia cana ou similar. Rodas - Maciças e usinadas em aço ou ferro com medidas aproximadas de 110 (diâmetro) X 30
(largura) mm, providas de canal para encaixe nos trilhos. Fixadas ao eixo por meio de buchas e chavetas, sustentadas por mancais. Rolamentos -
Deverão ser rígidos, de esferas, blindados, de modo a não requerer lubrificação extra. Bases deslizantes - Conjunto composto por: rodas, travessas,
eixos, mancais e rolamentos. Produzido em aço, estruturado em perfis laterais e frontais com aproximadamente 2,0 mm de espessura. Travessas de
sustentação das rodas com aproximadamente 2 mm de espessura, soldadas aos perfis laterais. Volante - Dispositivo para movimentação dos arquivos
dotado de manípulos e travas individuais de segurança. Trilhos – Deverão ser confeccionados em chapa de aço com aproximadamente 2,0 mm de
espessura e largura aproximada de 130 mm, constituído de perfil de curso em aço trefilado com formato meia-cana com diâmetro aproximado de 25
mm. Deverão possuir garras de segurança em toda sua extensão, para evitar acidentes com tombamento e descarrilamento dos corpos. Todas as
características técnicas e construtivas deste termo são referenciais, devendo cada licitante inserir em sua proposta suas próprias descrições, sob pena de
desclassificação. Componentes: Suporte universal – Confeccionado em aço, que possibilite o encaixe de prateleiras ou varões para pasta pendular, com
espessura aproximada de 1,2 mm. Tampo Inferior – Com altura externa aproximada de 20 mm e espessura variando entre 0,75 e 1,2 mm, com
resistência para cargas iguais ou superiores a 150 kg. Prateleira - Com altura externa aproximada de 20 mm e espessura variando entre 0,75 e 1,2 mm;
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com reforço longitudinal estampado ou soldado, apresentando larguras e profundidades variadas, com capacidade para suportar cargas iguais ou
superiores a 150 Kg. Porta Etiquetas - Confeccionado em PVC ou acrílico com visor translúcido, fixado nos painéis frontais para identificação do conteúdo
dos mesmos. Segurança: Trava Geral - Trava Geral Mecânica, acompanhada de 01 (um) par de chaves, permitindo o seu bloqueio diretamente nos trilhos
do sistema, evitando furar o piso existente. Garras de segurança - Sistema antitombamento. Localizadas na parte inferior das bases deslizante dos
corpos mecânicos. Devem ser engatadas às garras dos trilhos do sistema, evitando acidentes com tombamento e descarrilamento dos corpos, garantindo
uma sistemática de segurança ao usuário. Kit de Vedação – Composto por 01 (um) par de perfis de borracha medindo aproximadamente 2050 mm de
comprimento, instalados através de perfil metálico tipo “canaleta” parafusado na estrutura ou sistema similar e localizados na frente e no fundo dos vãos
de consulta dos módulos de arquivo. Proteção anti-impacto, oferecendo maior segurança para as mãos dos usuários e evitando o choque físico entre os
módulos. Adaptabilidade O Sistema de arquivamento e armazenamento deverá permitir total flexibilização estrutural, objetivando o atendimento às
adequações futuras de layout e deverá dispor de sistemática construtiva e de montagem que garanta excelente relação funcional e ergonômica em face
de possíveis readequações do layout dos sistemas de arquivos, garantindo assim um melhor investimento do erário público. Toda a manutenção do
sistema de tração deverá ser realizada pelo painel frontal sem a necessidade de esvaziar por completo os arquivos. O sistema de dupla redução deverá
possibilitar transformações futuras para múltipla redução, com o objetivo de manter adequadas características ergonômicas para a fácil movimentação
dos arquivos pelos usuários. Validade de proposta: 60 dias.

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

Sim Não 4.020 R$ 560,0000 R$ 2.251.200,0000 26/03/2013
15:38:02

Marca: Scheffer 
Fabricante: Scheffer 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aquisição de sistema de Arquivos Deslizante, Apresentação: acionamento mecânico, em metros lineares,
conforme especificações. Estrutura: Módulos e Colunas deverão ser confeccionados em chapa de aço dobrado. As colunas deverão ter medidas
aproximadas de 30 mm de largura e espessura variando entre 0,9 e 2,0mm; devendo possuir vedações laterais, traseira e entre as faces para contenção
de materiais arquivados. A variação permitida para os arquivos deslizantes será de 5% (cinco por cento), com exceção dos itens 02 e 03 que deverá ser
na medida exata por tratar de ampliação, sob pena de desclassificação da proposta do licitante. Os interessados poderão agendar dia de visita para
conhecimento do mecanismo dos itens 02 e 03, devendo emitir declaração de conhecimento das exigências. A estrutura do arquivo e seus componentes
confeccionados em chapa de aço deverão ser protegidos por tratamento antiferruginoso através de processo contínuo passando por um tratamento
decapante e fosfatizante por imersão através de 08 banhos e após sua secagem deve seguir para uma cabine de pintura a base de resina epóxi-pó, por
processo eletrostático na cor a ser definida. Movimentação. Eixos de Transmissão - Produzidos em aço e com diâmetro aproximado de 20 mm, fixados
aos mancais da roda em formato meia cana ou similar. Rodas - Maciças e usinadas em aço ou ferro com medidas aproximadas de 110 (diâmetro) X 30
(largura) mm, providas de canal para encaixe nos trilhos. Fixadas ao eixo por meio de buchas e chavetas, sustentadas por mancais. Rolamentos -
Deverão ser rígidos, de esferas, blindados, de modo a não requerer lubrificação extra. Bases deslizantes - Conjunto composto por: rodas, travessas,
eixos, mancais e rolamentos. Produzido em aço, estruturado em perfis laterais e frontais com aproximadamente 2,0 mm de espessura. Travessas de
sustentação das rodas com aproximadamente 2 mm de espessura, soldadas aos perfis laterais. Volante - Dispositivo para movimentação dos arquivos
dotado de manípulos e travas individuais de segurança. Trilhos – Deverão ser confeccionados em chapa de aço com aproximadamente 2,0 mm de
espessura e largura aproximada de 130 mm, constituído de perfil de curso em aço trefilado com formato meia-cana com diâmetro aproximado de 25
mm. Deverão possuir garras de segurança em toda sua extensão, para evitar acidentes com tombamento e descarrilamento dos corpos. Todas as
características técnicas e construtivas deste termo são referenciais, devendo cada licitante inserir em sua proposta suas próprias descrições, sob pena de
desclassificação. Componentes: Suporte universal – Confeccionado em aço, que possibilite o encaixe de prateleiras ou varões para pasta pendular, com
espessura aproximada de 1,2 mm. Tampo Inferior – Com altura externa aproximada de 20 mm e espessura variando entre 0,75 e 1,2 mm, com
resistência para cargas iguais ou superiores a 150 kg. Prateleira - Com altura externa aproximada de 20 mm e espessura variando entre 0,75 e 1,2 mm;
com reforço longitudinal estampado ou soldado, apresentando larguras e profundidades variadas, com capacidade para suportar cargas iguais ou
superiores a 150 Kg. Porta Etiquetas - Confeccionado em PVC ou acrílico com visor translúcido, fixado nos painéis frontais para identificação do conteúdo
dos mesmos. Segurança: Trava Geral - Trava Geral Mecânica, acompanhada de 01 (um) par de chaves, permitindo o seu bloqueio diretamente nos trilhos
do sistema, evitando furar o piso existente. Garras de segurança - Sistema antitombamento. Localizadas na parte inferior das bases deslizante dos
corpos mecânicos. Devem ser engatadas às garras dos trilhos do sistema, evitando acidentes com tombamento e descarrilamento dos corpos, garantindo
uma sistemática de segurança ao usuário. Kit de Vedação – Composto por 01 (um) par de perfis de borracha medindo aproximadamente 2050 mm de
comprimento, instalados através de perfil metálico tipo “canaleta” parafusado na estrutura ou sistema similar e localizados na frente e no fundo dos vãos
de consulta dos módulos de arquivo. Proteção anti-impacto, oferecendo maior segurança para as mãos dos usuários e evitando o choque físico entre os
módulos. Adaptabilidade O Sistema de arquivamento e armazenamento deverá permitir total flexibilização estrutural, objetivando o atendimento às
adequações futuras de layout e deverá dispor de sistemática construtiva e de montagem que garanta excelente relação funcional e ergonômica em face
de possíveis readequações do layout dos sistemas de arquivos, garantindo assim um melhor investimento do erário público. Toda a manutenção do
sistema de tração deverá ser realizada pelo painel frontal sem a necessidade de esvaziar por completo os arquivos. O sistema de dupla redução deverá
possibilitar transformações futuras para múltipla redução, com o objetivo de manter adequadas características ergonômicas para a fácil movimentação
dos arquivos pelos usuários. Validade de proposta: 60 dias.

09.813.581/0001-55 FORMA OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E
INTERIORES LTDA

Não Não 4.020 R$ 560,0000 R$ 2.251.200,0000 27/03/2013
08:56:19

Marca: Huffix 
Fabricante: Huffix 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estrutura Módulos e Colunas deverão ser confeccionados em chapa de aço dobrado. As colunas deverão ter
medidas aproximadas de 30 mm de largura e espessura variando entre 0,9 e 2,0mm; devendo possuir vedações laterais, traseira e entre as faces para
contenção de materiais arquivados. A variação permitida para os arquivos deslizantes será de 5% (cinco por cento), com exceção dos itens 02 e 03 que
deverá ser na medida exata por tratar de ampliação, sob pena de desclassificação da proposta do licitante. Os interessados poderão agendar dia de visita
para conhecimento do mecanismo dos itens 02 e 03, devendo emitir declaração de conhecimento das exigências. A estrutura do arquivo e seus
componentes confeccionados em chapa de aço deverão ser protegidos por tratamento antiferruginoso através de processo contínuo passando por um
tratamento decapante e fosfatizante por imersão através de 08 banhos e após sua secagem deve seguir para uma cabine de pintura a base de resina
epóxi-pó, por processo eletrostático na cor a ser definida. A licitante vencedora deverá apresentar certificação junto à ABNT, ou outra entidade acreditada
pelo INMETRO, do processo de preparação (fosfatização) e pintura das superfícies metálicas por processo eletrostático Movimentação Eixos de
Transmissão - Produzidos em aço e com diâmetro aproximado de 20 mm, fixados aos mancais da roda em formato meia cana ou similar. Rodas - Maciças
e usinadas em aço ou ferro com medidas aproximadas de 110 (diâmetro) X 30 (largura) mm, providas de canal para encaixe nos trilhos. Fixadas ao eixo
por meio de buchas e chavetas, sustentadas por mancais. Rolamentos - Deverão ser rígidos, de esferas, blindados, de modo a não requerer lubrificação
extra. Bases deslizantes - Conjunto composto por: rodas, travessas, eixos, mancais e rolamentos. Produzido em aço, estruturado em perfis laterais e
frontais com aproximadamente 2,0 mm de espessura. Travessas de sustentação das rodas com aproximadamente 2 mm de espessura, soldadas aos
perfis laterais. Volante - Dispositivo para movimentação dos arquivos dotado de manípulos e travas individuais de segurança. Trilhos – Deverão ser
confeccionados em chapa de aço com aproximadamente 2,0 mm de espessura e largura aproximada de 130 mm, constituído de perfil de curso em aço
trefilado com formato meia-cana com diâmetro aproximado de 25 mm. Deverão possuir garras de segurança em toda sua extensão, para evitar
acidentes com tombamento e descarrilamento dos corpos. Componentes Suporte universal – Confeccionado em aço, que possibilite o encaixe de
prateleiras ou varões para pasta pendular, com espessura aproximada de 1,2 mm. Tampo Inferior – Com altura externa aproximada de 20 mm e
espessura variando entre 0,75 e 1,2 mm, com resistência para cargas iguais ou superiores a 150 kg. Prateleira - Com altura externa aproximada de 20
mm e espessura variando entre 0,75 e 1,2 mm; com reforço longitudinal estampado ou soldado, apresentando larguras e profundidades variadas, com
capacidade para suportar cargas iguais ou superiores a 150 Kg. Porta Etiquetas - Confeccionado em PVC ou acrílico com visor translúcido, fixado nos
painéis frontais para identificação do conteúdo dos mesmos. Segurança Trava Geral - Trava Geral Mecânica, acompanhada de 01 (um) par de chaves,
permitindo o seu bloqueio diretamente nos trilhos do sistema, evitando furar o piso existente. Garras de segurança - Sistema antitombamento.
Localizadas na parte inferior das bases deslizante dos corpos mecânicos. Devem ser engatadas às garras dos trilhos do sistema, evitando acidentes com
tombamento e descarrilamento dos corpos, garantindo uma sistemática de segurança ao usuário. Kit de Vedação – Composto por 01 (um) par de perfis
de borracha medindo aproximadamente 2050 mm de comprimento, instalados através de perfil metálico tipo “canaleta” parafusado na estrutura ou
sistema similar e localizados na frente e no fundo dos vãos de consulta dos módulos de arquivo. Proteção anti-impacto, oferecendo maior segurança para
as mãos dos usuários e evitando o choque físico entre os módulos. Adaptabilidade O Sistema de arquivamento e armazenamento deverá permitir total
flexibilização estrutural, objetivando o atendimento às adequações futuras de layout e deverá dispor de sistemática construtiva e de montagem que
garanta excelente relação funcional e ergonômica em face de possíveis readequações do layout dos sistemas de arquivos, garantindo assim um melhor
investimento do erário público, comprovando as características construtivas desejadas por esta Administração, através da apresentação de laudos
técnicos emitidos por laboratórios referendados pelo INMETRO e/ou declaração de comprometimento do fabricante de realizar o up-grade tecnológico
futuro, acompanhado de projeto explicativo da readequação tecnológica.

10.324.975/0001-29 LUIZ FRANCISCO DE JESUS CARDACCI ARQUIVOS
- ME

Sim Sim 4.020 R$ 594,8600 R$ 2.391.337,2000 27/03/2013
11:05:30

Marca: KASAHARA 
Fabricante: KASAHARA 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE ARQUIVO DESLIZANTE. APRESENTAÇÃO: ACIONAMENTO MECÂNICO, EM
METROS LINEARES, CONFORME ANEXO DO TERMO DE REFERÊNCIA.

00.009.000/0001-52 APSA PRODUTOS E SERVICOS EM ARQUIVAMENTO
LTDA

Não Não 4.020 R$ 630,0000 R$ 2.532.600,0000 27/03/2013
13:57:39

Marca: Classic 
Fabricante: APSA 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sistema de arquivos deslizantes - Com acionamento mecânico, em metros lineares, conforme anexo do
Termo de Referência.

02.717.494/0001-55 FIORENZE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE
PRODUTOS DIVERSOS L

Sim Sim 4.020 R$ 700,0000 R$ 2.814.000,0000 18/03/2013
09:35:14

Marca: CAVIGLAI 
Fabricante: CAVIGLIA 
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Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: Aquisição de sistema de Arquivos Deslizante, Apresentação: acionamento mecânico, em metros
lineares, conforme anexo do Termo de Referência. Prazo de validade: 60 dias Prozo de garantia 60 mese (05 anos) Prazo de entrega: 45 dias

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 2.211.000,0000 05.040.644/0001-27 27/03/2013 14:00:32:483
R$ 2.251.200,0000 06.077.406/0001-59 27/03/2013 14:00:32:493
R$ 2.251.200,0000 07.165.304/0001-58 27/03/2013 14:00:32:493
R$ 2.251.159,8000 08.254.821/0001-66 27/03/2013 14:00:32:493
R$ 2.247.180,0000 05.238.556/0001-34 27/03/2013 14:00:32:493
R$ 2.251.200,0000 09.813.581/0001-55 27/03/2013 14:00:32:503
R$ 2.814.000,0000 02.717.494/0001-55 27/03/2013 14:00:32:510
R$ 2.532.600,0000 00.009.000/0001-52 27/03/2013 14:00:32:510
R$ 2.391.337,2000 10.324.975/0001-29 27/03/2013 14:00:32:510
R$ 2.210.980,9000 07.165.304/0001-58 27/03/2013 14:33:26:773
R$ 2.300.000,0000 10.324.975/0001-29 27/03/2013 14:33:58:713
R$ 2.209.999,0000 05.040.644/0001-27 27/03/2013 14:33:59:493
R$ 2.209.998,0000 07.165.304/0001-58 27/03/2013 14:35:09:137
R$ 2.209.997,0000 05.040.644/0001-27 27/03/2013 14:35:31:240
R$ 2.209.000,0000 10.324.975/0001-29 27/03/2013 14:35:44:950
R$ 2.208.999,0000 05.040.644/0001-27 27/03/2013 14:36:06:947
R$ 2.208.998,0000 07.165.304/0001-58 27/03/2013 14:36:53:530
R$ 2.097.599,0000 05.238.556/0001-34 27/03/2013 14:37:04:717
R$ 2.208.997,0000 05.040.644/0001-27 27/03/2013 14:37:13:370
R$ 2.208.996,0000 05.040.644/0001-27 27/03/2013 14:37:50:900
R$ 2.095.000,0000 10.324.975/0001-29 27/03/2013 14:38:13:610
R$ 2.097.597,0000 05.040.644/0001-27 27/03/2013 14:38:17:643
R$ 2.097.598,0000 06.077.406/0001-59 27/03/2013 14:38:29:460
R$ 2.091.000,0000 05.040.644/0001-27 27/03/2013 14:38:49:567
R$ 2.391.337,2000 02.717.494/0001-55 27/03/2013 14:39:27:970
R$ 2.090.000,0000 05.238.556/0001-34 27/03/2013 14:39:43:277
R$ 2.089.599,0000 05.040.644/0001-27 27/03/2013 14:40:04:523
R$ 2.089.598,0800 07.165.304/0001-58 27/03/2013 14:40:22:033
R$ 2.089.590,0000 05.040.644/0001-27 27/03/2013 14:40:39:513
R$ 2.089.589,1200 07.165.304/0001-58 27/03/2013 14:40:42:410
R$ 2.089.500,0000 05.040.644/0001-27 27/03/2013 14:41:05:597
R$ 2.089.499,0000 06.077.406/0001-59 27/03/2013 14:41:28:200
R$ 2.089.499,3200 07.165.304/0001-58 27/03/2013 14:41:28:557
R$ 2.371.800,0000 00.009.000/0001-52 27/03/2013 14:41:28:697
R$ 2.089.450,0000 05.040.644/0001-27 27/03/2013 14:41:47:117
R$ 2.088.000,0000 05.238.556/0001-34 27/03/2013 14:41:52:003
R$ 2.087.950,0000 05.040.644/0001-27 27/03/2013 14:42:11:923
R$ 2.291.400,0000 00.009.000/0001-52 27/03/2013 14:42:36:290
R$ 2.087.000,0000 10.324.975/0001-29 27/03/2013 14:43:03:837
R$ 2.086.999,1200 07.165.304/0001-58 27/03/2013 14:43:20:167
R$ 2.086.999,0000 07.165.304/0001-58 27/03/2013 14:43:52:420
R$ 2.086.998,0000 05.238.556/0001-34 27/03/2013 14:44:04:480
R$ 2.086.997,1700 07.165.304/0001-58 27/03/2013 14:44:15:240
R$ 2.086.997,0000 05.238.556/0001-34 27/03/2013 14:45:10:720
R$ 2.086.996,4400 07.165.304/0001-58 27/03/2013 14:45:27:540
R$ 2.086.500,0000 05.040.644/0001-27 27/03/2013 14:45:31:867
R$ 2.086.996,5000 05.238.556/0001-34 27/03/2013 14:46:03:353
R$ 2.086.499,3700 07.165.304/0001-58 27/03/2013 14:46:13:213
R$ 2.086.300,0000 05.238.556/0001-34 27/03/2013 14:46:44:370
R$ 2.086.299,3100 07.165.304/0001-58 27/03/2013 14:47:13:387
R$ 2.086.290,0000 05.040.644/0001-27 27/03/2013 14:48:01:277
R$ 2.086.000,0000 10.324.975/0001-29 27/03/2013 14:48:06:470
R$ 2.085.999,3900 07.165.304/0001-58 27/03/2013 14:48:20:230
R$ 2.086.299,0000 05.238.556/0001-34 27/03/2013 14:48:47:003
R$ 2.085.998,0000 05.238.556/0001-34 27/03/2013 14:49:26:200
R$ 2.085.997,4800 07.165.304/0001-58 27/03/2013 14:49:51:583
R$ 2.085.500,0000 10.324.975/0001-29 27/03/2013 14:50:16:733
R$ 2.085.499,2500 07.165.304/0001-58 27/03/2013 14:50:41:927
R$ 2.085.400,0000 10.324.975/0001-29 27/03/2013 14:52:30:553
R$ 2.085.498,0000 05.238.556/0001-34 27/03/2013 14:52:34:397
R$ 2.085.399,3500 07.165.304/0001-58 27/03/2013 14:52:51:970
R$ 2.085.300,0000 05.238.556/0001-34 27/03/2013 14:53:09:410
R$ 2.085.299,2700 07.165.304/0001-58 27/03/2013 14:53:12:633
R$ 2.085.100,0000 05.040.644/0001-27 27/03/2013 14:53:29:230
R$ 2.085.099,3000 07.165.304/0001-58 27/03/2013 14:53:33:413
R$ 2.084.000,0000 09.813.581/0001-55 27/03/2013 14:53:45:393
R$ 2.085.087,0000 05.040.644/0001-27 27/03/2013 14:53:52:100
R$ 2.083.999,4000 07.165.304/0001-58 27/03/2013 14:53:56:580
R$ 2.083.700,0000 05.040.644/0001-27 27/03/2013 14:54:19:833
R$ 2.083.699,2500 07.165.304/0001-58 27/03/2013 14:54:22:167
R$ 2.083.697,0000 05.238.556/0001-34 27/03/2013 14:54:49:960
R$ 2.083.500,0000 10.324.975/0001-29 27/03/2013 14:55:04:090
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R$ 2.083.499,0800 07.165.304/0001-58 27/03/2013 14:55:17:410
R$ 2.083.498,0000 05.040.644/0001-27 27/03/2013 14:56:18:330
R$ 2.083.450,0000 05.238.556/0001-34 27/03/2013 14:56:28:073
R$ 2.083.448,0000 05.040.644/0001-27 27/03/2013 14:57:11:447
R$ 2.391.300,0000 02.717.494/0001-55 27/03/2013 14:57:40:270
R$ 2.083.447,2700 07.165.304/0001-58 27/03/2013 14:57:54:907
R$ 2.083.400,0000 05.238.556/0001-34 27/03/2013 14:58:13:823
R$ 2.083.447,1000 05.040.644/0001-27 27/03/2013 14:58:20:203
R$ 2.083.380,0000 05.040.644/0001-27 27/03/2013 14:58:55:350
R$ 2.083.300,0000 05.238.556/0001-34 27/03/2013 14:59:32:297
R$ 2.083.299,3100 07.165.304/0001-58 27/03/2013 15:01:06:347
R$ 2.083.299,0000 05.238.556/0001-34 27/03/2013 15:01:57:423
R$ 1.978.925,7200 07.165.304/0001-58 27/03/2013 15:04:08:087
R$ 1.978.925,7300 06.077.406/0001-59 27/03/2013 15:05:31:567
R$ 1.978.800,0000 10.324.975/0001-29 27/03/2013 15:05:33:430
R$ 1.978.799,5000 07.165.304/0001-58 27/03/2013 15:06:27:973
R$ 1.978.750,0000 10.324.975/0001-29 27/03/2013 15:06:47:103
R$ 1.978.799,0000 05.238.556/0001-34 27/03/2013 15:06:50:537
R$ 1.879.614,6200 07.165.304/0001-58 27/03/2013 15:07:04:223
R$ 1.978.700,0000 05.238.556/0001-34 27/03/2013 15:07:16:397
R$ 2.000.000,0000 09.813.581/0001-55 27/03/2013 15:07:39:830
R$ 1.784.000,0000 05.238.556/0001-34 27/03/2013 15:07:50:340
R$ 1.879.500,0000 10.324.975/0001-29 27/03/2013 15:07:59:857
R$ 1.694.600,0000 07.165.304/0001-58 27/03/2013 15:08:14:433
R$ 1.799.000,0000 10.324.975/0001-29 27/03/2013 15:08:29:123
R$ 1.692.000,0000 05.040.644/0001-27 27/03/2013 15:08:29:623
R$ 1.607.230,8000 07.165.304/0001-58 27/03/2013 15:08:37:347
R$ 1.691.500,0000 05.238.556/0001-34 27/03/2013 15:08:53:160
R$ 1.607.100,0000 05.040.644/0001-27 27/03/2013 15:08:53:850
R$ 1.730.000,0000 10.324.975/0001-29 27/03/2013 15:08:55:830
R$ 1.526.000,0000 07.165.304/0001-58 27/03/2013 15:09:08:457
R$ 1.526.000,0000 05.238.556/0001-34 27/03/2013 15:09:17:933
R$ 1.700.000,0000 10.324.975/0001-29 27/03/2013 15:09:21:710
R$ 1.449.300,0000 07.165.304/0001-58 27/03/2013 15:09:31:287
R$ 1.768.000,0000 09.813.581/0001-55 27/03/2013 15:09:32:273
R$ 1.520.000,0000 05.040.644/0001-27 27/03/2013 15:09:33:890
R$ 1.660.000,0000 10.324.975/0001-29 27/03/2013 15:09:53:583
R$ 1.375.000,0000 05.238.556/0001-34 27/03/2013 15:09:54:830
R$ 1.300.000,0000 05.040.644/0001-27 27/03/2013 15:10:05:840
R$ 1.306.100,0000 07.165.304/0001-58 27/03/2013 15:10:15:383
R$ 1.640.000,0000 10.324.975/0001-29 27/03/2013 15:10:16:767
R$ 1.290.900,0000 05.040.644/0001-27 27/03/2013 15:10:33:887
R$ 1.284.000,0000 07.165.304/0001-58 27/03/2013 15:10:36:493
R$ 1.610.000,0000 10.324.975/0001-29 27/03/2013 15:10:41:047
R$ 1.226.000,0000 05.238.556/0001-34 27/03/2013 15:10:55:910
R$ 1.226.200,0000 07.165.304/0001-58 27/03/2013 15:11:04:283
R$ 1.220.900,0000 05.040.644/0001-27 27/03/2013 15:11:06:243
R$ 1.164.000,0000 05.238.556/0001-34 27/03/2013 15:11:33:087
R$ 1.155.900,0000 07.165.304/0001-58 27/03/2013 15:11:33:490
R$ 1.150.800,0000 05.040.644/0001-27 27/03/2013 15:11:47:500
R$ 1.093.100,0000 07.165.304/0001-58 27/03/2013 15:12:01:830
R$ 1.097.000,0000 05.238.556/0001-34 27/03/2013 15:12:02:467
R$ 1.145.900,0000 05.040.644/0001-27 27/03/2013 15:12:08:013
R$ 1.600.000,0000 09.813.581/0001-55 27/03/2013 15:12:16:877
R$ 1.042.000,0000 07.165.304/0001-58 27/03/2013 15:12:27:210
R$ 1.092.000,0000 05.238.556/0001-34 27/03/2013 15:12:27:887
R$ 1.040.900,0000 05.040.644/0001-27 27/03/2013 15:12:36:630
R$ 987.750,0000 07.165.304/0001-58 27/03/2013 15:12:53:947
R$ 980.900,0000 05.040.644/0001-27 27/03/2013 15:13:09:410
R$ 931.600,0000 07.165.304/0001-58 27/03/2013 15:13:26:590
R$ 930.900,0000 05.040.644/0001-27 27/03/2013 15:13:39:653
R$ 884.100,0000 07.165.304/0001-58 27/03/2013 15:13:54:113

R$ 1.580.000,0000 10.324.975/0001-29 27/03/2013 15:13:54:520
R$ 883.800,0000 05.040.644/0001-27 27/03/2013 15:14:03:370
R$ 838.000,0000 07.165.304/0001-58 27/03/2013 15:14:17:110

R$ 1.550.000,0000 10.324.975/0001-29 27/03/2013 15:14:25:223
R$ 837.900,0000 05.040.644/0001-27 27/03/2013 15:14:32:660
R$ 883.407,0000 05.238.556/0001-34 27/03/2013 15:14:37:373
R$ 795.900,0000 07.165.304/0001-58 27/03/2013 15:14:48:507

R$ 1.540.000,0000 10.324.975/0001-29 27/03/2013 15:14:51:143
R$ 794.800,0000 05.040.644/0001-27 27/03/2013 15:14:58:783
R$ 754.100,0000 07.165.304/0001-58 27/03/2013 15:15:09:520

R$ 1.540.000,0000 09.813.581/0001-55 27/03/2013 15:15:15:443
R$ 753.900,0000 05.040.644/0001-27 27/03/2013 15:15:20:553
R$ 716.100,0000 07.165.304/0001-58 27/03/2013 15:15:31:867
R$ 715.900,0000 05.040.644/0001-27 27/03/2013 15:15:45:353
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R$ 680.000,0000 07.165.304/0001-58 27/03/2013 15:15:55:633
R$ 795.000,0000 05.238.556/0001-34 27/03/2013 15:16:00:760
R$ 679.800,0000 05.040.644/0001-27 27/03/2013 15:16:07:490
R$ 645.000,0000 07.165.304/0001-58 27/03/2013 15:16:18:260

R$ 1.535.000,0000 10.324.975/0001-29 27/03/2013 15:16:22:967
R$ 644.900,0000 05.040.644/0001-27 27/03/2013 15:16:30:167

R$ 1.539.000,0000 09.813.581/0001-55 27/03/2013 15:16:40:157
R$ 612.500,0000 07.165.304/0001-58 27/03/2013 15:16:40:840
R$ 611.800,0000 05.040.644/0001-27 27/03/2013 15:16:57:093
R$ 581.100,0000 07.165.304/0001-58 27/03/2013 15:17:08:820

R$ 1.100.000,0000 06.077.406/0001-59 27/03/2013 15:17:43:040
R$ 580.000,0000 05.040.644/0001-27 27/03/2013 15:18:01:160
R$ 550.900,0000 07.165.304/0001-58 27/03/2013 15:18:17:023
R$ 578.900,0000 05.040.644/0001-27 27/03/2013 15:19:04:813
R$ 549.895,0000 07.165.304/0001-58 27/03/2013 15:19:26:807
R$ 549.800,0000 05.040.644/0001-27 27/03/2013 15:20:20:470
R$ 548.000,0000 07.165.304/0001-58 27/03/2013 15:20:32:233
R$ 522.400,0000 07.165.304/0001-58 27/03/2013 15:20:58:920
R$ 522.200,0000 07.165.304/0001-58 27/03/2013 15:21:39:197
R$ 755.100,0000 06.077.406/0001-59 27/03/2013 15:22:44:117

R$ 1.534.000,0000 09.813.581/0001-55 27/03/2013 15:27:23:997

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aberto 27/03/2013
14:31:50 Item aberto.

Iminência de
Encerramento

27/03/2013
15:03:43 Batida iminente. Data/hora iminência: 27/03/2013 15:08:43.

Encerrado 27/03/2013
15:28:35 Item encerrado

Recusa 04/04/2013
14:48:35

Recusa da proposta. Fornecedor: MOVETEC - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 07.165.304/0001-58, pelo
melhor lance de R$ 522.200,0000. Motivo: A empresa convocada para apresentar as certificações, deixou de encaminhar os
documentos exigidos no subitem 3.2.3 do Termo de Referência razão pela qual o setor responsável pela elaboração do TR solicitou a
desclassificação

Aceite 12/04/2013
14:49:29

Aceite individual da proposta. Fornecedor: LONDON ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 05.040.644/0001-27, pelo melhor
lance de R$ 549.800,0000.

Habilitado 12/04/2013
16:05:56 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LONDON ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA - ME - CNPJ/CPF: 05.040.644/0001-27

Registro
Intenção de
Recurso

12/04/2013
16:11:43

Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: CAVIGLIA - INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - M CNPJ/CPF:
08254821000166. Motivo: Exercemos o direito recursal. Nesse sentido, exigimos que seja respeitado o princípio da publicidade dos atos
deste pregão, para que possamos, antes que seja a emp

Registro
Intenção de
Recurso

12/04/2013
16:18:35

Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: CAVIGLIA - INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - M CNPJ/CPF:
08254821000166. Motivo: Exercemos o direito recursal. Nesse sentido, exigimos que seja respeitado o princípio da publicidade dos atos
deste pregão, para que possamos, antes que seja a emp

Intenção de
Recurso
Recusada

12/04/2013
16:53:15

Intenção de recurso rejeitada. Fornecedor: CAVIGLIA - INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - M, CNPJ/CPF:
08254821000166. Motivo: Observa-se que os argumentos trazidos pela empresa CAVIGLIA em sua intenção de recorrer não encontra
amparo no Item 9.4 do edital, pois não restou demonstrados os motivos em seu manifesto. Pretende a empresa pedir vistas dos autos
para, depois, encontrar as razões recursais para ofertar. Desta forma, não há razão para aceitar sua intenção eis que desprovida de
legalidade. Decisão do pregoeiro de acordo com o Acórdão nº 600/2011-P do TCU.

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

08.254.821/0001-66 12/04/2013 16:18 12/04/2013 16:53 Recusado
Motivo Intenção:Exercemos o direito recursal. Nesse sentido, exigimos que seja respeitado o princípio da publicidade dos atos deste pregão,
para que possamos, antes que seja a empresa London homologada, realizar vistas aos autos de todo o processo, principalmente no que tange
à documentação de habilitação com o intuito de apresentar em prazo próprio, suas razões recursais baseadas na possível não observância dos
itens 3.2.3 e 3.6.1 que geraram impugnação a este edital por parte da licitante vencedora.
Motivo Aceite ou Recusa:Observa-se que os argumentos trazidos pela empresa CAVIGLIA em sua intenção de recorrer não encontra
amparo no Item 9.4 do edital, pois não restou demonstrados os motivos em seu manifesto. Pretende a empresa pedir vistas dos autos para,
depois, encontrar as razões recursais para ofertar. Desta forma, não há razão para aceitar sua intenção eis que desprovida de legalidade.
Decisão do pregoeiro de acordo com o Acórdão nº 600/2011-P do TCU.

 
Item: 2 - ARQUIVO DESLIZANTE PEÇAS / ACESSÓRIOS

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
08.254.821/0001-66 CAVIGLIA - INDUSTRIA DE MOVEIS PARA

ESCRITORIO LTDA - M
Sim Sim 112 R$ 559,9900 R$ 62.718,8800 25/03/2013

14:33:14
Marca: Caviglia 
Fabricante: Caviglia - Indústria de Móveis - EIRELI 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sistema de Arquivamento e Armazenamento Deslizante com acionamento mecânico, composto por corpos
simples e duplos constituídos por quadros (estrutura) confeccionados em chapa de aço dobrada, espessura mínima de 1,5 mm recebendo pintura epóxi-
pó na cor a definir, com furos oitavados a cada 25,37 mm, permitindo ajustes de altura dos componentes internos, por sistema de encaixe, dispensando
o uso de ferramentas. O deslocamento dos corpos será realizado mecanicamente através de volante circular produzido em resina poliéster reforçado com
fibra de vidro, com diâmetro aproximado de 235 mm, com um manípulo em poliuretano na cor a definir. Constituído também, por painéis frontais
superior, inferior em chapa de aço dobrada, espessura mínima de 0,9 mm, recebendo pintura epóxi-pó na cor a definir, com detalhes em baixo relevo em
repuxo circular com diâmetro de 20 mm, composto também por painel central intermediário em poliuretano rígido estrutural para inspeção frontal na cor
a definir. Marca CAVIGLIA, modelo ACECO 2.500 M, validade da proposta: 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura do certame, prazo de
entrega: até 45 (quarenta e cinco) dias, contados da retirada/recebimento da Nota de Empenho ou Pedido de Fornecimento, garantia: 60 (sessenta)
meses, para estrutura e componentes internos, após sua entrega, sendo substituídas por conta da contratada quaisquer peças constantes dos arquivos
deslizantes, que dentro do prazo apresentar defeitos de instalação ou fabricação, excluídas as que forem motivadas pelo gasto ordinário, por abuso, por
negligência ou por mau trato do sistema de arquivo deslizante.

10.324.975/0001-29 LUIZ FRANCISCO DE JESUS CARDACCI ARQUIVOS -
ME

Sim Sim 112 R$ 594,8600 R$ 66.624,3200 27/03/2013
11:05:30

Marca: KASAHARA 
Fabricante: KASAHARA 



01/08/2019 COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

comprasnet.gov.br/acesso.asp?url=/livre/pregao/ata0.asp 7/10

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ARQUIVOS DESLIZANTES MARCA ACECO, APRESENTAÇÃO: ACIONAMENTO
MECÂNICO, EM METROS LINEARES, CONFORME ANEXO DO TERMO DE REFERÊNCIA.

00.009.000/0001-52 APSA PRODUTOS E SERVICOS EM ARQUIVAMENTO
LTDA

Não Não 112 R$ 630,0000 R$ 70.560,0000 27/03/2013
13:57:40

Marca: Classic 
Fabricante: APSA 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Ampliação do sistema de Arquivos Deslizante marca ACECO, com acionamento mecânico, conforme anexo
do Termo de Referência. Valores apresentados em metros lineares.

02.717.494/0001-55 FIORENZE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE
PRODUTOS DIVERSOS L

Sim Sim 112 R$ 700,0000 R$ 78.400,0000 18/03/2013
09:35:14

Marca: ACECO 
Fabricante: ACECO 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: Ampliação de sistema de Arquivos Deslizante marca ACECO, Apresentação: acionamento
mecânico, em metros lineares, conforme anexo do Termo de Referência. Característica construtiva específica para este item. Sistema de Arquivamento e
Armazenamento Deslizante com acionamento mecânico marca ACECO, modelo 2500M, composto por corpos simples e duplos constituídos por quadros
(estrutura) confeccionados em chapa de aço dobrada, espessura mínima de 1,5 mm recebendo pintura epóxi-pó na cor a definir, com furos oitavados a
cada 25,37 mm, permitindo ajustes de altura dos componentes internos, por sistema de encaixe, dispensando o uso de ferramentas. O deslocamento
dos corpos deverá ser realizado mecanicamente através de volante circular produzido em resina poliéster reforçado com fibra de vidro, com diâmetro
mínimo de 235 mm, com um manípulo em poliuretano na cor a definir. Constituído também, por painéis frontais superior, inferior em chapa de aço
dobrada, espessura mínima de 0,9 mm, recebendo pintura epóxi-pó na cor a definir, com detalhes em baixo relevo em repuxo circular com diâmetro de
20 mm, composto também por painel central intermediário em poliuretano rígido estrutural para inspeção frontal na cor a definir. Não haverá variação de
percentual, sob pena de desclassificação da proposta do licitante. Os interessados poderão agendar dia de visita para conhecimento do mecanismo,
devendo emitir declaração de conhecimento da exigência. Prazo de validade: 60 dias Prozo de garantia 60 mese (05 anos) Prazo de entrega: 45 dias

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 78.400,0000 02.717.494/0001-55 27/03/2013 14:00:32:517
R$ 70.560,0000 00.009.000/0001-52 27/03/2013 14:00:32:517
R$ 66.624,3200 10.324.975/0001-29 27/03/2013 14:00:32:517
R$ 62.718,8800 08.254.821/0001-66 27/03/2013 14:00:32:517
R$ 62.700,0000 10.324.975/0001-29 27/03/2013 14:36:03:217
R$ 65.500,0000 02.717.494/0001-55 27/03/2013 14:39:05:067
R$ 66.080,0000 00.009.000/0001-52 27/03/2013 14:41:07:273
R$ 63.840,0000 00.009.000/0001-52 27/03/2013 14:43:01:800

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aberto 27/03/2013
14:33:53 Item aberto.

Iminência de
Encerramento

27/03/2013
15:29:56 Batida iminente. Data/hora iminência: 27/03/2013 15:31:56.

Encerrado 27/03/2013
15:34:36 Item encerrado

Recusa 04/04/2013
14:57:36

Recusa da proposta. Fornecedor: LUIZ FRANCISCO DE JESUS CARDACCI ARQUIVOS - ME, CNPJ/CPF: 10.324.975/0001-29, pelo
melhor lance de R$ 62.700,0000. Motivo: A empresa apesar de convocada, não apresentou no prazo concedido os documentos
exigidos nos subitens 3.2.3, 3.6.1 e 3.6.2, razão pela qual a proposta está desclassificada, por não ter havido condições do setor
técnico realizar a análise.

Aceite 12/04/2013
15:24:09

Aceite individual da proposta. Fornecedor: CAVIGLIA - INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - M, CNPJ/CPF:
08.254.821/0001-66, pelo melhor lance de R$ 62.718,8800 e com valor negociado a R$ 61.712,0000. Motivo: Valor negociado com o
fornecedor no chat de mensagem

Abertura do
prazo de
Convocação -
Anexo

12/04/2013
15:24:40

Convocado para envio de anexo o fornecedor CAVIGLIA - INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - M, CNPJ/CPF:
08.254.821/0001-66.

Encerramento
do prazo de
Convocação -
Anexo

12/04/2013
16:02:52

Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor CAVIGLIA - INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA
- M, CNPJ/CPF: 08.254.821/0001-66.

Habilitado 12/04/2013
16:05:56

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CAVIGLIA - INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - M - CNPJ/CPF:
08.254.821/0001-66

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 3 - ARQUIVO DESLIZANTE PEÇAS / ACESSÓRIOS

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
08.254.821/0001-66 CAVIGLIA - INDUSTRIA DE MOVEIS PARA

ESCRITORIO LTDA - M
Sim Sim 28 R$ 559,9900 R$ 15.679,7200 25/03/2013

14:33:14
Marca: Caviglia 
Fabricante: Caviglia - Indústria de Móveis - EIRELI 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sistema modular de arquivamento mecânico, composto por quadros construídos em perfis tipo “S”,
confeccionados em chapa de aço com espessura de 0,90 mm, estampados e dobrados a frio, com furos retangulares, permitindo ajustes de altura dos
componentes internos, por sistema de encaixe, dispensando o uso de ferramentas. Os módulos possuirão painéis frontais, dividido em três partes, com
painel superior e inferior confeccionados em chapa de aço SAE 1010, com 0,9 mm de espessura, com cantos arredondados com raio de 10 mm. Painel
central em chapa de aço com quatro frisos horizontais estampado, pintado com epóxi pó craquelado preto/prata, com acabamento nas duas
extremidades através de painel lateral confeccionado em PU expandido flexível na cor a definir. Possuirá volantes em material plástico injetado com 03
(três) manípulos com raio médio de 185 mm, trava individual tipo borboleta, na cor a definir, para o travamento e/ou movimentação do sistema. Marca
CAVIGLIA, modelo PRIMUS, validade da proposta: 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura do certame, prazo de entrega: até 45 (quarenta e
cinco) dias, contados da retirada/recebimento da Nota de Empenho ou Pedido de Fornecimento, garantia: 60 (sessenta) meses, para estrutura e
componentes internos, após sua entrega, sendo substituídas por conta da contratada quaisquer peças constantes dos arquivos deslizantes, que dentro do
prazo apresentar defeitos de instalação ou fabricação, excluídas as que forem motivadas pelo gasto ordinário, por abuso, por negligência ou por mau
trato do sistema de arquivo deslizante.

10.324.975/0001-29 LUIZ FRANCISCO DE JESUS CARDACCI ARQUIVOS -
ME

Sim Sim 28 R$ 594,8600 R$ 16.656,0800 27/03/2013
11:05:30

Marca: KASAHARA 
Fabricante: KASAHARA 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AMPLIAÇÃO DE SISTEMAS DE ARQUIVOS DESLIZANTES MARCA CAVIGLIA. APRESENTAÇÃO:
ACIONAMENTO MECÂNICO, EM METROS LINEARES, CONFORME ANEXO DO TERMO DE REFERÊNCIA.

00.009.000/0001-52 APSA PRODUTOS E SERVICOS EM ARQUIVAMENTO
LTDA

Não Não 28 R$ 630,0000 R$ 17.640,0000 27/03/2013
13:57:40

Marca: Classic 
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Fabricante: APSA 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Ampliação de sistema de Arquivos Deslizante marca CAVIGLIA, com acionamento mecânico, em metros
lineares, conforme anexo do Termo de Referência.

02.717.494/0001-55 FIORENZE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE
PRODUTOS DIVERSOS L

Sim Sim 28 R$ 700,0000 R$ 19.600,0000 18/03/2013
09:35:14

Marca: CAVIGLAI 
Fabricante: CAVIGLIA 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: Ampliação de sistema de Arquivos Deslizante marca CAVIGLIA, Apresentação: acionamento
mecânico, em metros lineares, conforme anexo do Termo de Referência. Característica construtiva específica para este item. O sistema modular de
arquivamento mecânico marca CAVIGLIA, modelo PRIMUS, deverá ser composto por quadros construídos por perfis tipo “S”, confeccionados em chapa de
aço com espessura 0,90 mm, estampados e dobrados a frio, com furos retangulares, permitindo ajustes de altura dos componentes internos, por sistema
de encaixe, dispensando o uso de ferramentas. Os módulos deverão possuir painéis frontais, dividido em três partes, com painel superior e inferior
confeccionados em chapa de aço SAE 1010, com 0,9 mm de espessura, com cantos arredondados com raio de 10 mm. Painel central em chapa de aço
com quatro frisos horizontais estampado, pintado com epóxi pó craquelado preto/prata, com acabamento nas duas extremidades através de painel
lateral confeccionado em PU expandido flexível na cor a definir. Deverá possuir volantes em material plástico injetado com 03 (três) manípulos com raio
médio de 185 mm, trava individual tipo borboleta, na cor a definir, para o travamento e/ou movimentação do sistema. Não haverá variação de
percentual, sob pena de desclassificação da proposta do licitante. Os interessados poderão agendar dia de visita para conhecimento do mecanismo,
devendo emitir declaração de conhecimento da exigência. Prazo de validade: 60 dias Prozo de garantia 60 mese (05 anos) Prazo de entrega: 45 dias

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 16.656,0800 10.324.975/0001-29 27/03/2013 14:00:32:517
R$ 15.679,7200 08.254.821/0001-66 27/03/2013 14:00:32:517
R$ 19.600,0000 02.717.494/0001-55 27/03/2013 14:00:32:520
R$ 17.640,0000 00.009.000/0001-52 27/03/2013 14:00:32:520
R$ 15.660,0000 10.324.975/0001-29 27/03/2013 14:36:44:127
R$ 17.000,0000 02.717.494/0001-55 27/03/2013 14:38:52:363
R$ 16.520,0000 00.009.000/0001-52 27/03/2013 14:41:59:127
R$ 15.960,0000 00.009.000/0001-52 27/03/2013 14:43:44:180
R$ 16.656,0800 02.717.494/0001-55 27/03/2013 14:55:17:603

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aberto 27/03/2013
14:33:56 Item aberto.

Iminência de
Encerramento

27/03/2013
15:36:12 Batida iminente. Data/hora iminência: 27/03/2013 15:38:12.

Encerrado 27/03/2013
16:08:08 Item encerrado

Recusa 04/04/2013
14:57:53

Recusa da proposta. Fornecedor: LUIZ FRANCISCO DE JESUS CARDACCI ARQUIVOS - ME, CNPJ/CPF: 10.324.975/0001-29, pelo
melhor lance de R$ 15.660,0000. Motivo: A empresa apesar de convocada, não apresentou no prazo concedido os documentos
exigidos nos subitens 3.2.3, 3.6.1 e 3.6.2, razão pela qual a proposta está desclassificada, por não ter havido condições do setor
técnico realizar a análise.

Aceite 12/04/2013
15:25:05

Aceite individual da proposta. Fornecedor: CAVIGLIA - INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - M, CNPJ/CPF:
08.254.821/0001-66, pelo melhor lance de R$ 15.679,7200 e com valor negociado a R$ 15.428,0000. Motivo: Valor negociado com o
fornecedor no chat de mensagem

Abertura do
prazo de
Convocação -
Anexo

12/04/2013
15:25:23

Convocado para envio de anexo o fornecedor CAVIGLIA - INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - M, CNPJ/CPF:
08.254.821/0001-66.

Habilitado 12/04/2013
16:05:56

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CAVIGLIA - INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - M - CNPJ/CPF:
08.254.821/0001-66

Encerramento
do prazo de
Convocação -
Anexo

17/04/2013
17:35:45

Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor CAVIGLIA - INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA -
M, CNPJ/CPF: 08.254.821/0001-66.

Não existem intenções de recurso para o item

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Pregoeiro 27/03/2013 14:01:17 Srs Licitantes, boa tarde. Estamos analisando as propostas, dentro de instantes a disputa de lances será iniciada.
Pregoeiro 27/03/2013 14:31:45 Srs Licitantes, todas as propostas seguirão para a fase de lances.
Pregoeiro 27/03/2013 14:32:13 Srs. Licitantes, o item 01 está aberto para lances. Boa sorte!
Pregoeiro 27/03/2013 14:34:13 Srs Licitantes, os itens 02 e 03 estão aberto para lances. Boa sorte!
Pregoeiro 27/03/2013 14:40:36 Srs Licitantes, atenção para as exigências contidas na especificação dos equipamentos, quanto às variações

permitidas para as medidas e a obrigatoriedade da apresentação dos laudos com as certificações
Pregoeiro 27/03/2013 14:46:15 Srs Licitantes, aproveitem este momento para ofertar seus melhores lances. Não contem com a sorte no tempo de

encerramento aleatório
Pregoeiro 27/03/2013 14:53:37 Srs Licitantes, aguardo desde já seus melhores lances
Pregoeiro 27/03/2013 15:01:29 Srs Licitantes, ofertem seus lances antes do tempo de encerramento aleatório
Sistema 27/03/2013 15:03:44 O(s) Item(ns) 1 está(ão) em iminência até 15:08 de 27/03/2013, após isso entrará(ão) no encerramento

aleatório.
Pregoeiro 27/03/2013 15:04:48 Srs Licitantes, o item 1 está no tempo de encerramento iminente. Ofertem seus melhores lances antes do tempo

aleatório
Sistema 27/03/2013 15:29:56 O(s) Item(ns) 2 está(ão) em iminência até 15:31 de 27/03/2013, após isso entrará(ão) no encerramento

aleatório.
Pregoeiro 27/03/2013 15:30:23 Srs Licitantes, o item 2 está no tempo de encerramento iminente. Ofertem seus melhores lances antes do tempo

aleatório
Pregoeiro 27/03/2013 15:35:59 Srs Licitantes aguardo seus lances para o item 2 que já está no tempo de encerramento aleatório
Sistema 27/03/2013 15:36:12 O(s) Item(ns) 3 está(ão) em iminência até 15:38 de 27/03/2013, após isso entrará(ão) no encerramento

aleatório.
Pregoeiro 27/03/2013 15:36:41 Srs Licitantes aguardo seus lances para o item 3 que já está no tempo de encerramento iminente
Pregoeiro 27/03/2013 15:47:14 Srs Licitantes aguardo seus lances para o item 3 que já está no tempo de encerramento aleatório
Sistema 27/03/2013 16:08:25 Srs. Fornecedores, todos os itens estão encerrados. Será iniciada a fase de aceitação das propostas. Favor

acompanhar através da consulta "Acompanha aceitação/habilitação/admissibilidade"
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Pregoeiro 27/03/2013 16:13:02 Para MOVETEC - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP - Sr Licitante, apoiado no subitem 6.11 do
edital, solicito o encaminhamento, no prazo de 24 horas a contar de 28/03/2013, via e-mail, fax ou diretamente

no endereço constante do subitem 5.5 do edital, dos laudos com as certificações exigidas nos subitens 3.2.3,
3.6.1 e 3.6.2 do Termo de Referência, bem como prospectos, folders ou encartes...

Pregoeiro 27/03/2013 16:13:29 Para MOVETEC - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP - ...contendo descrição detalhada do produto e
seus componentes inclusive a marca, modelo e fabricante para análise do setor técnico

Pregoeiro 27/03/2013 16:16:59 Para MOVETEC - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP - Senhor Licitante, solicito confirmar se
entendeu nossa mensagem

07.165.304/0001-58 27/03/2013 16:24:37 ok Sr. Pregoeiro entendemos e estamos providenciando o que se pede. no prazo de 24hs a contar do dia 28/3
estará a sua disposição.

Pregoeiro 27/03/2013 16:29:32 Para LUIZ FRANCISCO DE JESUS CARDACCI ARQUIVOS - ME - Sr Licitante, apoiado no subitem 6.11 do edital,
solicito o encaminhamento, no prazo de 24 horas a contar de 28/03/2013, via e-mail, fax ou diretamente no

endereço constante do subitem 5.5 do edital, dos laudos com as certificações exigidas nos subitens 3.2.3, 3.6.1 e
3.6.2 do Termo de Referência, bem como prospectos, folders ou encartes...

Pregoeiro 27/03/2013 16:30:04 Para LUIZ FRANCISCO DE JESUS CARDACCI ARQUIVOS - ME - ...contendo descrição detalhada do produto e seus
componentes inclusive a marca, modelo e fabricante para análise do setor técnico. Solicito confirmar se entendeu

nossa mensagem.
10.324.975/0001-29 27/03/2013 16:33:01 Ok senhor pregoeiro, enviaremos no prazo de 24hs.

Pregoeiro 27/03/2013 16:40:09 Senhores Licitantes, apoiado no subitem 6.11 do Edital, a sessão será suspensa para receber e analisar os
documentos que serão enviados pelas empresas MOVETEC e LUIZ FRANCISCO DE JESUS CARDACCI ARQUIVOS. A

sessão será retomada no dia 04/04/2013 às 14h e 30 min.
Pregoeiro 27/03/2013 16:40:24 Boa tarde!
Pregoeiro 04/04/2013 14:32:05 Boa tarde. Está aberta a sessão.
Pregoeiro 04/04/2013 14:35:46 A empresa MOVETEC Indústria e Comércio de Móveis Ltda encaminhou no prazo concedido, a Declaração de

Flexibilização Estrutural (upgrade), Laude Avaliação Ergonômica de Mobiliário, Projetos de Adaptação e catálogos.
Não encaminhou os Laudos/Certificados exigidos no subitem 3.2.3 do Termo de Referência - Anexo I do Edital

Pregoeiro 04/04/2013 14:38:01 A documentação foi encaminhada para análise do setor técnico que posicionou pela desclassificação da proposta
da empresa MOVETEC porque não atendeu à exigência constante do subitem 3.2.3 do Termo de Referência -

Anexo I do Edital.
Pregoeiro 04/04/2013 14:38:50 Para MOVETEC - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP - Sr. Licitante, com base nas informações

encaminhadas pelo setor técnico, sua proposta está desclassificada.
Pregoeiro 04/04/2013 14:41:37 A empresa LUIZ FRANCISCO DE JESUS CARDACCI ARQUIVOS - ME, classificada para os itens 2 e 3, não

apresentou no prazo de 24 horas a documentação exigida nos subitens 3.2.3, 3.6.1 e 3.6.2, por este motivo a
proposta está desclassificada.

Pregoeiro 04/04/2013 14:42:35 Para LUIZ FRANCISCO DE JESUS CARDACCI ARQUIVOS - ME - Sr. Licitante, em razão de não ter atendido a
convocação para encaminhamento no prazo de 24 horas, da documentação exigida nos subitens 3.2.3, 3.6.1 e

3.6.2, sua proposta está desclassificada.
Pregoeiro 04/04/2013 14:48:45 Para LONDON ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA - ME - Sr Licitante, apoiado no subitem 6.11 do edital, solicito o

encaminhamento, no prazo de 24 horas a contar de 28/03/2013, via e-mail, fax ou diretamente no endereço
constante do subitem 5.5 do edital, dos laudos com as certificações exigidas nos subitens 3.2.3, 3.6.1 e 3.6.2 do

Termo de Referência, bem como prospectos, folders ou encartes...
Pregoeiro 04/04/2013 14:49:00 Para LONDON ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA - ME - ...contendo descrição detalhada do produto e seus

componentes inclusive a marca, modelo e fabricante para análise do setor técnico. Solicito confirmar se entendeu
nossa mensagem.

05.040.644/0001-27 04/04/2013 14:52:37 Sr. pregoeiro, enviaremos toda a documentação na sequencia, conforme solicitado.
Pregoeiro 04/04/2013 14:54:59 Para LONDON ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA - ME - Sr. Licitante, corrijo o prazo de 24 horas será contado a partir

do dia 05/04/2013.
Pregoeiro 04/04/2013 14:59:10 Para LONDON ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA - ME - Sr Licitante, alerto que não serão conhecidos documentos

entregues em locais diversos daqueles indicados no edital
05.040.644/0001-27 04/04/2013 15:00:22 Sr. pregoeiro, os documentos solicitados serão enviados conforme indicado.

Pregoeiro 04/04/2013 15:01:13 Para CAVIGLIA - INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - M - Sr Licitante, apoiado no subitem 6.11 do
edital, solicito o encaminhamento, no prazo de 24 horas a contar de 05/04/2013, via e-mail, fax ou diretamente

no endereço constante do subitem 5.5 do edital, dos laudos com as certificações exigidas nos subitens 3.2.3,
3.6.1 e 3.6.2 do Termo de Referência, bem como prospectos, folders ou encartes...

Pregoeiro 04/04/2013 15:01:28 Para CAVIGLIA - INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - M - ...contendo descrição detalhada do
produto e seus componentes inclusive a marca, modelo e fabricante para análise do setor técnico. Solicito

confirmar se entendeu nossa mensagem.
Pregoeiro 04/04/2013 15:01:38 Para CAVIGLIA - INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - M - Sr Licitante, alerto que não serão

conhecidos documentos entregues em locais diversos daqueles indicados no edital
Pregoeiro 04/04/2013 15:07:48 Para CAVIGLIA - INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - M - Sr. Licitante, solicito confirmar se recebeu

nossa mensagem
08.254.821/0001-66 04/04/2013 15:10:19 Sr. Pregoeiro, recebido. Peço confirmar se o e-mail de envio da documentação é: licitacoes@ssp.df.gov.br

Pregoeiro 04/04/2013 15:10:59 Para CAVIGLIA - INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - M - Confirmo o e-mail licitacoes@ssp.df.gov.br
para que os Senhores enviem a documentação

08.254.821/0001-66 04/04/2013 15:11:33 Ok, obrigado.
Pregoeiro 04/04/2013 15:13:26 Senhores Licitantes, apoiado no subitem 6.11 do Edital, a sessão será suspensa para receber e analisar os

documentos que serão enviados pelas empresas LONDON ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA - ME e CAVIGLIA
INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - M. A sessão será retomada no dia 12/04/2013 às 14h e 30

min.
Pregoeiro 04/04/2013 15:13:35 Boa tarde!
Pregoeiro 12/04/2013 14:34:46 Está aberta a sessão do Pregão Eletrônico nº 03/2013-SSP
Pregoeiro 12/04/2013 14:35:52 Acabei de enviar às empresas LONDON ARQUIVOS e CAVIGLIA o resultado da análise feita nos laudos dos

arquivos.
Pregoeiro 12/04/2013 14:37:02 De acordo com o setor técnico, os documentos apresentados atendem às exigências constantes dos subitens

3.2.3, 3.6.1 e 3.6.2, do Edital. As empresas estão classificadas.
Pregoeiro 12/04/2013 14:37:43 Para LONDON ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA - ME - A empresa encontra-se provisoriamente classificada em

primeiro lugar para o item 1 do edital. Pergunto: qual seu menor preço?
05.040.644/0001-27 12/04/2013 14:41:48 Boa Tarde Sr. Pregoeiro, um momento por favor
05.040.644/0001-27 12/04/2013 14:44:53 Sr. Pregoeiro nosso menor preço é de R$549.800,00, uma vez que o mesmo já encontra-se no limite. Obrigada

Pregoeiro 12/04/2013 14:46:06 Para LONDON ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA - ME - Teríamos condições de arredondar a dízima no valor unitário e
com isso o total passaria a ser R$ 549.775,20?

05.040.644/0001-27 12/04/2013 14:47:26 Sr. Pregoeiro, realmente não será possível, pois conforme informamos estamos com o valor no minimo possível,
obrigada.

Pregoeiro 12/04/2013 14:49:11 Para LONDON ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA - ME - Verifico que a empresa já enviou com os laudos, todos os
documentos exigidos no subitem 7.2.1 do edital e vamos fazer também sua habilitação.

Pregoeiro 12/04/2013 14:54:05 Para CAVIGLIA - INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - M - A empresa encontra-se provisoriamente
classificada em primeiro lugar para o item 1 do edital. Quanto ao preço ofertado, podemos chegar no mesmo

preço praticado pela pela CAVIGLIA na Ata de Registro de Preços nº 131/2011 da Procuradoria Geral da República
- PGR?

08.254.821/0001-66 12/04/2013 14:57:12 Sr. Pregoeiro, trata-se realmente do ITEM 1? Sendo assim, a empresa London foi desclassificada?
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Pregoeiro 12/04/2013 14:58:10 Para CAVIGLIA - INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - M - Não. Houve um equívoco no item. Os itens
da CAVIGLIA são 2 e 3.

08.254.821/0001-66 12/04/2013 14:59:37 Sr. Pregoeiro, infelizmente não é possível reduzir nosso valor. Esta Ata já está vencida e o arquivo vendido contém
características divergentes do solicitado nos itens 2 e 3 deste edital.

Pregoeiro 12/04/2013 14:59:45 Para CAVIGLIA - INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - M - CORRIJO: A empresa encontra-se
provisoriamente classificada em primeiro lugar para o itens 2 e 3 do edital. Quanto ao preço ofertado, podemos

chegar no mesmo preço praticado pela pela CAVIGLIA na Ata de Registro de Preços nº 131/2011 da Procuradoria
Geral da República - PGR?

Pregoeiro 12/04/2013 15:00:40 Para CAVIGLIA - INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - M - Qual seu menor preço?
08.254.821/0001-66 12/04/2013 15:02:54 Sr. Pregoeiro, nosso menor preço é o registrado em sistema: ITEM 2 = 62.718,88 / Item 3 = 15.679,72

Pregoeiro 12/04/2013 15:09:10 Para CAVIGLIA - INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - M - Senhor Fornecedor, precisamos baixar
mais esse preço, podemos negociar ao preço de R$ 56.00000,00 para o item e R$ 14.000 para o item 2?

08.254.821/0001-66 12/04/2013 15:12:05 Sr. Pregoeiro, não podemos chegar a este valor. Como último esforço e demonstrando o interesse que a Caviglia
possui em fornecer para esta Administração, podemos chegar aos valores abaixo: Item 2 = R$ 61.712,00 / Item 3

= R$ 15.428,00
Pregoeiro 12/04/2013 15:12:51 Para CAVIGLIA - INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - M - CORRIJO: preço do item 2 R$ 56.000,00
Pregoeiro 12/04/2013 15:19:25 Para CAVIGLIA - INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - M - CORRIJO: preço do item 2 R$ 56.000,00

08.254.821/0001-66 12/04/2013 15:19:56 Sr. Pregoeiro, não podemos chegar a este valor. Como último esforço e demonstrando o interesse que a Caviglia
possui em fornecer para esta Administração, podemos chegar aos seguintes valores: Item 2 = R$ 61.712,00 /

Item 3 = R$ 15.428,00
Pregoeiro 12/04/2013 15:20:09 Para CAVIGLIA - INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - M - Senhor Fornecedor, aguardo sua resposta

para prosseguirmos com o certame
Pregoeiro 12/04/2013 15:20:26 Para CAVIGLIA - INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - M - Ok
Pregoeiro 12/04/2013 15:21:13 Para CAVIGLIA - INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - M - Vou fazer a aceitação da proposta com

esses valores
Pregoeiro 12/04/2013 15:23:03 Para CAVIGLIA - INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - M - Convoco a empresa para encaminhar via

e-mail cpl@ssp.df.gov.br ou na opção COnvocar Anexo, os documentos exigidos no subitem 7.2.1 incisos I a V e o
Atestado de Vistoria Técnica ou a Declaração de Conhecimento do Local da Ampliação dos Itens 2 e 3 (Anexos do

Edital). O prazo é de 30 minutos
Sistema 12/04/2013 15:24:40 Senhor fornecedor CAVIGLIA - INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - M, CNPJ/CPF: 08.254.821/0001-

66, solicito o envio do anexo referente ao ítem 2.
Sistema 12/04/2013 15:25:23 Senhor fornecedor CAVIGLIA - INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - M, CNPJ/CPF: 08.254.821/0001-

66, solicito o envio do anexo referente ao ítem 3.
Sistema 12/04/2013 16:02:52 Senhor fornecedor CAVIGLIA - INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - M, CNPJ/CPF: 08.254.821/0001-

66, o prazo para envio de anexo para o ítem 2 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Pregoeiro 12/04/2013 16:04:27 A empresa LONDON ARQUIVOS E SISTEMAS está habilitada no certame. DECLARO a empresa LONDON

ARQUIVOS E SISTEMAS vencedora do item 1 deste Pregão
Pregoeiro 12/04/2013 16:05:46 A empresa CAVIGLIA INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP está habilitada no certame. DECLARO

a empresa CAVIGLIA INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA-EPP vencedora dos itens 2 e 3 deste
Pregão

Sistema 12/04/2013 16:05:56 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 12/04/2013 16:06:19 Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 12/04/2013 às 16:27:00.
Pregoeiro 12/04/2013 16:57:00 Para CAVIGLIA - INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - M - Convoco a empresa para, com base no

item 5.5 do Edital, encaminhar os documentos originais apresentados para habilitação e a proposta de preços com
o valor negociado, para o endereço constante do edital. O CEP da SSP é 70620-000

Pregoeiro 12/04/2013 16:57:39 A sessão está suspensa até o recebimento dos documentos originais. Boa tarde

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Abertura de Prazo 12/04/2013 16:05:56 Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado Fechamento

de Prazo 12/04/2013 16:06:19 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 12/04/2013 às 16:27:00.

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 17:35
horas do dia 17 de abril de 2013, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.
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Pregoeiro Oficial
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