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Pregão Eletrônico

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00009/2020 (SRP)
Às 08:54 horas do dia 31 de março de 2020, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe
de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria nº 3.231/19 de 20/08/2019, em atendimento às disposições contidas
na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº
23076029096201928, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00009/2020. Modo de disputa: Aberto. Objeto:
Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para eventual aquisição de mobiliário escolar (carteiras, cadeiras para
laboratórios, quadros etc.) para atender as necessidades da Universidade Federal de Pernambuco.. 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: CARTEIRA ESCOLAR
Descrição Complementar: CADEIRA COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL, conforme especificações do Anexo I do Termo de
Referência (Entrega em Recife/PE).
Tratamento Diferenciado: Quantidade: 283
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 274,4600
Situação: Cancelado por decisão do pregoeiro
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %
Item: 2
Descrição: CARTEIRA ESCOLAR
Descrição Complementar: CADEIRA COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL (Idem ao item 1 - cota reservada para ME E EPP
em 10 %), conforme especificações do Anexo I do Termo de Referência. (Entrega em Recife/PE)
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva
de ME/EPP
Quantidade: 31
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 274,4600
Situação: Cancelado por decisão do pregoeiro
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %
Item: 3
Descrição: CADEIRA
Descrição Complementar: Cadeira para Laboratório, conforme especificações do Anexo I do Termo de Referência.
(Entrega em Recife/PE)
Tratamento Diferenciado: Quantidade: 691
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 952,4400
Situação: Cancelado por decisão do pregoeiro
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %
Item: 4
Descrição: CADEIRA
Descrição Complementar: Cadeira para laboratório conforme especificações do Anexo I do Termo de Referência. (Idem
ao item 03 - Cota reservada para ME/EPP em 10%) (Entrega em Recife/PE)
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva
de ME/EPP
Quantidade: 76
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 952,4400
Situação: Cancelado por decisão do pregoeiro
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %
Item: 5
Descrição: CADEIRA
Descrição Complementar: Cadeira para laboratório, conforme descrição no Anexo I do Termo de Referencia (Entrega em
Caruaru/PE - CAA)
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva
de ME/EPP
Quantidade: 15
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 952,4400
Situação: Cancelado por decisão do pregoeiro
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %
Item: 6
Descrição: CADEIRA
Descrição Complementar: Cadeira para laboratório, conforme descrição no Anexo I do Termo de Referencia (Entrega em
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Vitória de Santo Antão/PE - CAV)
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva
de ME/EPP
Quantidade: 80
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 952,4400
Situação: Cancelado por decisão do pregoeiro
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %
Item: 7
Descrição: CARTEIRA ESCOLAR
Descrição Complementar: Carteira Escolar Universitária Assento e Encosto Polipropileno, conforme especificações do
Anexo I do Termo de Referência (Entrega em Recife/PE)
Tratamento Diferenciado: Quantidade: 995
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 349,0800
Situação: Cancelado por decisão do pregoeiro
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %
Item: 8
Descrição: CARTEIRA ESCOLAR
Descrição Complementar: CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSTIÁRIA POLIPROPILENO conforme especificações do Anexo I do
Termo de Referência. (Idem ao item 7 - cota reservada para ME E EPP em 10 %) .(Entrega em Recife/PE)
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva
de ME/EPP
Quantidade: 110
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 349,0800
Situação: Cancelado por decisão do pregoeiro
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %
Item: 9
Descrição: CARTEIRA ESCOLAR
Descrição Complementar: CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA POLIPROPILENO ((Entrega em Caruaru/PE -CAA),
conforme especificações do Anexo I do Termo de Referência.
Tratamento Diferenciado: Quantidade: 450
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 349,0800
Situação: Cancelado por decisão do pregoeiro
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %
Item: 10
Descrição: CARTEIRA ESCOLAR
Descrição Complementar: CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA POLIPROPILENO ((Entrega em Caruaru/PE - CAA) ,
conforme especificações do Anexo I do Termo de Referência. (Idem ao item 9 - cota reservada para ME E EPP em 10 %)
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva
de ME/EPP
Quantidade: 50
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 349,0800
Situação: Cancelado por decisão do pregoeiro
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %
Item: 11
Descrição: CARTEIRA ESCOLAR
Descrição Complementar: CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSTIÁRIA POLIPROPILENO ((Entrega em Vitória/PE - CAV),
conforme especificações do Anexo I do Termo de Referência.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva
de ME/EPP
Quantidade: 40
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 349,0800
Situação: Cancelado por decisão do pregoeiro
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %
Item: 12
Descrição: CARTEIRA ESCOLAR
Descrição Complementar: CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSTIÁRIA ESTOFADA, conforme especificações do Anexo I do
Termo de Referência.(Entrega em Recife/PE)
Tratamento Diferenciado: Quantidade: 810
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 150,0600
Situação: Cancelado por decisão do pregoeiro
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %
Item: 13
Descrição: CARTEIRA ESCOLAR
Descrição Complementar: CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA ESTOFADA, conforme especificações do Anexo I do
Termo de Referência. (idem ao item 12 - Cota reservada para ME/EPP em 10%). (Entrega em Recife/PE)
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva
de ME/EPP
Quantidade: 90
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 150,0600
Situação: Cancelado por inexistência de proposta
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %
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Item: 14
Descrição: CONJUNTO ESCOLAR
Descrição Complementar: CONJUNTO ESCOLAR, COMPONENTES MESA E CADEIRA, TAMANHO 6, TRATAMENTO
SUPERFICIAL ESTRUTURA TINTA EM PÓ HÍBRIDA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PORTA LIVRO EM POLIPROPILENO
RECICLADO
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva
de ME/EPP
Quantidade: 152
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 429,5800
Situação: Cancelado por decisão do pregoeiro
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %
Item: 15
Descrição: CONJUNTO ESCOLAR
Descrição Complementar: CONJUNTO ESCOLAR, COMPONENTES MESA E CADEIRA, TAMANHO 6, TRATAMENTO
SUPERFICIAL ESTRUTURA TINTA EM PÓ HÍBRIDA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PORTA LIVRO EM POLIPROPILENO
RECICLADO
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva
de ME/EPP
Quantidade: 60
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 429,5800
Situação: Cancelado por decisão do pregoeiro
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %
Item: 16
Descrição: QUADRO BRANCO
Descrição Complementar: QUADRO BRANCO 1200 x 900 mm , conforme especificações do Anexo I do Termo de
Referência.(Entrega em Recife/PE)
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva
de ME/EPP
Quantidade: 37
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 183,0700
Situação: Cancelado por decisão do pregoeiro
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %
Item: 17
Descrição: QUADRO BRANCO
Descrição Complementar: QUADRO BRANCO 1500 x 1200 mm, conforme especificações do Anexo I do Termo de
Referência.(Entrega em Recife/PE)
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva
de ME/EPP
Quantidade: 12
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 183,0700
Situação: Cancelado por decisão do pregoeiro
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %
Item: 18
Descrição: QUADRO BRANCO
Descrição Complementar: QUADRO BRANCO 2000 x 1200 mm, conforme especificações do Anexo I do Termo de
Referência.(Entrega em Recife/PE)
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva
de ME/EPP
Quantidade: 94
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 304,9300
Situação: Cancelado por decisão do pregoeiro
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %
Item: 19
Descrição: QUADRO BRANCO
Descrição Complementar: QUADRO BRANCO 2000 x 1200 mm, conforme especificações do Anexo I do Termo de
Referencia. (Entrega em Caruaru/PE - CAA)
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva
de ME/EPP
Quantidade: 1
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 304,9300
Situação: Cancelado por decisão do pregoeiro
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %
Item: 20
Descrição: QUADRO BRANCO
Descrição Complementar: QUADRO BRANCO 2500 x 1200 mm, conforme especificações do Anexo I do Termo de
Referência.(Entrega em Recife/PE)
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva
de ME/EPP
Quantidade: 5
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 480,5500
Situação: Cancelado por decisão do pregoeiro
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %
Item: 21
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Descrição: QUADRO BRANCO
Descrição Complementar: QUADRO BRANCO 3000 x 1200 mm, conforme especificações do Anexo I do Termo de
Referência. (Entrega em Recife/PE)
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva
de ME/EPP
Quantidade: 33
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 480,5500
Situação: Cancelado por decisão do pregoeiro
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %
Item: 22
Descrição: QUADRO BRANCO
Descrição Complementar: QUADRO BRANCO 3000 x 1200 mm (entrega em Caruaru/PE - CAA) , conforme
especificações do Anexo I do Termo de Referência.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva
de ME/EPP
Quantidade: 10
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 480,5500
Situação: Cancelado por decisão do pregoeiro
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %
Item: 23
Descrição: QUADRO AVISOS
Descrição Complementar: QUADRO DE AVISO COM PORTA VIDRO 2000 X 1000 mm (entrega em Recife/PE), conforme
especificações do Anexo I do Termo de Referência.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva
de ME/EPP
Quantidade: 18
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 1.388,0400
Situação: Cancelado por decisão do pregoeiro
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %
Item: 24
Descrição: QUADRO AVISOS
Descrição Complementar: QUADRO DE AVISO CORTIÇA 1500 X 1000 mm (entrega em Recife/PE), conforme
especificações no Anexo I do Termo de Referência.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva
de ME/EPP
Quantidade: 98
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 180,9000
Situação: Cancelado por decisão do pregoeiro
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %
Item: 25
Descrição: QUADRO AVISOS
Descrição Complementar: QUADRO DE AVISO CORTIÇA 1500 X 1000 mm (entrega em Caruaru/PE - CAA), conforme
especificações do Anexo I do Termo de Referência.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva
de ME/EPP
Quantidade: 30
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 180,9000
Situação: Cancelado por decisão do pregoeiro
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %
Item: 26
Descrição: QUADRO AVISOS
Descrição Complementar: QUADRO DE AVISO CORTIÇA 1500 X 1000 mm (Entrega em Vitória de Santo Antão/PE - CAV)
, conforme especificações do Anexo I do Termo de Referência.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva
de ME/EPP
Quantidade: 5
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 180,9000
Situação: Cancelado por decisão do pregoeiro
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %
Item: 27
Descrição: QUADRO BRANCO
Descrição Complementar: QUADRO BRANCO DE VIDRO 1,50 x 1,20 m , conforme especificações do Anexo I do Termo
de Referência.(entrega em Recife/PE)
Tratamento Diferenciado: Quantidade: 73
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 1.152,0100
Situação: Cancelado por decisão do pregoeiro
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %
Item: 28
Descrição: QUADRO BRANCO
Descrição Complementar: QUADRO BRANCO DE VIDRO 1,50 x 1,20 m (entrega em Recife) conforme especificações do
Anexo I do Termo de Referência. (Idem ao item 27 - Cota reservada para ME/EPP em 10%)
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva
de ME/EPP
Quantidade: 8
Unidade de fornecimento: Unidade
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Valor Máximo Aceitável: R$ 1.152,0100
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Situação: Cancelado por decisão do pregoeiro
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 29
Descrição: QUADRO BRANCO
Descrição Complementar: QUADRO BRANCO DE VIDRO 1,50 x 1,20 m (Entrega em Caruaru/PE - CAA) , conforme
especificações no Anexo I do Termo de Referência.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva
de ME/EPP
Quantidade: 60
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 1.152,0100
Situação: Cancelado por decisão do pregoeiro
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %
Item: 30
Descrição: QUADRO BRANCO
Descrição Complementar: QUADRO BRANCO DE VIDRO 1,50 x 1,20 m , conforme especificações do Anexo I do Termo
de Referência.(Entrega em Vitória de Santo Antão/PE - CAV).
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva
de ME/EPP
Quantidade: 6
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 1.152,0100
Situação: Cancelado por decisão do pregoeiro
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %
Item: 31
Descrição: QUADRO BRANCO
Descrição Complementar: QUADRO BRANCO DE VIDRO 2,00 x 1,20 m (Entrega em Recife/PE), conforme especificações
do Anexo I do Termo de Referência.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva
de ME/EPP
Quantidade: 69
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 1.152,0100
Situação: Cancelado por decisão do pregoeiro
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %
Item: 32
Descrição: QUADRO BRANCO
Descrição Complementar: QUADRO BRANCO DE VIDRO 2,00 x 1,20 m (Entrega em Vitória de Santo Antão /PE - CAV),
conforme especificações do Anexo I do Termo de Referência.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva
de ME/EPP
Quantidade: 1
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 1.152,0100
Situação: Cancelado por decisão do pregoeiro
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %
Histórico
Item: 1 - CARTEIRA ESCOLAR
Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF

Fornecedor

* 00.300.400/0001-12 MILAN MOVEIS
INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA

Porte
Declaração
Quantidade
ME/EPP ME/EPP/COOP
Sim

Sim

283

Valor Unit.
R$ 595,0000

Valor Global

Data/Hora
Registro

R$ 168.385,0000 25/03/2020
17:29:18

Marca: MILAN
Fabricante: MILANFLEX
Modelo / Versão: MILÃO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL: (entrega em Recife/ PE)
Encosto – Interno em compensado multilaminas ou polipropileno injetado estrutural de grande resistência mecânica,
conformado anatomicamente. Espuma em poliuretano flexível, isento de CFC, alta resiliência, alta resistência a
propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente
com densidade de 45 a 50 kg/m3 e moldada anatomicamente com saliência para apoio lombar e espessura média de
40 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que
dispensam o uso do perfil de pvc. De fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resistentes a
produtos químicos: Assentos – Interno em compensado multilaminas de madeira moldada anatomicamente a
quente, espessura mínima de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível, isento de CFC, alta resiliência, alta
resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação
permanente com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Capa de
proteção e acabamento injetada em polipropleno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil
de PVC. De fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resistentes a produtos químicos: Revestimento
– Em tecido crepe ou couro ecológico: Suporte para encosto – Suporte para encosto fabricado em chapa de aço
estampada de aproximadamente 6,00 mm de espessura com alta resistência mecânica. Acabamento em pintura na
cor preta. Braços – Apoia braços em poliuretano injetado na cor preta, com alma interna em aço trefilado (ABNT
1010/1020) com espessura do diâmetro de no mínimo 11 mm: Com prancheta em madeira prensada termoestabilizada (ou injetada em termoplástico rígido ou em metal), espessura mínima de 15 mm, revestida em ambas
as faces em laminado melamínico, bordas com perfil tipo fita em PVC na mesma cor do revestimento coladas pelo
processo holt-melt. Fixada ao braço por meio de mecanismo escamoteavel (retirar e colocar no lugar sem
desprender-se da estrutura da cadeira). Base – Em aço tubular padrão ABNT 1010; Dobrado em forma de “S”, com
diâmetro mínimo de 25,4 mm e espessura mínima de 2,6 mm; Com deslizadores de nylon; Pintada na cor preta.
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Acabamento das superfícies metálicas – Solda Mig. Tratamento anticorrosivo. Pintura em epóxi-pó Medidas
aproximadas – Encosto: largura 430mm; altura 460mm; largura 490mm e 460mm de profundidade: Revestimento e
cor a definir no empenho; Garantia de fabrica mínima de 03 anos; Deve ser apresentado do fabricante o Certificado
de Regularidade no Cadastro Técnico Federal (Lei 6.938 de 31/08/1981 e INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA Nº 06DE
15 DE MARÇO DE 2013(: Deve apresentar certificado /ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a
ABNT NBR 13962 realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Deve apresentar certificado /ou relatório e/ou
laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 8094 realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO.
Mínimo de 240h com grau de enferrujamento f0 e grau de empolamento d0/t0. Deve apresentar certificado e/ou
relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme ABNT NBR 8095 realizado por laboratório acreditado pelo
INMETRO. Mínimo de 300h com grau de enferrujamento f0. Deve apresentar certificado e/ou relatório e /ou laudo de
conformidade técnica conforme a ABNT NBR 9176 realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Índice de
conforto mínimo de 2.0. Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a
ABNT NBR 9177 realizada por laboratório acreditado pelo INMETRO. Perda de espessura máxima de 10%. Deve
apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 9178 realizado por
laboratório acreditado pelo INMETRO. Velocidade de queima de 0 mm/min. Deve apresentar certificado/parecer de
comprovação de atendimento a Norma Regulamentadora NR17 emitida por ergonomista.

* 21.306.287/0001-52 TECNO2000
INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA

Não

Não

283

R$ 1.000,0000 R$ 283.000,0000 26/03/2020
18:31:48

Marca: TECNO2000
Fabricante: TECNO2000
Modelo / Versão: VERNIER
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 1 CADEIRA 1 PRANCHETA COM ESCAMOTEÁVEL ( entre ga 1 em
Recife/ PE) 1 ! Encosto Interno em i compensado multilâminasou polipropilenoinjetado estrutural 1 de grande
resistén,ca mecânica. conformadoanatomicamente. Espuma em poliuretano nexivel. isento de CFC, alta res1hência.
alta resistência a propagação de rasgo. alta tensão de alongamento e ruptura. baixa fadiga dinâmica e baixa
deformação permanente com densidade de 45 a 50 kg/m3 e moldada anatomicamente com saliência para apoio
lombar e espessura média de 40 mrn. Capa de proteção e 0 acabamento injetada em polipropileno texturizado e
bordas arredondadas que dispensamo uso do perfil de pvc. De fácil limpeza. alta resistência mecânica contra
impactos e resistentes a produtos químicos: Assento Interno em compensado mul1tl áminas de madeira moldada
anatomicamente a quente. espessura mi111111a de 10.5 111111. Espuma em polui retano flexível, isento de CFC.
alta resiliência. alta resistência a 1 propagação de rasgo. alia tensão de alongamento e , ruptura. baixa fadiga
dinâmica e baixa deformação 1 11 permanente com densidade de 1 50 a 55 kgim3 e moldada espessum média de
40 mrn. Capa de proteção e acabamenot 1njetad;;i em poliprop1leno texturizado e 1 bordas arredondadas que
dispensamo uso do perfil de PI/C. De fácil l11n peLêl. alta resistência mecânica contra impactos e resistentes a
produtos qui11icos: Revestimento • Em tecido crepe ou couro ecológico: Suporte para encosto Suporte pa1a encosto
fabricado em chapa de aço estampada de aproxunadamente 6.00 mm de espessura com alta res1siénc,a mecâ111ca
Acabamento ern pintura na cor preta. Braços • Apoia braços em poliuretano injelado na co· oreta. com alma interna
em aco 1 Írefilado tABNT 1010/1020, , com espessura do diâmetro de 1 no mínimo 11 mm: Com i pranclle:a em
111adei1a prensada :ermo-estabilizada (ou in1 etada ern ter111oplást,c0 ri91do ou cm 111etal1 cspcssira mínima
de 15 mm. revestida 1 em ambas as faces em laminado melaminico. bordas , com perfil tipo fita em PVC na , mesma
cor do revestimento : coladas pelo processo l1olt l melt: Fixada ao braço por meio i de mecanisno escamoteável l
rretirar e colocar no lugarsem desprende-rse da estrutura da cadcira1: 1 Base • Em aço tuoular padrão ABNT 1010.
Do:iraclo em rorma de · s·.· corn d1âmclr<) mínimo de 25.4 rnm e espessura 111in11na ele 2.ô mm: Com
dcsltzaclorcs de nylon: Pintada na cor preta. Acabamento das superfícies metálicas Solda M19 Tratamento
an:icorros,vo. Pintura em epóx-iµo. Medidas aproximadas Encosto: lnrgura 1.30 111m . 1 altura 460 mm: assen:o·
largura : 490 mm e 460 111111 tle 1 p rofundidade. 1 Revestimento e cor a definir noemp en ho; : 1 - Garantia de
fábrica mínima 1 de 03 anos: 1 Deve se·r apresentado do fabricante o Certificado de Regularidade no Cadastro
Técnico Federal (Lei 6.938. de 31/08/198i e INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMANº 06. DE 15 DE MARÇO DE 2013): •
Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidadetécnica conforme a ABNT NBR 13962 realizado
por laboratórioacreditado pelo INMETRO: Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de confomr
idadetécnica conforme a ABNT NBR 8094 realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Mínimo de 240h com
grau de enferrujamentofO e grau de empolamentdo0i t0. Deve apresentar certificado e/ou relatóroi eiou laudo de
conformidade técnica conforme a ABNT NBR 8095 realizado por laboraót rio acreditadopelo INMETRO. Mínimo de
300h com grau de enferrujamento fO: 1 Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade
técnica conforme a ABNT NBR 9176 realizado por laboratório ;icrecti tado pelo INMETRO. Índice de confono mínimo
de 2.0: • Deve apresentar certificado 1 e/ou relatório e/ou laudo de 1 conformidadetécnica conforme a ABNT NBR
9177 realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Perda de espessura máxima de 10%: Deve apresentar
certificado , e/ou relatório e/ou laudo de 1 , conformidadetécnica conforme a ABNT NBR 9178 realizado por
laboratório acreditado pelo- INMETRO. Velocidade de queima de O mmlmin.: Deve apresentar certificado/parecer de
comprovação de atendimentoa Norma Regulamentadora NR17 emitidapor erg nomista. ESTAMOS DE ACORDO COM
O EDITA E SEUS ANEXOS PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (noventa) dias, a contar da data de sua
apresentação PRAZO DE GARANTIA: 5 (cinco) anos DECLARAMOS para os devidos fins. QUE CONSDERAMOS NA
FORMULAÇÃO DO CUSTOS DA PROPOSTA DE PREÇOS: 1) o valor do produto; 2) os tributos (impostos, taxas,
contribuições); 3) fretes; 4) seguros; 5) encargos socais e trabalhistas incidentes; 6) outros que incidam ou venham
a incidir sobre o preço ofertado

* 27.190.002/0001-47 CONTROLLER
AUTOMACAO
LTDA

Sim

Sim

283

R$ 1.000,0000 R$ 283.000,0000 27/03/2020
08:23:50

Marca: movix
Fabricante: movix
Modelo / Versão: escolar
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL, conforme especificações
do Anexo I do Termo de Referência (Entrega em Recife/PE).

Não existem lances para o item
Não existem lances de desempate ME/EPP para o item
Eventos do Item
Evento
Proposta
desclassif.
pelo
pregoeiro
Proposta
desclassif.

Data

Observações

Desclassificação da proposta de R$ 595,0000. Em virtude de problemas técnicos, não foi possível a
31/03/2020
realização do evento de adiamento do presente pregão no SIDEC, informamos que serão respondidos os
09:07:03
pedidos de esclarecimento e impugnação e o pregão será republicado com novo número.
31/03/2020 Desclassificação da proposta de R$ 1.000,0000. Em virtude de problemas técnicos, não foi possível a
09:07:20 realização do evento de adiamento do presente pregão no SIDEC, informamos que serão respondidos os
pedidos de esclarecimento e impugnação e o pregão será republicado com novo número.
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pelo
pregoeiro
Cancelado

31/03/2020
Todas as propostas do item foram desclassificadas.
09:07:37

Proposta
desclassif.
pelo
pregoeiro

Desclassificação da proposta de R$ 1.000,0000. Em virtude de problemas técnicos, não foi possível a
31/03/2020
realização do evento de adiamento do presente pregão no SIDEC, informamos que serão respondidos os
09:07:37
pedidos de esclarecimento e impugnação e o pregão será republicado com novo número.
Não existem intenções de recurso para o item

Item: 2 - CARTEIRA ESCOLAR
Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF

Fornecedor

* 00.300.400/0001-12 MILAN MOVEIS
INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA

Porte
Declaração
Quantidade
ME/EPP ME/EPP/COOP
Sim

Sim

31

Valor Unit.
R$ 595,0000

Valor Global

Data/Hora
Registro

R$ 18.445,0000 25/03/2020
17:29:18

Marca: MILAN
Fabricante: MILANFLEX
Modelo / Versão: MILÃO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL: (entrega em Recife/ PE)
Encosto – Interno em compensado multilaminas ou polipropileno injetado estrutural de grande resistência mecânica,
conformado anatomicamente. Espuma em poliuretano flexível, isento de CFC, alta resiliência, alta resistência a
propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente
com densidade de 45 a 50 kg/m3 e moldada anatomicamente com saliência para apoio lombar e espessura média de
40 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que
dispensam o uso do perfil de pvc. De fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resistentes a
produtos químicos: Assentos – Interno em compensado multilaminas de madeira moldada anatomicamente a
quente, espessura mínima de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível, isento de CFC, alta resiliência, alta
resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação
permanente com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Capa de
proteção e acabamento injetada em polipropleno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil
de PVC. De fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resistentes a produtos químicos: Revestimento
– Em tecido crepe ou couro ecológico: Suporte para encosto – Suporte para encosto fabricado em chapa de aço
estampada de aproximadamente 6,00 mm de espessura com alta resistência mecânica. Acabamento em pintura na
cor preta. Braços – Apoia braços em poliuretano injetado na cor preta, com alma interna em aço trefilado (ABNT
1010/1020) com espessura do diâmetro de no mínimo 11 mm: Com prancheta em madeira prensada termoestabilizada (ou injetada em termoplástico rígido ou em metal), espessura mínima de 15 mm, revestida em ambas
as faces em laminado melamínico, bordas com perfil tipo fita em PVC na mesma cor do revestimento coladas pelo
processo holt-melt. Fixada ao braço por meio de mecanismo escamoteavel (retirar e colocar no lugar sem
desprender-se da estrutura da cadeira). Base – Em aço tubular padrão ABNT 1010; Dobrado em forma de “S”, com
diâmetro mínimo de 25,4 mm e espessura mínima de 2,6 mm; Com deslizadores de nylon; Pintada na cor preta.
Acabamento das superfícies metálicas – Solda Mig. Tratamento anticorrosivo. Pintura em epóxi-pó Medidas
aproximadas – Encosto: largura 430mm; altura 460mm; largura 490mm e 460mm de profundidade: Revestimento e
cor a definir no empenho; Garantia de fabrica mínima de 03 anos; Deve ser apresentado do fabricante o Certificado
de Regularidade no Cadastro Técnico Federal (Lei 6.938 de 31/08/1981 e INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA Nº 06 DE
15 DE MARÇO DE 2013(: Deve apresentar certificado /ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a
ABNT NBR 13962 realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Deve apresentar certificado /ou relatório e/ou
laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 8094 realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO.
Mínimo de 240h com grau de enferrujamento f0 e grau de empolamento d0/t0. Deve apresentar certificado e/ou
relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme ABNT NBR 8095 realizado por laboratório acreditado pelo
INMETRO. Mínimo de 300h com grau de enferrujamento f0. Deve apresentar certificado e/ou relatório e /ou laudo de
conformidade técnica conforme a ABNT NBR 9176 realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Índice de
conforto mínimo de 2.0. Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a
ABNT NBR 9177 realizada por laboratório acreditado pelo INMETRO. Perda de espessura máxima de 10%. Deve
apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 9178 realizado por
laboratório acreditado pelo INMETRO. Velocidade de queima de 0 mm/min. Deve apresentar certificado/parecer de
comprovação de atendimento a Norma Regulamentadora NR17 emitida por ergonomista.

* 27.190.002/0001-47 CONTROLLER
AUTOMACAO LTDA

Sim

Sim

31

R$ 1.000,0000 R$ 31.000,0000 27/03/2020
08:23:50

Marca: movix
Fabricante: movix
Modelo / Versão: escolar
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: : CADEIRA COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL (Idem ao item 1 - cota
reservada para ME E EPP em 10 %), conforme especificações do Anexo I do Termo de Referência. (Entrega em
Recife/PE)

Não existem lances para o item
Não existem lances de desempate ME/EPP para o item
Eventos do Item
Evento

Data

Observações

Proposta
desclassif.
pelo
pregoeiro

Desclassificação da proposta de R$ 595,0000. Em virtude de problemas técnicos, não foi possível a
31/03/2020
realização do evento de adiamento do presente pregão no SIDEC, informamos que serão respondidos os
09:08:11
pedidos de esclarecimento e impugnação e o pregão será republicado com novo número.

Cancelado

31/03/2020
Todas as propostas do item foram desclassificadas.
09:08:28

Proposta

31/03/2020 Desclassificação da proposta de R$ 1.000,0000. Em virtude de problemas técnicos, não foi possível a
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desclassif.
pelo
pregoeiro

09:08:28

realização do evento de adiamento do presente pregão no SIDEC, informamos que serão respondidos os
pedidos de esclarecimento e impugnação e o pregão será republicado com novo número.
Não existem intenções de recurso para o item

Item: 3 - CADEIRA
Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF

Fornecedor

* 05.075.877/0001-65 OMP DO BRASIL
LTDA

Porte
Declaração
Quantidade
ME/EPP ME/EPP/COOP
Não

Não

691

Valor Unit.
R$ 900,0000

Valor Global

Data/Hora
Registro

R$ 621.900,0000 26/03/2020
21:46:09

Marca: OMP DO BRASIL LTDA
Fabricante: OMP DO BRASIL LTDA
Modelo / Versão: FACE / GIRATÓRIA MÉDIA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira linha Face – Marca/Fabricante OMP CADEIRA PARA
LABORATÓRIO (ENTREGA EM RECIFE-PE) Encosto interno em polipropileno injetado estrutural de grande resistência
mecânica conformado anatomicamente espuma em poliuretano flexível exemplo de CFC alta resiliência alta
resistência propagação do rasgo alta tensão de alongamento e ruptura baixa fadiga dinâmica E baixa deformação
permanente com densidade de 45 a 50 kg/m3 e moldada anatomicamente com saliência para por lombar e
espessura média de 40 mm capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas
arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC de fácil limpeza alta resistência mecânica contra impactos e
resistente a produtos químicos assento interno em compensado multilaminado de madeira moldada anatomicamente
a quente e espessura de aproximadamente 10,5 mm espuma em poliuretano flexível exemplo de CFC alta resiliência
alta resistência à propagação de rasgo alta tensão de alongamento e ruptura baixa fadiga dinâmica E baixa
deformação permanente com densidade entre 50 a 55 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 capa
de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do
perfil de PVC de fácil limpeza alta resistência mecânica contra impactos e resistente a produtos químicos
revestimento em tecido crepe ou couro ecológico mecanismo com encosto articulado em chapa de aço estampada
suporte para encosto fabricado em chapa de aço estampada com alta resistência mecânica regulagem de altura do
encosto pelo sistema automático concurso aproximar da lente de 60 MM capa do suporte de encosto injetado em
polipropileno texturizado fazendo acabamento dispensando sanfonado PVC mecanismo de assento fixo de
aproximadamente 3 graus do encosto com inclinação regulável de aproximadamente -8 +25 graus com Bloqueio em
qualquer posição em contato permanente na posição livre o travamento através do sistema de freio fricção de
lâminas com comando através de alavanca de ponto excêntrica que permite a liberação e o bloqueio de forma
simples com mínimo esforço através de um simples toque sistema precisão de acoplamento a coluna central da
cadeira através de cone morse coluna de regulagem de altura por acionamento a gás com aproximadamente 125 MM
de curso fabricado em tubo de aço bucha do pistão injetado em resina de engenharia de alta resistência ao desgaste
adequada para o perfeito funcionamento do conjunto evitando folgas e garantindo a durabilidade pistão a gás para
regulagem de altura em conformidade com a norma DIN 4550 classe 4 fixados ao tubo Central através de porca
rápida movimento de rotação da coluna sobre o rolamento de esferas tratadas termicamente com alta resistência ao
desgaste e minimizando o atrito sistema preciso do acoplamento ao mecanismo e a base através de cone morse com
facilidade na montagem e eventuais casos de manutenção capa de proteção e acabamento telescópica na coluna
Central injetada em polipropileno texturizado base giratória com cinco países em aço com espessura de
aproximadamente 1,9 MM estampado e dobrada com perfil de proteção em polipropileno material de alta resistência
acabamento Solda Mig tratamento anticorrosivo pintura em epóxi medidas aproximadamente aproximadas encosto
442 MM de largura e 472 m de altura, assento 507 MM de largura e 467 MM de profundidade revestimento e cor a
definir.

* 21.103.048/0001-03 J S FAGUNDES
EIRELI

Sim

Sim

691

R$ 950,0000

R$ 656.450,0000 18/03/2020
16:22:17

Marca: frisokar
Fabricante: frisokar
Modelo / Versão: job média
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira para Laboratório, conforme especificações do Anexo I do
Termo de Referência.(Entrega em Recife/PE)

* 22.133.593/0001-05 MOSENA OFFICE
& SUPRIMENTOS
LTDA

Sim

Sim

691

R$ 952,0000

R$ 657.832,0000 26/03/2020
22:07:30

Marca: Plaxmetal
Fabricante: Plaxmetal
Modelo / Versão: Linha Premium
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira para Laboratório: A Cadeira deve ser constituída de assento,
encosto, mecanismo, sem braços, coluna a gás e base com rodízio. O assento é formado por uma estrutura plástica
injetada em polipropileno com fibra de vidro com porcas garra ¼” fixadas nos pontos de montagem dos mecanismos
e apoios de braço. Com dimensões aproximadas de 480mm de largura, 460mm de profundidade e 100mm de
espessura com cantos arredondados e espuma injetada com densidade de 55 e 45 milímetros de espessura, com
formato ergonômico levemente adaptado ao corpo. O assento deve possuir uma carenagem plástica injetada em
polipropileno que é encaixada à estrutura, dispensando o uso de parafusos e grampos. A altura do assento até o
chão deve regulável de 420mm à 530mm aproximadamente. O encosto, da mesma forma que o assento, também
deve possuir estrutura plástica injetada em polipropileno com fibra de vidro e com porcas garra ¼” fixadas nos
pontos de montagem dos mecanismos e lâminas. Suas dimensões aproximadas devem ser 455mm de largura,
410mm de altura e 80mm de espessura, com cantos arredondados e espuma injetada com densidade de 33 e 45mm
de espessura com formato ergonômico levemente adaptado ao corpo. Para acabamento o encosto deve receber uma
carenagem plástica injetada em polipropileno encaixada à estrutura, dispensando o uso de parafusos e grampos. O
mecanismo chamado deve ser um conjunto mecânico que possui duas alavancas para regulagem da altura do
assento e da inclinação do encosto. A alavanca de regulagem de altura do assento deve ser injetada em Poliamida
com fibra de vidro e possuir alma metálica fabricada em duas chapas de aço de 2,65mm de espessura zincadas, o
que garante resistência a peça. O sistema de travamento de reclinação do encosto deve acontecer por meio da
pressão exercida por uma mola helicoidal em um conjunto de lâminas metálicas que travam umas às outras por
atrito. A alavanca de controle de reclinação do encosto também deve ser injetada em Poliamida com fibra de vidro.
Ao se acionar a alavanca para cima ou para baixo ela deve liberar o movimento do encosto que se dará pelo uso de
duas molas helicoidais, bastando ao usuário posicionar o encosto na posição desejada e liberar a alavanca para que o
mesmo trave naquela posição. A faixa de variação do reclinamento deve ser de aproximadamente 73° à 104°. O
mecanismo também deve proporcionar a regulagem de altura do encosto por meio de catraca automática com curso
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mínimo de 70mm, que se libera ao chegar na altura máxima e desce permitindo que o usuário ajuste a altura de
melhor conforto. O mecanismo deve ser produzido em chapa de aço 110/1020 com 2.65mm de espessura, e se
fixará ao assento por quatro (04) parafusos ¼”x1.1/2” sextavados flangeados. Já o encosto deve ser fixado ao “L” do
mecanismo, fabricado em tubo oblongo 25x50mm com espessura de 1,5mm, por dois parafusos cabeça lentilha
Philips com anéis elásticos 1/4x1”. Para acabamento o mecanismo deve possur carenagem plástica texturizada
injetada em polipropileno. A Base deve ter acabamento superficial cromado ou preto com pernas em chapa de aço
1010/1020 de 2,65mm de espessura estampada. Com carenagem central texturizada injetada em polipropileno e
com rodízios de PU. O diâmetro aproximado da base deve ser de 680mm; Todas as peças em chapa metálica ou tubo
metálico, quando não cromadas ou zincadas, devem receber banhos de fosfatização e pintura em tinta epóxi Pó
Modelo: Secretária Premium Executiva

* 00.300.400/0001-12 MILAN MOVEIS
INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA

Sim

Sim

691

R$ 952,4400

R$ 658.136,0400 25/03/2020
17:29:18

Marca: MILAN
Fabricante: MILANFLEX
Modelo / Versão: MILÃO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA PARA LABORATÓRIO: (entrega em Recife/PE) Encosto:
Interno em polipropileno injetado estrutural de grande resistência mecânica, conformado anatomicamente. Espuma
em poliuretano flexível, isento de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de
alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 50 kg/m3 e
moldada anatomicamente com saliência para apoio lombar e espessura média de 40mm. Capa de proteção e
acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de pvc. De
fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resistente a produtos químicos. Assento: Interno em
compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente e espessura de aproximadamente
10.5mm. Espuma em poliuretano flexível, isento de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta
tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 50 a 55
kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40mm. Capa de proteção e acabamento injetada em
polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de pvc. De fácil limpeza, alta
resistência mecânica contra impactos e resistentes a produtos químicos; Revestimento: Em tecido ecológico;
Mecanismo: Mecanismo com encosto articulado em chapa de aço estampada. Suporte para encosto fabricado em
chapa de aço estampada com alta resistência mecânica. Regulagem de altura do encosto pelo sistema automático
com curso de aproximadamente 60mm. Capa do suporte para encosto injetado em polipropileno texturizado
perfazendo o acabamento, dispensando sanfonado PVC. Mecanismo de assento fixo de aproximadamente -3º e
encosto com inclinação regulável de aproximadamente -8° a +25º, com bloqueio em qualquer posição e contato
permanente na posição livre. O travamento através do sistema “freio fricção” de laminas, com comando através de
alavanca de ponta excêntrica que permite a liberação e o bloqueio de forma simples e com mínimo esforço através
de simples toque. Sistema preciso de acoplamento a coluna central da cadeira através de cone morse. Coluna de
regulagem de altura por acionamento a gás com aproximadamente 125 mm de curso, fabricado em tubo de aço.
Bucha guia do pistão injetado em resina de engenharia de alta resistência ao desgaste, adequada para o perfeito
funcionamento do conjunto, evitando folgas e garantindo a durabilidade. Pistão a gás para regulage de altura em
conformidade com a norma DIN 4550 classe 4. Fixados ao tubo central através de porca rápida. Movimento de
rotação da coluna sobre rolamento de edferas tratadas termicamente com alta resistência ao desgaste e
minimizando o atrito. Sistema preciso de acoplamento ao mecanismo e a base através de cone morse, com facilidade
na montagem e em eventuais casos de manutenção. Capa de proteção e acabamento telescópica na coluna central,
injetada em polipropileno texturizado. Base: Giratória, com 05 pás em aço, com espessura de aproximadamente 1,9
mm. Estampada e dobrada, com perfil de proteção em polipropileno ou material de alta resistência; Acabamento:
Solda MIG. Tratamento anticorrosivo, pintura em epóxi-pó. Medidas aproximadas – Encosto: 440 mm de largura e
400 mm de altura; assento: 460 mm de largura e 460 mm de profundidade. Revestimento e cor a definir no
empenho. Garantia mínima de 03 anos. Deve ser apresentado do fabricante o certificado de regularidade no cadastro
técnico federal (lei 6.938 de 31/08/1981 e INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA Nº 06, DE 15 DE MARÇO DE 2013). Deve
apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 13962 realizado por
laboratório acreditado pelo INMETRO; Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica
conforme a ABNT NBR 8094 realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Mínimo de 240h com grau de
enferrujamento f0 e grau de empolamento d0/t0; deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de
conformidade técnica conforme a ABNT NBR 8095 realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Mínimo de
300h com grau de enferrujamento f0; deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica
conforme a ABNT NBR 9176 realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Índice de conforto mínimo de 2,0;
Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 9177 realizado
por laboratório acreditado pelo INMETRO. Perda de espessura máxima de 10%. Deve apresentar certificado e/ou
relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 9178 realizado por laboratório acreditado pelo
INMETRO. Velocidade de queima de 0 mm/min.; Deve apresentar certificado/ parecer de comprovação de
atendimento a norma reguladora NR17 emitida por ergonomista.

* 29.209.847/0001-62 BELCHAIR
COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI

Sim

Sim

691

R$ 952,4400

R$ 658.136,0400 26/03/2020
14:13:47

Marca: TOK
Fabricante: TOK PLAST METAL
Modelo / Versão: 93DG13
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA PARA LABORATÓRIO Encosto em polipropileno injetado
estrutural resistência a grande mecânica, conformado anatomicamente. Espuma em poliuretano flexivel, isento de
CFC. Alta resiliência alta resistência a propagação de alta tensão rasgo, alongamento e ruptura. Baixa fadiga
dinâmica deformação permanente com densidade de 50 kgim3 e baixa moldada anatomicamente com saliência para
apoio lombar e espessura média de 40 mm. Capa de proteção e acabamento injetada polipropileno texturizado
bordas arredondadas que d&#305;spensam o uso do perfil de pvc. De fàcil limpeza, alta resistência mecânica contra
impactos e resistente produtos químicos. Assento Interno compensado multilâminas de madeira moldada
anatomicamente a quente e espessura de aproximadamente 105,5mm. Espuma em poliuretano flexivel, isento de
CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, Alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga
dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 50 kgim3 e moldada anatomicamente espessura média
de 40 mm. Capa de proteção e acabamento injetada polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam
o uso do perfil de pvc. De facil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos resistentes produtos químicos.
Revestimento Em tecido crepe ou couro ecológico. Mecanismo com encosto articulado em chapa de aço estampada.
Suporte para encosto fabricado em chapa de aço estampada com alta resistência mecânica. Regulagem de pelo
altura do sistema encosto automático curso de aproximadamente 60 mm. Capa do suporte para encosto injetado em
polipropileno texturizado perfazendo o acabamento. Dispensando sanfonado PVC. Mecanismo de assento fixo de -3º
e encosto com inclinação regulável de aproximadamente -8 a +25°, com bloqueio em qualquer posição e contato
permanente na posição livre. Travamento através do sistema freio de fricção" de låminas, com comando através de
alavanca excêntrica que permite a liberação e o bloqueio de forma simples e com minimo esforço através de simples
toque. S&#305;stema de preciso acoplamento a coluna central da cadeira através de cone morse. Coluna de
regulagem de altura por acionamento a gás com aproximadamente 125 mm de curso. Fabricado em tubo de aço.
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Bucha guia do pistão em re&#351;ina de engenharia de alta resistência a desgaste, adequada para o funcionamento
conjunto evitando folgas e perfeito garantindo durabilidade. Pistão a gás para regulagem de altura em conformidade
com a norma DIN 4550 classe 4 fixados ao tubo central através de porca rápida. Movimento de rotação da coluna
sobre rolamento de esferas tratadas termicamente alta resistência ao desgaste e minimizando o atrito. Sistema
preciso acoplamento ao mecanismo e a base através de cone morse com facilidade na montagem e eventuais casos
manutenção. Capa acabamento telescópica coluna central injetada em polipropileno texturizado. Base Giratória, com
05 pás em aço, com espessura de aproximadamente estampada e dobrada, com de proteção na proteção em
polipropileno ou material de alta resistência: Acabamento Tratamento Pintura em epóxt-pó. Medidas Encosto: 440
mm de largura C 400 mm de altura; assento: 460 mm de largura e 460 mm profundidade. Revestimento e cor a
definir. VALIDADE DA PROPOSTA 90 DIAS- DE ACORDO COM EDITAL E ANEXOS

* 93.448.959/0001-75 TECNOLINEA
INJETADOS
PLASTICOS LTDA

Não

Não

691

R$ 952,4400

R$ 658.136,0400 26/03/2020
16:24:06

Marca: TOK
Fabricante: TOK PLASTI METAL LTDA
Modelo / Versão: 93DG13
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA PARA LABORATÓRIO Encosto em polipropileno injetado
estrutural resistência a grande mecânica, conformado anatomicamente. Espuma em poliuretano flexivel, isento de
CFC. Alta resiliência alta resistência a propagação de alta tensão rasgo, alongamento e ruptura. Baixa fadiga
dinâmica deformação permanente com densidade de 50 kgim3 e baixa moldada anatomicamente com saliência para
apoio lombar e espessura média de 40 mm. Capa de proteção e acabamento injetada polipropileno texturizado
bordas arredondadas que d&#305;spensam o uso do perfil de pvc. De fàcil limpeza, alta resistência mecânica contra
impactos e resistente produtos químicos. Assento Interno compensado multilâminas de madeira moldada
anatomicamente a quente e espessura de aproximadamente 105,5mm. Espuma em poliuretano flexivel, isento de
CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, Alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga
dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 50 kgim3 e moldada anatomicamente espessura média
de 40 mm. Capa de proteção e acabamento injetada polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam
o uso do perfil de pvc. De facil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos resistentes produtos químicos.
Revestimento Em tecido crepe ou couro ecológico. Mecanismo com encosto articulado em chapa de aço estampada.
Suporte para encosto fabricado em chapa de aço estampada com alta resistência mecânica. Regulagem de pelo
altura do sistema encosto automático curso de aproximadamente 60 mm. Capa do suporte para encosto injetado em
polipropileno texturizado perfazendo o acabamento. Dispensando sanfonado PVC. Mecanismo de assento fixo de -3º
e encosto com inclinação regulável de aproximadamente -8 a +25°, com bloqueio em qualquer posição e contato
permanente na posição livre. Travamento através do sistema freio de fricção" de låminas, com comando através de
alavanca excêntrica que permite a liberação e o bloqueio de forma simples e com minimo esforço através de simples
toque. S&#305;stema de preciso acoplamento a coluna central da cadeira através de cone morse. Coluna de
regulagem de altura por acionamento a gás com aproximadamente 125 mm de curso. Fabricado em tubo de aço.
Bucha guia do pistão em re&#351;ina de engenharia de alta resistência a desgaste, adequada para o funcionamento
conjunto evitando folgas e perfeito garantindo durabilidade. Pistão a gás para regulagem de altura em conformidade
com a norma DIN 4550 classe 4 fixados ao tubo central através de porca rápida. Movimento de rotação da coluna
sobre rolamento de esferas tratadas termicamente alta resistência ao desgaste e minimizando o atrito. Sistema
preciso acoplamento ao mecanismo e a base através de cone morse com facilidade na montagem e eventuais casos
manutenção. Capa acabamento telescópica coluna central injetada em polipropileno texturizado. Base Giratória, com
05 pás em aço, com espessura de aproximadamente estampada e dobrada, com de proteção na proteção em
polipropileno ou material de alta resistência: Acabamento Tratamento Pintura em epóxt-pó. Medidas Encosto: 440
mm de largura C 400 mm de altura; assento: 460 mm de largura e 460 mm profundidade. Revestimento e cor a
definir. VALIDADE DA PROPOSTA: 90 DIAS / PRODUTO DE ACORDO COM O EDITAL E SEUS ANEXOS.

* 07.875.146/0001-20 SERRA MOBILE
INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA

Não

Não

691

R$ 952,4400

R$ 658.136,0400 26/03/2020
17:37:58

Marca: TOK
Fabricante: TOKPLAST
Modelo / Versão: 93DG13
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA PARA LABORATÓRIO MARCA TOK FABRICANTE TOK PLASTI
METAL LTDA PROCEDÊNCIA NACIONAL Encosto em polipropileno injetado estrutural resistência a grande mecânica,
conformado anatomicamente. Espuma em poliuretano flexivel, isento de CFC. Alta resiliência alta resistência a
propagação de alta tensão rasgo, alongamento e ruptura. Baixa fadiga dinâmica deformação permanente com
densidade de 50 kgim3 e baixa moldada anatomicamente com saliência para apoio lombar e espessura média de 40
mm. Capa de proteção e acabamento injetada polipropileno texturizado bordas arredondadas que d&#305;spensam
o uso do perfil de pvc. De fàcil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resistente produtos químicos.
Assento Interno compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente e espessura de
aproximadamente 105,5mm. Espuma em poliuretano flexivel, isento de CFC, alta resiliência, alta resistência a
propagação de rasgo, Alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente
com densidade de 50 kgim3 e moldada anatomicamente espessura média de 40 mm. Capa de proteção e
acabamento injetada polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de pvc. De facil
limpeza, alta resistência mecânica contra impactos resistentes produtos químicos. Revestimento Em tecido crepe ou
couro ecológico. Mecanismo com encosto articulado em chapa de aço estampada. Suporte para encosto fabricado em
chapa de aço estampada com alta resistência mecânica. Regulagem de pelo altura do sistema encosto automático
curso de aproximadamente 60 mm. Capa do suporte para encosto injetado em polipropileno texturizado perfazendo
o acabamento. Dispensando sanfonado PVC. Mecanismo de assento fixo de -3º e encosto com inclinação regulável de
aproximadamente -8 a +25°, com bloqueio em qualquer posição e contato permanente na posição livre. Travamento
através do sistema freio de fricção" de låminas, com comando através de alavanca excêntrica que permite a
liberação e o bloqueio de forma simples e com minimo esforço através de simples toque. S&#305;stema de preciso
acoplamento a coluna central da cadeira através de cone morse. Coluna de regulagem de altura por acionamento a
gás com aproximadamente 125 mm de curso. Fabricado em tubo de aço. Bucha guia do pistão em re&#351;ina de
engenharia de alta resistência a desgaste, adequada para o funcionamento conjunto evitando folgas e perfeito
garantindo durabilidade. Pistão a gás para regulagem de altura em conformidade com a norma DIN 4550 classe 4
fixados ao tubo central através de porca rápida. Movimento de rotação da coluna sobre rolamento de esferas
tratadas termicamente alta resistência ao desgaste e minimizando o atrito. Sistema preciso acoplamento ao
mecanismo e a base através de cone morse com facilidade na montagem e eventuais casos manutenção. Capa
acabamento telescópica coluna central injetada em polipropileno texturizado. Base Giratória, com 05 pás em aço,
com espessura de aproximadamente estampada e dobrada, com de proteção na proteção em polipropileno ou
material de alta resistência: Acabamento Tratamento Pintura em epóxt-pó. Medidas Encosto: 440 mm de largura C
400 mm de altura; assento: 460 mm de largura e 460 mm profundidade. Revestimento e cor a definir. VALIDADE DA
PROPOSTA 60 DIAS CORRIDOS. FABRICADO NO BRASIL.

* 02.604.236/0001-62 LAYOUT MOVEIS
PARA
ESCRITORIO LTDA

https://www.comprasnet.gov.br/seguro/indexgov.asp

Não

Não

691

R$ 952,4400

R$ 658.136,0400 26/03/2020
23:10:29
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Marca: LAYOUT
Fabricante: LAYOUT
Modelo / Versão: CT.276
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira para Laboratório, conforme especificações do Anexo I do
Termo de Referência.(Entrega em Recife/PE). Validade da proposta: 90 (noventa) dias Prazo de entrega: 15
(QUINZE) DIAS dias após a solicitação. Local de entrega: conforme locais descritos no edital. Garantia: 3 (TRÊS)
ANOS Frete: CIF. Procedência Nacional

* 21.306.287/0001-52 TECNO2000
INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA

Não

Não

691

R$ 1.000,0000 R$ 691.000,0000 26/03/2020
18:31:48

Marca: TECNO2000
Fabricante: TECNO2000
Modelo / Versão: VERNIER
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA PARA LABORA ró RfO (entrega ; em Recife/ PE) i Encosto
Interno em , poliprop1lcno injetado estrutural 1 ele grande resistén,ca 1 mecânica. conformado \ anatomicamente.
Espuma em poliuretano flexível. isento de CFC. alta res1hê11cia. alta resistência a prop1, gação de rasgo. alta
tensão de 1 alongamento e ruptura. baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de -15 a
50 kglm3 e 1 ! moldada nnatô1111c am(:nte com CADEIRA PARA LABORA ró RfO (entrega ; em Recife/ PE) i Encosto
Interno em , poliprop1lcno injetado estrutural 1 ele grande resistén,ca 1 mecânica. conformado \ anatomicamente.
Espuma em poliuretano flexível. isento de CFC. alta res1hê11cia. alta resistência a prop1, gação de rasgo. alta
tensão de 1 alongamento e ruptura. baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de -15 a
50 kglm3 e moldada nnatô1111c am(:nte com saliência para apoio lombar e espessura média de 40 111111. Capa
de proteção e acabamento injetada em , polipropileno texlurizado e , bordas arredondadas que dispensam o uso do
perfil de pvc. De fácil limpeza. alta resistência mecânica contra impactos e resistente a produtos químicos: Assento
Interno em compensado mullilâm1nas de maderia moldada anatomicamente a quente e espessura de
aproximadamente 10.5mm. Espuma em poliuretano flexível. isento de CFC. alta resiliência. alta resistência a
propagação de rasgo. alta tensão de alongamento e ruptura. baixa fadiga dinâmica ´ e baixa deformação
permanente com densidade de 50 a 55 kg1m3 e moldada anatômicamnete com 1 espessura média de 40 mm. Capa
de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bo;das arredondadas que dispensamo uso do
perfil de pvc. De fácil limpeza. alta resistência mecânica contra impactos e resistentes a produtosquímicos:
Revestimento • Em tecido crepe ou couro ecológico. Mecanismo • Mecanismo com encosto articulado em chapa i de
aço estampada. Suporte para encosto fabricado em chapa de aço estampada com alta resistência mecânica.
Regulagem de altura do 1 encosto pelo sistema · automático com curso de 1 , aproximadamente 60 mm. 1 Capa do
suporte para encosto , injetado em polipropileno 1 texturizado perfazendo o acabamento. dispensando sanfonado
PVC Mecanismo de assento fixo de aproximadamente -3º e encosto com inclinação 1 regulável de aproximadamente
1 -8´ a +25º. com bloqueio eí!´ - qualquer posição e- contãtÓ 1 permanente na posição livre. O 1 travamenlo atr,aés do sistema , · freio fricção" de lã1rnnas. com 1 , cornando através de alavanca1 1 de ponta excêntric.:i que
permtie a ltberaçao e o 1 bloqueio de forma simples e corn mínimo esforço através de simples toque. Sistema peciso de 1 acoplamen!o a coluna cenlral da cadeira atra´.·ês de cone morse. Coluna de regulagem de altura por
0ciona111ento a gás com aproximadamente 125 mm oe curso. fabricado em tubo de aço. Bucha guia do pistão 1r1i
etado em ´Cs1n a de r engenharia de alta res1s,éncia ! ao desgaste. adequad<1 par,i o perfeito funr.1oname:nto do
conjunto. evi tando folgas e 1 garantindo a durabilidade. Pistão a gás oara regulagem de altura em conformidade
COlll a norma DIN 4550 classe 4. iixados ao tubo central através de porca rápida. tdo•1i111ento cr. rotação da
colum1 sobre rolamento de esleras tratadas lermicamente com alta resisté,nca ao desgaste e minin izando o atrito.
Sistema p·eciso de acoplamento ao mecanismoe a base através de cone morse. corn iac1lldade na 11: on tage111 e
em eventuais casos de manu:enção. Capa de proteção e ncabameom telescop1ca na coluna cenHal. 1ni etélda em
poliprop1lenotex:urizaclo. Base - G1ratoria. com 05 pás : em aço, com espc:ssura de ; aoroximadamente i.9 mm. 1
estampada e dobrada. com pe,fil de proteçéio em pollpropileno ou material de alta resistência: ´ Acabamento - Solda
M1g Tratamento ant1corrosivo. , Pintura em cpóx1-pó. Medidas aproximadas Encosto: 440 mm de largura e -IOOmm
ele altura. assento: :160 mm cte largura e aGO mm de profundidade. Revestimento e cor a definir no empenho.
Garantia mínima de 03 anos. Deve ser apresentado do fabricante o Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico
Federal (Lei 6.938, de 31/08/1981 e INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMANº 06, OE 15 DE MARÇO DE 2013). ESTAMOS
DE ACORDO COM O EDITA E SEUS ANEXOS PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (noventa) dias, a contar da
data de sua apresentação PRAZO DE GARANTIA: 5 (cinco) anos DECLARAMOS para os devidos fins. QUE
CONSDERAMOS NA FORMULAÇÃO DO CUSTOS DA PROPOSTA DE PREÇOS: 1) o valor do produto; 2) os tributos
(impostos, taxas, contribuições); 3) fretes; 4) seguros; 5) encargos socais e trabalhistas incidentes; 6) outros que
incidam ou venham a incidir sobre o preço oferta

Não existem lances para o item
Não existem lances de desempate ME/EPP para o item
Eventos do Item
Evento

Data

Observações

Proposta
desclassif.
pelo
pregoeiro

Desclassificação da proposta de R$ 900,0000. Em virtude de problemas técnicos, não foi possível a
31/03/2020
realização do evento de adiamento do presente pregão no SIDEC, informamos que serão respondidos os
09:09:09
pedidos de esclarecimento e impugnação e o pregão será republicado com novo número.

Proposta
desclassif.
pelo
pregoeiro

Desclassificação da proposta de R$ 950,0000. Em virtude de problemas técnicos, não foi possível a
31/03/2020
realização do evento de adiamento do presente pregão no SIDEC, informamos que serão respondidos os
09:09:17
pedidos de esclarecimento e impugnação e o pregão será republicado com novo número.

Proposta
desclassif.
pelo
pregoeiro

Desclassificação da proposta de R$ 952,0000. Em virtude de problemas técnicos, não foi possível a
31/03/2020
realização do evento de adiamento do presente pregão no SIDEC, informamos que serão respondidos os
09:09:27
pedidos de esclarecimento e impugnação e o pregão será republicado com novo número.

Proposta
desclassif.
pelo
pregoeiro

Desclassificação da proposta de R$ 952,4400. Em virtude de problemas técnicos, não foi possível a
31/03/2020
realização do evento de adiamento do presente pregão no SIDEC, informamos que serão respondidos os
09:09:35
pedidos de esclarecimento e impugnação e o pregão será republicado com novo número.

Proposta
desclassif.
pelo
pregoeiro

Desclassificação da proposta de R$ 952,4400. Em virtude de problemas técnicos, não foi possível a
31/03/2020
realização do evento de adiamento do presente pregão no SIDEC, informamos que serão respondidos os
09:09:47
pedidos de esclarecimento e impugnação e o pregão será republicado com novo número.

Proposta
desclassif.

31/03/2020 Desclassificação da proposta de R$ 952,4400. Em virtude de problemas técnicos, não foi possível a
09:09:55 realização do evento de adiamento do presente pregão no SIDEC, informamos que serão respondidos os

https://www.comprasnet.gov.br/seguro/indexgov.asp

11/60

31/03/2020

COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

pelo
pregoeiro

pedidos de esclarecimento e impugnação e o pregão será republicado com novo número.

Proposta
desclassif.
pelo
pregoeiro

Desclassificação da proposta de R$ 952,4400. Em virtude de problemas técnicos, não foi possível a
31/03/2020
realização do evento de adiamento do presente pregão no SIDEC, informamos que serão respondidos os
09:10:06
pedidos de esclarecimento e impugnação e o pregão será republicado com novo número.

Proposta
desclassif.
pelo
pregoeiro

Desclassificação da proposta de R$ 952,4400. Em virtude de problemas técnicos, não foi possível a
31/03/2020
realização do evento de adiamento do presente pregão no SIDEC, informamos que serão respondidos os
09:10:21
pedidos de esclarecimento e impugnação e o pregão será republicado com novo número.

Cancelado

31/03/2020
Todas as propostas do item foram desclassificadas.
09:10:32

Proposta
desclassif.
pelo
pregoeiro

Desclassificação da proposta de R$ 1.000,0000. Em virtude de problemas técnicos, não foi possível a
31/03/2020
realização do evento de adiamento do presente pregão no SIDEC, informamos que serão respondidos os
09:10:32
pedidos de esclarecimento e impugnação e o pregão será republicado com novo número.
Não existem intenções de recurso para o item

Item: 4 - CADEIRA
Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF

Fornecedor

* 21.103.048/0001-03 J S FAGUNDES
EIRELI

Porte
Declaração
Quantidade Valor Unit.
ME/EPP ME/EPP/COOP
Sim

Sim

76

Valor Global

Data/Hora
Registro

R$ 950,0000 R$ 72.200,0000 18/03/2020
16:22:17

Marca: frisokar
Fabricante: frisokar
Modelo / Versão: job média
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira para laboratório conforme especificações do Anexo I do Termo
de Referência. (Idem ao item 03 - Cota reservada para ME/EPP em 10%) (Entrega em Recife/PE)

* 22.133.593/0001-05 MOSENA OFFICE &
SUPRIMENTOS LTDA

Sim

Sim

76

R$ 952,0000 R$ 72.352,0000 26/03/2020
22:07:30

Marca: Plaxmetal
Fabricante: Plaxmetal
Modelo / Versão: Linha Premium
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira para Laboratório: A Cadeira deve ser constituída de assento,
encosto, mecanismo, sem braços, coluna a gás e base com rodízio. O assento é formado por uma estrutura plástica
injetada em polipropileno com fibra de vidro com porcas garra ¼” fixadas nos pontos de montagem dos mecanismos
e apoios de braço. Com dimensões aproximadas de 480mm de largura, 460mm de profundidade e 100mm de
espessura com cantos arredondados e espuma injetada com densidade de 55 e 45 milímetros de espessura, com
formato ergonômico levemente adaptado ao corpo. O assento deve possuir uma carenagem plástica injetada em
polipropileno que é encaixada à estrutura, dispensando o uso de parafusos e grampos. A altura do assento até o
chão deve regulável de 420mm à 530mm aproximadamente. O encosto, da mesma forma que o assento, também
deve possuir estrutura plástica injetada em polipropileno com fibra de vidro e com porcas garra ¼” fixadas nos
pontos de montagem dos mecanismos e lâminas. Suas dimensões aproximadas devem ser 455mm de largura,
410mm de altura e 80mm de espessura, com cantos arredondados e espuma injetada com densidade de 33 e 45mm
de espessura com formato ergonômico levemente adaptado ao corpo. Para acabamento o encosto deve receber uma
carenagem plástica injetada em polipropileno encaixada à estrutura, dispensando o uso de parafusos e grampos. O
mecanismo chamado deve ser um conjunto mecânico que possui duas alavancas para regulagem da altura do
assento e da inclinação do encosto. A alavanca de regulagem de altura do assento deve ser injetada em Poliamida
com fibra de vidro e possuir alma metálica fabricada em duas chapas de aço de 2,65mm de espessura zincadas, o
que garante resistência a peça. O sistema de travamento de reclinação do encosto deve acontecer por meio da
pressão exercida por uma mola helicoidal em um conjunto de lâminas metálicas que travam umas às outras por
atrito. A alavanca de controle de reclinação do encosto também deve ser injetada em Poliamida com fibra de vidro.
Ao se acionar a alavanca para cima ou para baixo ela deve liberar o movimento do encosto que se dará pelo uso de
duas molas helicoidais, bastando ao usuário posicionar o encosto na posição desejada e liberar a alavanca para que o
mesmo trave naquela posição. A faixa de variação do reclinamento deve ser de aproximadamente 73° à 104°. O
mecanismo também deve proporcionar a regulagem de altura do encosto por meio de catraca automática com curso
mínimo de 70mm, que se libera ao chegar na altura máxima e desce permitindo que o usuário ajuste a altura de
melhor conforto. O mecanismo deve ser produzido em chapa de aço 110/1020 com 2.65mm de espessura, e se
fixará ao assento por quatro (04) parafusos ¼”x1.1/2” sextavados flangeados. Já o encosto deve ser fixado ao “L” do
mecanismo, fabricado em tubo oblongo 25x50mm com espessura de 1,5mm, por dois parafusos cabeça lentilha
Philips com anéis elásticos 1/4x1”. Para acabamento o mecanismo deve possur carenagem plástica texturizada
injetada em polipropileno. A Base deve ter acabamento superficial cromado ou preto com pernas em chapa de aço
1010/1020 de 2,65mm de espessura estampada. Com carenagem central texturizada injetada em polipropileno e
com rodízios de PU. O diâmetro aproximado da base deve ser de 680mm; Todas as peças em chapa metálica ou tubo
metálico, quando não cromadas ou zincadas, devem receber banhos de fosfatização e pintura em tinta epóxi Pó
Modelo: Secretária Premium Executiva

* 00.300.400/0001-12 MILAN MOVEIS
INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA

Sim

Sim

76

R$ 952,4400 R$ 72.385,4400 25/03/2020
17:29:18

Marca: MILAN
Fabricante: MILANFLEX
Modelo / Versão: MILÃO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA PARA LABORATÓRIO: (entrega em Recife/PE) Encosto:
Interno em polipropileno injetado estrutural de grande resistência mecânica, conformado anatomicamente. Espuma
em poliuretano flexível, isento de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de
alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 50 kg/m3 e
moldada anatomicamente com saliência para apoio lombar e espessura média de 40mm. Capa de proteção e
acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de pvc. De
fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resistente a produtos químicos. Assento: Interno em
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compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente e espessura de aproximadamente
10.5mm. Espuma em poliuretano flexível, isento de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta
tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 50 a 55
kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40mm. Capa de proteção e acabamento injetada em
polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de pvc. De fácil limpeza, alta
resistência mecânica contra impactos e resistentes a produtos químicos; Revestimento: Em tecido ecológico;
Mecanismo: Mecanismo com encosto articulado em chapa de aço estampada. Suporte para encosto fabricado em
chapa de aço estampada com alta resistência mecânica. Regulagem de altura do encosto pelo sistema automático
com curso de aproximadamente 60mm. Capa do suporte para encosto injetado em polipropileno texturizado
perfazendo o acabamento, dispensando sanfonado PVC. Mecanismo de assento fixo de aproximadamente -3º e
encosto com inclinação regulável de aproximadamente -8° a +25º, com bloqueio em qualquer posição e contato
permanente na posição livre. O travamento através do sistema “freio fricção” de laminas, com comando através de
alavanca de ponta excêntrica que permite a liberação e o bloqueio de forma simples e com mínimo esforço através
de simples toque. Sistema preciso de acoplamento a coluna central da cadeira através de cone morse. Coluna de
regulagem de altura por acionamento a gás com aproximadamente 125 mm de curso, fabricado em tubo de aço.
Bucha guia do pistão injetado em resina de engenharia de alta resistência ao desgaste, adequada para o perfeito
funcionamento do conjunto, evitando folgas e garantindo a durabilidade. Pistão a gás para regulage de altura em
conformidade com a norma DIN 4550 classe 4. Fixados ao tubo central através de porca rápida. Movimento de
rotação da coluna sobre rolamento de edferas tratadas termicamente com alta resistência ao desgaste e
minimizando o atrito. Sistema preciso de acoplamento ao mecanismo e a base através de cone morse, com facilidade
na montagem e em eventuais casos de manutenção. Capa de proteção e acabamento telescópica na coluna central,
injetada em polipropileno texturizado. Base: Giratória, com 05 pás em aço, com espessura de aproximadamente 1,9
mm. Estampada e dobrada, com perfil de proteção em polipropileno ou material de alta resistência; Acabamento:
Solda MIG. Tratamento anticorrosivo, pintura em epóxi-pó. Medidas aproximadas – Encosto: 440 mm de largura e
400 mm de altura; assento: 460 mm de largura e 460 mm de profundidade. Revestimento e cor a definir no
empenho. Garantia mínima de 03 anos. Deve ser apresentado do fabricante o certificado de regularidade no cadastro
técnico federal (lei 6.938 de 31/08/1981 e INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA Nº 06, DE 15 DE MARÇO DE 2013). Deve
apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 13962 realizado por
laboratório acreditado pelo INMETRO; Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica
conforme a ABNT NBR 8094 realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Mínimo de 240h com grau de
enferrujamento f0 e grau de empolamento d0/t0; deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de
conformidade técnica conforme a ABNT NBR 8095 realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Mínimo de
300h com grau de enferrujamento f0; deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica
conforme a ABNT NBR 9176 realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Índice de conforto mínimo de 2,0;
Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 9177 realizado
por laboratório acreditado pelo INMETRO. Perda de espessura máxima de 10%. Deve apresentar certificado e/ou
relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 9178 realizado por laboratório acreditado pelo
INMETRO. Velocidade de queima de 0 mm/min.; Deve apresentar certificado/ parecer de comprovação de
atendimento a norma reguladora NR17 emitida por ergonomista.

* 29.209.847/0001-62 BELCHAIR
COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI

Sim

Sim

76

R$ 952,4400 R$ 72.385,4400 26/03/2020
14:13:47

Marca: TOK
Fabricante: TOK PLAST METAL
Modelo / Versão: 93DG13
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA PARA LABORATÓRIO Encosto em polipropileno injetado
estrutural resistência a grande mecânica, conformado anatomicamente. Espuma em poliuretano flexivel, isento de
CFC. Alta resiliência alta resistência a propagação de alta tensão rasgo, alongamento e ruptura. Baixa fadiga
dinâmica deformação permanente com densidade de 50 kgim3 e baixa moldada anatomicamente com saliência para
apoio lombar e espessura média de 40 mm. Capa de proteção e acabamento injetada polipropileno texturizado
bordas arredondadas que d&#305;spensam o uso do perfil de pvc. De fàcil limpeza, alta resistência mecânica contra
impactos e resistente produtos químicos. Assento Interno compensado multilâminas de madeira moldada
anatomicamente a quente e espessura de aproximadamente 105,5mm. Espuma em poliuretano flexivel, isento de
CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, Alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga
dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 50 kgim3 e moldada anatomicamente espessura média
de 40 mm. Capa de proteção e acabamento injetada polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam
o uso do perfil de pvc. De facil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos resistentes produtos químicos.
Revestimento Em tecido crepe ou couro ecológico. Mecanismo com encosto articulado em chapa de aço estampada.
Suporte para encosto fabricado em chapa de aço estampada com alta resistência mecânica. Regulagem de pelo
altura do sistema encosto automático curso de aproximadamente 60 mm. Capa do suporte para encosto injetado em
polipropileno texturizado perfazendo o acabamento. Dispensando sanfonado PVC. Mecanismo de assento fixo de -3º
e encosto com inclinação regulável de aproximadamente -8 a +25°, com bloqueio em qualquer posição e contato
permanente na posição livre. Travamento através do sistema freio de fricção" de låminas, com comando através de
alavanca excêntrica que permite a liberação e o bloqueio de forma simples e com minimo esforço através de simples
toque. S&#305;stema de preciso acoplamento a coluna central da cadeira através de cone morse. Coluna de
regulagem de altura por acionamento a gás com aproximadamente 125 mm de curso. Fabricado em tubo de aço.
Bucha guia do pistão em re&#351;ina de engenharia de alta resistência a desgaste, adequada para o funcionamento
conjunto evitando folgas e perfeito garantindo durabilidade. Pistão a gás para regulagem de altura em conformidade
com a norma DIN 4550 classe 4 fixados ao tubo central através de porca rápida. Movimento de rotação da coluna
sobre rolamento de esferas tratadas termicamente alta resistência ao desgaste e minimizando o atrito. Sistema
preciso acoplamento ao mecanismo e a base através de cone morse com facilidade na montagem e eventuais casos
manutenção. Capa acabamento telescópica coluna central injetada em polipropileno texturizado. Base Giratória, com
05 pás em aço, com espessura de aproximadamente estampada e dobrada, com de proteção na proteção em
polipropileno ou material de alta resistência: Acabamento Tratamento Pintura em epóxt-pó. Medidas Encosto: 440
mm de largura C 400 mm de altura; assento: 460 mm de largura e 460 mm profundidade. Revestimento e cor a
definir. VALIDADE DA PROPOSTA 90 DIAS- DE ACORDO COM EDITAL E ANEXOS

Não existem lances para o item
Não existem lances de desempate ME/EPP para o item
Eventos do Item
Evento

Data

Observações

Proposta
desclassif.
pelo
pregoeiro

Desclassificação da proposta de R$ 950,0000. Em virtude de problemas técnicos, não foi possível a
31/03/2020
realização do evento de adiamento do presente pregão no SIDEC, informamos que serão respondidos os
09:11:25
pedidos de esclarecimento e impugnação e o pregão será republicado com novo número.

Proposta
desclassif.

31/03/2020 Desclassificação da proposta de R$ 952,0000. Em virtude de problemas técnicos, não foi possível a
09:11:42 realização do evento de adiamento do presente pregão no SIDEC, informamos que serão respondidos os
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pelo
pregoeiro

pedidos de esclarecimento e impugnação e o pregão será republicado com novo número.

Proposta
desclassif.
pelo
pregoeiro

Desclassificação da proposta de R$ 952,4400. Em virtude de problemas técnicos, não foi possível a
31/03/2020
realização do evento de adiamento do presente pregão no SIDEC, informamos que serão respondidos os
09:11:51
pedidos de esclarecimento e impugnação e o pregão será republicado com novo número.

Cancelado

31/03/2020
Todas as propostas do item foram desclassificadas.
09:12:04

Proposta
desclassif.
pelo
pregoeiro

Desclassificação da proposta de R$ 952,4400. Em virtude de problemas técnicos, não foi possível a
31/03/2020
realização do evento de adiamento do presente pregão no SIDEC, informamos que serão respondidos os
09:12:04
pedidos de esclarecimento e impugnação e o pregão será republicado com novo número.
Não existem intenções de recurso para o item

Item: 5 - CADEIRA
Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF

Fornecedor

* 21.103.048/0001-03 J S FAGUNDES
EIRELI

Porte
Declaração
Quantidade Valor Unit.
ME/EPP ME/EPP/COOP
Sim

Sim

15

Valor Global

Data/Hora
Registro

R$ 950,0000 R$ 14.250,0000 18/03/2020
16:22:17

Marca: frisokar
Fabricante: frisokar
Modelo / Versão: job media
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira para laboratório, conforme descrição no Anexo I do Termo de
Referencia (Entrega em Caruaru/PE - CAA)

* 22.133.593/0001-05 MOSENA OFFICE &
SUPRIMENTOS LTDA

Sim

Sim

15

R$ 952,0000 R$ 14.280,0000 26/03/2020
22:07:31

Marca: Plaxmetal
Fabricante: Plaxmetal
Modelo / Versão: Linha Premium
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira para Laboratório: A Cadeira deve ser constituída de assento,
encosto, mecanismo, sem braços, coluna a gás e base com rodízio. O assento é formado por uma estrutura plástica
injetada em polipropileno com fibra de vidro com porcas garra ¼” fixadas nos pontos de montagem dos mecanismos
e apoios de braço. Com dimensões aproximadas de 480mm de largura, 460mm de profundidade e 100mm de
espessura com cantos arredondados e espuma injetada com densidade de 55 e 45 milímetros de espessura, com
formato ergonômico levemente adaptado ao corpo. O assento deve possuir uma carenagem plástica injetada em
polipropileno que é encaixada à estrutura, dispensando o uso de parafusos e grampos. A altura do assento até o
chão deve regulável de 420mm à 530mm aproximadamente. O encosto, da mesma forma que o assento, também
deve possuir estrutura plástica injetada em polipropileno com fibra de vidro e com porcas garra ¼” fixadas nos
pontos de montagem dos mecanismos e lâminas. Suas dimensões aproximadas devem ser 455mm de largura,
410mm de altura e 80mm de espessura, com cantos arredondados e espuma injetada com densidade de 33 e 45mm
de espessura com formato ergonômico levemente adaptado ao corpo. Para acabamento o encosto deve receber uma
carenagem plástica injetada em polipropileno encaixada à estrutura, dispensando o uso de parafusos e grampos. O
mecanismo chamado deve ser um conjunto mecânico que possui duas alavancas para regulagem da altura do
assento e da inclinação do encosto. A alavanca de regulagem de altura do assento deve ser injetada em Poliamida
com fibra de vidro e possuir alma metálica fabricada em duas chapas de aço de 2,65mm de espessura zincadas, o
que garante resistência a peça. O sistema de travamento de reclinação do encosto deve acontecer por meio da
pressão exercida por uma mola helicoidal em um conjunto de lâminas metálicas que travam umas às outras por
atrito. A alavanca de controle de reclinação do encosto também deve ser injetada em Poliamida com fibra de vidro.
Ao se acionar a alavanca para cima ou para baixo ela deve liberar o movimento do encosto que se dará pelo uso de
duas molas helicoidais, bastando ao usuário posicionar o encosto na posição desejada e liberar a alavanca para que o
mesmo trave naquela posição. A faixa de variação do reclinamento deve ser de aproximadamente 73° à 104°. O
mecanismo também deve proporcionar a regulagem de altura do encosto por meio de catraca automática com curso
mínimo de 70mm, que se libera ao chegar na altura máxima e desce permitindo que o usuário ajuste a altura de
melhor conforto. O mecanismo deve ser produzido em chapa de aço 110/1020 com 2.65mm de espessura, e se
fixará ao assento por quatro (04) parafusos ¼”x1.1/2” sextavados flangeados. Já o encosto deve ser fixado ao “L” do
mecanismo, fabricado em tubo oblongo 25x50mm com espessura de 1,5mm, por dois parafusos cabeça lentilha
Philips com anéis elásticos 1/4x1”. Para acabamento o mecanismo deve possur carenagem plástica texturizada
injetada em polipropileno. A Base deve ter acabamento superficial cromado ou preto com pernas em chapa de aço
1010/1020 de 2,65mm de espessura estampada. Com carenagem central texturizada injetada em polipropileno e
com rodízios de PU. O diâmetro aproximado da base deve ser de 680mm; Todas as peças em chapa metálica ou tubo
metálico, quando não cromadas ou zincadas, devem receber banhos de fosfatização e pintura em tinta epóxi Pó
Modelo: Secretária Premium Executiva

* 00.300.400/0001-12 MILAN MOVEIS
INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA

Sim

Sim

15

R$ 952,4400 R$ 14.286,6000 25/03/2020
17:29:18

Marca: MILAN
Fabricante: MILANFLEX
Modelo / Versão: MILÃO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA PARA LABORATORIO (CAA): (entrega em Caruaru/PE)
Encosto – Interno em polipropileno injetado estrutural de grande resistência mecânica, conformado anatomicamente.
Espuma em poliuretano flexível, isento de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de
alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 50kg/m3 e
moldada anatomicamente com saliência para apoio lombar e espessura media de 40mm. Capa de proteção e
acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de pvc. De
fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resistente a produtos químicos. Assento – Interno em
compensado multilaminas de madeira moldada anatomicamente quente e espessura de aproximadamente 10,5mm.
Espuma em poliuretano flexível, isento de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de
alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 50 a 55 kg/m3 e
moldada anatomicamente com espessura media de 40 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em
polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de pvc. De fácil limpeza, alta
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resistência mecânica contra impactos e resistentes a produtos químicos. Revestimento – Em tecido repe ou couro
ecológico. Mecanismo – Mecanismo com encoso articulado em chapa de aço estampada. Suporte para encosto
fabricado em chapa de aço estampada com alta resistência mecânica. Regulagem de altura do encosto pelo sistema
automático com curso de aproximadamente 60 mm. Capa do suporte para encosto injetado em polipropoleno
texturizado perfazendo o acabamento, dispensando sanfonado PVC. Mecanismo de assento fixo de aproximadamente
-3º e encosto com inclinação regulável de aproximadamente -8º a +25º, com bloqueio em qualquer posição e
contato permanente na posição livre. O travamento através do sistema “freio fricção” de laminas, com comando
através de alavanca de ponta excêntrica que permite a liberação e o bloqueio de forma simples e com mínimo
esforço através de simples toque. Sistema preciso de acoplamento a coluna central da cadeira através de cone
morse. Coluna de regulagem de altura por acionamento a gás com aproximadamente 125 mm de curso, fabricado
em tubo de aço. Bucha guia do pistão injetado em resina de engenharia, adequada para o perfeito funcionamento do
conjunto, evitando folgas e garantindo a durabilidade. Pistão a gás para regulagem de altura em conformidade com a
norma DIN 4550 classe 4, fixados ao tubo central através de porca rápida. Movimento de rotação da coluna sobre
rolamento de esferas tratadas termicamente com alta resistência ao desgaste e minimizando o atrito. Sistema
preciso de acoplamento ao mecanismo e a base através de cone morse, com facilidade na montagem e em eventuais
casos de manutenção. Capa de proteção e acabamento telescopia na coluna central, injetada em polipropileno
texturizado. Base – Giratória, com 05 pás em aço, com espessura de aproximadamente 1,9 mm, estampada e
dobrada, com perfil de proteção em polipropileno ou material de alta resistência. Acabamento – Solda Mig.
Tratamento anticorrosivo. Pintura em epóxi-pó. Medidas aproximadas – Encosto: 440mm de largura e 400 mm de
altura; assento: 460 mm de largura e 460 mm de profundidade. Revestimento e cor a definir no empenho. Garantia
mínima de 03 anos. Deve ser apresentado do fabricante o Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal
(Lei 6.938 de 31/08/1981 e INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA Nº 06 DE 15 DE MARÇO DE 2013(: Deve apresentar
certificado /ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 13962 realizado por laboratório
acreditado pelo INMETRO. Deve apresentar certificado /ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a
ABNT NBR 8094 realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Mínimo de 240h com grau de enferrujamento f0
e grau de empolamento d0/t0. Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica
conforme ABNT NBR 8095 realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Mínimo de 300h com grau de
enferrujamento f0. Deve apresentar certificado e/ou relatório e /ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT
NBR 9176 realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Índice de conforto mínimo de 2.0. Deve apresentar
certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 9177 realizada por laboratório
acreditado pelo INMETRO. Perda de espessura máxima de 10%. Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou
laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 9178 realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO.
Velocidade de queima de 0 mm/min. Deve apresentar certificado/parecer de comprovação de atendimento a Norma
Regulamentadora NR17 emitida por ergonomista.

Não existem lances para o item
Não existem lances de desempate ME/EPP para o item
Eventos do Item
Evento

Data

Observações

Proposta
desclassif.
pelo
pregoeiro

Desclassificação da proposta de R$ 950,0000. Em virtude de problemas técnicos, não foi possível a
31/03/2020
realização do evento de adiamento do presente pregão no SIDEC, informamos que serão respondidos os
09:12:26
pedidos de esclarecimento e impugnação e o pregão será republicado com novo número.

Proposta
desclassif.
pelo
pregoeiro

Desclassificação da proposta de R$ 952,0000. Em virtude de problemas técnicos, não foi possível a
31/03/2020
realização do evento de adiamento do presente pregão no SIDEC, informamos que serão respondidos os
09:12:34
pedidos de esclarecimento e impugnação e o pregão será republicado com novo número.

Cancelado

31/03/2020
Todas as propostas do item foram desclassificadas.
09:12:47

Proposta
desclassif.
pelo
pregoeiro

Desclassificação da proposta de R$ 952,4400. Em virtude de problemas técnicos, não foi possível a
31/03/2020
realização do evento de adiamento do presente pregão no SIDEC, informamos que serão respondidos os
09:12:47
pedidos de esclarecimento e impugnação e o pregão será republicado com novo número.
Não existem intenções de recurso para o item

Item: 6 - CADEIRA
Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF

Fornecedor

* 21.103.048/0001-03 J S FAGUNDES
EIRELI

Porte
Declaração
Quantidade Valor Unit.
ME/EPP ME/EPP/COOP
Sim

Sim

80

Valor Global

Data/Hora
Registro

R$ 950,0000 R$ 76.000,0000 18/03/2020
16:22:17

Marca: frisokar
Fabricante: frisokar
Modelo / Versão: job media
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira para laboratório, conforme descrição no Anexo I do Termo de
Referencia (Entrega em Vitória de Santo Antão/PE - CAV)

* 22.133.593/0001-05 MOSENA OFFICE &
SUPRIMENTOS LTDA

Sim

Sim

80

R$ 952,0000 R$ 76.160,0000 26/03/2020
22:07:31

Marca: Plaxmetal
Fabricante: Plaxmetal
Modelo / Versão: Linha Premium
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira para Laboratório: A Cadeira deve ser constituída de assento,
encosto, mecanismo, sem braços, coluna a gás e base com rodízio. O assento é formado por uma estrutura plástica
injetada em polipropileno com fibra de vidro com porcas garra ¼” fixadas nos pontos de montagem dos mecanismos
e apoios de braço. Com dimensões aproximadas de 480mm de largura, 460mm de profundidade e 100mm de
espessura com cantos arredondados e espuma injetada com densidade de 55 e 45 milímetros de espessura, com
formato ergonômico levemente adaptado ao corpo. O assento deve possuir uma carenagem plástica injetada em
polipropileno que é encaixada à estrutura, dispensando o uso de parafusos e grampos. A altura do assento até o
chão deve regulável de 420mm à 530mm aproximadamente. O encosto, da mesma forma que o assento, também
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deve possuir estrutura plástica injetada em polipropileno com fibra de vidro e com porcas garra ¼” fixadas nos
pontos de montagem dos mecanismos e lâminas. Suas dimensões aproximadas devem ser 455mm de largura,
410mm de altura e 80mm de espessura, com cantos arredondados e espuma injetada com densidade de 33 e 45mm
de espessura com formato ergonômico levemente adaptado ao corpo. Para acabamento o encosto deve receber uma
carenagem plástica injetada em polipropileno encaixada à estrutura, dispensando o uso de parafusos e grampos. O
mecanismo chamado deve ser um conjunto mecânico que possui duas alavancas para regulagem da altura do
assento e da inclinação do encosto. A alavanca de regulagem de altura do assento deve ser injetada em Poliamida
com fibra de vidro e possuir alma metálica fabricada em duas chapas de aço de 2,65mm de espessura zincadas, o
que garante resistência a peça. O sistema de travamento de reclinação do encosto deve acontecer por meio da
pressão exercida por uma mola helicoidal em um conjunto de lâminas metálicas que travam umas às outras por
atrito. A alavanca de controle de reclinação do encosto também deve ser injetada em Poliamida com fibra de vidro.
Ao se acionar a alavanca para cima ou para baixo ela deve liberar o movimento do encosto que se dará pelo uso de
duas molas helicoidais, bastando ao usuário posicionar o encosto na posição desejada e liberar a alavanca para que o
mesmo trave naquela posição. A faixa de variação do reclinamento deve ser de aproximadamente 73° à 104°. O
mecanismo também deve proporcionar a regulagem de altura do encosto por meio de catraca automática com curso
mínimo de 70mm, que se libera ao chegar na altura máxima e desce permitindo que o usuário ajuste a altura de
melhor conforto. O mecanismo deve ser produzido em chapa de aço 110/1020 com 2.65mm de espessura, e se
fixará ao assento por quatro (04) parafusos ¼”x1.1/2” sextavados flangeados. Já o encosto deve ser fixado ao “L” do
mecanismo, fabricado em tubo oblongo 25x50mm com espessura de 1,5mm, por dois parafusos cabeça lentilha
Philips com anéis elásticos 1/4x1”. Para acabamento o mecanismo deve possur carenagem plástica texturizada
injetada em polipropileno. A Base deve ter acabamento superficial cromado ou preto com pernas em chapa de aço
1010/1020 de 2,65mm de espessura estampada. Com carenagem central texturizada injetada em polipropileno e
com rodízios de PU. O diâmetro aproximado da base deve ser de 680mm; Todas as peças em chapa metálica ou tubo
metálico, quando não cromadas ou zincadas, devem receber banhos de fosfatização e pintura em tinta epóxi Pó
Modelo: Secretária Premium Executiva

* 00.300.400/0001-12 MILAN MOVEIS
INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA

Sim

Sim

80

R$ 952,4400 R$ 76.195,2000 25/03/2020
17:29:18

Marca: MILAN
Fabricante: MILANFLEX
Modelo / Versão: MILÃO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA PARA LABORATORIO (CAV): (entrega em Santo Antão/PE)
Encosto – Interno em polipropileno injetado estrutural de grande resistência mecânica, conformado anatomicamente.
Espuma em poliuretano flexível, isento de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de
alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 50kg/m3 e
moldada anatomicamente com saliência para apoio lombar e espessura media de 40mm. Capa de proteção e
acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de pvc. De
fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resistente a produtos químicos. Assento – Interno em
compensado multilaminas de madeira moldada anatomicamente quente e espessura de aproximadamente 10,5mm.
Espuma em poliuretano flexível, isento de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de
alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 50 a 55 kg/m3 e
moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em
polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de pvc. De fácil limpeza, alta
resistência mecânica contra impactos e resistentes a produtos químicos. Revestimento – Em tecido repe ou couro
ecológico. Mecanismo – Mecanismo com encoso articulado em chapa de aço estampada. Suporte para encosto
fabricado em chapa de aço estampada com alta resistência mecânica. Regulagem de altura do encosto pelo sistema
automático com curso de aproximadamente 60 mm. Capa do suporte para encosto injetado em polipropoleno
texturizado perfazendo o acabamento, dispensando sanfonado PVC. Mecanismo de assento fixo de aproximadamente
-3º e encosto com inclinação regulável de aproximadamente -8º a +25º, com bloqueio em qualquer posição e
contato permanente na posição livre. O travamento através do sistema “freio fricção” de laminas, com comando
através de alavanca de ponta excêntrica que permite a liberação e o bloqueio de forma simples e com mínimo
esforço através de simples toque. Sistema preciso de acoplamento a coluna central da cadeira através de cone
morse. Coluna de regulagem de altura por acionamento a gás com aproximadamente 125 mm de curso, fabricado
em tubo de aço. Bucha guia do pistão injetado em resina de engenharia, adequada para o perfeito funcionamento do
conjunto, evitando folgas e garantindo a durabilidade. Pistão a gás para regulagem de altura em conformidade com a
norma DIN 4550 classe 4, fixados ao tubo central através de porca rápida. Movimento de rotação da coluna sobre
rolamento de esferas tratadas termicamente com alta resistência ao desgaste e minimizando o atrito. Sistema
preciso de acoplamento ao mecanismo e a base através de cone morse, com facilidade na montagem e em eventuais
casos de manutenção. Capa de proteção e acabamento telescopia na coluna central, injetada em polipropileno
texturizado. Base – Giratória, com 05 pás em aço, com espessura de aproximadamente 1,9 mm, estampada e
dobrada, com perfil de proteção em polipropileno ou material de alta resistência. Acabamento – Solda Mig.
Tratamento anticorrosivo. Pintura em epóxi-pó. Medidas aproximadas – Encosto: 440mm de largura e 400 mm de
altura; assento: 460 mm de largura e 460 mm de profundidade. Revestimento e cor a definir no empenho. Garantia
mínima de 03 anos. Deve ser apresentado do fabricante o Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal
(Lei 6.938 de 31/08/1981 e INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA Nº 06 DE 15 DE MARÇO DE 2013): Deve apresentar
certificado /ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 13962 realizado por laboratório
acreditado pelo INMETRO. Deve apresentar certificado /ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a
ABNT NBR 8094 realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Mínimo de 240h com grau de enferrujamento f0
e grau de empolamento d0/t0. Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica
conforme ABNT NBR 8095 realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Mínimo de 300h com grau de
enferrujamento f0. Deve apresentar certificado e/ou relatório e /ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT
NBR 9176 realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Índice de conforto mínimo de 2.0. Deve apresentar
certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 9177 realizada por laboratório
acreditado pelo INMETRO. Perda de espessura máxima de 10%. Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou
laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 9178 realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO.
Velocidade de queima de 0 mm/min. Deve apresentar certificado/parecer de comprovação de atendimento a Norma
Regulamentadora NR17 emitida por ergonomista.

* 29.209.847/0001-62 BELCHAIR
COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI

Sim

Sim

80

R$ 952,4400 R$ 76.195,2000 26/03/2020
14:13:47

Marca: TOK
Fabricante: TOK PLAST METAL
Modelo / Versão: 93DG13
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA PARA LABORATÓRIO Encosto em polipropileno injetado
estrutural resistência a grande mecânica, conformado anatomicamente. Espuma em poliuretano flexivel, isento de
CFC. Alta resiliência alta resistência a propagação de alta tensão rasgo, alongamento e ruptura. Baixa fadiga
dinâmica deformação permanente com densidade de 50 kgim3 e baixa moldada anatomicamente com saliência para
apoio lombar e espessura média de 40 mm. Capa de proteção e acabamento injetada polipropileno texturizado
bordas arredondadas que d&#305;spensam o uso do perfil de pvc. De fàcil limpeza, alta resistência mecânica contra
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impactos e resistente produtos químicos. Assento Interno compensado multilâminas de madeira moldada
anatomicamente a quente e espessura de aproximadamente 105,5mm. Espuma em poliuretano flexivel, isento de
CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, Alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga
dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 50 kgim3 e moldada anatomicamente espessura média
de 40 mm. Capa de proteção e acabamento injetada polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam
o uso do perfil de pvc. De facil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos resistentes produtos químicos.
Revestimento Em tecido crepe ou couro ecológico. Mecanismo com encosto articulado em chapa de aço estampada.
Suporte para encosto fabricado em chapa de aço estampada com alta resistência mecânica. Regulagem de pelo
altura do sistema encosto automático curso de aproximadamente 60 mm. Capa do suporte para encosto injetado em
polipropileno texturizado perfazendo o acabamento. Dispensando sanfonado PVC. Mecanismo de assento fixo de -3º
e encosto com inclinação regulável de aproximadamente -8 a +25°, com bloqueio em qualquer posição e contato
permanente na posição livre. Travamento através do sistema freio de fricção" de låminas, com comando através de
alavanca excêntrica que permite a liberação e o bloqueio de forma simples e com minimo esforço através de simples
toque. S&#305;stema de preciso acoplamento a coluna central da cadeira através de cone morse. Coluna de
regulagem de altura por acionamento a gás com aproximadamente 125 mm de curso. Fabricado em tubo de aço.
Bucha guia do pistão em re&#351;ina de engenharia de alta resistência a desgaste, adequada para o funcionamento
conjunto evitando folgas e perfeito garantindo durabilidade. Pistão a gás para regulagem de altura em conformidade
com a norma DIN 4550 classe 4 fixados ao tubo central através de porca rápida. Movimento de rotação da coluna
sobre rolamento de esferas tratadas termicamente alta resistência ao desgaste e minimizando o atrito. Sistema
preciso acoplamento ao mecanismo e a base através de cone morse com facilidade na montagem e eventuais casos
manutenção. Capa acabamento telescópica coluna central injetada em polipropileno texturizado. Base Giratória, com
05 pás em aço, com espessura de aproximadamente estampada e dobrada, com de proteção na proteção em
polipropileno ou material de alta resistência: Acabamento Tratamento Pintura em epóxt-pó. Medidas Encosto: 440
mm de largura C 400 mm de altura; assento: 460 mm de largura e 460 mm profundidade. Revestimento e cor a
definir. VALIDADE DA PROPOSTA 90 DIAS- DE ACORDO COM EDITAL E ANEXOS

Não existem lances para o item
Não existem lances de desempate ME/EPP para o item
Eventos do Item
Evento

Data

Observações

Proposta
desclassif.
pelo
pregoeiro

Desclassificação da proposta de R$ 950,0000. Em virtude de problemas técnicos, não foi possível a
31/03/2020
realização do evento de adiamento do presente pregão no SIDEC, informamos que serão respondidos os
09:15:39
pedidos de esclarecimento e impugnação e o pregão será republicado com novo número.

Proposta
desclassif.
pelo
pregoeiro

Desclassificação da proposta de R$ 952,0000. Em virtude de problemas técnicos, não foi possível a
31/03/2020
realização do evento de adiamento do presente pregão no SIDEC, informamos que serão respondidos os
09:15:47
pedidos de esclarecimento e impugnação e o pregão será republicado com novo número.

Proposta
desclassif.
pelo
pregoeiro

Desclassificação da proposta de R$ 952,4400. Em virtude de problemas técnicos, não foi possível a
31/03/2020
realização do evento de adiamento do presente pregão no SIDEC, informamos que serão respondidos os
09:16:01
pedidos de esclarecimento e impugnação e o pregão será republicado com novo número.

Cancelado

31/03/2020
Todas as propostas do item foram desclassificadas.
09:16:11

Proposta
desclassif.
pelo
pregoeiro

Desclassificação da proposta de R$ 952,4400. Em virtude de problemas técnicos, não foi possível a
31/03/2020
realização do evento de adiamento do presente pregão no SIDEC, informamos que serão respondidos os
09:16:11
pedidos de esclarecimento e impugnação e o pregão será republicado com novo número.
Não existem intenções de recurso para o item

Item: 7 - CARTEIRA ESCOLAR
Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF

Fornecedor

* 01.597.132/0001-05 LUCINEIDE B.DOS
SANTOS MOVEIS

Porte
Declaração
Quantidade
ME/EPP ME/EPP/COOP
Sim

Sim

995

Valor Unit.
R$ 349,0000

Valor Global

Data/Hora
Registro

R$ 347.255,0000 25/03/2020
16:42:41

Marca: LBS MOVEIS
Fabricante: LUCINEIDE B DOS SANTOS MOVEIS - EPP
Modelo / Versão: UNI01
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira escolar universitária assento e encosto polipropileno.
Especificação conforme anexo 1 do edital.

* 70.114.780/0001-86 CARLOS ALBERTO
FERNANDES DE
QUEIROGA

Sim

Sim

995

R$ 349,0000

R$ 347.255,0000 26/03/2020
15:05:04

Marca: NASA
Fabricante: NASA
Modelo / Versão: NA200
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Carteira Escolar Universitária Assento e Encosto Polipropileno,
conforme especificações do Anexo I do Termo de Referência (Entrega em Recife/PE)

* 01.483.819/0001-10 DELLA ART
COMERCIO LTDA

Sim

Sim

995

R$ 349,0000

R$ 347.255,0000 26/03/2020
17:26:36

Marca: FK GRUPO SA
Fabricante: FK GRUPO SA
Modelo / Versão: FK GRUPO SA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: arteira Escolar Universitária Assento e Encosto Polipropileno, conforme
especificações do Anexo I do Termo de Referência (Entrega em Recife/PE)

* 22.133.593/0001-05 MOSENA OFFICE

https://www.comprasnet.gov.br/seguro/indexgov.asp

Sim

Sim

995

R$ 349,0000

R$ 347.255,0000 26/03/2020
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& SUPRIMENTOS
LTDA

22:07:31

Marca: FK Grupo
Fabricante: FK Grupo
Modelo / Versão: Iso Trapezóide
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Carteira Escolar Universitária Assento e Encosto Polipropileno: Cadeira
ISO universitária trapezoidal em polipropileno. Base trapézio em tubo de aço redondo 7/8"CH-1.20. Acabamento em
epóxi. Porta livros soldado na base com apoio para os pés reforçados. Prancheta frontal escamoteável em MDF
18mm Medidas (mm): 250L x 350P. Assento ao piso (mm): 460H. Peso: 08Kg. (branca) com fita de acabamento na
cor da prancheta. Assento e encosto em polipropileno anatômico rígido. Assento (mm): 460L x 400C. Encosto (cm):
455L x 310C. Modelo: Iso Universitária

* 00.300.400/0001-12 MILAN MOVEIS
INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA

Sim

Sim

995

R$ 349,0800

R$ 347.334,6000 25/03/2020
17:29:18

Marca: MILAN
Fabricante: MILANFLEX
Modelo / Versão: MILÃO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA ASSENTO E ENCOSTO
POLIPROPILENO: (entrega em Recife/ PE) Encosto Fundido em polipropileno com alta pressão aditivado, permitindo
suportar esforço mecânico de ate 420 kg por impulso na diagonal de ate 90º. Devera possuir respiradores quadrados
medindo 10x10 mm, na quantidade entre 06 (seis) e 08 (oito) por fileiras. Distancia entre os furos de 40mm.
Moldado em contorno vertebral com encaixes na estrutura, travamento com pino tampão no mesmo polipropileno
aditivado. Assento Fundido em polipropileno com alta pressão aditivado, permitindo suportar esforço mecânico de ate
580kg por impulso vertical de queda. Devera possuir respiradores quadrados medindo 10x10 mm, na quantidade
entre 06 (seis) e 08 (oito) por fileira, e possuindo 01 (uma) fileira de 40mm. Moldados com contornos ergonômicos
para conforto das pernas, evitando pressão na região poplítea. Fixado na estrutura através de presilhas já fundidas
no próprio assento, além da colocação, pela parte inferior, de pelo menos 04 (quatro) parafusos tipo AA cabeça
chata, permitindo grande resistência quanto a qualquer tipo de esforço não convencional. Prancheta Lateral para
apoio do antebraço, confeccionada em madeira (não aglomerado simples) de 18 mm de espessura, revestidos em
laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces e bordas retas com acabamento em perfil de
PVC semi-rigido com no mínimo 2 mm e no máximo 3 mm de espessura na mesma cor do revestimento, coladas
pelo processo holt-melt. Fixada a estrutura através de parafusos de aço com arruela de pressão e buchas metálicas
colocados pela parte inferior. Estrutura Estrutura única com braço fixo para colocação da prancheta, toda ela
montada através de solda MIG. Estrutura do encosto e da base em tubo oblongo 30x16 mm em chapa #16 (1,50
mm) de espessura, com base dos pés em formato trapezoidal. Possui 02 (duas) travas inferiores e 02 (duas) travas
superiores na transversal das laterais evitando assim abrir a estrutura por movimento rígido. A parte estrutural da
prancheta é feita com 02 (dois) pedestais soldados a vertical de 90º na lateral e 01 (um) frontal soldado a 65º na
diagonal, possuindo 01 (um) suporte para porta sacolas ou bolsas. Porta livros com recuo para as pernas, aramado
de ¼ liso perfilado maciço em número de 07, soldados individualmente com solda MIG, com anteparo na parte
posterior. Acabamento Todo material em aço soldado com solda eletrônica MIG, pré-tratamento de desengrazamento,
decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber a pintura. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo
de deposição eletrostática com polimerização em estufa. Medidas Encosto: largura 460 mm, altura 250 mm (no eixo
central da sua curvatura) e espessura de 5mm; Assento : largura 460 mm e 410 mm de profundidade e espessura
de 5 mm; prancheta: largura 360mm e 600 mm de profundidade: Cor a definir no empenho. Garantia mínima de 03
anos. Deve ser apresentado do fabricante o Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal (Lei 6.938 de
31/08/1981 e INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA Nº 06 DE 15 DE MARÇO DE 2013): Deve apresentar certificado /ou
relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 8094 realizado por laboratório acreditado pelo
INMETRO. Mínimo de 240h com grau de enferrujamento f0 e grau de empolamento d0/t0. Deve apresentar
certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme ABNT NBR 8095 realizado por laboratório
acreditado pelo INMETRO. Mínimo de 300h com grau de enferrujamento f0.

* 29.209.847/0001-62 BELCHAIR
COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI

Sim

Sim

995

R$ 349,0800

R$ 347.334,6000 26/03/2020
14:13:47

Marca: TOK
Fabricante: TOK PLAST METAL
Modelo / Versão: ISO/UNIV
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA UNIVERSITÁRIA Encosto fundido em polipropileno com alta
pressão. Aditivado, permitindo suportar esforço mecánico de até 420 kg por impulso na diagonal de possuir
quadrados Encosto Deverá respiradores 10x10 na quantidade entre 06 (seis) e 08 (oito) por fileira, e possuindo 04
(quatro) fileiras. Distância entre os furos de 40 mm. Moldado em contorno vertebral com encaixes estrutura.
Travamento com pino tampão polipropileno mesmo ou aditivado: Assento fundido em polipropileno com alta pressão.
Aditivado, permitindo suportar esforço mecânico de até 580 kg por impulso vertical de possuir Devera respiradores
quadrados medindo 10x10 na quantidade entre 06 (se s) e 08 mm, na (oito) por fileira, e possuindo 01 (uma) fileira.
Distância entre os furos de 40 mm. Moldados com contornos ergonômicos para conforto das pernas, evitando
pressão na região poplitea. Fixado na estrutura através de presilhas já fundidas no próprio assento além da
colocação, pela parte inferior. de pelo menos 04 (quatro) parafusos tipo AA cabeça chata, permitindo grande
resistência quanto a qualquer tipo de esforço não convencional: Prancheta Lateral para apoio do antebraço.
Confeccionada em madeira (não aglomerado simples) de 18 mm de revestidos laminado melaminico de baixa
espessura. Pressão texturizado em ambas as faces e bordas retas com acabamento em perfil de PVC semi rigido com
2 espessura na mesma cor do revestimento, coladas pelo processo holt-melt. Fixada a estrutura atrav&#279;s de
parafusos de aço com arruela de pressão e buchas metálicas colocados pela parte inferior: Estrutura unica com braço
fixo para colocação da prancheta, toda ela montada atrav&#279;s de solda MIG. Estrutura do encosto e da base em
tubo oblongo 30x16 mm em chapa # 16 (1.50 mm) de espessura. com base dos pés em formato trapezoidal. Possui
02 (duas) travas inferiores 02 (duas) travas superiores na transversal sep laterais evitando assim abrir a estrutura
por movimento rigido. A parte estrutural da prancheta é feita 02 (dois) pedestais soldados a vertical de 90° na
lateral e 01 (um) frontal soldado a 65° na diagonal. Possuindo 01 (um) suporte para porta sacolas ou bolsas. Porta
livros com recuo para as pernas aramado de liso perfilado maciço em número de 07, soldados individualmente com
solda MIG, com anteparo na parte posterior: Acabamento Todo material em parte posterior: Acabamento Todo
material em soldado eletrônica MIG, pré-tratamento desengraxamento decapagem e fosfatização preparando a
superficie para receber à pintura. Pintura epóxi pó aplicada pelo processo deposição eletrostática com polimerização
em estufa; Medidas Encosto: largura 460 mm, altura 250 mm (no eixo central da sua curvatura) e espessura de 5
mm; assento: largura 460 mm e 410 de profundidade espessura de 5 mm; prancheta: largura 360 mme 600 mm de
profundidade: Cor a definir no empenho. VALIDADE DA PROPOSTA 90 DIAS- DE ACORDO COM EDITAL E ANEXOS

* 05.587.629/0001-01 K V BEZERRA

Sim

Sim

995

R$ 349,0800

R$ 347.334,6000 26/03/2020
15:29:02

Marca: Moveis Jb
Fabricante: Moveis Jb Ind. Comercio

https://www.comprasnet.gov.br/seguro/indexgov.asp
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Modelo / Versão: CU1CLA18F1P
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA ASSENTO E ENCOSTO EM
POLIPROPILENO (entrega em Recife/PE) – encosto fundido em polipropileno com alta pressão aditivado permitindo
suportar esforço de até 420 kg por impulso na diagonal de até 90º. Devera possuir respiradores quadrados medindo
10 x 10 mm, na quantidade entre 06 (seis) e 08 (oito) por fileira e possuindo 04 (quatro) fileiras. Distância entre os
furos de 40 mm. Moldado em contorno vertebral com encaixes na estrutura. Travamento com pino tampão no
mesmo polipropileno aditivado. Assento fundido em polipropileno com alta pressão, aditivado, permitindo suportar
esforço mecânico de até 580 kg por impulso vertical de queda. Deverá possuir respiradores quadrados de 10 x 10
mm, na quantidade entre 06 (seis) e 08 (oito) por fileira e possuindo 01 (uma) fileira. Distância entre os furos de 40
mm. Moldados com contornos ergonômicos para conforto das pernas evitando pressão na região poplítea. Fixado na
estrutura através de presilhas já fundidas no próprio assento, além da colocação, pela parte inferior, de pelo menos
04 (quatro) parafusos tipo AA cabeça chata, permitindo grande resistência quanto a qualquer tipo de esforço não
convencional. Prancheta lateral para apoio do antebraço, confeccionada em madeira (não aglomerado simples) de 18
mm de espessura, revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces e bordas
retas com acabamento em perfil de PVC semi-rígido com no mínimo 2 mm e no máximo 3 mm de espessura na
mesma cor do revestimento, coladas pelo processo holt melt. Fixada a estrutura através de parafusos de aço com
arruela de pressão e bucha metálicos colocados pela parte inferior. Estrutura – estrutura única com braço fixo para
colocação da prancheta, toda ela mantada através de solda MIG. Estrutura do encosto e da base em tubo oblongo 30
x 16 em chapa #16 (1,5 mm) de espessura, com base dos pés em formato trapezoidal. Possui 02 (duas) travas
inferiores e 02 (duas) travas superiores na transversal das laterais evitando assim abrir a estrutura por movimento
rígido. A parte estrutural da prancheta é feita com 02 (dois) pedestais soldados a vertical de 90º na lateral e 01 (um)
frontal soldado a 65º na diagonal, possuindo 01(um) suporte para porta sacolas ou bolsas. Porta livros com recuo
para as pernas, aramado de ¼ liso perfilado maciço em número de 07, soldado individualmente com solda MIG,
anteparo na parte posterior. Acabamento todo material em aço soldado com solda eletrônica MIG, pré-tratamento de
desemgraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber à pintura. Pintura epóxi-pó
aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa Medidas – encosto: largura de 460
mm, altura 250 mm, (no eixo central da sua curvatura) e espessura de 5 mm; Assento: largura 460 mm e 410 mm
de profundidade e espessura de 5 mm; prancheta: largura 360 mm e 600 mm de profundidade. Cor a definir no
empenho. Garantia de 03 (três) anos. Deve ser apresentado, do fabricante, o CERTIFICADO DE REGULARIDADE NA
CADASTRO TÉCNICO FEDERAL (lei nº 6.938, de 31/08/1981 e INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA nº 06, de 15 de
março de 2013). Deve apresentar certificado e/ou relatório e /ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT
NBR8094 realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Mínimo de 240 horas com grau de enferrujamento f0 e
grau de empolamento de d0/t0: deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica
conforme a ABNT NBR 8095 realizado por laboratório acredito pelo INMETRO. Mínimo de 300 h com grau de
enferrujamento de f0. Validade da proposta: 90 dias.

* 93.448.959/0001-75 TECNOLINEA
INJETADOS
PLASTICOS LTDA

Não

Não

995

R$ 349,0800

R$ 347.334,6000 26/03/2020
16:24:06

Marca: TOK
Fabricante: TOK PLASTI METAL LTDA
Modelo / Versão: ISO/UNIV
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA UNIVERSITÁRIA Encosto fundido em polipropileno com alta
pressão. Aditivado, permitindo suportar esforço mecánico de até 420 kg por impulso na diagonal de possuir
quadrados Encosto Deverá respiradores 10x10 na quantidade entre 06 (seis) e 08 (oito) por fileira, e possuindo 04
(quatro) fileiras. Distância entre os furos de 40 mm. Moldado em contorno vertebral com encaixes estrutura.
Travamento com pino tampão polipropileno mesmo ou aditivado: Assento fundido em polipropileno com alta pressão.
Aditivado, permitindo suportar esforço mecânico de até 580 kg por impulso vertical de possuir Devera respiradores
quadrados medindo 10x10 na quantidade entre 06 (se s) e 08 mm, na (oito) por fileira, e possuindo 01 (uma) fileira.
Distância entre os furos de 40 mm. Moldados com contornos ergonômicos para conforto das pernas, evitando
pressão na região poplitea. Fixado na estrutura através de presilhas já fundidas no próprio assento além da
colocação, pela parte inferior. de pelo menos 04 (quatro) parafusos tipo AA cabeça chata, permitindo grande
resistência quanto a qualquer tipo de esforço não convencional: Prancheta Lateral para apoio do antebraço.
Confeccionada em madeira (não aglomerado simples) de 18 mm de revestidos laminado melaminico de baixa
espessura. Pressão texturizado em ambas as faces e bordas retas com acabamento em perfil de PVC semi rigido com
2 espessura na mesma cor do revestimento, coladas pelo processo holt-melt. Fixada a estrutura atrav&#279;s de
parafusos de aço com arruela de pressão e buchas metálicas colocados pela parte inferior: Estrutura unica com braço
fixo para colocação da prancheta, toda ela montada atrav&#279;s de solda MIG. Estrutura do encosto e da base em
tubo oblongo 30x16 mm em chapa # 16 (1.50 mm) de espessura. com base dos pés em formato trapezoidal. Possui
02 (duas) travas inferiores 02 (duas) travas superiores na transversal sep laterais evitando assim abrir a estrutura
por movimento rigido. A parte estrutural da prancheta é feita 02 (dois) pedestais soldados a vertical de 90° na
lateral e 01 (um) frontal soldado a 65° na diagonal. Possuindo 01 (um) suporte para porta sacolas ou bolsas. Porta
livros com recuo para as pernas aramado de liso perfilado maciço em número de 07, soldados individualmente com
solda MIG, com anteparo na parte posterior: Acabamento Todo material em parte posterior: Acabamento Todo
material em soldado eletrônica MIG, pré-tratamento desengraxamento decapagem e fosfatização preparando a
superficie para receber à pintura. Pintura epóxi pó aplicada pelo processo deposição eletrostática com polimerização
em estufa; Medidas Encosto: largura 460 mm, altura 250 mm (no eixo central da sua curvatura) e espessura de 5
mm; assento: largura 460 mm e 410 de profundidade espessura de 5 mm; prancheta: largura 360 mme 600 mm de
profundidade: Cor a definir no empenho. VALIDADE DA PROPOSTA: 90 DIAS / PRODUTO DE ACORDO COM O EDITAL
E SEUS ANEXOS.

* 07.875.146/0001-20 SERRA MOBILE
INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA

Não

Não

995

R$ 349,0800

R$ 347.334,6000 26/03/2020
17:37:58

Marca: TOK
Fabricante: TOKPLAST
Modelo / Versão: ISO/UNIV
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA UNIVERSITÁRIA MARCA TOK FABRICANTE TOK PLASTI
METAL LTDA PROCEDÊNCIA NACIONAL Encosto fundido em polipropileno com alta pressão. Aditivado, permitindo
suportar esforço mecánico de até 420 kg por impulso na diagonal de possuir quadrados Encosto Deverá respiradores
10x10 na quantidade entre 06 (seis) e 08 (oito) por fileira, e possuindo 04 (quatro) fileiras. Distância entre os furos
de 40 mm. Moldado em contorno vertebral com encaixes estrutura. Travamento com pino tampão polipropileno
mesmo ou aditivado: Assento fundido em polipropileno com alta pressão. Aditivado, permitindo suportar esforço
mecânico de até 580 kg por impulso vertical de possuir Devera respiradores quadrados medindo 10x10 na
quantidade entre 06 (se s) e 08 mm, na (oito) por fileira, e possuindo 01 (uma) fileira. Distância entre os furos de 40
mm. Moldados com contornos ergonômicos para conforto das pernas, evitando pressão na região poplitea. Fixado na
estrutura através de presilhas já fundidas no próprio assento além da colocação, pela parte inferior. de pelo menos
04 (quatro) parafusos tipo AA cabeça chata, permitindo grande resistência quanto a qualquer tipo de esforço não
convencional: Prancheta Lateral para apoio do antebraço. Confeccionada em madeira (não aglomerado simples) de
18 mm de revestidos laminado melaminico de baixa espessura. Pressão texturizado em ambas as faces e bordas
retas com acabamento em perfil de PVC semi rigido com 2 espessura na mesma cor do revestimento, coladas pelo
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processo holt-melt. Fixada a estrutura atrav&#279;s de parafusos de aço com arruela de pressão e buchas metálicas
colocados pela parte inferior: Estrutura unica com braço fixo para colocação da prancheta, toda ela montada
atrav&#279;s de solda MIG. Estrutura do encosto e da base em tubo oblongo 30x16 mm em chapa # 16 (1.50 mm)
de espessura. com base dos pés em formato trapezoidal. Possui 02 (duas) travas inferiores 02 (duas) travas
superiores na transversal sep laterais evitando assim abrir a estrutura por movimento rigido. A parte estrutural da
prancheta é feita 02 (dois) pedestais soldados a vertical de 90° na lateral e 01 (um) frontal soldado a 65° na
diagonal. Possuindo 01 (um) suporte para porta sacolas ou bolsas. Porta livros com recuo para as pernas aramado de
liso perfilado maciço em número de 07, soldados individualmente com solda MIG, com anteparo na parte posterior:
Acabamento Todo material em parte posterior: Acabamento Todo material em soldado eletrônica MIG, prétratamento desengraxamento decapagem e fosfatização preparando a superficie para receber à pintura. Pintura
epóxi pó aplicada pelo processo deposição eletrostática com polimerização em estufa; Medidas Encosto: largura 460
mm, altura 250 mm (no eixo central da sua curvatura) e espessura de 5 mm; assento: largura 460 mm e 410 de
profundidade espessura de 5 mm; prancheta: largura 360 mme 600 mm de profundidade: Cor a definir no
empenho.VALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS CORRIDOS. FABRICADO NO BRASIL.

* 11.295.284/0001-07 INDUSTRIA E
COMERCIO
MOVEIS KUTZ
EIRELI

Não

Não

995

R$ 349,0800

R$ 347.334,6000 26/03/2020
18:15:18

Marca: KUTZ
Fabricante: IND. E COM. MÓVEIS KUTZ LTDA
Modelo / Versão: CARTEIRA ESCOLAR
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA ASSENTO E ENCOSTO
POLIPROPILENO (entrega em Recife/PE) Encosto Fundido em polipropileno com alta pressão, aditivado, permitindo
suportar esforço mecânico de até 420 kg por impulso na diagonal de até 90°. Deverá possuir respiradores quadrados
medindo 10x10 mm, na quantidade entre 06 (seis) e 08 (oito) por fileira e possuindo 04 (quatro) fileiras. Distância
entre os furos de 40 mm. Moldado em contorno vertebral com encaixes na estrutura, travamento com pino tampão
no mesmo polipropileno aditivado; Assento Fundido em polipropileno com alta pressão, aditivado, permitindo
suportar esforço mecânico de até 580 kg por impulso vertical de queda. Deverá possuir respiradores quadrados
medindo 10x10 mm, na quantidade entre 06 (seis) e 08 (oito) por fileira e possuindo 01 (uma) fileira. Distância
entre os furos de 40 mm. Moldados com contornos ergonômicos para conforto das pernas, evitando pressão na
região poplítea. Fixado na estrutura através de presilhas já fundidas no próprio assento, além da colocação, pela
parte inferior, de pelo menos 04 (quatro) parafusos tipo AA cabeça chata, permitindo grande resistência quanto a
qualquer tipo de esforço não convencional; Demais especificações conforme proposta em anexo. Declaramos que nos
valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários,
comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. Declaramos que os
preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do
licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro
pretexto. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua
apresentação.

* 02.604.236/0001-62 LAYOUT MOVEIS
PARA
ESCRITORIO LTDA

Não

Não

995

R$ 349,0800

R$ 347.334,6000 26/03/2020
23:10:29

Marca: LAYOUT
Fabricante: LAYOUT
Modelo / Versão: LON.3020
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Carteira Escolar Universitária Assento e Encosto Polipropileno,
conforme especificações do Anexo I do Termo de Referência (Entrega em Recife/PE) Validade da proposta: 90
(noventa) dias Prazo de entrega: 15 (QUINZE) DIAS dias após a solicitação. Local de entrega: conforme locais
descritos no edital. Garantia: 3 (TRÊS) ANOS Frete: CIF. Procedência Nacional

* 21.306.287/0001-52 TECNO2000
INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA

Não

Não

995

R$ 1.000,0000 R$ 995.000,0000 26/03/2020
18:31:48

Marca: TECNO2000
Fabricante: TECNO2000
Modelo / Versão: MEIRELES
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARTEIRA ESCOLAR 1 UNIVERSTIÁRIA ASSEN TO E EN COSTO
POLIPROPILEN O (e n_t_regª em Recife/PE) Encosto Fundido em poliprop1leno com alia pressão ad1li vado.
permilindo suportar esforço mecánioc de até 420 kg por impulso na tJ1agonal de alé 90°. Deverá possuir
respiradores quadrados medindo 10x10 111111. na quanlidade enlre 06 (seis) e 08 \Oito) por fileira. e possuindo04
(quarto) fileiras. O1sta11c1a entre os furos de 40 mrn. .loldado em contorno vertebral com encaixes na estrutura. ,
travamento com pino tampão no mesmo pohpropilcno , ad tivado: , Assento Fundido cm 1 polipropileno comalta
pressão. 1 ad tivado. perm1t1nd o suportar · esforço mecànico de até 580 kg por impulso vertical de ql1eda. Devera
possuir respiradores quadrados medindo 10x10 mm. na quantidade entre 06 tseis) e 08 \oito) por fileira. e
possuindo O t (uma) fileira. Distancia entre os furosde 40 mm. Moldados com co1tornos ergonõ1111cos para
co1forto das pernas. evitando pressão na região poplitea. F1xado na estrutura através de presilhas Jà fundidas no
proprio assento. além da colocação. pela parte inferior. de pelo menos 04 (quatro) parafusos tipo AA cabeça chata.
pe: mitindo grande resistência quanto a qualquer tipo de 1 esforçonão convencional: 1 Prancheta Laleral para apoio
do antebraço. confeccionada 1 em madeira (não aglomerado i s1mples1 de 18 mm de espessura. revestidos em i
laminado melamin,co de 1Ja1xa 1 p ressão texturizado ern ambas 1 as faces e bordas retas com acaba111en10 ern
perfil de PVC 1 serni-rig1do com 110 111in irno 2 1 m111 e no máximo 3 rnm de \ espessura na niesma cor elo 1
revestiment.o coladas pelo processo holt-melt. Fixada a estrutura através de parafusos ele aço com arruela de
pressão e buchas melálicas colocados pela parte inferior: Estrutura Estrutura única corn braço fixo para colocação da
pranchtea. toda ela montada através de solda MIG. Estrutura do encosto e da base em tubo oblongo 30xí 6 mm em
chapa #16 (1.50 mm) de espessura, com base dos pés em formato trapezoidal. Possui 02 (duasj travas inferiores e
02 (duas) travas supeirores transversal das evitando assim abrir a estrutura por movimento rígido. A parte estrutural
da prancheta é ,fe ta com 02 (dois) pedestais soldados a vertical de 90° na lateral e 01 (um) fron!al soldado a 65°
na diagonal. possuindo 01 (um) suporte para porta sacolas ou bosl as. Porta livros com recuo para as pernas.
aramado de ¼ liso perfilado maciço em número de 07. soldados individualmente com solda MIG. com anteparo na 1
parte posleriro: Acabamento Todo material em 1 aço soldado com solda 1 eletrônica MIG. pré-tratamento de
desengraxamento. decapagem e fosfatização. preparando a superfície para ..eletrosáttica com polimerização em
estufa: Medidas Encosto:largura 460 mrn. altura 250 mm (no eixo í central da sua curvatura) e espessura de 5 mm:
assent:olargura 460 mm e 410 mm de profundidade e espessura de 5 mm: pranche:ta largura 360 mm e 600 mm
de profundidaed: Cor a definir no empenho. ESTAMOS DE ACORDO COM O EDITA E SEUS ANEXOS PRAZO DE
VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação PRAZO DE GARANTIA: 5 (cinco)
anos DECLARAMOS para os devidos fins. QUE CONSDERAMOS NA FORMULAÇÃO DO CUSTOS DA PROPOSTA DE
PREÇOS: 1) o valor do produto; 2) os tributos (impostos, taxas, contribuições); 3) fretes; 4) seguros; 5) encargos
socais e trabalhistas incidentes; 6) outros que incidam ou venham a incidir sobre o preço oferta
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Não existem lances para o item
Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento

Data

Observações

Proposta
desclassif.
pelo
pregoeiro

Desclassificação da proposta de R$ 349,0000. Em virtude de problemas técnicos, não foi possível a
31/03/2020
realização do evento de adiamento do presente pregão no SIDEC, informamos que serão respondidos os
09:16:23
pedidos de esclarecimento e impugnação e o pregão será republicado com novo número.

Proposta
desclassif.
pelo
pregoeiro

Desclassificação da proposta de R$ 349,0000. Em virtude de problemas técnicos, não foi possível a
31/03/2020
realização do evento de adiamento do presente pregão no SIDEC, informamos que serão respondidos os
09:16:34
pedidos de esclarecimento e impugnação e o pregão será republicado com novo número.

Proposta
desclassif.
pelo
pregoeiro

Desclassificação da proposta de R$ 349,0000. Em virtude de problemas técnicos, não foi possível a
31/03/2020
realização do evento de adiamento do presente pregão no SIDEC, informamos que serão respondidos os
09:16:42
pedidos de esclarecimento e impugnação e o pregão será republicado com novo número.

Proposta
desclassif.
pelo
pregoeiro

Desclassificação da proposta de R$ 349,0000. Em virtude de problemas técnicos, não foi possível a
31/03/2020
realização do evento de adiamento do presente pregão no SIDEC, informamos que serão respondidos os
09:17:13
pedidos de esclarecimento e impugnação e o pregão será republicado com novo número.

Proposta
desclassif.
pelo
pregoeiro

Desclassificação da proposta de R$ 349,0800. Em virtude de problemas técnicos, não foi possível a
31/03/2020
realização do evento de adiamento do presente pregão no SIDEC, informamos que serão respondidos os
09:17:23
pedidos de esclarecimento e impugnação e o pregão será republicado com novo número.

Proposta
desclassif.
pelo
pregoeiro

Desclassificação da proposta de R$ 349,0800. Em virtude de problemas técnicos, não foi possível a
31/03/2020
realização do evento de adiamento do presente pregão no SIDEC, informamos que serão respondidos os
09:17:32
pedidos de esclarecimento e impugnação e o pregão será republicado com novo número.

Proposta
desclassif.
pelo
pregoeiro

Desclassificação da proposta de R$ 349,0800. Em virtude de problemas técnicos, não foi possível a
31/03/2020
realização do evento de adiamento do presente pregão no SIDEC, informamos que serão respondidos os
09:17:41
pedidos de esclarecimento e impugnação e o pregão será republicado com novo número.

Proposta
desclassif.
pelo
pregoeiro

Desclassificação da proposta de R$ 349,0800. Em virtude de problemas técnicos, não foi possível a
31/03/2020
realização do evento de adiamento do presente pregão no SIDEC, informamos que serão respondidos os
09:17:48
pedidos de esclarecimento e impugnação e o pregão será republicado com novo número.

Proposta
desclassif.
pelo
pregoeiro

Desclassificação da proposta de R$ 349,0800. Em virtude de problemas técnicos, não foi possível a
31/03/2020
realização do evento de adiamento do presente pregão no SIDEC, informamos que serão respondidos os
09:17:56
pedidos de esclarecimento e impugnação e o pregão será republicado com novo número.

Proposta
desclassif.
pelo
pregoeiro

Desclassificação da proposta de R$ 349,0800. Em virtude de problemas técnicos, não foi possível a
31/03/2020
realização do evento de adiamento do presente pregão no SIDEC, informamos que serão respondidos os
09:18:04
pedidos de esclarecimento e impugnação e o pregão será republicado com novo número.

Proposta
desclassif.
pelo
pregoeiro

Desclassificação da proposta de R$ 349,0800. Em virtude de problemas técnicos, não foi possível a
31/03/2020
realização do evento de adiamento do presente pregão no SIDEC, informamos que serão respondidos os
09:18:13
pedidos de esclarecimento e impugnação e o pregão será republicado com novo número.

Cancelado

31/03/2020
Todas as propostas do item foram desclassificadas.
09:18:22

Proposta
desclassif.
pelo
pregoeiro

Desclassificação da proposta de R$ 1.000,0000. Em virtude de problemas técnicos, não foi possível a
31/03/2020
realização do evento de adiamento do presente pregão no SIDEC, informamos que serão respondidos os
09:18:22
pedidos de esclarecimento e impugnação e o pregão será republicado com novo número.
Não existem intenções de recurso para o item

Item: 8 - CARTEIRA ESCOLAR
Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF

Fornecedor

* 01.597.132/0001-05 LUCINEIDE B.DOS
SANTOS MOVEIS

Porte
Declaração
Quantidade Valor Unit.
ME/EPP ME/EPP/COOP
Sim

Sim

110

Valor Global

Data/Hora
Registro

R$ 349,0000 R$ 38.390,0000 25/03/2020
16:42:41

Marca: LBS MOVEIS
Fabricante: LUCINEIDE B DOS SANTOS MOVEIS - EPP
Modelo / Versão: UNI01
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Idem Ao Item 07 – Cota Reservada Para Me/Epp Em 10% Cadeira
escolar universitária assento e encosto polipropileno. Especificação conforme anexo 1 do edital.

* 70.114.780/0001-86 CARLOS ALBERTO
FERNANDES DE
QUEIROGA

Sim

Sim

110

R$ 349,0000 R$ 38.390,0000 26/03/2020
15:05:04

Marca: NASA
Fabricante: NASA
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Modelo / Versão: NA200
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSTIÁRIA POLIPROPILENO conforme
especificações do Anexo I do Termo de Referência. (Idem ao item 7 - cota reservada para ME E EPP em 10 %) .
(Entrega em Recife/PE)

* 01.483.819/0001-10 DELLA ART
COMERCIO LTDA

Sim

Sim

110

R$ 349,0000 R$ 38.390,0000 26/03/2020
17:26:36

Marca: FK GRUPO SA
Fabricante: FK GRUPO SA
Modelo / Versão: FK GRUPO SA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSTIÁRIA POLIPROPILENO conforme
especificações do Anexo I do Termo de Referência. (Idem ao item 7 - cota reservada para ME E EPP em 10 %) .
(Entrega em Recife/PE)

* 22.133.593/0001-05 MOSENA OFFICE &
SUPRIMENTOS LTDA

Sim

Sim

110

R$ 349,0000 R$ 38.390,0000 26/03/2020
22:07:31

Marca: FK Grupo
Fabricante: FK Grupo
Modelo / Versão: Iso Trapezóide
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Carteira Escolar Universitária Assento e Encosto Polipropileno: Cadeira
ISO universitária trapezoidal em polipropileno. Base trapézio em tubo de aço redondo 7/8"CH-1.20. Acabamento em
epóxi. Porta livros soldado na base com apoio para os pés reforçados. Prancheta frontal escamoteável em MDF
18mm Medidas (mm): 250L x 350P. Assento ao piso (mm): 460H. Peso: 08Kg. (branca) com fita de acabamento na
cor da prancheta. Assento e encosto em polipropileno anatômico rígido. Assento (mm): 460L x 400C. Encosto (cm):
455L x 310C. Modelo: Iso Universitária

* 00.300.400/0001-12 MILAN MOVEIS
INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA

Sim

Sim

110

R$ 349,0800 R$ 38.398,8000 25/03/2020
17:29:18

Marca: MILAN
Fabricante: MILANFLEX
Modelo / Versão: MILÃO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA ASSENTO E ENCOSTO
POLIPROPILENO: (entrega em Recife/ PE) Encosto Fundido em polipropileno com alta pressão aditivado, permitindo
suportar esforço mecânico de ate 420 kg por impulso na diagonal de ate 90º. Devera possuir respiradores quadrados
medindo 10x10 mm, na quantidade entre 06 (seis) e 08 (oito) por fileiras. Distancia entre os furos de 40mm.
Moldado em contorno vertebral com encaixes na estrutura, travamento com pino tampão no mesmo polipropileno
aditivado. Assento Fundido em polipropileno com alta pressão aditivado, permitindo suportar esforço mecânico de ate
580kg por impulso vertical de queda. Devera possuir respiradores quadrados medindo 10x10 mm, na quantidade
entre 06 (seis) e 08 (oito) por fileira, e possuindo 01 (uma) fileira de 40mm. Moldados com contornos ergonômicos
para conforto das pernas, evitando pressão na região poplítea. Fixado na estrutura através de presilhas já fundidas
no próprio assento, além da colocação, pela parte inferior, de pelo menos 04 (quatro) parafusos tipo AA cabeça
chata, permitindo grande resistência quanto a qualquer tipo de esforço não convencional. Prancheta Lateral para
apoio do antebraço, confeccionada em madeira (não aglomerado simples) de 18 mm de espessura, revestidos em
laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces e bordas retas com acabamento em perfil de
PVC semi-rigido com no mínimo 2 mm e no máximo 3 mm de espessura na mesma cor do revestimento, coladas
pelo processo holt-melt. Fixada a estrutura através de parafusos de aço com arruela de pressão e buchas metálicas
colocados pela parte inferior. Estrutura Estrutura única com braço fixo para colocação da prancheta, toda ela
montada através de solda MIG. Estrutura do encosto e da base em tubo oblongo 30x16 mm em chapa #16 (1,50
mm) de espessura, com base dos pés em formato trapezoidal. Possui 02 (duas) travas inferiores e 02 (duas) travas
superiores na transversal das laterais evitando assim abrir a estrutura por movimento rígido. A parte estrutural da
prancheta é feita com 02 (dois) pedestais soldados a vertical de 90º na lateral e 01 (um) frontal soldado a 65º na
diagonal, possuindo 01 (um) suporte para porta sacolas ou bolsas. Porta livros com recuo para as pernas, aramado
de ¼ liso perfilado maciço em número de 07, soldados individualmente com solda MIG, com anteparo na parte
posterior. Acabamento Todo material em aço soldado com solda eletrônica MIG, pré-tratamento de desengrazamento,
decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber a pintura. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo
de deposição eletrostática com polimerização em estufa. Medidas Encosto: largura 460 mm, altura 250 mm (no eixo
central da sua curvatura) e espessura de 5mm; Assento : largura 460 mm e 410 mm de profundidade e espessura
de 5 mm; prancheta: largura 360mm e 600 mm de profundidade: Cor a definir no empenho. Garantia mínima de 03
anos. Deve ser apresentado do fabricante o Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal (Lei 6.938 de
31/08/1981 e INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA Nº 06 DE 15 DE MARÇO DE 2013): Deve apresentar certificado /ou
relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 8094 realizado por laboratório acreditado pelo
INMETRO. Mínimo de 240h com grau de enferrujamento f0 e grau de empolamento d0/t0. Deve apresentar
certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme ABNT NBR 8095 realizado por laboratório
acreditado pelo INMETRO. Mínimo de 300h com grau de enferrujamento f0.

* 29.209.847/0001-62 BELCHAIR
COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI

Sim

Sim

110

R$ 349,0800 R$ 38.398,8000 26/03/2020
14:13:47

Marca: TOK
Fabricante: TOK PLAST METAL
Modelo / Versão: ISO/UNIV
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA UNIVERSITÁRIA Encosto fundido em polipropileno com alta
pressão. Aditivado, permitindo suportar esforço mecánico de até 420 kg por impulso na diagonal de possuir
quadrados Encosto Deverá respiradores 10x10 na quantidade entre 06 (seis) e 08 (oito) por fileira, e possuindo 04
(quatro) fileiras. Distância entre os furos de 40 mm. Moldado em contorno vertebral com encaixes estrutura.
Travamento com pino tampão polipropileno mesmo ou aditivado: Assento fundido em polipropileno com alta pressão.
Aditivado, permitindo suportar esforço mecânico de até 580 kg por impulso vertical de possuir Devera respiradores
quadrados medindo 10x10 na quantidade entre 06 (se s) e 08 mm, na (oito) por fileira, e possuindo 01 (uma) fileira.
Distância entre os furos de 40 mm. Moldados com contornos ergonômicos para conforto das pernas, evitando
pressão na região poplitea. Fixado na estrutura através de presilhas já fundidas no próprio assento além da
colocação, pela parte inferior. de pelo menos 04 (quatro) parafusos tipo AA cabeça chata, permitindo grande
resistência quanto a qualquer tipo de esforço não convencional: Prancheta Lateral para apoio do antebraço.
Confeccionada em madeira (não aglomerado simples) de 18 mm de revestidos laminado melaminico de baixa
espessura. Pressão texturizado em ambas as faces e bordas retas com acabamento em perfil de PVC semi rigido com
2 espessura na mesma cor do revestimento, coladas pelo processo holt-melt. Fixada a estrutura atrav&#279;s de
parafusos de aço com arruela de pressão e buchas metálicas colocados pela parte inferior: Estrutura unica com braço
fixo para colocação da prancheta, toda ela montada atrav&#279;s de solda MIG. Estrutura do encosto e da base em
tubo oblongo 30x16 mm em chapa # 16 (1.50 mm) de espessura. com base dos pés em formato trapezoidal. Possui
02 (duas) travas inferiores 02 (duas) travas superiores na transversal sep laterais evitando assim abrir a estrutura
por movimento rigido. A parte estrutural da prancheta é feita 02 (dois) pedestais soldados a vertical de 90° na
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lateral e 01 (um) frontal soldado a 65° na diagonal. Possuindo 01 (um) suporte para porta sacolas ou bolsas. Porta
livros com recuo para as pernas aramado de liso perfilado maciço em número de 07, soldados individualmente com
solda MIG, com anteparo na parte posterior: Acabamento Todo material em parte posterior: Acabamento Todo
material em soldado eletrônica MIG, pré-tratamento desengraxamento decapagem e fosfatização preparando a
superficie para receber à pintura. Pintura epóxi pó aplicada pelo processo deposição eletrostática com polimerização
em estufa; Medidas Encosto: largura 460 mm, altura 250 mm (no eixo central da sua curvatura) e espessura de 5
mm; assento: largura 460 mm e 410 de profundidade espessura de 5 mm; prancheta: largura 360 mme 600 mm de
profundidade: Cor a definir no empenho. VALIDADE DA PROPOSTA 90 DIAS- DE ACORDO COM EDITAL E ANEXOS

* 05.587.629/0001-01 K V BEZERRA

Sim

Sim

110

R$ 349,0800 R$ 38.398,8000 26/03/2020
15:29:02

Marca: Moveis Jb
Fabricante: Moveis Jb Ind. Comercio
Modelo / Versão: CU1CLA18F1P
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: IDEM AO ITEM 07 – COTA RESERVADA PARA ME/EPP EM 10%.
CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO (entrega em Recife/PE) – encosto
fundido em polipropileno com alta pressão aditivado permitindo suportar esforço de até 420 kg por impulso na
diagonal de até 90º. Devera possuir respiradores quadrados medindo 10 x 10 mm, na quantidade entre 06 (seis) e
08 (oito) por fileira e possuindo 04 (quatro) fileiras. Distância entre os furos de 40 mm. Moldado em contorno
vertebral com encaixes na estrutura. Travamento com pino tampão no mesmo polipropileno aditivado. Assento
fundido em polipropileno com alta pressão, aditivado, permitindo suportar esforço mecânico de até 580 kg por
impulso vertical de queda. Deverá possuir respiradores quadrados de 10 x 10 mm, na quantidade entre 06 (seis) e
08 (oito) por fileira e possuindo 01 (uma) fileira. Distância entre os furos de 40 mm. Moldados com contornos
ergonômicos para conforto das pernas evitando pressão na região poplítea. Fixado na estrutura através de presilhas
já fundidas no próprio assento, além da colocação, pela parte inferior, de pelo menos 04 (quatro) parafusos tipo AA
cabeça chata, permitindo grande resistência quanto a qualquer tipo de esforço não convencional. Prancheta lateral
para apoio do antebraço, confeccionada em madeira (não aglomerado simples) de 18 mm de espessura, revestido
em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces e bordas retas com acabamento em perfil
de PVC semi-rígido com no mínimo 2 mm e no máximo 3 mm de espessura na mesma cor do revestimento, coladas
pelo processo holt melt. Fixada a estrutura através de parafusos de aço com arruela de pressão e bucha metálicos
colocados pela parte inferior. Estrutura – estrutura única com braço fixo para colocação da prancheta, toda ela
mantada através de solda MIG. Estrutura do encosto e da base em tubo oblongo 30 x 16 em chapa #16 (1,5 mm) de
espessura, com base dos pés em formato trapezoidal. Possui 02 (duas) travas inferiores e 02 (duas) travas
superiores na transversal das laterais evitando assim abrir a estrutura por movimento rígido. A parte estrutural da
prancheta é feita com 02 (dois) pedestais soldados a vertical de 90º na lateral e 01 (um) frontal soldado a 65º na
diagonal, possuindo 01(um) suporte para porta sacolas ou bolsas. Porta livros com recuo para as pernas, aramado
de ¼ liso perfilado maciço em número de 07, soldado individualmente com solda MIG, anteparo na parte posterior.
Acabamento todo material em aço soldado com solda eletrônica MIG, pré-tratamento de desemgraxamento,
decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber à pintura. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo
de deposição eletrostática com polimerização em estufa Medidas – encosto: largura de 460 mm, altura 250 mm, (no
eixo central da sua curvatura) e espessura de 5 mm; Assento: largura 460 mm e 410 mm de profundidade e
espessura de 5 mm; prancheta: largura 360 mm e 600 mm de profundidade. Cor a definir no empenho. Garantia de
03 (três) anos. Deve ser apresentado, do fabricante, o CERTIFICADO DE REGULARIDADE NA CADASTRO TÉCNICO
FEDERAL (lei nº 6.938, de 31/08/1981 e INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA nº 06, de 15 de março de 2013). Deve
apresentar certificado e/ou relatório e /ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR8094 realizado por
laboratório acreditado pelo INMETRO. Mínimo de 240 horas com grau de enferrujamento f0 e grau de empolamento
de d0/t0: deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 8095
realizado por laboratório acredito pelo INMETRO. Mínimo de 300 h com grau de enferrujamento de f0. Validade da
proposta: 90 dias.

Não existem lances para o item
Não existem lances de desempate ME/EPP para o item
Eventos do Item
Evento

Data

Observações

Proposta
desclassif.
pelo
pregoeiro

Desclassificação da proposta de R$ 349,0000. Em virtude de problemas técnicos, não foi possível a
31/03/2020
realização do evento de adiamento do presente pregão no SIDEC, informamos que serão respondidos os
09:18:36
pedidos de esclarecimento e impugnação e o pregão será republicado com novo número.

Proposta
desclassif.
pelo
pregoeiro

Desclassificação da proposta de R$ 349,0000. Em virtude de problemas técnicos, não foi possível a
31/03/2020
realização do evento de adiamento do presente pregão no SIDEC, informamos que serão respondidos os
09:18:46
pedidos de esclarecimento e impugnação e o pregão será republicado com novo número.

Proposta
desclassif.
pelo
pregoeiro

Desclassificação da proposta de R$ 349,0000. Em virtude de problemas técnicos, não foi possível a
31/03/2020
realização do evento de adiamento do presente pregão no SIDEC, informamos que serão respondidos os
09:18:56
pedidos de esclarecimento e impugnação e o pregão será republicado com novo número.

Proposta
desclassif.
pelo
pregoeiro

Desclassificação da proposta de R$ 349,0000. Em virtude de problemas técnicos, não foi possível a
31/03/2020
realização do evento de adiamento do presente pregão no SIDEC, informamos que serão respondidos os
09:19:06
pedidos de esclarecimento e impugnação e o pregão será republicado com novo número.

Proposta
desclassif.
pelo
pregoeiro

Desclassificação da proposta de R$ 349,0800. Em virtude de problemas técnicos, não foi possível a
31/03/2020
realização do evento de adiamento do presente pregão no SIDEC, informamos que serão respondidos os
09:19:14
pedidos de esclarecimento e impugnação e o pregão será republicado com novo número.

Proposta
desclassif.
pelo
pregoeiro

Desclassificação da proposta de R$ 349,0800. Em virtude de problemas técnicos, não foi possível a
31/03/2020
realização do evento de adiamento do presente pregão no SIDEC, informamos que serão respondidos os
09:19:22
pedidos de esclarecimento e impugnação e o pregão será republicado com novo número.

Cancelado

31/03/2020
Todas as propostas do item foram desclassificadas.
09:19:32

Proposta
desclassif.
pelo
pregoeiro

31/03/2020 Desclassificação da proposta de R$ 349,0800. Em virtude de problemas técnicos, não foi possível a
09:19:32 realização do evento de adiamento do presente pregão no SIDEC, informamos que serão respondidos os
pedidos de esclarecimento e impugnação e o pregão será republicado com novo número.
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Não existem intenções de recurso para o item

Item: 9 - CARTEIRA ESCOLAR
Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF

Fornecedor

* 01.597.132/0001-05 LUCINEIDE B.DOS
SANTOS MOVEIS

Porte
Declaração
Quantidade
ME/EPP ME/EPP/COOP
Sim

Sim

450

Valor Unit.
R$ 349,0000

Valor Global

Data/Hora
Registro

R$ 157.050,0000 25/03/2020
16:42:41

Marca: LBS MOVEIS
Fabricante: LUCINEIDE B DOS SANTOS MOVEIS - EPP
Modelo / Versão: UNI01
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira escolar universitária assento e encosto polipropileno (CAA)
Especificação conforme anexo 1 do edital.

* 70.114.780/0001-86 CARLOS ALBERTO
FERNANDES DE
QUEIROGA

Sim

Sim

450

R$ 349,0000

R$ 157.050,0000 26/03/2020
15:06:40

Marca: NASA
Fabricante: NASA
Modelo / Versão: NA250
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA POLIPROPILENO ((Entrega em
Caruaru/PE -CAA), conforme especificações do Anexo I do Termo de Referência.

* 01.483.819/0001-10 DELLA ART
COMERCIO LTDA

Sim

Sim

450

R$ 349,0000

R$ 157.050,0000 26/03/2020
17:26:36

Marca: FK GRUPO SA
Fabricante: FK GRUPO SA
Modelo / Versão: FK GRUPO SA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA POLIPROPILENO ((Entrega em
Caruaru/PE -CAA), conforme especificações do Anexo I do Termo de Referência.

* 22.133.593/0001-05 MOSENA OFFICE
& SUPRIMENTOS
LTDA

Sim

Sim

450

R$ 349,0000

R$ 157.050,0000 26/03/2020
22:07:31

Marca: FK Grupo
Fabricante: FK Grupo
Modelo / Versão: Iso Trapezóide
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Carteira Escolar Universitária Assento e Encosto Polipropileno: Cadeira
ISO universitária trapezoidal em polipropileno. Base trapézio em tubo de aço redondo 7/8"CH-1.20. Acabamento em
epóxi. Porta livros soldado na base com apoio para os pés reforçados. Prancheta frontal escamoteável em MDF
18mm Medidas (mm): 250L x 350P. Assento ao piso (mm): 460H. Peso: 08Kg. (branca) com fita de acabamento na
cor da prancheta. Assento e encosto em polipropileno anatômico rígido. Assento (mm): 460L x 400C. Encosto (cm):
455L x 310C. Modelo: Iso Universitária

* 00.300.400/0001-12 MILAN MOVEIS
INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA

Sim

Sim

450

R$ 349,0800

R$ 157.086,0000 25/03/2020
17:29:18

Marca: MILAN
Fabricante: MILANFLEX
Modelo / Versão: MILÃO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSTÁRIA ASSENTO E ENCOSTO
POLIPROPILENO (CAA): (entrega em Caruaru/ PE) Encosto: Fundido em polipropileno com alta pressão, aditivado,
permitindo suportar esforço mecânico de até 420 kg por impulso na diagonal de até 90º. Deverá possuir respiradores
quadrados medindo 10x10 mm, na quantidade entre 06 (seis) e 08 (oito) por fileiras. Distância entre os furos de 40
mm. Moldados em contorno vertebral com encaixes na estrutura, travamento com pino tampão no mesmo
polipropileno aditivado; Assento: Fundido em polipropileno com alta pressão aditivado, permitindo suportar esforço
mecânico de até 580 kg por impulso vertical de queda. Devera possuir respiradores quadrados medindo 10x10 mm,
na quantidade entre 06 (seis) e 08 (oito) por fileira, e possuindo 01 (uma) fileira. Distância entre os furos de 40 mm.
Moldados com contornos ergonômicos para conforto das pernas, evitando pressão na região poplítea. Fixado na
estrutura através de presilhas já fundidas no próprio assento, além da colocação pela parte inferior de pelo menos 04
(quatro) parafusos tipo AA cabeça chata, permitindo grande resistência quanto a qualquer tipo de esforço não
convencional; Prancheta: Lateral para apoio do antebraço, confeccionada em madeira ( não aglomerado simples) de
18 mm de espessura, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces e bordas
retas com acabamento em perfil de PVC semi-rigido com no mínimo 2 mm e no máximo 3 mm de espessura na
mesma cor do revestimento. Coladas pelo processo holt-melt. Fixada a estrutura através de parafusos de aço com
arruela de pressão e buchas metálicas colocados pela parte inferior; Estrutura: Estrutura única com braço fixo para a
colocação da prancheta. Toda ela montada através de solda MIG. Estrutura do encosto e da base em tubo oblongo
30x16 mm em chapa #16 (1,50 mm) de espessura, com base dos pés m formato trapezoidal. Possui 02 (duas)
travas inferiores e 02 (duas) travas superiores na transversal das laterais evitando assim abrir a estrutura por
movimento rígido. A parte estrutural da prancheta é feita com 02 (dois) pedestais soldados a vertical de 90º na
lateral e 01 (um) frontal soldado a 65º na diagonal, possuindo 01 (um) suporte para porta sacolas ou bolsas. Porta
livros com recuo para as pernas aramado de ¼ liso perfilado maciço número de 07, soldados individualmente com
solda MIG, com anteparo na parte posterior; Acabamento: Todo material em aço soldado com solda eletrônica MIG,
pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber á pintura.
Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estuda; Medidas: Encosto:
largura 460 mm, altura 250 mm (eixo central da sua curvatura) e espessura de 5 mm; Assento: largura 460 mm e
410mm de profundidade e espessura de 5 mm; Prancheta: largura 360 mm e 600 mm de pronfundidade; cor a
definir no empenho. Garantia mínima de 03 anos. Deve ser apresentado do fabricante o certificado de regularidade
no cadastro técnico federal (lei 6.938 de 31/08/1981 e INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA Nº 06, DE 15 DE MARÇO DE
2013). Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 8094
realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Mínimo de 240h com grau de enferrujamento f0 e grau de
empolamento d0/t0. Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT
NBR 8095 realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Mínimo de 300h com grau de enferrujamento f0.

* 29.209.847/0001-62 BELCHAIR

https://www.comprasnet.gov.br/seguro/indexgov.asp

Sim

Sim
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Marca: TOK
Fabricante: TOK PLAST METAL
Modelo / Versão: ISO/UNIV
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA UNIVERSITÁRIA Encosto fundido em polipropileno com alta
pressão. Aditivado, permitindo suportar esforço mecánico de até 420 kg por impulso na diagonal de possuir
quadrados Encosto Deverá respiradores 10x10 na quantidade entre 06 (seis) e 08 (oito) por fileira, e possuindo 04
(quatro) fileiras. Distância entre os furos de 40 mm. Moldado em contorno vertebral com encaixes estrutura.
Travamento com pino tampão polipropileno mesmo ou aditivado: Assento fundido em polipropileno com alta pressão.
Aditivado, permitindo suportar esforço mecânico de até 580 kg por impulso vertical de possuir Devera respiradores
quadrados medindo 10x10 na quantidade entre 06 (se s) e 08 mm, na (oito) por fileira, e possuindo 01 (uma) fileira.
Distância entre os furos de 40 mm. Moldados com contornos ergonômicos para conforto das pernas, evitando
pressão na região poplitea. Fixado na estrutura através de presilhas já fundidas no próprio assento além da
colocação, pela parte inferior. de pelo menos 04 (quatro) parafusos tipo AA cabeça chata, permitindo grande
resistência quanto a qualquer tipo de esforço não convencional: Prancheta Lateral para apoio do antebraço.
Confeccionada em madeira (não aglomerado simples) de 18 mm de revestidos laminado melaminico de baixa
espessura. Pressão texturizado em ambas as faces e bordas retas com acabamento em perfil de PVC semi rigido com
2 espessura na mesma cor do revestimento, coladas pelo processo holt-melt. Fixada a estrutura atrav&#279;s de
parafusos de aço com arruela de pressão e buchas metálicas colocados pela parte inferior: Estrutura unica com braço
fixo para colocação da prancheta, toda ela montada atrav&#279;s de solda MIG. Estrutura do encosto e da base em
tubo oblongo 30x16 mm em chapa # 16 (1.50 mm) de espessura. com base dos pés em formato trapezoidal. Possui
02 (duas) travas inferiores 02 (duas) travas superiores na transversal sep laterais evitando assim abrir a estrutura
por movimento rigido. A parte estrutural da prancheta é feita 02 (dois) pedestais soldados a vertical de 90° na
lateral e 01 (um) frontal soldado a 65° na diagonal. Possuindo 01 (um) suporte para porta sacolas ou bolsas. Porta
livros com recuo para as pernas aramado de liso perfilado maciço em número de 07, soldados individualmente com
solda MIG, com anteparo na parte posterior: Acabamento Todo material em parte posterior: Acabamento Todo
material em soldado eletrônica MIG, pré-tratamento desengraxamento decapagem e fosfatização preparando a
superficie para receber à pintura. Pintura epóxi pó aplicada pelo processo deposição eletrostática com polimerização
em estufa; Medidas Encosto: largura 460 mm, altura 250 mm (no eixo central da sua curvatura) e espessura de 5
mm; assento: largura 460 mm e 410 de profundidade espessura de 5 mm; prancheta: largura 360 mme 600 mm de
profundidade: Cor a definir no empenho. VALIDADE DA PROPOSTA 90 DIAS- DE ACORDO COM EDITAL E ANEXOS

* 05.587.629/0001-01 K V BEZERRA

Sim

Sim

450

R$ 349,0800

R$ 157.086,0000 26/03/2020
15:29:02

Marca: Moveis Jb
Fabricante: Moveis Jb Ind. Comercio
Modelo / Versão: CU1CLA18F1P
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA ASSENTO E ENCOSTO EM
POLIPROPILENO (CAA) (entrega em Caruaru-PE) – encosto fundido em polipropileno com alta pressão aditivado
permitindo suportar esforço de até 420 kg por impulso na diagonal de até 90º. Deverá possuir respiradores
quadrados medindo 10 x 10 mm, na quantidade entre 06 (seis) e 08 (oito) por fileira e possuindo 04 (quatro)
fileiras. Distância entre os furos de 40 mm. Moldado em contorno vertebral com encaixes na estrutura. Travamento
com pino tampão no mesmo polipropileno aditivado. Assento fundido em polipropileno com alta pressão, aditivado,
permitindo suportar esforço mecânico de até 580 kg por impulso vertical de queda. Deverá possuir respiradores
quadrados de 10 x 10 mm, na quantidade entre 06 (seis) e 08 (oito) por fileira e possuindo 01 (uma) fileira.
Distância entre os furos de 40 mm. Moldados com contornos ergonômicos para conforto das pernas evitando pressão
na região poplítea. Fixado na estrutura através de presilhas já fundidas no próprio assento, além da colocação, pela
parte inferior, de pelo menos 04 (quatro) parafusos tipo AA cabeça chata, permitindo grande resistência quanto a
qualquer tipo de esforço não convencional. Prancheta lateral para apoio do antebraço, confeccionada em madeira
(não aglomerado simples) de 18 mm de espessura, revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado
em ambas as faces e bordas retas com acabamento em perfil de PVC semi-rígido com no mínimo 2 mm e no máximo
3 mm de espessura na mesma cor do revestimento, coladas pelo processo holt melt. Fixada a estrutura através de
parafusos de aço com arruela de pressão e bucha metálicos colocados pela parte inferior. Estrutura – estrutura única
com braço fixo para colocação da prancheta, toda ela mantada através de solda MIG. Estrutura do encosto e da base
em tubo oblongo 30 x 16 em chapa #16 (1,5 mm) de espessura, com base dos pés em formato trapezoidal. Possui
02 (duas) travas inferiores e 02 (duas) travas superiores na transversal das laterais evitando assim abrir a estrutura
por movimento rígido. A parte estrutural da prancheta é feita com 02 (dois) pedestais soldados a vertical de 90º na
lateral e 01 (um) frontal soldado a 65º na diagonal, possuindo 01(um) suporte para porta sacolas ou bolsas. Porta
livros com recuo para as pernas, aramado de ¼ liso perfilado maciço em número de 07, soldado individualmente
com solda MIG, anteparo na parte posterior. Acabamento todo material em aço soldado com solda eletrônica MIG,
pré-tratamento de desemgraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber à pintura.
Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa Medidas – encosto:
largura de 460 mm, altura 250 mm, (no eixo central da sua curvatura) e espessura de 5 mm; Assento: largura 460
mm e 410 mm de profundidade e espessura de 5 mm; prancheta: largura 360 mm e 600 mm de profundidade. Cor a
definir no empenho. Garantia de 03 (três) anos. Deve ser apresentado, do fabricante, o CERTIFICADO DE
REGULARIDADE NA CADASTRO TÉCNICO FEDERAL (lei nº 6.938, de 31/08/1981 e INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA
nº 06, de 15 de março de 2013). Deve apresentar certificado e/ou relatório e /ou laudo de conformidade técnica
conforme a ABNT NBR8094 realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Mínimo de 240 horas com grau de
enferrujamento f0 e grau de empolamento de d0/t0: deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de
conformidade técnica conforme a ABNT NBR 8095 realizado por laboratório acredito pelo INMETRO. Mínimo de 300 h
com grau de enferrujamento de f0. Validade da proposta: 90 dias.

* 93.448.959/0001-75 TECNOLINEA
INJETADOS
PLASTICOS LTDA

Não

Não

450

R$ 349,0800

R$ 157.086,0000 26/03/2020
16:24:06

Marca: TOK
Fabricante: TOK PLASTI METAL LTDA
Modelo / Versão: ISO/UNIV
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA UNIVERSITÁRIA Encosto fundido em polipropileno com alta
pressão. Aditivado, permitindo suportar esforço mecánico de até 420 kg por impulso na diagonal de possuir
quadrados Encosto Deverá respiradores 10x10 na quantidade entre 06 (seis) e 08 (oito) por fileira, e possuindo 04
(quatro) fileiras. Distância entre os furos de 40 mm. Moldado em contorno vertebral com encaixes estrutura.
Travamento com pino tampão polipropileno mesmo ou aditivado: Assento fundido em polipropileno com alta pressão.
Aditivado, permitindo suportar esforço mecânico de até 580 kg por impulso vertical de possuir Devera respiradores
quadrados medindo 10x10 na quantidade entre 06 (se s) e 08 mm, na (oito) por fileira, e possuindo 01 (uma) fileira.
Distância entre os furos de 40 mm. Moldados com contornos ergonômicos para conforto das pernas, evitando
pressão na região poplitea. Fixado na estrutura através de presilhas já fundidas no próprio assento além da
colocação, pela parte inferior. de pelo menos 04 (quatro) parafusos tipo AA cabeça chata, permitindo grande
resistência quanto a qualquer tipo de esforço não convencional: Prancheta Lateral para apoio do antebraço.
Confeccionada em madeira (não aglomerado simples) de 18 mm de revestidos laminado melaminico de baixa
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espessura. Pressão texturizado em ambas as faces e bordas retas com acabamento em perfil de PVC semi rigido com
2 espessura na mesma cor do revestimento, coladas pelo processo holt-melt. Fixada a estrutura atrav&#279;s de
parafusos de aço com arruela de pressão e buchas metálicas colocados pela parte inferior: Estrutura unica com braço
fixo para colocação da prancheta, toda ela montada atrav&#279;s de solda MIG. Estrutura do encosto e da base em
tubo oblongo 30x16 mm em chapa # 16 (1.50 mm) de espessura. com base dos pés em formato trapezoidal. Possui
02 (duas) travas inferiores 02 (duas) travas superiores na transversal sep laterais evitando assim abrir a estrutura
por movimento rigido. A parte estrutural da prancheta é feita 02 (dois) pedestais soldados a vertical de 90° na
lateral e 01 (um) frontal soldado a 65° na diagonal. Possuindo 01 (um) suporte para porta sacolas ou bolsas. Porta
livros com recuo para as pernas aramado de liso perfilado maciço em número de 07, soldados individualmente com
solda MIG, com anteparo na parte posterior: Acabamento Todo material em parte posterior: Acabamento Todo
material em soldado eletrônica MIG, pré-tratamento desengraxamento decapagem e fosfatização preparando a
superficie para receber à pintura. Pintura epóxi pó aplicada pelo processo deposição eletrostática com polimerização
em estufa; Medidas Encosto: largura 460 mm, altura 250 mm (no eixo central da sua curvatura) e espessura de 5
mm; assento: largura 460 mm e 410 de profundidade espessura de 5 mm; prancheta: largura 360 mme 600 mm de
profundidade: Cor a definir no empenho. VALIDADE DA PROPOSTA: 90 DIAS / PRODUTO DE ACORDO COM O EDITAL
E SEUS ANEXOS.

* 07.875.146/0001-20 SERRA MOBILE
INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA

Não

Não

450

R$ 349,0800

R$ 157.086,0000 26/03/2020
17:37:58

Marca: TOK
Fabricante: TOKPLAST
Modelo / Versão: ISO/UNIV
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA UNIVERSITÁRIA MARCA TOK FABRICANTE TOK PLASTI
METAL LTDA PROCEDÊNCIA NACIONAL Encosto fundido em polipropileno com alta pressão. Aditivado, permitindo
suportar esforço mecánico de até 420 kg por impulso na diagonal de possuir quadrados Encosto Deverá respiradores
10x10 na quantidade entre 06 (seis) e 08 (oito) por fileira, e possuindo 04 (quatro) fileiras. Distância entre os furos
de 40 mm. Moldado em contorno vertebral com encaixes estrutura. Travamento com pino tampão polipropileno
mesmo ou aditivado: Assento fundido em polipropileno com alta pressão. Aditivado, permitindo suportar esforço
mecânico de até 580 kg por impulso vertical de possuir Devera respiradores quadrados medindo 10x10 na
quantidade entre 06 (se s) e 08 mm, na (oito) por fileira, e possuindo 01 (uma) fileira. Distância entre os furos de 40
mm. Moldados com contornos ergonômicos para conforto das pernas, evitando pressão na região poplitea. Fixado na
estrutura através de presilhas já fundidas no próprio assento além da colocação, pela parte inferior. de pelo menos
04 (quatro) parafusos tipo AA cabeça chata, permitindo grande resistência quanto a qualquer tipo de esforço não
convencional: Prancheta Lateral para apoio do antebraço. Confeccionada em madeira (não aglomerado simples) de
18 mm de revestidos laminado melaminico de baixa espessura. Pressão texturizado em ambas as faces e bordas
retas com acabamento em perfil de PVC semi rigido com 2 espessura na mesma cor do revestimento, coladas pelo
processo holt-melt. Fixada a estrutura atrav&#279;s de parafusos de aço com arruela de pressão e buchas metálicas
colocados pela parte inferior: Estrutura unica com braço fixo para colocação da prancheta, toda ela montada
atrav&#279;s de solda MIG. Estrutura do encosto e da base em tubo oblongo 30x16 mm em chapa # 16 (1.50 mm)
de espessura. com base dos pés em formato trapezoidal. Possui 02 (duas) travas inferiores 02 (duas) travas
superiores na transversal sep laterais evitando assim abrir a estrutura por movimento rigido. A parte estrutural da
prancheta é feita 02 (dois) pedestais soldados a vertical de 90° na lateral e 01 (um) frontal soldado a 65° na
diagonal. Possuindo 01 (um) suporte para porta sacolas ou bolsas. Porta livros com recuo para as pernas aramado de
liso perfilado maciço em número de 07, soldados individualmente com solda MIG, com anteparo na parte posterior:
Acabamento Todo material em parte posterior: Acabamento Todo material em soldado eletrônica MIG, prétratamento desengraxamento decapagem e fosfatização preparando a superficie para receber à pintura. Pintura
epóxi pó aplicada pelo processo deposição eletrostática com polimerização em estufa; Medidas Encosto: largura 460
mm, altura 250 mm (no eixo central da sua curvatura) e espessura de 5 mm; assento: largura 460 mm e 410 de
profundidade espessura de 5 mm; prancheta: largura 360 mme 600 mm de profundidade: Cor a definir no
empenho.VALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS CORRIDOS. FABRICADO NO BRASIL.

* 11.295.284/0001-07 INDUSTRIA E
COMERCIO
MOVEIS KUTZ
EIRELI

Não

Não

450

R$ 349,0800

R$ 157.086,0000 26/03/2020
18:15:18

Marca: KUTZ
Fabricante: IND. E COM. MÓVEIS KUTZ LTDA
Modelo / Versão: CARTEIRA ESCOLAR
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA ASSENTO E ENCOSTO
POLIPROPILENO (CAA) (entrega em Caruaru/PE) Encosto Fundido em polipropileno com alta pressão, aditivado,
permitindo suportar esforço mecânico de até 420 kg por impulso na diagonal de até 90°. Deverá possuir respiradores
quadrados medindo 10x10 mm, na quantidade entre 06 (seis) e 08 (oito) por fileira e possuindo 04 (quatro) fileiras.
Distância entre os furos de 40 mm. Moldado em contorno vertebral com encaixes na estrutura, travamento com pino
tampão no mesmo polipropileno aditivado; Assento Fundido em polipropileno com alta pressão, aditivado, permitindo
suportar esforço mecânico de até 580 kg por impulso vertical de queda. Deverá possuir respiradores quadrados
medindo 10x10 mm, na quantidade entre 06 (seis) e 08 (oito) por fileira e possuindo 01 (uma) fileira. Distância
entre os furos de 40 mm. Moldados com contornos ergonômicos para conforto das pernas, evitando pressão na
região poplítea. Fixado na estrutura através de presilhas já fundidas no próprio assento, além da colocação, pela
parte inferior, de pelo menos 04 (quatro) parafusos tipo AA cabeça chata, permitindo grande resistência quanto a
qualquer tipo de esforço não convencional; Demais especificações conforme proposta em anexo. Declaramos que nos
valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários,
comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. Declaramos que os
preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do
licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro
pretexto. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua
apresentação.

* 02.604.236/0001-62 LAYOUT MOVEIS
PARA
ESCRITORIO LTDA

Não

Não

450

R$ 349,0800

R$ 157.086,0000 26/03/2020
23:10:29

Marca: LAYOUT
Fabricante: LAYOUT
Modelo / Versão: LON.3020
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA POLIPROPILENO ((Entrega em
Caruaru/PE -CAA), conforme especificações do Anexo I do Termo de Referência. Validade da proposta: 90 (noventa)
dias Prazo de entrega: 15 (QUINZE) DIAS dias após a solicitação. Local de entrega: conforme locais descritos no
edital. Garantia: 3 (TRÊS) ANOS Frete: CIF. Procedência Nacional

* 21.306.287/0001-52 TECNO2000
INDUSTRIA E
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Marca: TECNO2000
Fabricante: TECNO2000
Modelo / Versão: MEIRELES
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARTEIRA ESCOLAR UNIVERS TIÁRI A ASSENTO 1 F. ENC OSTO 1
POLIPROPILF.NO (CAA) 11 (en trega em Caruaru/ PE) Encosto Fundido em 1 1 polipropileno com alta pressão. 1
aditivado. permittnd o suportar esforço mecánico de ale 420 . kg por impulso na diagonal de até 90°. Deverá possur,
1 1 : · respiradores ouadrados 1 medindo 10x10 mm. na 1 quantidade entre 06 (seis) e 08 1 (oitoJ p or fileira. e
possuindo04 1 ´ (quatro) fileiras. Dis1an1ca entre 1 1 os furos de 40 mm . Moldado , em conlorno verlcbral com 1 1
encaixes na eslruturJ. travamenlo com pu10 tampão no mesmo pohoro;iileno ; 1 ad1tivado: Assento Fundido em : .
´ polipropileno com alta pressão. aditivado, permitindo suportar esforço mecânico de alé 580 kg por impulso vertical
de queda. Devera possuir respiradores quadrados medindo 10x10 mm, na quantidade entre 06 (seis) e 08 (oito) por
fileira. e possuindo 01 (uma) fileira. Distanciaentreos furos de 40 mm. Moldados com contornos ergonõmicos para ·
conforto das pernas, evitando pressão na região poplitea. Fixado na estru tura através de preslihasjá fundidas no
próprio assento. além da colocação. pela parte inferior. de pelo menos 04 (quatro)parafusos tipo AA cabeça chata.
permitindo grande resistência quanto a qualquer tipo de esforçonão convencionl:a Prancheta Lateral para apoio do
antebraço, confeccionada em madeira (não aglomerado simples) de 18 mrn de - - - - - - - ´- - - espessur.a
revestidos em laminado melaminico de baixa pressão texturízado em ambas ; as faces e bordas retas com
acabamento em perfil de PVC semi-rígido com no mínimo 2 mm e no máximo 3 mm de espessura na mesma cor do
revestimento. coladas pelo processo hol-tmelt. Fixada a estrutura através de parafusos de aço com arruelade
pressão e buchas metálicas colocados pela parte inferior: Estrutura Estrutura única com braço fixo para colocação da
prancheta. toda ela montada através de solda MIG. Estrutura do encosto e da base em tubo oblongo 30x16 mm em
chapa #16 (1.50 mm) de espessura. com base dos pés em formato trapezoidal. Possui 02 (duas) travas inferiores e
02 (duas) , travas superiores na transversal das laterais evitando assim abrir a estrutura por mo\´imento rígido. A
parte estrutural da prancheta é feita com 02 /dois) pedestais soldados a vcrlicat de 90° na ´ laterale 01 (um)
front(!I.so:lcd:.a::.d:.0.:.... a 65° na diagonal. possuindo i 1 01 (um) suporte pélra por;a 1 , sacolas ou bolsas.
Porta livros 1 com recuo para as pernas. aramado de 1/, li so perfilado maciço em número de 07 soldados individualn
ente com solda MIG. com anteparo na par te posterior. Acabamento Todo material em • aço soldado com solda eletrô
nica MIG. pré-tratamento de desengraxamen!o. decapagem e fosíatização. preparando a supe:iic1e para 1 ´ 1
receber à pintum Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição cletroslát1ca com poli111crizaçâo em estufa:
Medidas Encosto: largura 460 1 111111. altura 250 m111 1 110 eixo 1 1 ce1tral da sua curvatura) e 1 esoessura de
5 mm: · assenlo: largura 460 mm e 410 mm de profundidade e espessurade 5 rn111. p rancheta: largura 360 mm e
600 mm de ´ profundidade: Cor a definir no empenho. Garantia mínima de 03 anos, Deve ser apresentado. do ·
fabricante. o Certificado de Regularidade no Cadastro 1 1 Técnico Federal 1Le1 6. 9 38. _de ´ 31/08/198í e
INSTRUÇAO NORMATIVA IBAMA Nº 06. OE 15 DE MARÇO DE 2013). 1 Deve apresentra certificado e/ou relatório eiou
laudo de conformidade téc111ca conforme 1 a ABNT NBR 8094 realizado po· laboratório acreditado pelo INMETRO.
Mínimo de 240h com grclu de cnicrrujamentofO ! ; . e grau de empolamento d0li0. Deve apresentar certificado 1 i
e/ou relatório e:ou laudo de 1 conformidade1éc111ca conforme , a ABNT NBR 8095 re-alzado po; laboratório
acreditado pelo ! · I NMETRO. Minuno de 300h . comgrau de cnícrn1j 1 nlo fQ ESTAMOS DE ACORDO COM O EDITA E
SEUS ANEXOS PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação PRAZO
DE GARANTIA: 5 (cinco) anos DECLARAMOS para os devidos fins. QUE CONSDERAMOS NA FORMULAÇÃO DO
CUSTOS DA PROPOSTA DE PREÇOS: 1) o valor do produto; 2) os tributos (impostos, taxas, contribuições); 3) fretes;
4) seguros; 5) encargos socais e trabalhistas incidentes; 6) outros que incidam ou venham a incidir sobre o preço
oferta

Não existem lances para o item
Não existem lances de desempate ME/EPP para o item
Eventos do Item
Evento

Data

Observações

Proposta
desclassif.
pelo
pregoeiro

Desclassificação da proposta de R$ 349,0000. Em virtude de problemas técnicos, não foi possível a
31/03/2020
realização do evento de adiamento do presente pregão no SIDEC, informamos que serão respondidos os
09:19:57
pedidos de esclarecimento e impugnação e o pregão será republicado com novo número.

Proposta
desclassif.
pelo
pregoeiro

Desclassificação da proposta de R$ 349,0000. Em virtude de problemas técnicos, não foi possível a
31/03/2020
realização do evento de adiamento do presente pregão no SIDEC, informamos que serão respondidos os
09:20:07
pedidos de esclarecimento e impugnação e o pregão será republicado com novo número.

Proposta
desclassif.
pelo
pregoeiro

Desclassificação da proposta de R$ 349,0000. Em virtude de problemas técnicos, não foi possível a
31/03/2020
realização do evento de adiamento do presente pregão no SIDEC, informamos que serão respondidos os
09:20:21
pedidos de esclarecimento e impugnação e o pregão será republicado com novo número.

Proposta
desclassif.
pelo
pregoeiro

Desclassificação da proposta de R$ 349,0000. Em virtude de problemas técnicos, não foi possível a
31/03/2020
realização do evento de adiamento do presente pregão no SIDEC, informamos que serão respondidos os
09:20:30
pedidos de esclarecimento e impugnação e o pregão será republicado com novo número.

Proposta
desclassif.
pelo
pregoeiro

Desclassificação da proposta de R$ 349,0800. Em virtude de problemas técnicos, não foi possível a
31/03/2020
realização do evento de adiamento do presente pregão no SIDEC, informamos que serão respondidos os
09:20:39
pedidos de esclarecimento e impugnação e o pregão será republicado com novo número.

Proposta
desclassif.
pelo
pregoeiro

Desclassificação da proposta de R$ 349,0800. Em virtude de problemas técnicos, não foi possível a
31/03/2020
realização do evento de adiamento do presente pregão no SIDEC, informamos que serão respondidos os
09:20:46
pedidos de esclarecimento e impugnação e o pregão será republicado com novo número.

Proposta
desclassif.
pelo
pregoeiro

Desclassificação da proposta de R$ 349,0800. Em virtude de problemas técnicos, não foi possível a
31/03/2020
realização do evento de adiamento do presente pregão no SIDEC, informamos que serão respondidos os
09:20:55
pedidos de esclarecimento e impugnação e o pregão será republicado com novo número.

Proposta
desclassif.
pelo
pregoeiro

Desclassificação da proposta de R$ 349,0800. Em virtude de problemas técnicos, não foi possível a
31/03/2020
realização do evento de adiamento do presente pregão no SIDEC, informamos que serão respondidos os
09:21:08
pedidos de esclarecimento e impugnação e o pregão será republicado com novo número.

Proposta

31/03/2020 Desclassificação da proposta de R$ 349,0800. Em virtude de problemas técnicos, não foi possível a
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desclassif.
pelo
pregoeiro

09:21:16

realização do evento de adiamento do presente pregão no SIDEC, informamos que serão respondidos os
pedidos de esclarecimento e impugnação e o pregão será republicado com novo número.

Proposta
desclassif.
pelo
pregoeiro

Desclassificação da proposta de R$ 349,0800. Em virtude de problemas técnicos, não foi possível a
31/03/2020
realização do evento de adiamento do presente pregão no SIDEC, informamos que serão respondidos os
09:21:26
pedidos de esclarecimento e impugnação e o pregão será republicado com novo número.

Proposta
desclassif.
pelo
pregoeiro

Desclassificação da proposta de R$ 349,0800. Em virtude de problemas técnicos, não foi possível a
31/03/2020
realização do evento de adiamento do presente pregão no SIDEC, informamos que serão respondidos os
09:21:35
pedidos de esclarecimento e impugnação e o pregão será republicado com novo número.

Cancelado

31/03/2020
Todas as propostas do item foram desclassificadas.
09:21:46

Proposta
desclassif.
pelo
pregoeiro

Desclassificação da proposta de R$ 1.000,0000. Em virtude de problemas técnicos, não foi possível a
31/03/2020
realização do evento de adiamento do presente pregão no SIDEC, informamos que serão respondidos os
09:21:46
pedidos de esclarecimento e impugnação e o pregão será republicado com novo número.
Não existem intenções de recurso para o item

Item: 10 - CARTEIRA ESCOLAR
Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF

Fornecedor

* 01.597.132/0001-05 LUCINEIDE B.DOS
SANTOS MOVEIS

Porte
Declaração
Quantidade Valor Unit.
ME/EPP ME/EPP/COOP
Sim

Sim

50

Valor Global

Data/Hora
Registro

R$ 349,0000 R$ 17.450,0000 25/03/2020
16:42:41

Marca: LBS MOVEIS
Fabricante: LUCINEIDE B DOS SANTOS MOVEIS - EPP
Modelo / Versão: UNI01
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Idem Ao Item 09 – Cota Reservada Para Me/Epp Em 10% Cadeira
escolar universitária assento e encosto polipropileno (CAA) Especificação conforme anexo 1 do edital.

* 70.114.780/0001-86 CARLOS ALBERTO
FERNANDES DE
QUEIROGA

Sim

Sim

50

R$ 349,0000 R$ 17.450,0000 26/03/2020
15:06:40

Marca: NASA
Fabricante: NASA
Modelo / Versão: NA250
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA POLIPROPILENO ((Entrega em
Caruaru/PE - CAA) , conforme especificações do Anexo I do Termo de Referência. (Idem ao item 9 - cota reservada
para ME E EPP em 10 %)

* 01.483.819/0001-10 DELLA ART
COMERCIO LTDA

Sim

Sim

50

R$ 349,0000 R$ 17.450,0000 26/03/2020
17:26:36

Marca: FK GRUPO SA
Fabricante: FK GRUPO SA
Modelo / Versão: FK GRUPO SA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA POLIPROPILENO ((Entrega em
Caruaru/PE - CAA) , conforme especificações do Anexo I do Termo de Referência. (Idem ao item 9 - cota reservada
para ME E EPP em 10 %)

* 22.133.593/0001-05 MOSENA OFFICE &
SUPRIMENTOS LTDA

Sim

Sim

50

R$ 349,0000 R$ 17.450,0000 26/03/2020
22:07:31

Marca: FK Grupo
Fabricante: FK Grupo
Modelo / Versão: Iso Trapezóide
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Carteira Escolar Universitária Assento e Encosto Polipropileno: Cadeira
ISO universitária trapezoidal em polipropileno. Base trapézio em tubo de aço redondo 7/8"CH-1.20. Acabamento em
epóxi. Porta livros soldado na base com apoio para os pés reforçados. Prancheta frontal escamoteável em MDF
18mm Medidas (mm): 250L x 350P. Assento ao piso (mm): 460H. Peso: 08Kg. (branca) com fita de acabamento na
cor da prancheta. Assento e encosto em polipropileno anatômico rígido. Assento (mm): 460L x 400C. Encosto (cm):
455L x 310C. Modelo: Iso Universitária

* 00.300.400/0001-12 MILAN MOVEIS
INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA

Sim

Sim

50

R$ 349,0800 R$ 17.454,0000 25/03/2020
17:29:18

Marca: MILAN
Fabricante: MILANFLEX
Modelo / Versão: MILÃO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSTÁRIA ASSENTO E ENCOSTO
POLIPROPILENO (CAA): (entrega em Caruaru/ PE) Encosto: Fundido em polipropileno com alta pressão, aditivado,
permitindo suportar esforço mecânico de até 420 kg por impulso na diagonal de até 90º. Deverá possuir respiradores
quadrados medindo 10x10 mm, na quantidade entre 06 (seis) e 08 (oito) por fileiras. Distância entre os furos de 40
mm. Moldados em contorno vertebral com encaixes na estrutura, travamento com pino tampão no mesmo
polipropileno aditivado; Assento: Fundido em polipropileno com alta pressão aditivado, permitindo suportar esforço
mecânico de até 580 kg por impulso vertical de queda. Devera possuir respiradores quadrados medindo 10x10 mm,
na quantidade entre 06 (seis) e 08 (oito) por fileira, e possuindo 01 (uma) fileira. Distância entre os furos de 40 mm.
Moldados com contornos ergonômicos para conforto das pernas, evitando pressão na região poplítea. Fixado na
estrutura através de presilhas já fundidas no próprio assento, além da colocação pela parte inferior de pelo menos 04
(quatro) parafusos tipo AA cabeça chata, permitindo grande resistência quanto a qualquer tipo de esforço não
convencional; Prancheta: Lateral para apoio do antebraço, confeccionada em madeira ( não aglomerado simples) de
18 mm de espessura, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces e bordas
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retas com acabamento em perfil de PVC semi-rigido com no mínimo 2 mm e no máximo 3 mm de espessura na
mesma cor do revestimento. Coladas pelo processo holt-melt. Fixada a estrutura através de parafusos de aço com
arruela de pressão e buchas metálicas colocados pela parte inferior; Estrutura: Estrutura única com braço fixo para a
colocação da prancheta. Toda ela montada através de solda MIG. Estrutura do encosto e da base em tubo oblongo
30x16 mm em chapa #16 (1,50 mm) de espessura, com base dos pés m formato trapezoidal. Possui 02 (duas)
travas inferiores e 02 (duas) travas superiores na transversal das laterais evitando assim abrir a estrutura por
movimento rígido. A parte estrutural da prancheta é feita com 02 (dois) pedestais soldados a vertical de 90º na
lateral e 01 (um) frontal soldado a 65º na diagonal, possuindo 01 (um) suporte para porta sacolas ou bolsas. Porta
livros com recuo para as pernas aramado de ¼ liso perfilado maciço número de 07, soldados individualmente com
solda MIG, com anteparo na parte posterior; Acabamento: Todo material em aço soldado com solda eletrônica MIG,
pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber á pintura.
Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estuda; Medidas: Encosto:
largura 460 mm, altura 250 mm (eixo central da sua curvatura) e espessura de 5 mm; Assento: largura 460 mm e
410mm de profundidade e espessura de 5 mm; Prancheta: largura 360 mm e 600 mm de pronfundidade; cor a
definir no empenho. Garantia mínima de 03 anos. Deve ser apresentado do fabricante o certificado de regularidade
no cadastro técnico federal (lei 6.938 de 31/08/1981 e INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA Nº 06, DE 15 DE MARÇO DE
2013). Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 8094
realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Mínimo de 240h com grau de enferrujamento f0 e grau de
empolamento d0/t0. Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT
NBR 8095 realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Mínimo de 300h com grau de enferrujamento f0.

* 29.209.847/0001-62 BELCHAIR
COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI

Sim

Sim

50

R$ 349,0800 R$ 17.454,0000 26/03/2020
14:14:31

Marca: TOK
Fabricante: TOK PLAST METAL
Modelo / Versão: ISO/UNIV
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA UNIVERSITÁRIA Encosto fundido em polipropileno com alta
pressão. Aditivado, permitindo suportar esforço mecánico de até 420 kg por impulso na diagonal de possuir
quadrados Encosto Deverá respiradores 10x10 na quantidade entre 06 (seis) e 08 (oito) por fileira, e possuindo 04
(quatro) fileiras. Distância entre os furos de 40 mm. Moldado em contorno vertebral com encaixes estrutura.
Travamento com pino tampão polipropileno mesmo ou aditivado: Assento fundido em polipropileno com alta pressão.
Aditivado, permitindo suportar esforço mecânico de até 580 kg por impulso vertical de possuir Devera respiradores
quadrados medindo 10x10 na quantidade entre 06 (se s) e 08 mm, na (oito) por fileira, e possuindo 01 (uma) fileira.
Distância entre os furos de 40 mm. Moldados com contornos ergonômicos para conforto das pernas, evitando
pressão na região poplitea. Fixado na estrutura através de presilhas já fundidas no próprio assento além da
colocação, pela parte inferior. de pelo menos 04 (quatro) parafusos tipo AA cabeça chata, permitindo grande
resistência quanto a qualquer tipo de esforço não convencional: Prancheta Lateral para apoio do antebraço.
Confeccionada em madeira (não aglomerado simples) de 18 mm de revestidos laminado melaminico de baixa
espessura. Pressão texturizado em ambas as faces e bordas retas com acabamento em perfil de PVC semi rigido com
2 espessura na mesma cor do revestimento, coladas pelo processo holt-melt. Fixada a estrutura atrav&#279;s de
parafusos de aço com arruela de pressão e buchas metálicas colocados pela parte inferior: Estrutura unica com braço
fixo para colocação da prancheta, toda ela montada atrav&#279;s de solda MIG. Estrutura do encosto e da base em
tubo oblongo 30x16 mm em chapa # 16 (1.50 mm) de espessura. com base dos pés em formato trapezoidal. Possui
02 (duas) travas inferiores 02 (duas) travas superiores na transversal sep laterais evitando assim abrir a estrutura
por movimento rigido. A parte estrutural da prancheta é feita 02 (dois) pedestais soldados a vertical de 90° na
lateral e 01 (um) frontal soldado a 65° na diagonal. Possuindo 01 (um) suporte para porta sacolas ou bolsas. Porta
livros com recuo para as pernas aramado de liso perfilado maciço em número de 07, soldados individualmente com
solda MIG, com anteparo na parte posterior: Acabamento Todo material em parte posterior: Acabamento Todo
material em soldado eletrônica MIG, pré-tratamento desengraxamento decapagem e fosfatização preparando a
superficie para receber à pintura. Pintura epóxi pó aplicada pelo processo deposição eletrostática com polimerização
em estufa; Medidas Encosto: largura 460 mm, altura 250 mm (no eixo central da sua curvatura) e espessura de 5
mm; assento: largura 460 mm e 410 de profundidade espessura de 5 mm; prancheta: largura 360 mme 600 mm de
profundidade: Cor a definir no empenho. VALIDADE DA PROPOSTA 90 DIAS- DE ACORDO COM EDITAL E ANEXOS

* 05.587.629/0001-01 K V BEZERRA

Sim

Sim

50

R$ 349,0800 R$ 17.454,0000 26/03/2020
15:29:02

Marca: Moveis Jb
Fabricante: Moveis Jb Ind. Comercio
Modelo / Versão: CU1CLA18F1P
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: IDEM AO ITEM 09 – COTA RESERVADA PARA ME/EPP EM 10%.
CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO (CAA) (entrega em Caruaru-PE) –
encosto fundido em polipropileno com alta pressão aditivado permitindo suportar esforço de até 420 kg por impulso
na diagonal de até 90º. Deverá possuir respiradores quadrados medindo 10 x 10 mm, na quantidade entre 06 (seis)
e 08 (oito) por fileira e possuindo 04 (quatro) fileiras. Distância entre os furos de 40 mm. Moldado em contorno
vertebral com encaixes na estrutura. Travamento com pino tampão no mesmo polipropileno aditivado. Assento
fundido em polipropileno com alta pressão, aditivado, permitindo suportar esforço mecânico de até 580 kg por
impulso vertical de queda. Deverá possuir respiradores quadrados de 10 x 10 mm, na quantidade entre 06 (seis) e
08 (oito) por fileira e possuindo 01 (uma) fileira. Distância entre os furos de 40 mm. Moldados com contornos
ergonômicos para conforto das pernas evitando pressão na região poplítea. Fixado na estrutura através de presilhas
já fundidas no próprio assento, além da colocação, pela parte inferior, de pelo menos 04 (quatro) parafusos tipo AA
cabeça chata, permitindo grande resistência quanto a qualquer tipo de esforço não convencional. Prancheta lateral
para apoio do antebraço, confeccionada em madeira (não aglomerado simples) de 18 mm de espessura, revestido
em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces e bordas retas com acabamento em perfil
de PVC semi-rígido com no mínimo 2 mm e no máximo 3 mm de espessura na mesma cor do revestimento, coladas
pelo processo holt melt. Fixada a estrutura através de parafusos de aço com arruela de pressão e bucha metálicos
colocados pela parte inferior. Estrutura – estrutura única com braço fixo para colocação da prancheta, toda ela
mantada através de solda MIG. Estrutura do encosto e da base em tubo oblongo 30 x 16 em chapa #16 (1,5 mm) de
espessura, com base dos pés em formato trapezoidal. Possui 02 (duas) travas inferiores e 02 (duas) travas
superiores na transversal das laterais evitando assim abrir a estrutura por movimento rígido. A parte estrutural da
prancheta é feita com 02 (dois) pedestais soldados a vertical de 90º na lateral e 01 (um) frontal soldado a 65º na
diagonal, possuindo 01(um) suporte para porta sacolas ou bolsas. Porta livros com recuo para as pernas, aramado
de ¼ liso perfilado maciço em número de 07, soldado individualmente com solda MIG, anteparo na parte posterior.
Acabamento todo material em aço soldado com solda eletrônica MIG, pré-tratamento de desemgraxamento,
decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber à pintura. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo
de deposição eletrostática com polimerização em estufa Medidas – encosto: largura de 460 mm, altura 250 mm, (no
eixo central da sua curvatura) e espessura de 5 mm; Assento: largura 460 mm e 410 mm de profundidade e
espessura de 5 mm; prancheta: largura 360 mm e 600 mm de profundidade. Cor a definir no empenho. Garantia de
03 (três) anos. Deve ser apresentado, do fabricante, o CERTIFICADO DE REGULARIDADE NA CADASTRO TÉCNICO
FEDERAL (lei nº 6.938, de 31/08/1981 e INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA nº 06, de 15 de março de 2013). Deve
apresentar certificado e/ou relatório e /ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR8094 realizado por
laboratório acreditado pelo INMETRO. Mínimo de 240 horas com grau de enferrujamento f0 e grau de empolamento
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de d0/t0: deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 8095
realizado por laboratório acredito pelo INMETRO. Mínimo de 300 h com grau de enferrujamento de f0. Validade da
proposta: 90 dias.

Não existem lances para o item
Não existem lances de desempate ME/EPP para o item
Eventos do Item
Evento

Data

Observações

Proposta
desclassif.
pelo
pregoeiro

Desclassificação da proposta de R$ 349,0000. Em virtude de problemas técnicos, não foi possível a
31/03/2020
realização do evento de adiamento do presente pregão no SIDEC, informamos que serão respondidos os
09:22:02
pedidos de esclarecimento e impugnação e o pregão será republicado com novo número.

Proposta
desclassif.
pelo
pregoeiro

Desclassificação da proposta de R$ 349,0000. Em virtude de problemas técnicos, não foi possível a
31/03/2020
realização do evento de adiamento do presente pregão no SIDEC, informamos que serão respondidos os
09:22:10
pedidos de esclarecimento e impugnação e o pregão será republicado com novo número.

Proposta
desclassif.
pelo
pregoeiro

Desclassificação da proposta de R$ 349,0000. Em virtude de problemas técnicos, não foi possível a
31/03/2020
realização do evento de adiamento do presente pregão no SIDEC, informamos que serão respondidos os
09:22:17
pedidos de esclarecimento e impugnação e o pregão será republicado com novo número.

Proposta
desclassif.
pelo
pregoeiro

Desclassificação da proposta de R$ 349,0000. Em virtude de problemas técnicos, não foi possível a
31/03/2020
realização do evento de adiamento do presente pregão no SIDEC, informamos que serão respondidos os
09:22:33
pedidos de esclarecimento e impugnação e o pregão será republicado com novo número.

Proposta
desclassif.
pelo
pregoeiro

Desclassificação da proposta de R$ 349,0800. Em virtude de problemas técnicos, não foi possível a
31/03/2020
realização do evento de adiamento do presente pregão no SIDEC, informamos que serão respondidos os
09:22:48
pedidos de esclarecimento e impugnação e o pregão será republicado com novo número.

Proposta
desclassif.
pelo
pregoeiro

Desclassificação da proposta de R$ 349,0800. Em virtude de problemas técnicos, não foi possível a
31/03/2020
realização do evento de adiamento do presente pregão no SIDEC, informamos que serão respondidos os
09:22:58
pedidos de esclarecimento e impugnação e o pregão será republicado com novo número.

Proposta
desclassif.
pelo
pregoeiro

Desclassificação da proposta de R$ 349,0800. Em virtude de problemas técnicos, não foi possível a
31/03/2020
realização do evento de adiamento do presente pregão no SIDEC, informamos que serão respondidos os
09:23:08
pedidos de esclarecimento e impugnação e o pregão será republicado com novo número.

Cancelado

31/03/2020
Todas as propostas do item foram desclassificadas.
09:23:08
Não existem intenções de recurso para o item

Item: 11 - CARTEIRA ESCOLAR
Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF

Fornecedor

* 01.597.132/0001-05 LUCINEIDE B.DOS
SANTOS MOVEIS

Porte
Declaração
Quantidade Valor Unit.
ME/EPP ME/EPP/COOP
Sim

Sim

40

Valor Global

Data/Hora
Registro

R$ 349,0000 R$ 13.960,0000 25/03/2020
16:46:25

Marca: LBS MOVEIS
Fabricante: LUCINEIDE B DOS SANTOS MOVEIS - EPP
Modelo / Versão: UNI01
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira escolar universitária assento e encosto polipropileno (CAV)
Especificação conforme anexo 1 do edital.

* 70.114.780/0001-86 CARLOS ALBERTO
FERNANDES DE
QUEIROGA

Sim

Sim

40

R$ 349,0000 R$ 13.960,0000 26/03/2020
15:07:45

Marca: NASA
Fabricante: NASA
Modelo / Versão: NA300
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSTIÁRIA POLIPROPILENO ((Entrega em
Vitória/PE - CAV), conforme especificações do Anexo I do Termo de Referência.

* 01.483.819/0001-10 DELLA ART
COMERCIO LTDA

Sim

Sim

40

R$ 349,0000 R$ 13.960,0000 26/03/2020
17:28:26

Marca: FK GRUPO SA
Fabricante: FK GRUPO SA
Modelo / Versão: FK GRUPO SA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSTIÁRIA POLIPROPILENO ((Entrega em
Vitória/PE - CAV), conforme especificações do Anexo I do Termo de Referência.

* 22.133.593/0001-05 MOSENA OFFICE &
SUPRIMENTOS LTDA

Sim

Sim

40

R$ 349,0000 R$ 13.960,0000 26/03/2020
22:10:43

Marca: FK Grupo
Fabricante: FK Grupo
Modelo / Versão: Iso Trapezóide
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Carteira Escolar Universitária Assento e Encosto Polipropileno: Cadeira
ISO universitária trapezoidal em polipropileno. Base trapézio em tubo de aço redondo 7/8"CH-1.20. Acabamento em
epóxi. Porta livros soldado na base com apoio para os pés reforçados. Prancheta frontal escamoteável em MDF
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18mm Medidas (mm): 250L x 350P. Assento ao piso (mm): 460H. Peso: 08Kg. (branca) com fita de acabamento na
cor da prancheta. Assento e encosto em polipropileno anatômico rígido. Assento (mm): 460L x 400C. Encosto (cm):
455L x 310C. Modelo isso Universitária

* 00.300.400/0001-12 MILAN MOVEIS
INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA

Sim

Sim

40

R$ 349,0800 R$ 13.963,2000 25/03/2020
17:30:08

Marca: MILAN
Fabricante: MILANFLEX
Modelo / Versão: MILÃO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA ASSENTO E ENCOSTO
POLIPROPILENO (CAV): (Entrega em Vitoria de Santo Antão/ PE) Encosto Fundido em polipropileno com alta pressão
aditivado, permitindo suportar esforço mecânico de ate 420 kg por impulso na diagonal de ate 90º. Devera possuir
respiradores quadrados medindo 10x10 mm, na quantidade entre 06 (seis) e 08 (oito) por fileira, e possuindo 04
(quatro fileiras. Distancia entre os furos de 40mm. Moldado em contorno vertebral com encaixes na estrutura,
travamento com pino tampão no mesmo polipropileno aditivado. Assento Fundido em polipropileno com alta pressão
aditivado, permitindo suportar esforço mecânico de ate 580 kg por impulso vertical de queda. Devera possuir
respiradores quadrados medindo 10x10 mm, na quantidade entre 06 (seis) e 08 (oito) por fileira, e possuindo 01
(uma) fileira. Distancia entre os furos de 40mm. Moldados com contorno ergonômicos para conforto das pernas,
evitando pressão na região poplítea. Fixado na estrutura através de presilhas já fundidas no próprios assento, além
da colocação, pela parte inferior de pelo menos 04 (quatro) parafusos tipo AA cabeça chata, permitindo grande
resistência quanto a qualquer tipo de esforço não convencional. Prancheta Lateral para apoio do antebraço,
confeccionada em madeira (não aglomerado simples) de 18 mm de espessura, revestidos em laminado melamínico
de baixa pressão texturizado em ambas as faces e bordas retas com acabamento em perfil de PVC semi-rigido com
no mínimo 2 mm e no máximo 3 mm de espessura na mesma cor do revestimento, coladas pelo processo holt-melt.
Fixada a estrutura através de parafusos de aço com arruela de pressão e buchas metálicas colocados pela parte
inferior. Estrutura Estrutura única com braço fixo para colocação da prancheta, toda ela montada através de solda
MIG. Estrutura do encosto e da base em tubo oblongo 30x16 mm em chapa #16 (1,50 mm) de espessura, co base
dos pés em formato trapezoidal. Possui 02 (duas) travas inferiores e 02 (duas) travas superiores na transversal das
laterais evitando assim abrir a estrutura por movimento rígido. A parte estrutural da prancheta é feita com 02 (dois)
pedestais soldados a vertical de 90º na lateral e 01 (um) frontal soldado a 65º na diagonal, possuindo 01 (um)
suporte para porta sacolas ou bolsas. Portas livros com recuo para as penas, aramado de ¼ liso perfilado maciço em
numero de 07, soldados individualmente com solda MIG, com anteparo na parte posterior. Acabamento Todo material
em aço soldado com solda eletrônica MIG, pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização,
preparando a superfície para receber a pintura. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrotastica
com polimerização em estufa; Medias Encosto: largura 460 mm, altura 250 mm (no eixo central da sua curvatura) e
espessura de 5 mm; assento: largura 460mm e 410 mm de profundidade e espessura de 5 mm; prancheta: largura
360 mm e 600 mm de profundidade. Cor a definir no empenho. Garantia mínima de 03 anos. Deve ser apresentado
do fabricante o Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal (Lei 6.938 de 31/08/1981 e INSTRUÇÃO
NORMATIVA IBAMA Nº 06 DE 15 DE MARÇO DE 2013): Deve apresentar certificado /ou relatório e/ou laudo de
conformidade técnica conforme a ABNT NBR 8094 realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Mínimo de
240h com grau de enferrujamento f0 e grau de empolamento d0/t0. Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou
laudo de conformidade técnica conforme ABNT NBR 8095 realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Mínimo
de 300h com grau de enferrujamento f0.

* 29.209.847/0001-62 BELCHAIR
COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI

Sim

Sim

40

R$ 349,0800 R$ 13.963,2000 26/03/2020
14:15:14

Marca: TOK
Fabricante: TOK PLAST METAL
Modelo / Versão: ISO/UNIV
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA UNIVERSITÁRIA Encosto fundido em polipropileno com alta
pressão. Aditivado, permitindo suportar esforço mecánico de até 420 kg por impulso na diagonal de possuir
quadrados Encosto Deverá respiradores 10x10 na quantidade entre 06 (seis) e 08 (oito) por fileira, e possuindo 04
(quatro) fileiras. Distância entre os furos de 40 mm. Moldado em contorno vertebral com encaixes estrutura.
Travamento com pino tampão polipropileno mesmo ou aditivado: Assento fundido em polipropileno com alta pressão.
Aditivado, permitindo suportar esforço mecânico de até 580 kg por impulso vertical de possuir Devera respiradores
quadrados medindo 10x10 na quantidade entre 06 (se s) e 08 mm, na (oito) por fileira, e possuindo 01 (uma) fileira.
Distância entre os furos de 40 mm. Moldados com contornos ergonômicos para conforto das pernas, evitando
pressão na região poplitea. Fixado na estrutura através de presilhas já fundidas no próprio assento além da
colocação, pela parte inferior. de pelo menos 04 (quatro) parafusos tipo AA cabeça chata, permitindo grande
resistência quanto a qualquer tipo de esforço não convencional: Prancheta Lateral para apoio do antebraço.
Confeccionada em madeira (não aglomerado simples) de 18 mm de revestidos laminado melaminico de baixa
espessura. Pressão texturizado em ambas as faces e bordas retas com acabamento em perfil de PVC semi rigido com
2 espessura na mesma cor do revestimento, coladas pelo processo holt-melt. Fixada a estrutura atrav&#279;s de
parafusos de aço com arruela de pressão e buchas metálicas colocados pela parte inferior: Estrutura unica com braço
fixo para colocação da prancheta, toda ela montada atrav&#279;s de solda MIG. Estrutura do encosto e da base em
tubo oblongo 30x16 mm em chapa # 16 (1.50 mm) de espessura. com base dos pés em formato trapezoidal. Possui
02 (duas) travas inferiores 02 (duas) travas superiores na transversal sep laterais evitando assim abrir a estrutura
por movimento rigido. A parte estrutural da prancheta é feita 02 (dois) pedestais soldados a vertical de 90° na
lateral e 01 (um) frontal soldado a 65° na diagonal. Possuindo 01 (um) suporte para porta sacolas ou bolsas. Porta
livros com recuo para as pernas aramado de liso perfilado maciço em número de 07, soldados individualmente com
solda MIG, com anteparo na parte posterior: Acabamento Todo material em parte posterior: Acabamento Todo
material em soldado eletrônica MIG, pré-tratamento desengraxamento decapagem e fosfatização preparando a
superficie para receber à pintura. Pintura epóxi pó aplicada pelo processo deposição eletrostática com polimerização
em estufa; Medidas Encosto: largura 460 mm, altura 250 mm (no eixo central da sua curvatura) e espessura de 5
mm; assento: largura 460 mm e 410 de profundidade espessura de 5 mm; prancheta: largura 360 mme 600 mm de
profundidade: Cor a definir no empenho. VALIDADE DA PROPOSTA 90 DIAS- DE ACORDO COM EDITAL E ANEXOS

* 05.587.629/0001-01 K V BEZERRA

Sim

Sim

40

R$ 349,0800 R$ 13.963,2000 26/03/2020
15:34:57

Marca: Moveis Jb
Fabricante: Moveis Jb Ind. Comercio
Modelo / Versão: CU1CLA18F1P
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA ASSENTO E ENCOSTO EM
POLIPROPILENO (CAV) (entrega em Vitória de Santo Antão-PE) Encosto fundido em polipropileno com alta pressão
aditivado permitindo suportar esforço de até 420 kg por impulso na diagonal de até 90º. Deverá possuir respiradores
quadrados medindo 10 x 10 mm, na quantidade entre 06 (seis) e 08 (oito) por fileira e possuindo 04 (quatro)
fileiras. Distância entre os furos de 40 mm. Moldado em contorno vertebral com encaixes na estrutura. Travamento
com pino tampão no mesmo polipropileno aditivado. Assento fundido em polipropileno com alta pressão, aditivado,
permitindo suportar esforço mecânico de até 580 kg por impulso vertical de queda. Deverá possuir respiradores

https://www.comprasnet.gov.br/seguro/indexgov.asp

31/60

31/03/2020

COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO
quadrados de 10 x 10 mm, na quantidade entre 06 (seis) e 08 (oito) por fileira e possuindo 01 (uma) fileira.
Distância entre os furos de 40 mm. Moldados com contornos ergonômicos para conforto das pernas evitando pressão
na região poplítea. Fixado na estrutura através de presilhas já fundidas no próprio assento, além da colocação, pela
parte inferior, de pelo menos 04 (quatro) parafusos tipo AA cabeça chata, permitindo grande resistência quanto a
qualquer tipo de esforço não convencional. Prancheta lateral para apoio do antebraço, confeccionada em madeira
(não aglomerado simples) de 18 mm de espessura, revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado
em ambas as faces e bordas retas com acabamento em perfil de PVC semi-rígido com no mínimo 2 mm e no máximo
3 mm de espessura na mesma cor do revestimento, coladas pelo processo holt melt. Fixada a estrutura através de
parafusos de aço com arruela de pressão e bucha metálicos colocados pela parte inferior. Estrutura – estrutura única
com braço fixo para colocação da prancheta, toda ela mantada através de solda MIG. Estrutura do encosto e da base
em tubo oblongo 30 x 16 em chapa #16 (1,5 mm) de espessura, com base dos pés em formato trapezoidal. Possui
02 (duas) travas inferiores e 02 (duas) travas superiores na transversal das laterais evitando assim abrir a estrutura
por movimento rígido. A parte estrutural da prancheta é feita com 02 (dois) pedestais soldados a vertical de 90º na
lateral e 01 (um) frontal soldado a 65º na diagonal, possuindo 01(um) suporte para porta sacolas ou bolsas. Porta
livros com recuo para as pernas, aramado de ¼ liso perfilado maciço em número de 07, soldado individualmente
com solda MIG, anteparo na parte posterior. Acabamento todo material em aço soldado com solda eletrônica MIG,
pré-tratamento de desemgraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber à pintura.
Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa Medidas – encosto:
largura de 460 mm, altura 250 mm, (no eixo central da sua curvatura) e espessura de 5 mm; Assento: largura 460
mm e 410 mm de profundidade e espessura de 5 mm; prancheta: largura 360 mm e 600 mm de profundidade. Cor a
definir no empenho. Garantia de 03 (três) anos. Deve ser apresentado, do fabricante, o CERTIFICADO DE
REGULARIDADE NA CADASTRO TÉCNICO FEDERAL (lei nº 6.938, de 31/08/1981 e INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA
nº 06, de 15 de março de 2013). Deve apresentar certificado e/ou relatório e /ou laudo de conformidade técnica
conforme a ABNT NBR 8094 realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Mínimo de 240 horas com grau de
enferrujamento f0 e grau de empolamento de d0/t0: deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de
conformidade técnica conforme a ABNT NBR 8095 realizado por laboratório acredito pelo INMETRO. Mínimo de 300 h
com grau de enferrujamento de f0. VALIDADE DA PROPOSTA: 90 DIAS

Não existem lances para o item
Não existem lances de desempate ME/EPP para o item
Eventos do Item
Evento

Data

Observações

Proposta
desclassif.
pelo
pregoeiro

Desclassificação da proposta de R$ 349,0000. Em virtude de problemas técnicos, não foi possível a
31/03/2020
realização do evento de adiamento do presente pregão no SIDEC, informamos que serão respondidos os
09:23:20
pedidos de esclarecimento e impugnação e o pregão será republicado com novo número.

Proposta
desclassif.
pelo
pregoeiro

Desclassificação da proposta de R$ 349,0000. Em virtude de problemas técnicos, não foi possível a
31/03/2020
realização do evento de adiamento do presente pregão no SIDEC, informamos que serão respondidos os
09:23:28
pedidos de esclarecimento e impugnação e o pregão será republicado com novo número.

Proposta
desclassif.
pelo
pregoeiro

Desclassificação da proposta de R$ 349,0000. Em virtude de problemas técnicos, não foi possível a
31/03/2020
realização do evento de adiamento do presente pregão no SIDEC, informamos que serão respondidos os
09:23:38
pedidos de esclarecimento e impugnação e o pregão será republicado com novo número.

Proposta
desclassif.
pelo
pregoeiro

Desclassificação da proposta de R$ 349,0000. Em virtude de problemas técnicos, não foi possível a
31/03/2020
realização do evento de adiamento do presente pregão no SIDEC, informamos que serão respondidos os
09:23:46
pedidos de esclarecimento e impugnação e o pregão será republicado com novo número.

Proposta
desclassif.
pelo
pregoeiro

Desclassificação da proposta de R$ 349,0800. Em virtude de problemas técnicos, não foi possível a
31/03/2020
realização do evento de adiamento do presente pregão no SIDEC, informamos que serão respondidos os
09:23:54
pedidos de esclarecimento e impugnação e o pregão será republicado com novo número.

Proposta
desclassif.
pelo
pregoeiro

Desclassificação da proposta de R$ 349,0800. Em virtude de problemas técnicos, não foi possível a
31/03/2020
realização do evento de adiamento do presente pregão no SIDEC, informamos que serão respondidos os
09:24:02
pedidos de esclarecimento e impugnação e o pregão será republicado com novo número.

Cancelado

31/03/2020
Todas as propostas do item foram desclassificadas.
09:24:11

Proposta
desclassif.
pelo
pregoeiro

Desclassificação da proposta de R$ 349,0800. Em virtude de problemas técnicos, não foi possível a
31/03/2020
realização do evento de adiamento do presente pregão no SIDEC, informamos que serão respondidos os
09:24:11
pedidos de esclarecimento e impugnação e o pregão será republicado com novo número.
Não existem intenções de recurso para o item

Item: 12 - CARTEIRA ESCOLAR
Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF

Fornecedor

* 21.306.287/0001-52 TECNO2000
INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA

Porte
Declaração
Quantidade
ME/EPP ME/EPP/COOP
Não

Não

810

Valor Unit.

Valor Global

Data/Hora
Registro

R$ 1.000,0000 R$ 810.000,0000 26/03/2020
18:35:18

Marca: TECNO2000
Fabricante: TECNO2000
Modelo / Versão: VERNIER
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARTEIRA ESCOLAR UNI VERSTIÁRI A ASSENTO E ENCOSTO
ESTOFADOS (entrega em Recife/PE) Encosto Interno em compensado multilâminas conformado anatom1camente,
espessura mínima de 10.5 mm. Espuma em políuretano flexível isenta de CFC, alta resiliência. alta resisténcia á
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propagação de rasgo. alta tensão de alongamento e ruptura. baixa fadiga dinâmica e bai xa deformação permanente
com densidadede 45 a 50 kg/m3 e moldada anatomicamentecom espessura média de 40 mm; Assento Interno em 1
compensado mul1tlãminas de 1 maderia moldada 1 anatomicamente. com borda rfrontal côncava. espessura minuna
de 10.5 mrn. Espurnii 1 em poliuretano flexi´,el isenta 1 de CFC. alta resiliência. alia resisténcia a propagação ue
rasgo. alta tensão de alongamento e ruptura. barxa íadiga dinàmica e baixa deformação permanente com densidade
de 50 a 55 kg;m3 e moluada anatomciamente com espessura média de <:O mm: Revestimento Em tecidocreoe ou
couro ecoól, gco. com acabamento das bordas em , perfil de PVC: i Prancheta Ern madeira. corn espessura de .
aproximadamente15 111111. com revestimento em laminado melaminico em ambas as faces e acabamento das
bordas em perfil de PVC serni-rig1do na mesma cor do revestimento coladas pelo processo holt melt. Fixada à
estrutura através de parafusos 11iv 1siveis: Estrutura metâlica Toda a estrutura ern aco tubular 1 re·orçada (padr;io
ÁBNT 1010. ! diâmetro mínimode 25.4 mrn e espessura mínima de 7..6 mml. Suporte de f,xação do encosto ao
assento em íorma de "garfo". ou fallricado em chapa de aço estampada de aproximadamente 6.00 mm. com alia
res1sténc1a mecânica e acabamento plast1co. I Suporte da prancheta afixado à estrutura. 1 Pés dobrados em forma
de ·s· ou em duas seções no formaot de letra "U´ invertido cu fechados em forma de trapézio. interligados por
barras. transversalmente. na parte supenor sob o assenlo e na parle infer,or no porta-livros Porta-livros de aramado
maciço. liso. soldados individualmetene com anteparo na parte posterior. Pés com sapalas antiderrapantes: I 1
Acabamento Po teiras de fechamento da tubulação. 1 Solda M1g . Tr:itamento a tIcorros1vo. Pinturacm epóx1- 1 po:
Medidas aproximadas Assento: Largura: 440 mm: Profundidade: 420 mm: Encosto: Largur:a 390 mm; Altura: 340
mm. Revestimento e cor a definir no empenho: Garantia mínima de 03 anos. Deve ser apresentado do fabricante o
Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal (Lei 6.938. de 31/08/1981 e INSTRUÇÃO NORMATIVA
IBAMA Nº 06. DE 15 DE MARÇO DE 2013). Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformdiade
técnicaconforme a ABNT NBR 8094 realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Mínimo de 240h com grau de
enferrujamentofO e grau de empolamento d0/t0; Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou talldo de
conformidade técnicaconforme a ABNT NBR 8095 realizado por laboratóori acreditado pelo INMETRO. Mínimo de
300h com grau de enferrujametno f0: Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidadetécnica
conforme a ABNT NBR 9176 realizado por laboratórioacreditado pelo INMETRO. indice de conforto mínimode 2.0:
Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidadetécnicaconforme a ABNT NBR 9177 reailzado
por laboratório acreditado pelo INMETRO. Perda de espessura máximade 10%; Deve apresentar certificado e/ou
relatório e/ou laudo de 1 conformidadetécnica conforme 1 a ABNT NBR 9178 realizado 1 por laboratóiro acreditado
pelo INMETRO. Velocidade de queimade O mm/min.: ESTAMOS DE ACORDO COM O EDITAL E SEUS ANEXOS PRAZO
DE VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação PRAZO DE GARANTIA: 5
(cinco) anos DECLARAMOS para os devidos fins. QUE CONSIDERAMOS NA FORMULAÇÃO DO CUSTOS DA PROPOSTA
DE PREÇOS: 1) o valor do produto; 2) os tributos (impostos, taxas, contribuições); 3) fretes; 4) seguros; 5)
encargos socais e trabalhistas incidentes; 6) outros que incidam ou venham a incidir sobre o preço ofertado

Não existem lances para o item
Não existem lances de desempate ME/EPP para o item
Eventos do Item
Evento

Data

Observações

Cancelado

31/03/2020
Todas as propostas do item foram desclassificadas.
09:24:30

Proposta
desclassif.
pelo
pregoeiro

Desclassificação da proposta de R$ 1.000,0000. Em virtude de problemas técnicos, não foi possível a
31/03/2020
realização do evento de adiamento do presente pregão no SIDEC, informamos que serão respondidos os
09:24:30
pedidos de esclarecimento e impugnação e o pregão será republicado com novo número.
Não existem intenções de recurso para o item

Item: 13 - CARTEIRA ESCOLAR
Não existem propostas para o item
Não existem lances para o item
Não existem lances de desempate ME/EPP para o item
Eventos do Item
Evento

Data

Cancelado

Observações

31/03/2020 08:54:58

Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 14 - CONJUNTO ESCOLAR
Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF

Fornecedor

* 21.103.048/0001-03 J S FAGUNDES
EIRELI

Porte
Declaração
Quantidade Valor Unit.
ME/EPP ME/EPP/COOP
Sim

Sim

152

Valor Global

Data/Hora
Registro

R$ 429,0000 R$ 65.208,0000 18/03/2020
16:23:56

Marca: plax metal
Fabricante: plax metal
Modelo / Versão: cj retangular
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO ESCOLAR, COMPONENTES MESA E CADEIRA, TAMANHO 6,
TRATAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA TINTA EM PÓ HÍBRIDA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PORTA LIVRO EM
POLIPROPILENO RECICLADO

* 70.114.780/0001-86 CARLOS ALBERTO
FERNANDES DE
QUEIROGA

Sim

Sim

152

R$ 429,0000 R$ 65.208,0000 26/03/2020
15:09:08

Marca: NASA
Fabricante: NASA
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Modelo / Versão: CJA06
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO ESCOLAR, COMPONENTES MESA E CADEIRA, TAMANHO 6,
TRATAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA TINTA EM PÓ HÍBRIDA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PORTA LIVRO EM
POLIPROPILENO RECICLADO

* 05.587.629/0001-01 K V BEZERRA

Sim

Sim

152

R$ 429,5800 R$ 65.296,1600 26/03/2020
15:34:57

Marca: Moveis Jb
Fabricante: Moveis Jb Ind. Comercio
Modelo / Versão: CJA-06B
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO ESCOLAR MESA E CADEIRA (entrega em Recife-PE)
Conjunto: conjunto modular possibilitando fazer rodas de estudo. Mesa tampo de mesa injetado de polímero
termoplástico em alta pressão, fixado a estrutura através de parafusos invisíveis e/ou fixação por meio de encaixe na
estrutura e travamento com pino tampão (ou similar). Sob tampo confeccionado no mesmo material do tampo,
fechados nas partes posterior e laterais. Fixação conforme a do tampo. Base do tampo, colunas e pés formadas por
estrutura tubular metálica, base de sustentação do sub tampo do mesmo material da estrutura e fixadas entre
colunas; acabamentos na própria estrutura e/ou com ponteiras fixadas a estrutura. Sapatas antiderrapantes fixadas
à estrutura. Cadeiras – cadeiras com assento e encosto injeto de polímero termoplástico em alta pressão e fixação
por meio de encaixe na estrutura e travamento com pino tampão (ou similar) Assento e encosto com curvatura
anatômica. Com orifícios para respiração que não permitam passagem dos dedos. Estrutura tubular metálica com
acabamento na própria estrutura e/ou com ponteiras fixadas à estrutura. Sapatas antiderrapantes fixadas a
estrutura; acabamento solda MIG. Tratamento anticorrosivo. Pintura em epóxi-pó. Cor a definir no empenho.
Garantia de 03 (três) anos. Deve ser apresentado, do fabricante, o CERTIFICADO DE REGULARIDADE NA CADASTRO
TÉCNICO FEDERAL (lei nº 6.938, de 31/08/1981 e INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA nº 06, de 15 de março de 2013).
Deve apresentar certificado e/ou relatório e /ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 14006
realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Deve apresentar certificado e/ou relatório e /ou laudo de
conformidade técnica conforme a ABNT NBR 8094 realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Mínimo de
mínimo de 240 horas com grau de enferrujamento f0 e grau de empolamento de d0/t0; Deve apresentar certificado
e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 8095 realizado por laboratório acredito pelo
INMETRO. Mínimo de 300 h com grau de enferrujamento de f0. VALIDADE DA PROPOSTA: 90 DIAS

Não existem lances para o item
Não existem lances de desempate ME/EPP para o item
Eventos do Item
Evento

Data

Observações

Proposta
desclassif.
pelo
pregoeiro

Desclassificação da proposta de R$ 429,0000. Em virtude de problemas técnicos, não foi possível a
31/03/2020
realização do evento de adiamento do presente pregão no SIDEC, informamos que serão respondidos os
09:25:15
pedidos de esclarecimento e impugnação e o pregão será republicado com novo número.

Proposta
desclassif.
pelo
pregoeiro

Desclassificação da proposta de R$ 429,0000. Em virtude de problemas técnicos, não foi possível a
31/03/2020
realização do evento de adiamento do presente pregão no SIDEC, informamos que serão respondidos os
09:25:23
pedidos de esclarecimento e impugnação e o pregão será republicado com novo número.

Cancelado

31/03/2020
Todas as propostas do item foram desclassificadas.
09:25:32

Proposta
desclassif.
pelo
pregoeiro

Desclassificação da proposta de R$ 429,5800. Em virtude de problemas técnicos, não foi possível a
31/03/2020
realização do evento de adiamento do presente pregão no SIDEC, informamos que serão respondidos os
09:25:32
pedidos de esclarecimento e impugnação e o pregão será republicado com novo número.
Não existem intenções de recurso para o item

Item: 15 - CONJUNTO ESCOLAR
Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF

Fornecedor

* 21.103.048/0001-03 J S FAGUNDES
EIRELI

Porte
Declaração
Quantidade Valor Unit.
ME/EPP ME/EPP/COOP
Sim

Sim

60

Valor Global

Data/Hora
Registro

R$ 429,0000 R$ 25.740,0000 18/03/2020
16:23:56

Marca: plax metal
Fabricante: plax metal
Modelo / Versão: cj retangular
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO ESCOLAR, COMPONENTES MESA E CADEIRA, TAMANHO 6,
TRATAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA TINTA EM PÓ HÍBRIDA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PORTA LIVRO EM
POLIPROPILENO RECICLADO

* 70.114.780/0001-86 CARLOS ALBERTO
FERNANDES DE
QUEIROGA

Sim

Sim

60

R$ 429,0000 R$ 25.740,0000 26/03/2020
15:09:08

Marca: NASA
Fabricante: NASA
Modelo / Versão: CJA06
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO ESCOLAR, COMPONENTES MESA E CADEIRA, TAMANHO 6,
TRATAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA TINTA EM PÓ HÍBRIDA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PORTA LIVRO EM
POLIPROPILENO RECICLADO

* 05.587.629/0001-01 K V BEZERRA

Sim

Sim

60

R$ 429,5800 R$ 25.774,8000 26/03/2020
15:34:57

Marca: Moveis Jb
Fabricante: Moveis Jb Ind. Comercio
Modelo / Versão: CJA-06B
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Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO ESCOLAR MESA E CADEIRA (CAA) (entrega em CaruaruPE) Conjunto: conjunto modular possibilitando fazer rodas de estudo. Mesa tampo de mesa injetado de polímero
termoplástico em alta pressão, fixado a estrutura através de parafusos invisíveis e/ou fixação por meio de encaixe na
estrutura e travamento com pino tampão (ou similar). Sob tampo confeccionado no mesmo material do tampo,
fechados nas partes posterior e laterais. Fixação conforme a do tampo. Base do tampo, colunas e pés formadas por
estrutura tubular metálica, base de sustentação do sub tampo do mesmo material da estrutura e fixadas entre
colunas; acabamentos na própria estrutura e/ou com ponteiras fixadas a estrutura. Sapatas antiderrapantes fixadas
à estrutura. Cadeiras – cadeiras com assento e encosto injeto de polímero termoplástico em alta pressão e fixação
por meio de encaixe na estrutura e travamento com pino tampão (ou similar) Assento e encosto com curvatura
anatômica. Com orifícios para respiração que não permitam passagem dos dedos. Estrutura tubular metálica com
acabamento na própria estrutura e/ou com ponteiras fixadas à estrutura. Sapatas antiderrapantes fixadas a
estrutura; acabamento solda MIG. Tratamento anticorrosivo. Pintura em epóxi-pó. Cor a definir no empenho.
Garantia de 03 (três) anos. Deve ser apresentado, do fabricante, o CERTIFICADO DE REGULARIDADE NA CADASTRO
TÉCNICO FEDERAL (lei nº 6.938, de 31/08/1981 e INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA nº 06, de 15 de março de 2013).
Deve apresentar certificado e/ou relatório e /ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 14006
realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Deve apresentar certificado e/ou relatório e /ou laudo de
conformidade técnica conforme a ABNT NBR 8094 realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Mínimo de
mínimo de 240 horas com grau de enferrujamento f0 e grau de empolamento de d0/t0; Deve apresentar certificado
e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a ABNT NBR 8095 realizado por laboratório acredito pelo
INMETRO. Mínimo de 300 h com grau de enferrujamento de f0. VALIDADE DA PROPOSTA: 90 DIAS

Não existem lances para o item
Não existem lances de desempate ME/EPP para o item
Eventos do Item
Evento

Data

Observações

Proposta
desclassif.
pelo
pregoeiro

Desclassificação da proposta de R$ 429,0000. Em virtude de problemas técnicos, não foi possível a
31/03/2020
realização do evento de adiamento do presente pregão no SIDEC, informamos que serão respondidos os
09:25:46
pedidos de esclarecimento e impugnação e o pregão será republicado com novo número.

Proposta
desclassif.
pelo
pregoeiro

Desclassificação da proposta de R$ 429,0000. Em virtude de problemas técnicos, não foi possível a
31/03/2020
realização do evento de adiamento do presente pregão no SIDEC, informamos que serão respondidos os
09:25:53
pedidos de esclarecimento e impugnação e o pregão será republicado com novo número.

Cancelado

31/03/2020
Todas as propostas do item foram desclassificadas.
09:26:03

Proposta
desclassif.
pelo
pregoeiro

Desclassificação da proposta de R$ 429,5800. Em virtude de problemas técnicos, não foi possível a
31/03/2020
realização do evento de adiamento do presente pregão no SIDEC, informamos que serão respondidos os
09:26:03
pedidos de esclarecimento e impugnação e o pregão será republicado com novo número.
Não existem intenções de recurso para o item

Item: 16 - QUADRO BRANCO
Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF

Fornecedor

* 28.207.226/0001-87 GEINE H C CUNHA
EIRELI

Porte
Declaração
Quantidade Valor Unit.
ME/EPP ME/EPP/COOP
Sim

Sim

37

Valor Global

Data/Hora
Registro

R$ 183,0000 R$ 6.771,0000 26/03/2020
18:09:44

Marca: STALO
Fabricante: STALO
Modelo / Versão: STALO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: QUADRO BRANCO 1200X900 MM(ENTREGA EM RECIFE/PE).
ESTRUTURA QUADRO BRANCO LISO COM SUPERFICIE DA ESCRITA. CONFECCIONADO EM MADEIRA (NÃO
AGLOMERADO SIMPLES). SOBREPOSTO LAMINADO MELAMINICO BRANCO BRILHANTE SEM EMENDAS. MOLDURA EM
ALUMINIO ANODIZADO COM BORDAS NÃO CORTANTES, ARREDONDADAS E/OU PROTEGIDAS COM (04) PONTEIRAS
PLASTICAS. NA COR ALUMINIO NATURAL FOSCO. PORTA APAGADOR E PINCEL COM BORDAS NÃO CORTANTE,
ARREDONDADAS E/OU PROTEGIDAS COM PONTEIRAS PLASTICAS. SISTEMA DE FIXAÇÃO COM KIT DE INSTALAÇÃO
(BUCHAS E PARAFUSOS). MEDIDAS 1200MM DE LARGURA E 900MM DE ALTURA. (CODIFICAÇÃO 1200X900 PARA
LXA) ESPESSURA MINIMA: 15MM. ESPESSURA MAXIMA 25MM. SERA ACEITO TOLERANCIA DE + OU – 15MM PARA A
MEDIDA DO MOBILIARIO (EXCETO ESPESSURA) REFERENTE A ULTIMA CARACTERISTICA ACIMA CITADA, NÃO SERA
ACEITAS TOLERANCIAS DIFERENCIADAS SOBRE OS MOBILIARIOS RECEBIDOS DE MESMA ESPECIFICAÇÃO.
GARANTIA MINIMA DE 12 MESES. DEVE SER APRESENTADO DO FABRICANTE O CERTIFICADO DE REGULARIDADE
NO CADASTRO TECNICO FEDERAL (LEI 6.938 DE 31/08/1981 E INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA N° 06 DE 15 DE
MARÇO DE 2013).

* 11.532.702/0002-13 P C DE MOURA
VIDROS

Sim

Sim

37

R$ 183,0700 R$ 6.773,5900 18/03/2020
10:10:25

Marca: STALO
Fabricante: STALO
Modelo / Versão: quadro branco
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: QUADRO BRANCO 1200 x 900 mm , conforme especificações do Anexo
I do Termo de Referência.(Entrega em Recife/PE)

* 24.005.316/0001-34 PAPELARIA PAPEL
CARTAZ LTDA

Sim

Sim

37

R$ 183,0700 R$ 6.773,5900 25/03/2020
16:47:37

Marca: STALO
Fabricante: STALO
Modelo / Versão: STALO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: QUADRO BRANCO 1200X 900 MM (ENTREGA EM RECIFE /PE)
ESTRUTURA? QUADRO BRANCO LISO COM SUPERFICIE DE ESCRITA CONFECCIONADO EM MADEIRA NAO
AGLOMERADO SIMPLES SOBREPOSTO LAMINADO MELAMINICO BRANCO BRILHANTESEM EMENDAS: MOLDURA EM
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ALUMINIO ANODIZANDO COM BORDASNAO CORTANTES ARREDONDADAS E OU PROTEGIDAS COM 4
PONTEIRASPLASTICAS NA CORALUMINIO NATURAL FOSCOPORTA APAGADOR E PINCEL COM BORDASNAO
CORTANTESARREDONDADAS E PROTEGIDASCOM PONTEIRASPLASTICASSISTEMA DE FIXAÇÃO COM KITDE
INSTALAÇÃO BUCHA E PARAFUSO MEDIDAS: 1200 MM DE LARGURA E 900 PARA LXA ESPESSURA MINIMA 15 MM E
MAXIMA 25 MM. SERA ACEITA TOLERANCIA DE + OIU - 15 MM PARA MEDIDA MOBILIARIO EXCETO ESPESSURAS
REFEREMTE A ULTIMA CARACTERISTICA ACIMA CITADA. NAO SERAO ACEITAS TOLERANCIAS DIFERENCIADAS
SOBRE MOBILIARIOS RECEBIDOS DE MESMA ESPECIFICAÇÃO DEVE SER APRESENTADO DO FABRICANTE O
CERTIFICADO DE REGULARIDADE NO CADASTRO TEC FEDERAAL LEI 6938 DE 31/08/1981 E INSTRUÇÃO
NORMATIVA IBAMA 06 DE 15 DE MARÇO DE 2013 VALIDADE DA PROPOSTA –90 DIAS ENTREGA – 30 DIAS
cOND.DEPGTO- 30 DIAS GARANTIA 12 MESES

* 26.854.929/0001-71 DIDAQUE
EMPREENDIMENTOS
LTDA

Sim

Sim

37

R$ 183,0700 R$ 6.773,5900 26/03/2020
18:07:51

Marca: STALO
Fabricante: STALO
Modelo / Versão: STALO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: QUADRO BRANCO 1200 X 900 mm (entrega em Recife/PE) Estrutura
Quadro branco liso com superfície de escrita. Confeccionado em madeira (não aglomerado simples) sobreposto
laminado melamínico branco brilhante sem emendas: Moldura em alumínio, anodizado com bordas não cortantes,
arredondadas e/ou protegidas com (04) ponteiras plásticas. Na cor alumínio natural fosco: Porta apagador e pincel
com bordas não cortante, arredondadas e/ou protegidas com ponteiras plásticas; Sistema de fixação com Kit de
instalação (bucha e parafusos). Medidas 1200 mm de largura e 900 mm de altura. (Codificação: 1200 x 900 para
LxA), espessura mínima 15 mm, espessura máxima: 25 mm. Será aceita tolerância de “+” ou “-“ 15 mm para a
medida do mobiliário (exceto espessuras). Referente à última característica acima citada. Não serão aceitas
tolerâncias diferenciadas sobre os mobiliários recebidos de mesma especificação. Garantia mínima de 12 meses.
Deve ser apresentado do fabricante o Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal (Lei 6.938, de
31/08/1981 e INSTRUÇÃO NOMATIVA IBAMA Nº 06. DE 15 DE MARÇO DE 2013).

* 29.926.189/0001-20 SIS COMERCIO DE
MATERIAIS E
EQUIPAMENTOS LTDA

Sim

Sim

37

R$ 183,0700 R$ 6.773,5900 26/03/2020
21:00:06

Marca: Cortiarte
Fabricante: Cortiarte
Modelo / Versão: 2824
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Quadro Branco 1200 x 900 mm Estrutura Quadro Branco liso com
superfície de escrita. Confeccionado em madeira (não aglomerado simples). Sobreposto laminado melaminico branco
brilhante sem emendas; Moldura em alumínio, anodizado com bordas não cortantes, arredondadas e/ou protegidas
com (04) ponteiras plásticas. Na cor alumínio natural fosco; Porta apagador e pincel com bordas não cortante,
arredondadas e/ou protegidas com ponteiras plásticas. Sistema de fixação com kit de instalação (bucha e parafuso)
Medidas 1200mm de largura e 900mm de altura. Espessura mínima: 15 mm. Espessura máxima: 25mm

* 30.223.908/0001-25 D F S DE MELO LOPES

Sim

Sim

37

R$ 183,0700 R$ 6.773,5900 26/03/2020
21:58:46

Marca: MADMASTER
Fabricante: MADMASTER
Modelo / Versão: MADMASTER
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: QUADRO BRANCO 1200 x 900 mm , conforme especificações do Anexo
I do Termo de Referência.(Entrega em Recife/PE)

* 09.138.326/0001-54 PABLO LUIS MARTINS

Sim

Sim

37

R$ 183,0700 R$ 6.773,5900 27/03/2020
07:54:29

Marca: cortiarte
Fabricante: cortiarte
Modelo / Versão: 2824
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Quadro Branco, 90x120cm esp 15 mm Laminado melamínico branco
em 0,8mm. Chapa de fibra de madeira. Chapa de fibra PO triplex. Moldura alumínio natural 23 cantos arredondados
em PVC. Suporte para apagador em alumínio 25cm, com protetor em PVC. Fixação invisível."

* 13.104.805/0001-27 F. F. N. FORNAZARI

Sim

Sim

37

R$ 183,0700 R$ 6.773,5900 27/03/2020
08:36:31

Marca: engeflex
Fabricante: engeflex
Modelo / Versão: qdo branco/120x90m
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: QUADRO BRANCO, 1200x900mm (entrega em Recife/PE), estrutura
quadro branco liso com superficie de escrita. Confeccionado em madeira (não aglomerado simples), sobreposto
laminado melaminico branco brilhante sem emendas. Moldura em alumínio, anodizado com bordas não cortantes,
arredondadas e/ou protegidas com (04) ponteiras plásticas. Na cor alumínio natural fosco. Porta apagador e pincel
com bordas não cortante, arredondadas e/ou protegidas com ponteiras plásticas. Sistema de fixação com kit de
instalação (buchas e parafusos). Medida 1200mm de largura e 900mm de altura, espessura mínima de 15mm e
máxima de 25mm.

Não existem lances para o item
Não existem lances de desempate ME/EPP para o item
Eventos do Item
Evento

Data

Observações

Proposta
desclassif.
pelo
pregoeiro

Desclassificação da proposta de R$ 183,0000. Em virtude de problemas técnicos, não foi possível a
31/03/2020
realização do evento de adiamento do presente pregão no SIDEC, informamos que serão respondidos os
09:26:24
pedidos de esclarecimento e impugnação e o pregão será republicado com novo número.

Proposta
desclassif.
pelo
pregoeiro

Desclassificação da proposta de R$ 183,0700. Em virtude de problemas técnicos, não foi possível a
31/03/2020
realização do evento de adiamento do presente pregão no SIDEC, informamos que serão respondidos os
09:26:31
pedidos de esclarecimento e impugnação e o pregão será republicado com novo número.

Proposta
desclassif.

31/03/2020 Desclassificação da proposta de R$ 183,0700. Em virtude de problemas técnicos, não foi possível a
09:26:48 realização do evento de adiamento do presente pregão no SIDEC, informamos que serão respondidos os
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pelo
pregoeiro

pedidos de esclarecimento e impugnação e o pregão será republicado com novo número.

Proposta
desclassif.
pelo
pregoeiro

Desclassificação da proposta de R$ 183,0700. Em virtude de problemas técnicos, não foi possível a
31/03/2020
realização do evento de adiamento do presente pregão no SIDEC, informamos que serão respondidos os
09:26:57
pedidos de esclarecimento e impugnação e o pregão será republicado com novo número.

Proposta
desclassif.
pelo
pregoeiro

Desclassificação da proposta de R$ 183,0700. Em virtude de problemas técnicos, não foi possível a
31/03/2020
realização do evento de adiamento do presente pregão no SIDEC, informamos que serão respondidos os
09:27:15
pedidos de esclarecimento e impugnação e o pregão será republicado com novo número.

Proposta
desclassif.
pelo
pregoeiro

Desclassificação da proposta de R$ 183,0700. Em virtude de problemas técnicos, não foi possível a
31/03/2020
realização do evento de adiamento do presente pregão no SIDEC, informamos que serão respondidos os
09:27:24
pedidos de esclarecimento e impugnação e o pregão será republicado com novo número.

Proposta
desclassif.
pelo
pregoeiro

Desclassificação da proposta de R$ 183,0700. Em virtude de problemas técnicos, não foi possível a
31/03/2020
realização do evento de adiamento do presente pregão no SIDEC, informamos que serão respondidos os
09:27:33
pedidos de esclarecimento e impugnação e o pregão será republicado com novo número.

Proposta
desclassif.
pelo
pregoeiro

Desclassificação da proposta de R$ 183,0700. Em virtude de problemas técnicos, não foi possível a
31/03/2020
realização do evento de adiamento do presente pregão no SIDEC, informamos que serão respondidos os
09:27:42
pedidos de esclarecimento e impugnação e o pregão será republicado com novo número.

Cancelado

31/03/2020
Todas as propostas do item foram desclassificadas.
09:27:42
Não existem intenções de recurso para o item

Item: 17 - QUADRO BRANCO
Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF

Fornecedor

* 30.223.908/0001-25 D F S DE MELO
LOPES

Porte
Declaração
Quantidade Valor Unit.
ME/EPP ME/EPP/COOP
Sim

Sim

12

Valor Global

Data/Hora
Registro

R$ 183,0700 R$ 2.196,8400 26/03/2020
21:58:46

Marca: MADMASTER
Fabricante: MADMASTER
Modelo / Versão: MADMASTER
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: QUADRO BRANCO 1500 x 1200 mm, conforme especificações do
Anexo I do Termo de Referência.(Entrega em Recife/PE)

* 11.532.702/0002-13 P C DE MOURA
VIDROS

Sim

Sim

12

R$ 250,0000 R$ 3.000,0000 18/03/2020
10:10:25

Marca: STALO
Fabricante: STALO
Modelo / Versão: quadro branco
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: QUADRO BRANCO 1500 x 1200 mm, conforme especificações do
Anexo I do Termo de Referência.(Entrega em Recife/PE)

* 13.104.805/0001-27 F. F. N. FORNAZARI

Sim

Sim

12

R$ 250,0000 R$ 3.000,0000 27/03/2020
08:36:31

Marca: engeflex
Fabricante: engeflex
Modelo / Versão: qdo branco/1,50x1,20m
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: QUADRO BRANCO, 150x120mm (entrega em Recife/PE), estrutura
quadro branco liso com superficie de escrita. Confeccionado em madeira (não aglomerado simples), sobreposto
laminado melaminico branco brilhante sem emendas. Moldura em alumínio, anodizado com bordas não cortantes,
arredondadas e/ou protegidas com (04) ponteiras plásticas. Na cor alumínio natural fosco. Porta apagador e pincel
com bordas não cortante, arredondadas e/ou protegidas com ponteiras plásticas. Sistema de fixação com kit de
instalação (buchas e parafusos). Medida 1500mm de largura e 1200mm de altura, espessura mínima de 15mm e
máxima de 25mm.

Não existem lances para o item
Não existem lances de desempate ME/EPP para o item
Eventos do Item
Evento

Data

Observações

Proposta
desclassif.
pelo
pregoeiro

Desclassificação da proposta de R$ 183,0700. Em virtude de problemas técnicos, não foi possível a
31/03/2020
realização do evento de adiamento do presente pregão no SIDEC, informamos que serão respondidos os
09:27:55
pedidos de esclarecimento e impugnação e o pregão será republicado com novo número.

Proposta
desclassif.
pelo
pregoeiro

Desclassificação da proposta de R$ 250,0000. Em virtude de problemas técnicos, não foi possível a
31/03/2020
realização do evento de adiamento do presente pregão no SIDEC, informamos que serão respondidos os
09:28:02
pedidos de esclarecimento e impugnação e o pregão será republicado com novo número.

Cancelado

31/03/2020
Todas as propostas do item foram desclassificadas.
09:28:19

Proposta
desclassif.

31/03/2020 Desclassificação da proposta de R$ 250,0000. Em virtude de problemas técnicos, não foi possível a
09:28:19 realização do evento de adiamento do presente pregão no SIDEC, informamos que serão respondidos os
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pelo
pregoeiro

pedidos de esclarecimento e impugnação e o pregão será republicado com novo número.
Não existem intenções de recurso para o item

Item: 18 - QUADRO BRANCO
Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF

Fornecedor

* 28.207.226/0001-87 GEINE H C CUNHA
EIRELI

Porte
Declaração
Quantidade Valor Unit.
ME/EPP ME/EPP/COOP
Sim

Sim

94

Valor Global

Data/Hora
Registro

R$ 304,0000 R$ 28.576,0000 26/03/2020
18:09:44

Marca: STALO
Fabricante: STALO
Modelo / Versão: STALO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: QUADRO BRANCO 2000X1200MM MM(ENTREGA EM RECIFE/PE).
ESTRUTURA QUADRO BRANCO LISO COM SUPERFICIE DA ESCRITA. CONFECCIONADO EM MADEIRA (NÃO
AGLOMERADO SIMPLES). SOBREPOSTO LAMINADO MELAMINICO BRANCO BRILHANTE SEM EMENDAS. MOLDURA EM
ALUMINIO ANODIZADO COM BORDAS NÃO CORTANTES, ARREDONDADAS E/OU PROTEGIDAS COM (04) PONTEIRAS
PLASTICAS. NA COR ALUMINIO NATURAL FOSCO. PORTA APAGADOR E PINCEL COM BORDAS NÃO CORTANTE,
ARREDONDADAS E/OU PROTEGIDAS COM PONTEIRAS PLASTICAS. SISTEMA DE FIXAÇÃO COM KIT DE INSTALAÇÃO
(BUCHAS E PARAFUSOS). MEDIDAS 2000MM DE LARGURA E 1200MM DE ALTURA. (CODIFICAÇÃO 2000X1200 PARA
LXA) ESPESSURA MINIMA: 15MM. ESPESSURA MAXIMA 25MM. SERA ACEITO TOLERANCIA DE + OU – 15MM PARA A
MEDIDA DO MOBILIARIO (EXCETO ESPESSURA) REFERENTE A ULTIMA CARACTERISTICA ACIMA CITADA, NÃO SERA
ACEITAS TOLERANCIAS DIFERENCIADAS SOBRE OS MOBILIARIOS RECEBIDOS DE MESMA ESPECIFICAÇÃO.
GARANTIA MINIMA DE 12 MESES. DEVE SER APRESENTADO DO FABRICANTE O CERTIFICADO DE REGULARIDADE
NO CADASTRO TECNICO FEDERAL (LE 6.938 DE 31/08/1981 E INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA N° 06 DE 15 DE
MARÇO DE 2013).

* 24.005.316/0001-34 PAPELARIA PAPEL
CARTAZ LTDA

Sim

Sim

94

R$ 304,9300 R$ 28.663,4200 25/03/2020
16:47:37

Marca: STALO
Fabricante: STALO
Modelo / Versão: STALO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: QUADRO BRANCO 2000X 1200 MM ENTREGA EM 7RECIFE PE
ESTRUTURA? QUADRO BRANCO LISO COM SUPERFICIE DE ESCRITA CONFECCIONADO EM MADEIRA NAO
AGLOMERADO SIMPLES SOBREPOSTO LAMINADO MELAMINICO BRANCO BRILHANTE SEM EMENDAS: MOLDURA EM
ALUMINIO ANODIZANDO COM BORDAS NAO CORTANTES ARREDONDADAS E OU PROTEGIDAS COM 4
PONTEIRASPLASTICAS NA CORALUMINIO NATURAL FOSCOPORTA APAGADOR E PINCEL COM BORDASNAO
CORTANTESARREDONDADAS E PROTEGIDASCOM PONTEIRASPLASTICASSISTEMA DE FIXAÇÃO COM KITDE
INSTALAÇÃO BUCHA E PARAFUSO MEDIDAS: 2000 MM DE LARGURA E 1200 PARA LXA ESPESSURA MINIMA 15 MM E
MAXIMA 25 MM. SERA ACEITA TOLERANCIA DE + OIU - 15 MM PARA MEDIDA MOBILIARIO EXCETO ESPESSURAS
REFEREMTE A ULTIMA CARACTERISTICA ACIMA CITADA. NAO SERAO ACEITAS TOLERANCIAS DIFERENCIADAS
SOBRE MOBILIARIOS RECEBIDOS DE MESMA ESPECIFICAÇÃO DEVE SER APRESENTADO DO FABRICANTE O
CERTIFICADO DE REGULARIDADE NO CADASTRO TEC FEDERAAL LEI 6938 DE 31/08/1981 E INSTRUÇÃO
NORMATIVA IBAMA 06 DE 15 DE MARÇO DE 2013 VALIDADE DA PROPOSTA –90 DIAS ENTREGA – 30 DIAS
cOND.DEPGTO- 30 DIAS GARANTIA 12 MESES

* 26.854.929/0001-71 DIDAQUE
EMPREENDIMENTOS
LTDA

Sim

Sim

94

R$ 304,9300 R$ 28.663,4200 26/03/2020
18:07:51

Marca: STALO
Fabricante: STALO
Modelo / Versão: STALO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: QUADRO BRANCO 2000 X 1200 mm (entrega em Recife/PE) Estrutura
Quadro branco liso com superfície de escrita. Confeccionado em madeira (não aglomerado simples) sobreposto
laminado melamínico branco brilhante sem emendas: Moldura em alumínio, anodizado com bordas não cortantes,
arredondadas e/ou protegidas com (04) ponteiras plásticas. Na cor alumínio natural fosco: Porta apagador e pincel
com bordas não cortante, arredondadas e/ou protegidas com ponteiras plásticas; Sistema de fixação com Kit de
instalação (bucha e parafusos). Medidas 2000 mm de largura e 1200 mm de altura. (Codificação: 2000 x 1200 para
LxA), espessura mínima 15 mm, espessura máxima: 25 mm. Será aceita tolerância de “+” ou “-“ 15 mm para a
medida do mobiliário (exceto espessuras). Referente à última característica acima citada. Não serão aceitas
tolerâncias diferenciadas sobre os mobiliários recebidos de mesma especificação. Garantia mínima de 12 meses.
Deve ser apresentado do fabricante o Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal (Lei 6.938, de
31/08/1981 e INSTRUÇÃO NOMATIVA IBAMA Nº 06. DE 15 DE MARÇO DE 2013).

* 29.926.189/0001-20 SIS COMERCIO DE
MATERIAIS E
EQUIPAMENTOS
LTDA

Sim

Sim

94

R$ 304,9300 R$ 28.663,4200 26/03/2020
21:00:06

Marca: Cortiarte
Fabricante: Cortiarte
Modelo / Versão: 2827
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Quadro Branco 2000 x 1200 mm Estrutura Quadro Branco liso com
superfície de escrita. Confeccionado em madeira (não aglomerado simples). Sobreposto laminado melaminico branco
brilhante sem emendas; Moldura em alumínio, anodizado com bordas não cortantes, arredondadas e/ou protegidas
com (04) ponteiras plásticas. Na cor alumínio natural fosco; Porta apagador e pincel com bordas não cortante,
arredondadas e/ou protegidas com ponteiras plásticas. Sistema de fixação com kit de instalação (bucha e parafuso)
Medidas 1200mm de largura e 900mm de altura. Espessura mínima: 15 mm. Espessura máxima: 25mm

* 30.223.908/0001-25 D F S DE MELO
LOPES

Sim

Sim

94

R$ 304,9300 R$ 28.663,4200 26/03/2020
21:58:46

Marca: MADMASTER
Fabricante: MADMASTER
Modelo / Versão: MADMASTER
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Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: QUADRO BRANCO 2000 x 1200 mm, conforme especificações do
Anexo I do Termo de Referência.(Entrega em Recife/PE)

* 09.138.326/0001-54 PABLO LUIS
MARTINS

Sim

Sim

94

R$ 304,9300 R$ 28.663,4200 27/03/2020
07:54:29

Marca: cortiarte
Fabricante: cortiarte
Modelo / Versão: 2827
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Quadro Branco, 120x200cm esp 15 mm Laminado melamínico branco
em 0,8mm. Chapa de fibra de madeira. Chapa de fibra PO triplex. Moldura alumínio natural 23 cantos arredondados
em PVC. Suporte para apagador em alumínio 25cm, com protetor em PVC. Fixação invisível."

* 13.104.805/0001-27 F. F. N. FORNAZARI

Sim

Sim

94

R$ 304,9300 R$ 28.663,4200 27/03/2020
08:36:31

Marca: engeflex
Fabricante: engeflex
Modelo / Versão: qdo branco/2,00x1,20m
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: QUADRO BRANCO, 200x120mm (entrega em Recife/PE), estrutura
quadro branco liso com superficie de escrita. Confeccionado em madeira (não aglomerado simples), sobreposto
laminado melaminico branco brilhante sem emendas. Moldura em alumínio, anodizado com bordas não cortantes,
arredondadas e/ou protegidas com (04) ponteiras plásticas. Na cor alumínio natural fosco. Porta apagador e pincel
com bordas não cortante, arredondadas e/ou protegidas com ponteiras plásticas. Sistema de fixação com kit de
instalação (buchas e parafusos). Medida 2000mm de largura e 1200mm de altura, espessura mínima de 15mm e
máxima de 25mm.

* 11.532.702/0002-13 P C DE MOURA
VIDROS

Sim

Sim

94

R$ 305,0000 R$ 28.670,0000 18/03/2020
10:10:25

Marca: STALO
Fabricante: STALO
Modelo / Versão: quadro branco
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: QUADRO BRANCO 2000 x 1200 mm, conforme especificações do
Anexo I do Termo de Referência.(Entrega em Recife/PE)

Não existem lances para o item
Não existem lances de desempate ME/EPP para o item
Eventos do Item
Evento

Data

Observações

Proposta
desclassif.
pelo
pregoeiro

Desclassificação da proposta de R$ 304,0000. Em virtude de problemas técnicos, não foi possível a
31/03/2020
realização do evento de adiamento do presente pregão no SIDEC, informamos que serão respondidos os
09:28:30
pedidos de esclarecimento e impugnação e o pregão será republicado com novo número.

Proposta
desclassif.
pelo
pregoeiro

Desclassificação da proposta de R$ 304,9300. Em virtude de problemas técnicos, não foi possível a
31/03/2020
realização do evento de adiamento do presente pregão no SIDEC, informamos que serão respondidos os
09:28:39
pedidos de esclarecimento e impugnação e o pregão será republicado com novo número.

Proposta
desclassif.
pelo
pregoeiro

Desclassificação da proposta de R$ 304,9300. Em virtude de problemas técnicos, não foi possível a
31/03/2020
realização do evento de adiamento do presente pregão no SIDEC, informamos que serão respondidos os
09:28:46
pedidos de esclarecimento e impugnação e o pregão será republicado com novo número.

Proposta
desclassif.
pelo
pregoeiro

Desclassificação da proposta de R$ 304,9300. Em virtude de problemas técnicos, não foi possível a
31/03/2020
realização do evento de adiamento do presente pregão no SIDEC, informamos que serão respondidos os
09:28:55
pedidos de esclarecimento e impugnação e o pregão será republicado com novo número.

Proposta
desclassif.
pelo
pregoeiro

Desclassificação da proposta de R$ 304,9300. Em virtude de problemas técnicos, não foi possível a
31/03/2020
realização do evento de adiamento do presente pregão no SIDEC, informamos que serão respondidos os
09:29:02
pedidos de esclarecimento e impugnação e o pregão será republicado com novo número.

Proposta
desclassif.
pelo
pregoeiro

Desclassificação da proposta de R$ 304,9300. Em virtude de problemas técnicos, não foi possível a
31/03/2020
realização do evento de adiamento do presente pregão no SIDEC, informamos que serão respondidos os
09:29:09
pedidos de esclarecimento e impugnação e o pregão será republicado com novo número.

Proposta
desclassif.
pelo
pregoeiro

Desclassificação da proposta de R$ 304,9300. Em virtude de problemas técnicos, não foi possível a
31/03/2020
realização do evento de adiamento do presente pregão no SIDEC, informamos que serão respondidos os
09:29:17
pedidos de esclarecimento e impugnação e o pregão será republicado com novo número.

Cancelado

31/03/2020
Todas as propostas do item foram desclassificadas.
09:29:25

Proposta
desclassif.
pelo
pregoeiro

Desclassificação da proposta de R$ 305,0000. Em virtude de problemas técnicos, não foi possível a
31/03/2020
realização do evento de adiamento do presente pregão no SIDEC, informamos que serão respondidos os
09:29:25
pedidos de esclarecimento e impugnação e o pregão será republicado com novo número.
Não existem intenções de recurso para o item

Item: 19 - QUADRO BRANCO
Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF

Fornecedor
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Porte
Declaração
Quantidade Valor Unit.
ME/EPP ME/EPP/COOP

Valor
Global

Data/Hora
Registro
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* 24.005.316/0001-34 PAPELARIA PAPEL
CARTAZ LTDA

Sim

Sim

1

R$ 304,9300 R$ 304,9300 25/03/2020
16:47:37

Marca: STALO
Fabricante: STALO
Modelo / Versão: STALO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: QUADRO BRANCO 2000X 1200 MM ENTREGA EM CARUARU PE PE
ESTRUTURA? QUADRO BRANCO LISO COM SUPERFICIE DE ESCRITA CONFECCIONADO EM MADEIRA NAO
AGLOMERADO SIMPLES SOBREPOSTO LAMINADO MELAMINICO BRANCO BRILHANTE SEM EMENDAS: MOLDURA EM
ALUMINIO ANODIZANDO COM BORDAS NAO CORTANTES ARREDONDADAS E OU PROTEGIDAS COM 4
PONTEIRASPLASTICAS NA CORALUMINIO NATURAL FOSCOPORTA APAGADOR E PINCEL COM BORDASNAO
CORTANTESARREDONDADAS E PROTEGIDASCOM PONTEIRASPLASTICASSISTEMA DE FIXAÇÃO COM KITDE
INSTALAÇÃO BUCHA E PARAFUSO MEDIDAS: 2000 MM DE LARGURA E 1200 PARA LXA ESPESSURA MINIMA 15 MM E
MAXIMA 25 MM. SERA ACEITA TOLERANCIA DE + OIU - 15 MM PARA MEDIDA MOBILIARIO EXCETO ESPESSURAS
REFEREMTE A ULTIMA CARACTERISTICA ACIMA CITADA. NAO SERAO ACEITAS TOLERANCIAS DIFERENCIADAS
SOBRE MOBILIARIOS RECEBIDOS DE MESMA ESPECIFICAÇÃO DEVE SER APRESENTADO DO FABRICANTE O
CERTIFICADO DE REGULARIDADE NO CADASTRO TEC FEDERAAL LEI 6938 DE 31/08/1981 E INSTRUÇÃO
NORMATIVA IBAMA 06 DE 15 DE MARÇO DE 2013 VALIDADE DA PROPOSTA –90 DIAS ENTREGA – 30 DIAS
cOND.DEPGTO- 30 DIAS GARANTIA 12 MESES

* 26.854.929/0001-71 DIDAQUE
EMPREENDIMENTOS
LTDA

Sim

Sim

1

R$ 304,9300 R$ 304,9300 26/03/2020
18:07:51

Marca: STALO
Fabricante: STALO
Modelo / Versão: STALO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: QUADRO BRANCO 2000 X 1200 mm (entrega em Caruaru/PE)
Estrutura Quadro branco liso com superfície de escrita. Confeccionado em madeira (não aglomerado simples)
sobreposto laminado melamínico branco brilhante sem emendas: Moldura em alumínio, anodizado com bordas não
cortantes, arredondadas e/ou protegidas com (04) ponteiras plásticas. Na cor alumínio natural fosco: Porta apagador
e pincel com bordas não cortante, arredondadas e/ou protegidas com ponteiras plásticas; Sistema de fixação com Kit
de instalação (bucha e parafusos). Medidas 2000 mm de largura e 1200 mm de altura. (Codificação: 2000 x 1200
para LxA), espessura mínima 15 mm, espessura máxima: 25 mm. Será aceita tolerância de “+” ou “-“ 15 mm para a
medida do mobiliário (exceto espessuras). Referente à última característica acima citada. Não serão aceitas
tolerâncias diferenciadas sobre os mobiliários recebidos de mesma especificação. Garantia mínima de 12 meses.
Deve ser apresentado do fabricante o Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal (Lei 6.938, de
31/08/1981 e INSTRUÇÃO NOMATIVA IBAMA Nº 06. DE 15 DE MARÇO DE 2013).

* 29.926.189/0001-20 SIS COMERCIO DE
MATERIAIS E
EQUIPAMENTOS LTDA

Sim

Sim

1

R$ 304,9300 R$ 304,9300 26/03/2020
21:00:06

Marca: Cortiarte
Fabricante: Cortiarte
Modelo / Versão: 2827
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Quadro Branco 2000 x 1200 mm Estrutura Quadro Branco liso com
superfície de escrita. Confeccionado em madeira (não aglomerado simples). Sobreposto laminado melaminico branco
brilhante sem emendas; Moldura em alumínio, anodizado com bordas não cortantes, arredondadas e/ou protegidas
com (04) ponteiras plásticas. Na cor alumínio natural fosco; Porta apagador e pincel com bordas não cortante,
arredondadas e/ou protegidas com ponteiras plásticas. Sistema de fixação com kit de instalação (bucha e parafuso)
Medidas 1200mm de largura e 900mm de altura. Espessura mínima: 15 mm. Espessura máxima: 25mm

* 30.223.908/0001-25 D F S DE MELO LOPES

Sim

Sim

1

R$ 304,9300 R$ 304,9300 26/03/2020
21:58:46

Marca: MADMASTER
Fabricante: MADMASTER
Modelo / Versão: MADMASTER
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: QUADRO BRANCO 2000 x 1200 mm, conforme especificações do
Anexo I do Termo de Referencia. (Entrega em Caruaru/PE -CAA)

Não existem lances para o item
Não existem lances de desempate ME/EPP para o item
Eventos do Item
Evento

Data

Observações

Proposta
desclassif.
pelo
pregoeiro

Desclassificação da proposta de R$ 304,9300. Em virtude de problemas técnicos, não foi possível a
31/03/2020
realização do evento de adiamento do presente pregão no SIDEC, informamos que serão respondidos os
09:29:39
pedidos de esclarecimento e impugnação e o pregão será republicado com novo número.

Proposta
desclassif.
pelo
pregoeiro

Desclassificação da proposta de R$ 304,9300. Em virtude de problemas técnicos, não foi possível a
31/03/2020
realização do evento de adiamento do presente pregão no SIDEC, informamos que serão respondidos os
09:29:49
pedidos de esclarecimento e impugnação e o pregão será republicado com novo número.

Proposta
desclassif.
pelo
pregoeiro

Desclassificação da proposta de R$ 304,9300. Em virtude de problemas técnicos, não foi possível a
31/03/2020
realização do evento de adiamento do presente pregão no SIDEC, informamos que serão respondidos os
09:29:56
pedidos de esclarecimento e impugnação e o pregão será republicado com novo número.

Cancelado

31/03/2020
Todas as propostas do item foram desclassificadas.
09:30:04

Proposta
desclassif.
pelo
pregoeiro

Desclassificação da proposta de R$ 304,9300. Em virtude de problemas técnicos, não foi possível a
31/03/2020
realização do evento de adiamento do presente pregão no SIDEC, informamos que serão respondidos os
09:30:04
pedidos de esclarecimento e impugnação e o pregão será republicado com novo número.
Não existem intenções de recurso para o item
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Item: 20 - QUADRO BRANCO
Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF

Fornecedor

* 24.005.316/0001-34 PAPELARIA PAPEL
CARTAZ LTDA

Porte
Declaração
Quantidade Valor Unit.
ME/EPP ME/EPP/COOP
Sim

Sim

5

Valor Global

Data/Hora
Registro

R$ 480,5500 R$ 2.402,7500 25/03/2020
16:47:38

Marca: STALO
Fabricante: STALO
Modelo / Versão: STALO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: QUADRO BRANCO 2500 X 1200 MM ENTREGA EM RECIFE PE PE
ESTRUTURA? QUADRO BRANCO LISO COM SUPERFICIE DE ESCRITA CONFECCIONADO EM MADEIRA NAO
AGLOMERADO SIMPLES SOBREPOSTO LAMINADO MELAMINICO BRANCO BRILHANTE SEM EMENDAS: MOLDURA EM
ALUMINIO ANODIZANDO COM BORDAS NAO CORTANTES ARREDONDADAS E OU PROTEGIDAS COM 4
PONTEIRASPLASTICAS NA CORALUMINIO NATURAL FOSCOPORTA APAGADOR E PINCEL COM BORDASNAO
CORTANTESARREDONDADAS E PROTEGIDASCOM PONTEIRASPLASTICASSISTEMA DE FIXAÇÃO COM KITDE
INSTALAÇÃO BUCHA E PARAFUSO MEDIDAS: 2500 MM DE LARGURA E 1200 PARA LXA ESPESSURA MINIMA 15 MM E
MAXIMA 25 MM. SERA ACEITA TOLERANCIA DE + OIU - 15 MM PARA MEDIDA MOBILIARIO EXCETO ESPESSURAS
REFEREMTE A ULTIMA CARACTERISTICA ACIMA CITADA. NAO SERAO ACEITAS TOLERANCIAS DIFERENCIADAS
SOBRE MOBILIARIOS RECEBIDOS DE MESMA ESPECIFICAÇÃO DEVE SER APRESENTADO DO FABRICANTE O
CERTIFICADO DE REGULARIDADE NO CADASTRO TEC FEDERAAL LEI 6938 DE 31/08/1981 E INSTRUÇÃO
NORMATIVA IBAMA 06 DE 15 DE MARÇO DE 2013 VALIDADE DA PROPOSTA –90 DIAS ENTREGA – 30 DIAS
cOND.DEPGTO- 30 DIAS GARANTIA 12 MESES

* 26.854.929/0001-71 DIDAQUE
EMPREENDIMENTOS
LTDA

Sim

Sim

5

R$ 480,5500 R$ 2.402,7500 26/03/2020
18:07:51

Marca: STALO
Fabricante: STALO
Modelo / Versão: STALO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: QUADRO BRANCO 2500 X 1200 mm (entrega em Recife/PE) Estrutura
Quadro branco liso com superfície de escrita. Confeccionado em madeira (não aglomerado simples) sobreposto
laminado melamínico branco brilhante sem emendas: Moldura em alumínio, anodizado com bordas não cortantes,
arredondadas e/ou protegidas com (04) ponteiras plásticas. Na cor alumínio natural fosco: Porta apagador e pincel
com bordas não cortante, arredondadas e/ou protegidas com ponteiras plásticas; Sistema de fixação com Kit de
instalação (bucha e parafusos). Medidas 2500 mm de largura e 1200 mm de altura. (Codificação: 2500 x 1200 para
LxA), espessura mínima 15 mm, espessura máxima: 25 mm. Será aceita tolerância de “+” ou “-“ 15 mm para a
medida do mobiliário (exceto espessuras). Referente à última característica acima citada. Não serão aceitas
tolerâncias diferenciadas sobre os mobiliários recebidos de mesma especificação. Garantia mínima de 12 meses.
Deve ser apresentado do fabricante o Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal (Lei 6.938, de
31/08/1981 e INSTRUÇÃO NOMATIVA IBAMA Nº 06. DE 15 DE MARÇO DE 2013).

* 30.223.908/0001-25 D F S DE MELO LOPES

Sim

Sim

5

R$ 480,5500 R$ 2.402,7500 26/03/2020
21:58:46

Marca: MADMASTER
Fabricante: MADMASTER
Modelo / Versão: MADMASTER
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: QUADRO BRANCO 2500 x 1200 mm, conforme especificações do
Anexo I do Termo de Referência.(Entrega em Recife/PE)

* 03.961.467/0001-96 MULTI QUADROS E
VIDROS LTDA

Sim

Sim

5

R$ 480,5500 R$ 2.402,7500 27/03/2020
08:26:22

Marca: MULTI QUADROS
Fabricante: MULTI QUADROS
Modelo / Versão: MQ-20
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: QUADRO BRANCO 2500 x 1200 mm,(Entrega em Recife/PE). Estrutura
quadros branco liso confeccionado em madeira (não aglomerado simples), sobreposto laminado melaminico branco
brilhante; moldura em alumínio anodizado com bordas não cortantes arredondadas e/ou protegidas com 04
ponteiras plásticas na cor alumínio natural fosco porta apagador e pincel com bordas não cortante, arredondadas
e/ou protegidas com sistema de fixação com kit de instalação (bucha e parafusos). Medias 2500mm de largura e
1200mm de altura (LXA) espessura mínima 15 mm espessura máxima 25mm. Será aceita tolerância de “+” ou “-”
15 mm para a medida do mobiliário ( exceto espessuras). Referente a ultima característica acima citada; Não serão
aceitas tolerâncias diferenciadas sobre os mobiliários recebidas de mesma especificação. Garantia mínima de 12
meses. Deve ser apresentado do fabricante o Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal (Lei 6.938. de
31/08/1981 e INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA Nº 06. DE 15 DE MARÇO DE 2013) Marca/Modelo: Multi Quadros/MQ20 Procedência: Produzido no Brasil

* 13.104.805/0001-27 F. F. N. FORNAZARI

Sim

Sim

5

R$ 480,5500 R$ 2.402,7500 27/03/2020
08:36:31

Marca: engeflex
Fabricante: engeflex
Modelo / Versão: qdo branco/2,50x1,20m
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: QUADRO BRANCO, 250x120mm (entrega em Recife/PE), estrutura
quadro branco liso com superficie de escrita. Confeccionado em madeira (não aglomerado simples), sobreposto
laminado melaminico branco brilhante sem emendas. Moldura em alumínio, anodizado com bordas não cortantes,
arredondadas e/ou protegidas com (04) ponteiras plásticas. Na cor alumínio natural fosco. Porta apagador e pincel
com bordas não cortante, arredondadas e/ou protegidas com ponteiras plásticas. Sistema de fixação com kit de
instalação (buchas e parafusos). Medida 2500mm de largura e 1200mm de altura, espessura mínima de 15mm e
máxima de 25mm.

* 06.957.510/0001-38 CRIARTE INDUSTRIA E
COMERCIO DE
ESQUADRIAS LTDA

Sim

Sim

5

R$ 480,5500 R$ 2.402,7500 27/03/2020
08:47:32

Marca: CRIARTE
Fabricante: CRIARTE
Modelo / Versão: CR-102
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: QUADRO BRANCO 2500 x 1200 mm,(Entrega em Recife/PE). Estrutura
quadros branco liso confeccionado em madeira (não aglomerado simples), sobreposto laminado melaminico branco

https://www.comprasnet.gov.br/seguro/indexgov.asp
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brilhante; moldura em alumínio anodizado com bordas não cortantes arredondadas e/ou protegidas com 04
ponteiras plásticas na cor alumínio natural fosco porta apagador e pincel com bordas não cortante, arredondadas
e/ou protegidas com sistema de fixação com kit de instalação (bucha e parafusos). Medias 2500mm de largura e
1200mm de altura (LXA) espessura mínima 15 mm espessura máxima 25mm. Será aceita tolerância de “+” ou “-”
15 mm para a medida do mobiliário ( exceto espessuras). Referente a ultima característica acima citada; Não serão
aceitas tolerâncias diferenciadas sobre os mobiliários recebidas de mesma especificação. Garantia mínima de 12
meses. Deve ser apresentado do fabricante o Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal (Lei 6.938. de
31/08/1981 e INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA Nº 06. DE 15 DE MARÇO DE 2013)

* 11.532.702/0002-13 P C DE MOURA
VIDROS

Sim

Sim

5

R$ 500,0000 R$ 2.500,0000 18/03/2020
10:10:25

Marca: STALO
Fabricante: STALO
Modelo / Versão: quadro branco
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: QUADRO BRANCO 2500 x 1200 mm, conforme especificações do
Anexo I do Termo de Referência.(Entrega em Recife/PE)

Não existem lances para o item
Não existem lances de desempate ME/EPP para o item
Eventos do Item
Evento

Data

Observações

Proposta
desclassif.
pelo
pregoeiro

Desclassificação da proposta de R$ 480,5500. Em virtude de problemas técnicos, não foi possível a
31/03/2020
realização do evento de adiamento do presente pregão no SIDEC, informamos que serão respondidos os
09:30:21
pedidos de esclarecimento e impugnação e o pregão será republicado com novo número.

Proposta
desclassif.
pelo
pregoeiro

Desclassificação da proposta de R$ 480,5500. Em virtude de problemas técnicos, não foi possível a
31/03/2020
realização do evento de adiamento do presente pregão no SIDEC, informamos que serão respondidos os
09:30:29
pedidos de esclarecimento e impugnação e o pregão será republicado com novo número.

Proposta
desclassif.
pelo
pregoeiro

Desclassificação da proposta de R$ 480,5500. Em virtude de problemas técnicos, não foi possível a
31/03/2020
realização do evento de adiamento do presente pregão no SIDEC, informamos que serão respondidos os
09:30:35
pedidos de esclarecimento e impugnação e o pregão será republicado com novo número.

Proposta
desclassif.
pelo
pregoeiro

Desclassificação da proposta de R$ 480,5500. Em virtude de problemas técnicos, não foi possível a
31/03/2020
realização do evento de adiamento do presente pregão no SIDEC, informamos que serão respondidos os
09:30:43
pedidos de esclarecimento e impugnação e o pregão será republicado com novo número.

Proposta
desclassif.
pelo
pregoeiro

Desclassificação da proposta de R$ 480,5500. Em virtude de problemas técnicos, não foi possível a
31/03/2020
realização do evento de adiamento do presente pregão no SIDEC, informamos que serão respondidos os
09:30:50
pedidos de esclarecimento e impugnação e o pregão será republicado com novo número.

Proposta
desclassif.
pelo
pregoeiro

Desclassificação da proposta de R$ 480,5500. Em virtude de problemas técnicos, não foi possível a
31/03/2020
realização do evento de adiamento do presente pregão no SIDEC, informamos que serão respondidos os
09:30:58
pedidos de esclarecimento e impugnação e o pregão será republicado com novo número.

Cancelado

31/03/2020
Todas as propostas do item foram desclassificadas.
09:31:07

Proposta
desclassif.
pelo
pregoeiro

Desclassificação da proposta de R$ 500,0000. Em virtude de problemas técnicos, não foi possível a
31/03/2020
realização do evento de adiamento do presente pregão no SIDEC, informamos que serão respondidos os
09:31:07
pedidos de esclarecimento e impugnação e o pregão será republicado com novo número.
Não existem intenções de recurso para o item

Item: 21 - QUADRO BRANCO
Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF

Fornecedor

* 28.207.226/0001-87 GEINE H C CUNHA
EIRELI

Porte
Declaração
Quantidade Valor Unit.
ME/EPP ME/EPP/COOP
Sim

Sim

33

Valor Global

Data/Hora
Registro

R$ 480,0000 R$ 15.840,0000 26/03/2020
18:22:04

Marca: STALO
Fabricante: STALO
Modelo / Versão: STALO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: QUADRO BRANCO 3000X1200MM MM(ENTREGA EM RECIFE/PE).
ESTRUTURA QUADRO BRANCO LISO COM SUPERFICIE DA ESCRITA. CONFECCIONADO EM MADEIRA (NÃO
AGLOMERADO SIMPLES). SOBREPOSTO LAMINADO MELAMINICO BRANCO BRILHANTE SEM EMENDAS. MOLDURA EM
ALUMINIO ANODIZADO COM BORDAS NÃO CORTANTES, ARREDONDADAS E/OU PROTEGIDAS COM (04) PONTEIRAS
PLASTICAS. NA COR ALUMINIO NATURAL FOSCO. PORTA APAGADOR E PINCEL COM BORDAS NÃO CORTANTE,
ARREDONDADAS E/OU PROTEGIDAS COM PONTEIRAS PLASTICAS. SISTEMA DE FIXAÇÃO COM KIT DE INSTALAÇÃO
(BUCHAS E PARAFUSOS). MEDIDAS 3000MM DE LARGURA E 1200MM DE ALTURA. (CODIFICAÇÃO 3000X1200 PARA
LXA) ESPESSURA MINIMA: 15MM. ESPESSURA MAXIMA 25MM. SERA ACEITO TOLERANCIA DE + OU – 15MM PARA A
MEDIDA DO MOBILIARIO (EXCETO ESPESSURA) REFERENTE A ULTIMA CARACTERISTICA ACIMA CITADA, NÃO SERA
ACEITAS TOLERANCIAS DIFERENCIADAS SOBRE OS MOBILIARIOS RECEBIDOS DE MESMA ESPECIFICAÇÃO.
GARANTIA MINIMA DE 12 MESES. DEVE SER APRESENTADO DO FABRICANTE O CERTIFICADO DE REGULARIDADE
NO CADASTRO TECNICO FEDERAL (LE 6.938 DE 31/08/1981 E INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA N° 06 DE 15 DE
MARÇO DE 2013).

* 24.005.316/0001-34 PAPELARIA PAPEL
CARTAZ LTDA

https://www.comprasnet.gov.br/seguro/indexgov.asp

Sim

Sim

33

R$ 480,5500 R$ 15.858,1500 25/03/2020
16:53:16
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Marca: STALO
Fabricante: STALO
Modelo / Versão: STALO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 21 QUADRO BRANCO 3000 X 1200 MM ENTREGA EM RECIFE PE PE
ESTRUTURA? QUADRO BRANCO LISO COM SUPERFICIE DE ESCRITA CONFECCIONADO EM MADEIRA NAO
AGLOMERADO SIMPLES SOBREPOSTO LAMINADO MELAMINICO BRANCO BRILHANTE SEM EMENDAS: MOLDURA EM
ALUMINIO ANODIZANDO COM BORDAS NAO CORTANTES ARREDONDADAS E OU PROTEGIDAS COM 4
PONTEIRASPLASTICAS NA COR ALUMINIO NATURAL FOSCO PORTA APAGADOR E PINCEL COM BORDASNAO
CORTANTESARREDONDADAS E PROTEGIDASCOM PONTEIRASPLASTICASSISTEMA DE FIXAÇÃO COM KITDE
INSTALAÇÃO BUCHA E PARAFUSO MEDIDAS: 3000 MM DE LARGURA E 1200 PARA LXA ESPESSURA MINIMA 15 MM E
MAXIMA 25 MM. SERA ACEITA TOLERANCIA DE + OIU - 15 MM PARA MEDIDA MOBILIARIO EXCETO ESPESSURAS
REFEREMTE A ULTIMA CARACTERISTICA ACIMA CITADA. NAO SERAO ACEITAS TOLERANCIAS DIFERENCIADAS
SOBRE MOBILIARIOS RECEBIDOS DE MESMA ESPECIFICAÇÃO DEVE SER APRESENTADO DO FABRICANTE O
CERTIFICADO DE REGULARIDADE NO CADASTRO TEC FEDERAAL LEI 6938 DE 31/08/1981 E INSTRUÇÃO
NORMATIVA IBAMA 06 DE 15 DE MARÇO DE 2013 VALIDADE DA PROPOSTA –90 DIAS ENTREGA – 30 DIAS
cOND.DEPGTO- 30 DIAS GARANTIA 12 MESES

* 26.854.929/0001-71 DIDAQUE
EMPREENDIMENTOS
LTDA

Sim

Sim

33

R$ 480,5500 R$ 15.858,1500 26/03/2020
18:12:36

Marca: STALO
Fabricante: STALO
Modelo / Versão: STALO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: QUADRO BRANCO 3000 X 1200 mm (entrega em Recife/PE) Estrutura
Quadro branco liso com superfície de escrita. Confeccionado em madeira (não aglomerado simples) sobreposto
laminado melamínico branco brilhante sem emendas: Moldura em alumínio, anodizado com bordas não cortantes,
arredondadas e/ou protegidas com (04) ponteiras plásticas. Na cor alumínio natural fosco: Porta apagador e pincel
com bordas não cortante, arredondadas e/ou protegidas com ponteiras plásticas; Sistema de fixação com Kit de
instalação (bucha e parafusos). Medidas 3000 mm de largura e 1200 mm de altura. (Codificação: 3000 x 1200 para
LxA), espessura mínima 15 mm, espessura máxima: 25 mm. Será aceita tolerância de “+” ou “-“ 15 mm para a
medida do mobiliário (exceto espessuras). Referente à última característica acima citada. Não serão aceitas
tolerâncias diferenciadas sobre os mobiliários recebidos de mesma especificação. Garantia mínima de 12 meses.
Deve ser apresentado do fabricante o Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal (Lei 6.938, de
31/08/1981 e INSTRUÇÃO NOMATIVA IBAMA Nº 06. DE 15 DE MARÇO DE 2013).

* 30.223.908/0001-25 D F S DE MELO
LOPES

Sim

Sim

33

R$ 480,5500 R$ 15.858,1500 26/03/2020
22:00:45

Marca: MADMASTER
Fabricante: MADMASTER
Modelo / Versão: MADMASTER
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: QUADRO BRANCO 3000 x 1200 mm, conforme especificações do
Anexo I do Termo de Referência. (Entrega em Recife/PE)

* 03.961.467/0001-96 MULTI QUADROS E
VIDROS LTDA

Sim

Sim

33

R$ 480,5500 R$ 15.858,1500 27/03/2020
08:32:38

Marca: MULTI QUADROS
Fabricante: MULTI QUADROS
Modelo / Versão: MQ-20
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: QUADRO BRANCO 3000 x 1200 mm,(Entrega em Recife/PE). Estrutura
quadros branco liso confeccionado em madeira (não aglomerado simples), sobreposto laminado melaminico branco
brilhante; moldura em alumínio anodizado com bordas não cortantes arredondadas e/ou protegidas com 04
ponteiras plásticas na cor alumínio natural fosco porta apagador e pincel com bordas não cortante, arredondadas
e/ou protegidas com sistema de fixação com kit de instalação (bucha e parafusos). Medias 3000mm de largura e
1200mm de altura (LXA) espessura mínima 15 mm espessura máxima 25mm. Será aceita tolerância de “+” ou “-”
15 mm para a medida do mobiliário (exceto espessuras). Referente a ultima característica acima citada; Não serão
aceitas tolerâncias diferenciadas sobre os mobiliários recebidas de mesma especificação. Garantia mínima de 12
meses. Deve ser apresentado do fabricante o Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal (Lei 6.938. de
31/08/1981 e INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA Nº 06. DE 15 DE MARÇO DE 2013) Marca/Modelo: Multi Quadros/MQ20 Procedência: Produzido no Brasil

* 13.104.805/0001-27 F. F. N. FORNAZARI

Sim

Sim

33

R$ 480,5500 R$ 15.858,1500 27/03/2020
08:36:31

Marca: engeflex
Fabricante: engeflex
Modelo / Versão: qdo branco/3,00x1,20m
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: QUADRO BRANCO, 300x120mm (entrega em Recife/PE), estrutura
quadro branco liso com superficie de escrita. Confeccionado em madeira (não aglomerado simples), sobreposto
laminado melaminico branco brilhante sem emendas. Moldura em alumínio, anodizado com bordas não cortantes,
arredondadas e/ou protegidas com (04) ponteiras plásticas. Na cor alumínio natural fosco. Porta apagador e pincel
com bordas não cortante, arredondadas e/ou protegidas com ponteiras plásticas. Sistema de fixação com kit de
instalação (buchas e parafusos). Medida 3000mm de largura e 1200mm de altura, espessura mínima de 15mm e
máxima de 25mm.

* 06.957.510/0001-38 CRIARTE INDUSTRIA
E COMERCIO DE
ESQUADRIAS LTDA

Sim

Sim

33

R$ 480,5500 R$ 15.858,1500 27/03/2020
08:52:32

Marca: CRIARTE
Fabricante: CRIARTE
Modelo / Versão: CR-102
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: QUADRO BRANCO 3000 x 1200 mm,(Entrega em Recife/PE). Estrutura
quadros branco liso confeccionado em madeira (não aglomerado simples), sobreposto laminado melaminico branco
brilhante; moldura em alumínio anodizado com bordas não cortantes arredondadas e/ou protegidas com 04
ponteiras plásticas na cor alumínio natural fosco porta apagador e pincel com bordas não cortante, arredondadas
e/ou protegidas com sistema de fixação com kit de instalação (bucha e parafusos). Medias 3000mm de largura e
1200mm de altura (LXA) espessura mínima 15 mm espessura máxima 25mm. Será aceita tolerância de “+” ou “-”
15 mm para a medida do mobiliário (exceto espessuras). Referente a ultima característica acima citada; Não serão
aceitas tolerâncias diferenciadas sobre os mobiliários recebidas de mesma especificação. Garantia mínima de 12
meses. Deve ser apresentado do fabricante o Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal (Lei 6.938. de
31/08/1981 e INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA Nº 06. DE 15 DE MARÇO DE 2013)

* 11.532.702/0002-13 P C DE MOURA

https://www.comprasnet.gov.br/seguro/indexgov.asp

Sim

Sim

33

R$ 550,0000 R$ 18.150,0000 18/03/2020
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VIDROS

10:18:58

Marca: STALO
Fabricante: STALO
Modelo / Versão: quadro branco
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: QUADRO BRANCO 3000 x 1200 mm, conforme especificações do
Anexo I do Termo de Referência. (Entrega em Recife/PE)

Não existem lances para o item
Não existem lances de desempate ME/EPP para o item
Eventos do Item
Evento

Data

Observações

Proposta
desclassif.
pelo
pregoeiro

Desclassificação da proposta de R$ 480,0000. Em virtude de problemas técnicos, não foi possível a
31/03/2020
realização do evento de adiamento do presente pregão no SIDEC, informamos que serão respondidos os
09:31:26
pedidos de esclarecimento e impugnação e o pregão será republicado com novo número.

Proposta
desclassif.
pelo
pregoeiro

Desclassificação da proposta de R$ 480,5500. Em virtude de problemas técnicos, não foi possível a
31/03/2020
realização do evento de adiamento do presente pregão no SIDEC, informamos que serão respondidos os
09:31:34
pedidos de esclarecimento e impugnação e o pregão será republicado com novo número.

Proposta
desclassif.
pelo
pregoeiro

Desclassificação da proposta de R$ 480,5500. Em virtude de problemas técnicos, não foi possível a
31/03/2020
realização do evento de adiamento do presente pregão no SIDEC, informamos que serão respondidos os
09:31:42
pedidos de esclarecimento e impugnação e o pregão será republicado com novo número.

Proposta
desclassif.
pelo
pregoeiro

Desclassificação da proposta de R$ 480,5500. Em virtude de problemas técnicos, não foi possível a
31/03/2020
realização do evento de adiamento do presente pregão no SIDEC, informamos que serão respondidos os
09:31:49
pedidos de esclarecimento e impugnação e o pregão será republicado com novo número.

Proposta
desclassif.
pelo
pregoeiro

Desclassificação da proposta de R$ 480,5500. Em virtude de problemas técnicos, não foi possível a
31/03/2020
realização do evento de adiamento do presente pregão no SIDEC, informamos que serão respondidos os
09:31:56
pedidos de esclarecimento e impugnação e o pregão será republicado com novo número.

Proposta
desclassif.
pelo
pregoeiro

Desclassificação da proposta de R$ 480,5500. Em virtude de problemas técnicos, não foi possível a
31/03/2020
realização do evento de adiamento do presente pregão no SIDEC, informamos que serão respondidos os
09:32:04
pedidos de esclarecimento e impugnação e o pregão será republicado com novo número.

Proposta
desclassif.
pelo
pregoeiro

Desclassificação da proposta de R$ 480,5500. Em virtude de problemas técnicos, não foi possível a
31/03/2020
realização do evento de adiamento do presente pregão no SIDEC, informamos que serão respondidos os
09:32:12
pedidos de esclarecimento e impugnação e o pregão será republicado com novo número.

Cancelado

31/03/2020
Todas as propostas do item foram desclassificadas.
09:32:21

Proposta
desclassif.
pelo
pregoeiro

Desclassificação da proposta de R$ 550,0000. Em virtude de problemas técnicos, não foi possível a
31/03/2020
realização do evento de adiamento do presente pregão no SIDEC, informamos que serão respondidos os
09:32:21
pedidos de esclarecimento e impugnação e o pregão será republicado com novo número.
Não existem intenções de recurso para o item

Item: 22 - QUADRO BRANCO
Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF

Fornecedor

* 28.207.226/0001-87 GEINE H C CUNHA
EIRELI

Porte
Declaração
Quantidade Valor Unit.
ME/EPP ME/EPP/COOP
Sim

Sim

10

Valor Global

Data/Hora
Registro

R$ 480,0000 R$ 4.800,0000 26/03/2020
18:22:04

Marca: STALO
Fabricante: STALO
Modelo / Versão: STALO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: QUADRO BRANCO 3000X1200MM MM(ENTREGA EM RECIFE/PE).
ESTRUTURA QUADRO BRANCO LISO COM SUPERFICIE DA ESCRITA. CONFECCIONADO EM MADEIRA (NÃO
AGLOMERADO SIMPLES). SOBREPOSTO LAMINADO MELAMINICO BRANCO BRILHANTE SEM EMENDAS. MOLDURA EM
ALUMINIO ANODIZADO COM BORDAS NÃO CORTANTES, ARREDONDADAS E/OU PROTEGIDAS COM (04) PONTEIRAS
PLASTICAS. NA COR ALUMINIO NATURAL FOSCO. PORTA APAGADOR E PINCEL COM BORDAS NÃO CORTANTE,
ARREDONDADAS E/OU PROTEGIDAS COM PONTEIRAS PLASTICAS. SISTEMA DE FIXAÇÃO COM KIT DE INSTALAÇÃO
(BUCHAS E PARAFUSOS). MEDIDAS 3000MM DE LARGURA E 1200MM DE ALTURA. (CODIFICAÇÃO 3000X1200 PARA
LXA) ESPESSURA MINIMA: 15MM. ESPESSURA MAXIMA 25MM. SERA ACEITO TOLERANCIA DE + OU – 15MM PARA A
MEDIDA DO MOBILIARIO (EXCETO ESPESSURA) REFERENTE A ULTIMA CARACTERISTICA ACIMA CITADA, NÃO SERA
ACEITAS TOLERANCIAS DIFERENCIADAS SOBRE OS MOBILIARIOS RECEBIDOS DE MESMA ESPECIFICAÇÃO.
GARANTIA MINIMA DE 12 MESES. DEVE SER APRESENTADO DO FABRICANTE O CERTIFICADO DE REGULARIDADE
NO CADASTRO TECNICO FEDERAL (LEI 6.938 DE 31/08/1981 E INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA N° 06 DE 15 DE
MARÇO DE 2013).

* 24.005.316/0001-34 PAPELARIA PAPEL
CARTAZ LTDA

Sim

Sim

10

R$ 480,5500 R$ 4.805,5000 25/03/2020
16:53:16

Marca: STALO
Fabricante: STALO
Modelo / Versão: STALO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: QUADRO BRANCO 3000 X 1200 MM ENTREGA EM CARUARU PE PE
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ESTRUTURA? QUADRO BRANCO LISO COM SUPERFICIE DE ESCRITA CONFECCIONADO EM MADEIRA NAO
AGLOMERADO SIMPLES SOBREPOSTO LAMINADO MELAMINICO BRANCO BRILHANTE SEM EMENDAS: MOLDURA EM
ALUMINIO ANODIZANDO COM BORDAS NAO CORTANTES ARREDONDADAS E OU PROTEGIDAS COM 4
PONTEIRASPLASTICAS NA COR ALUMINIO NATURAL FOSCO PORTA APAGADOR E PINCEL COM BORDASNAO
CORTANTESARREDONDADAS E PROTEGIDASCOM PONTEIRASPLASTICAS SISTEMA DE FIXAÇÃO COM KITDE
INSTALAÇÃO BUCHA E PARAFUSO MEDIDAS: 3000 MM DE LARGURA E 1200 PARA LXA ESPESSURA MINIMA 15 MM E
MAXIMA 25 MM. SERA ACEITA TOLERANCIA DE + OIU - 15 MM PARA MEDIDA MOBILIARIO EXCETO ESPESSURAS
REFEREMTE A ULTIMA CARACTERISTICA ACIMA CITADA. NAO SERAO ACEITAS TOLERANCIAS DIFERENCIADAS
SOBRE MOBILIARIOS RECEBIDOS DE MESMA ESPECIFICAÇÃO DEVE SER APRESENTADO DO FABRICANTE O
CERTIFICADO DE REGULARIDADE NO CADASTRO TEC FEDERAAL LEI 6938 DE 31/08/1981 E INSTRUÇÃO
NORMATIVA IBAMA 06 DE 15 DE MARÇO DE 2013 VALIDADE DA PROPOSTA –90 DIAS ENTREGA – 30 DIAS
cOND.DEPGTO- 30 DIAS GARANTIA 12 MESES

* 26.854.929/0001-71 DIDAQUE
EMPREENDIMENTOS
LTDA

Sim

Sim

10

R$ 480,5500 R$ 4.805,5000 26/03/2020
18:12:36

Marca: STALO
Fabricante: STALO
Modelo / Versão: STALO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: QUADRO BRANCO 3000 X 1200 mm (entrega em Caruaru/PE)
Estrutura Quadro branco liso com superfície de escrita. Confeccionado em madeira (não aglomerado simples)
sobreposto laminado melamínico branco brilhante sem emendas: Moldura em alumínio, anodizado com bordas não
cortantes, arredondadas e/ou protegidas com (04) ponteiras plásticas. Na cor alumínio natural fosco: Porta apagador
e pincel com bordas não cortante, arredondadas e/ou protegidas com ponteiras plásticas; Sistema de fixação com Kit
de instalação (bucha e parafusos). Medidas 3000 mm de largura e 1200 mm de altura. (Codificação: 3000 x 1200
para LxA), espessura mínima 15 mm, espessura máxima: 25 mm. Será aceita tolerância de “+” ou “-“ 15 mm para a
medida do mobiliário (exceto espessuras). Referente à última característica acima citada. Não serão aceitas
tolerâncias diferenciadas sobre os mobiliários recebidos de mesma especificação. Garantia mínima de 12 meses.
Deve ser apresentado do fabricante o Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal (Lei 6.938, de
31/08/1981 e INSTRUÇÃO NOMATIVA IBAMA Nº 06. DE 15 DE MARÇO DE 2013).

* 30.223.908/0001-25 D F S DE MELO LOPES

Sim

Sim

10

R$ 480,5500 R$ 4.805,5000 26/03/2020
22:00:45

Marca: MADMASTER
Fabricante: MADMASTER
Modelo / Versão: MADMASTER
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: QUADRO BRANCO 3000 x 1200 mm (entrega em Caruaru/PE - CAA) ,
conforme especificações do Anexo I do Termo de Referência

* 03.961.467/0001-96 MULTI QUADROS E
VIDROS LTDA

Sim

Sim

10

R$ 480,5500 R$ 4.805,5000 27/03/2020
08:32:38

Marca: MULTI QUADROS
Fabricante: MULTI QUADROS
Modelo / Versão: MQ-20
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: QUADRO BRANCO 3000 x 1200 mm,(Entrega em Caruaru/PE).
Estrutura quadros branco liso confeccionado em madeira (não aglomerado simples), sobreposto laminado melaminico
branco brilhante; moldura em alumínio anodizado com bordas não cortantes arredondadas e/ou protegidas com 04
ponteiras plásticas na cor alumínio natural fosco porta apagador e pincel com bordas não cortante, arredondadas
e/ou protegidas com sistema de fixação com kit de instalação (bucha e parafusos). Medias 3000mm de largura e
1200mm de altura (LXA) espessura mínima 15 mm espessura máxima 25mm. Será aceita tolerância de “+” ou “-”
15 mm para a medida do mobiliário ( exceto espessuras). Referente a ultima característica acima citada; Não serão
aceitas tolerâncias diferenciadas sobre os mobiliários recebidas de mesma especificação. Garantia mínima de 12
meses. Deve ser apresentado do fabricante o Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal (Lei 6.938. de
31/08/1981 e INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA Nº 06. DE 15 DE MARÇO DE 2013) Marca/Modelo: Multi Quadros/MQ20 Procedência: Produzido no Brasil

* 13.104.805/0001-27 F. F. N. FORNAZARI

Sim

Sim

10

R$ 480,5500 R$ 4.805,5000 27/03/2020
08:36:31

Marca: engeflex
Fabricante: engeflex
Modelo / Versão: qdo branco/3,00x1,20m
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: QUADRO BRANCO, 300x120mm (entrega em Recife/PE), estrutura
quadro branco liso com superficie de escrita. Confeccionado em madeira (não aglomerado simples), sobreposto
laminado melaminico branco brilhante sem emendas. Moldura em alumínio, anodizado com bordas não cortantes,
arredondadas e/ou protegidas com (04) ponteiras plásticas. Na cor alumínio natural fosco. Porta apagador e pincel
com bordas não cortante, arredondadas e/ou protegidas com ponteiras plásticas. Sistema de fixação com kit de
instalação (buchas e parafusos). Medida 3000mm de largura e 1200mm de altura, espessura mínima de 15mm e
máxima de 25mm.

* 06.957.510/0001-38 CRIARTE INDUSTRIA E
COMERCIO DE
ESQUADRIAS LTDA

Sim

Sim

10

R$ 480,5500 R$ 4.805,5000 27/03/2020
08:52:32

Marca: CRIARTE
Fabricante: CRIARTE
Modelo / Versão: CR-102
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: QUADRO BRANCO 3000 x 1200 mm, (Entrega em Caruaru/PE).
Estrutura quadros branco liso confeccionado em madeira (não aglomerado simples), sobreposto laminado melaminico
branco brilhante; moldura em alumínio anodizado com bordas não cortantes arredondadas e/ou protegidas com 04
ponteiras plásticas na cor alumínio natural fosco porta apagador e pincel com bordas não cortante, arredondadas
e/ou protegidas com sistema de fixação com kit de instalação (bucha e parafusos). Medias 3000mm de largura e
1200mm de altura (LXA) espessura mínima 15 mm espessura máxima 25mm. Será aceita tolerância de “+” ou “-”
15 mm para a medida do mobiliário ( exceto espessuras). Referente a ultima característica acima citada; Não serão
aceitas tolerâncias diferenciadas sobre os mobiliários recebidas de mesma especificação. Garantia mínima de 12
meses. Deve ser apresentado do fabricante o Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal (Lei 6.938. de
31/08/1981 e INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA Nº 06. DE 15 DE MARÇO DE 2013)

Não existem lances para o item
Não existem lances de desempate ME/EPP para o item
Eventos do Item
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Evento

Data

Observações

Proposta
desclassif.
pelo
pregoeiro

Desclassificação da proposta de R$ 480,0000. Em virtude de problemas técnicos, não foi possível a
31/03/2020
realização do evento de adiamento do presente pregão no SIDEC, informamos que serão respondidos os
09:32:36
pedidos de esclarecimento e impugnação e o pregão será republicado com novo número.

Proposta
desclassif.
pelo
pregoeiro

Desclassificação da proposta de R$ 480,5500. Em virtude de problemas técnicos, não foi possível a
31/03/2020
realização do evento de adiamento do presente pregão no SIDEC, informamos que serão respondidos os
09:32:49
pedidos de esclarecimento e impugnação e o pregão será republicado com novo número.

Proposta
desclassif.
pelo
pregoeiro

Desclassificação da proposta de R$ 480,5500. Em virtude de problemas técnicos, não foi possível a
31/03/2020
realização do evento de adiamento do presente pregão no SIDEC, informamos que serão respondidos os
09:32:58
pedidos de esclarecimento e impugnação e o pregão será republicado com novo número.

Proposta
desclassif.
pelo
pregoeiro

Desclassificação da proposta de R$ 480,5500. Em virtude de problemas técnicos, não foi possível a
31/03/2020
realização do evento de adiamento do presente pregão no SIDEC, informamos que serão respondidos os
09:33:05
pedidos de esclarecimento e impugnação e o pregão será republicado com novo número.

Proposta
desclassif.
pelo
pregoeiro

Desclassificação da proposta de R$ 480,5500. Em virtude de problemas técnicos, não foi possível a
31/03/2020
realização do evento de adiamento do presente pregão no SIDEC, informamos que serão respondidos os
09:33:12
pedidos de esclarecimento e impugnação e o pregão será republicado com novo número.

Proposta
desclassif.
pelo
pregoeiro

Desclassificação da proposta de R$ 480,5500. Em virtude de problemas técnicos, não foi possível a
31/03/2020
realização do evento de adiamento do presente pregão no SIDEC, informamos que serão respondidos os
09:33:20
pedidos de esclarecimento e impugnação e o pregão será republicado com novo número.

Cancelado

31/03/2020
Todas as propostas do item foram desclassificadas.
09:33:30

Proposta
desclassif.
pelo
pregoeiro

Desclassificação da proposta de R$ 480,5500. Em virtude de problemas técnicos, não foi possível a
31/03/2020
realização do evento de adiamento do presente pregão no SIDEC, informamos que serão respondidos os
09:33:30
pedidos de esclarecimento e impugnação e o pregão será republicado com novo número.
Não existem intenções de recurso para o item

Item: 23 - QUADRO AVISOS
Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF

Fornecedor

* 03.961.467/0001-96 MULTI QUADROS E
VIDROS LTDA

Porte
Declaração
Quantidade
ME/EPP ME/EPP/COOP
Sim

Sim

18

Valor Unit.

Valor Global

Data/Hora
Registro

R$ 1.388,0400 R$ 24.984,7200 27/03/2020
08:32:38

Marca: MULTI QUADROS
Fabricante: MULTI QUADROS
Modelo / Versão: MQ-25
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: QUADRO DE AVISO COM PORTA DE VIDRO 2000 X 1000 MM, (Entrega
em Recife/PE). Estrutura Quadro de avisos com portas corrediças de vidro e superfície de alfinetar. Confeccionado em
madeira (não aglomerado simples) sobreposto de material de alfinetar (EVA. Cortiça ou similar) revestido com feltro
sem emendas moldura em alumínio anodizado com bordas não cortantes arredondadas e/ou protegidas com 04
ponteiras plásticas na cor alumínio natural fosco; 02 portas de vidro com medidas iguais e de 4mm de espessura co
sistema deslizante e fechadura do tipo vitrine com 02 chaves sistema de fixação invisível com kit de instalação
(bucha e parafusos). Medias 2000mm de largura e 1000mm de altura (LXA) espessura máxima total 50mm
espessura mínima da superfície de alfinetar de 4mm . Será aceita tolerância de “+” ou “-” 15 mm para a medida do
mobiliário ( exceto espessuras). Referente a ultima característica acima citada; Não serão aceitas tolerâncias
diferenciadas sobre os mobiliários recebidas de mesma especificação. Garantia mínima de 12 meses. Deve ser
apresentado do fabricante o Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal (Lei 6.938. de 31/08/1981 e
INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA Nº 06. DE 15 DE MARÇO DE 2013) Marca/Modelo: Multi Quadros/MQ-25
Procedência: Produzido no Brasil

* 13.104.805/0001-27 F. F. N. FORNAZARI

Sim

Sim

18

R$ 1.388,0400 R$ 24.984,7200 27/03/2020
08:36:31

Marca: engeflex
Fabricante: engeflex
Modelo / Versão: qdo aviso porta vidro/2000x1000mm
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Quadro de aviso com porta vidro 2000x1000mm (entrega em
Recife/PE), quadro de avisos com portas corrediças de vidro e superfície de alfinetar. Confeccionado em madeira (não
aglomerado simples). Sobreposto de material de alfinetar (EVA, cortiça ou similar), revestido com feltro sem
emendas, moldura em alumínio, anodizado com bordas não cortantes, arredondadas e/ou protegidas com (04)
ponteiras plásticas. Na cor alumínio natural fosco, 02 portas de vidro com medidas iguais, e de 4mm de espessura,
com sistema deslizante e fechadura do tipo vitrine com 2 chaves. Sitema de fixação invisivel com kit de instalação
(bucha e parafusos), medidas 2000mm de largura e 1000mm de altura,. Garantia de 12 meses.

* 06.957.510/0001-38 CRIARTE
INDUSTRIA E
COMERCIO DE
ESQUADRIAS LTDA

Sim

Sim

18

R$ 1.388,0400 R$ 24.984,7200 27/03/2020
08:52:32

Marca: CRIARTE
Fabricante: CRIARTE
Modelo / Versão: CR-152
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: QUADRO DE AVISO COM PORTA DE VIDRO 2000 X 1000 MM, (Entrega
em Recife/PE). Estrutura Quadro de avisos com portas corrediças de vidro e superfície de alfinetar. Confeccionado em
madeira (não aglomerado simples) sobreposto de material de alfinetar (EVA. Cortiça ou similar) revestido com feltro
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sem emendas moldura em alumínio anodizado com bordas não cortantes arredondadas e/ou protegidas com 04
ponteiras plásticas na cor alumínio natural fosco; 02 portas de vidro com medidas iguais e de 4mm de espessura co
sistema deslizante e fechadura do tipo vitrine com 02

Não existem lances para o item
Não existem lances de desempate ME/EPP para o item
Eventos do Item
Evento

Data

Observações

Proposta
desclassif.
pelo
pregoeiro

Desclassificação da proposta de R$ 1.388,0400. Em virtude de problemas técnicos, não foi possível a
31/03/2020
realização do evento de adiamento do presente pregão no SIDEC, informamos que serão respondidos os
09:33:46
pedidos de esclarecimento e impugnação e o pregão será republicado com novo número.

Proposta
desclassif.
pelo
pregoeiro

Desclassificação da proposta de R$ 1.388,0400. Em virtude de problemas técnicos, não foi possível a
31/03/2020
realização do evento de adiamento do presente pregão no SIDEC, informamos que serão respondidos os
09:33:55
pedidos de esclarecimento e impugnação e o pregão será republicado com novo número.

Cancelado

31/03/2020
Todas as propostas do item foram desclassificadas.
09:34:06

Proposta
desclassif.
pelo
pregoeiro

Desclassificação da proposta de R$ 1.388,0400. Em virtude de problemas técnicos, não foi possível a
31/03/2020
realização do evento de adiamento do presente pregão no SIDEC, informamos que serão respondidos os
09:34:06
pedidos de esclarecimento e impugnação e o pregão será republicado com novo número.
Não existem intenções de recurso para o item

Item: 24 - QUADRO AVISOS
Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF

Fornecedor

* 28.207.226/0001-87 GEINE H C CUNHA
EIRELI

Porte
Declaração
Quantidade Valor Unit.
ME/EPP ME/EPP/COOP
Sim

Sim

98

Valor Global

Data/Hora
Registro

R$ 180,0000 R$ 17.640,0000 26/03/2020
18:22:04

Marca: CORTIARTE
Fabricante: CORTIARTE
Modelo / Versão: CORTIARTE
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: QUADRO DE AVISO CORTIÇA 1500X1000 MM (ENTREGA EM
RECIFE/PE) ESTRUTURA QUADRO DE AVISOS SUPERFICIE DE ALFINETAR, CONFECCIONADO EM MADEIRA (NÃO
AGLOMERADO SIMPLES) SOBREPOSTO DE MATERIAL DE ALFINETAR (EVA, CORTIÇA OU SIMILAR), MOLDURA EM
ALUMINIO ANODIZADO COM BORDAS NÃO CORTANTES ARREDONDADDAS E/OU PROTEGIDAS COM (04) PONTEIRAS
PLASTICAS. NA COR ALUMINIO NATURAL FOSCO. SISTEMA DE FIXAÇÃO COM KIT DE INSTALAÇÃO (BUCHA E
PARAFUSOS), PODENDO SER INSTALADO NA VERTICAL OU HORIZONTAL.MEDIDAS 1500MM DE LARGURA E 1000
MM DE ALTURA (CODIFICAÇÃO 1500X1000 PARA LXA). ESPESSURA MININA DE 15MM, ESPESSURA MAXIMA 25MM.
ESPESSURA MINIMA DA SUPERFICIE DE ALFINETAR (CORTIÇA) 4MM. SERA ACEITO TOLERANCIA DE + OU – 15MM
PARA A MEDIDA DO MOBILIARIO (EXCETO ESPESSURA) REFERENTE A ULTIMA CARACTERISTICA ACIMA CITADA,
NÃO SERA ACEITAS TOLERANCIAS DIFERENCIADAS SOBRE OS MOBILIARIOS RECEBIDOS DE MESMA
ESPECIFICAÇÃO. GARANTIA MINIMA DE 12 MESES. DEVE SER APRESENTADO DO FABRICANTE O CERTIFICADO DE
REGULARIDADE NO CADASTRO TECNICO FEDERAL (LEI 6.938 DE 31/08/1981 E INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA N°
06 DE 15 DE MARÇO DE 2013).

* 11.532.702/0002-13 P C DE MOURA
VIDROS

Sim

Sim

98

R$ 180,9000 R$ 17.728,2000 18/03/2020
10:18:58

Marca: STALO
Fabricante: STALO
Modelo / Versão: quadro de aviso
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: QUADRO DE AVISO CORTIÇA 1500 X 1000 mm (entrega em
Recife/PE), conforme especificações no Anexo I do Termo de Referência.

* 24.005.316/0001-34 PAPELARIA PAPEL
CARTAZ LTDA

Sim

Sim

98

R$ 180,9000 R$ 17.728,2000 25/03/2020
16:53:16

Marca: STALO
Fabricante: STALO
Modelo / Versão: STALO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: QUADRO DE AVISO CORTIÇA 1500 X 1000 ENTREGA EM RECIFE PE
QUADRO DE AVISOS SUPERFICIE DE ALFINETAR CONFECCIONADO EM MADEIRA NAO AGLOMERADO SIMPLES
SOBREPOSTO DE MATERIAL DE ALFINETAR EVA CORTIÇA OU SIMILAR. MOLDURA EM ALUMINIO ANODIZADO COM
BORDAS NAO CORTANTES ARREDONDADAS E OU PROTEGIDAS COM 4 PONTEIRAS PLASTICAS NA COR ALUJMINIO
NATURAL FOSCO . SISTEMA DE FIXAÇÃO COM KIT DE INSTALAÇÃO BUCHA E PARAFUSO PODENDO SER INSTALADO
NA VERTICAL OU HORIZONTAL. MEDIDAS 1500 MM DE LARGUIRA 1000 MM DE LATURA ESPESSURA MINIMA 15 MM
E MAXIMA 25 MM. . ESPESSURA MINIMA DA SUPERFICIE DE ALFINETAR CORTIÇA 4MM. DEVE SER APRESENTADO
DO FABRICANTE O CERTIFICADO DE REGULARIDADE NO CADASTRO TEC FEDERAAL LEI 6938 DE 31/08/1981 E
INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA 06 DE 15 DE MARÇO DE 2013 VALIDADE DA PROPOSTA –90 DIAS ENTREGA – 30
DIAS cOND.DEPGTO- 30 DIAS GARANTIA 12 MESES

* 29.926.189/0001-20 SIS COMERCIO DE
MATERIAIS E
EQUIPAMENTOS
LTDA

Sim

Sim

98

R$ 180,9000 R$ 17.728,2000 26/03/2020
21:01:23

Marca: Cortiarte
Fabricante: Cortiarte
Modelo / Versão: 1406
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Quadro de Aviso Cortiça 1500 x 1000 mm Estrutura Quadro de avisos
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superfície de alfinetar. Confeccionado em madeira (não aglomerado simples). Sobreposto de material de alfinetar
(EVA, cortiça ou similar); Moldura em alumínio, anodizado com bordas não cortantes arredondadas e/ou protegidas
com (04) ponteiras plásticas. Na cor alumínio natural fosco; Porta apagador e pincel com bordas não cortante,
arredondadas e/ou protegidas com ponteiras plásticas. Sistema de fixação com kit de instalação (bucha e parafuso).
Podendo ser instalado na vertical ou horizontal. Espessura mínima: 15 mm. Espessura máxima: 25mm. Espessura
mínima da superfície de alfinetar (cortiça): 4mm

* 09.138.326/0001-54 PABLO LUIS
MARTINS

Sim

Sim

98

R$ 180,9000 R$ 17.728,2000 27/03/2020
07:57:10

Marca: cortiarte
Fabricante: cortiarte
Modelo / Versão: 1406
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "QUADRO DE CORTIÇA COM MOLDURA DE ALUMÍNIO – CAFIX
MAXIMA. Medida 120x150 cm esp 15mm Ideal para uso em Universidades, Indústrias, Escolas, Aeroportos, Museus,
Escritórios, etc. Quadro com base em cortiça para fixação de aviso, foto, poster, medalha, etc.Fabricado com a
melhor matéria prima existente no mercado. Indicado para ser utilizado em locais de alto tráfego, por ser um quadro
reforçado.Garantia de alta fixação de alfinetes. Composição – Quadro de Cortiça com Moldura de Alumínio – Cafix
Maxima Cortiça natural, chapa de fibra PO triplex, chapa de fibra de madeira reflorestada. Moldura alumínio natural
23mm frente cantos arredondados em PVC. Fixação invisível, podendo ser fixado na horizontal ou vertical."

* 13.104.805/0001-27 F. F. N. FORNAZARI

Sim

Sim

98

R$ 180,9000 R$ 17.728,2000 27/03/2020
08:36:31

Marca: engeflex
Fabricante: engeflex
Modelo / Versão: qdo aviso/1,50x1,00m
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Quadro de aviso cortiça 1500x1000mm, estrutura quadro de avisos de
alfinetar. Confeccionado em madeira (não aglomerado simples), sobreposto de material de alfinetar (EVA, cortiça ou
similiar), moldura em alumínio anodizado com bordas não cortantes, arredondadas e/ou protegidas com (04)
ponteiras plásticas. Na cor alumínio natural fosco. Sistema de fixação com kit de instalação (buchae e parafusos),
podendo ser instalado na vertical ou horizontal. Garantia mínima de 12 meses.

Não existem lances para o item
Não existem lances de desempate ME/EPP para o item
Eventos do Item
Evento

Data

Observações

Proposta
desclassif.
pelo
pregoeiro

Desclassificação da proposta de R$ 180,0000. Em virtude de problemas técnicos, não foi possível a
31/03/2020
realização do evento de adiamento do presente pregão no SIDEC, informamos que serão respondidos os
09:34:18
pedidos de esclarecimento e impugnação e o pregão será republicado com novo número.

Proposta
desclassif.
pelo
pregoeiro

Desclassificação da proposta de R$ 180,9000. Em virtude de problemas técnicos, não foi possível a
31/03/2020
realização do evento de adiamento do presente pregão no SIDEC, informamos que serão respondidos os
09:34:25
pedidos de esclarecimento e impugnação e o pregão será republicado com novo número.

Proposta
desclassif.
pelo
pregoeiro

Desclassificação da proposta de R$ 180,9000. Em virtude de problemas técnicos, não foi possível a
31/03/2020
realização do evento de adiamento do presente pregão no SIDEC, informamos que serão respondidos os
09:34:32
pedidos de esclarecimento e impugnação e o pregão será republicado com novo número.

Proposta
desclassif.
pelo
pregoeiro

Desclassificação da proposta de R$ 180,9000. Em virtude de problemas técnicos, não foi possível a
31/03/2020
realização do evento de adiamento do presente pregão no SIDEC, informamos que serão respondidos os
09:34:40
pedidos de esclarecimento e impugnação e o pregão será republicado com novo número.

Proposta
desclassif.
pelo
pregoeiro

Desclassificação da proposta de R$ 180,9000. Em virtude de problemas técnicos, não foi possível a
31/03/2020
realização do evento de adiamento do presente pregão no SIDEC, informamos que serão respondidos os
09:34:49
pedidos de esclarecimento e impugnação e o pregão será republicado com novo número.

Cancelado

31/03/2020
Todas as propostas do item foram desclassificadas.
09:35:05

Proposta
desclassif.
pelo
pregoeiro

Desclassificação da proposta de R$ 180,9000. Em virtude de problemas técnicos, não foi possível a
31/03/2020
realização do evento de adiamento do presente pregão no SIDEC, informamos que serão respondidos os
09:35:05
pedidos de esclarecimento e impugnação e o pregão será republicado com novo número.
Não existem intenções de recurso para o item

Item: 25 - QUADRO AVISOS
Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF

Fornecedor

* 11.532.702/0002-13 P C DE MOURA
VIDROS

Porte
Declaração
Quantidade Valor Unit.
ME/EPP ME/EPP/COOP
Sim

Sim

30

Valor Global

Data/Hora
Registro

R$ 180,9000 R$ 5.427,0000 18/03/2020
10:18:58

Marca: STALO
Fabricante: STALO
Modelo / Versão: quadro de aviso
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: QUADRO DE AVISO CORTIÇA 1500 X 1000 mm (entrega em
Caruaru/PE - CAA), conforme especificações do Anexo I do Termo de Referência.

* 24.005.316/0001-34 PAPELARIA PAPEL
CARTAZ LTDA

Sim

Sim

30

R$ 180,9000 R$ 5.427,0000 25/03/2020
16:53:16

Marca: STALO

https://www.comprasnet.gov.br/seguro/indexgov.asp
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Fabricante: STALO
Modelo / Versão: STALO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: QUADRO DE AVISO CORTIÇA 1500 X 1000 ENTREGA EM CARUARU PE
QUADRO DE AVISOS SUPERFICIE DE ALFINETAR CONFECCIONADO EM MADEIRA NAO AGLOMERADO SIMPLES
SOBREPOSTO DE MATERIAL DE ALFINETAR EVA CORTIÇA OU SIMILAR. MOLDURA EM ALUMINIO ANODIZADO COM
BORDAS NAO CORTANTES ARREDONDADAS E OU PROTEGIDAS COM 4 PONTEIRAS PLASTICAS NA COR ALUJMINIO
NATURAL FOSCO . SISTEMA DE FIXAÇÃO COM KIT DE INSTALAÇÃO BUCHA E PARAFUSO PODENDO SER INSTALADO
NA VERTICAL OU HORIZONTAL. MEDIDAS 1500 MM DE LARGUIRA 1000 MM DE LATURA ESPESSURA MINIMA 15 MM
E MAXIMA 25 MM. . ESPESSURA MINIMA DA SUPERFICIE DE ALFINETAR CORTIÇA 4MM. DEVE SER APRESENTADO
DO FABRICANTE O CERTIFICADO DE REGULARIDADE NO CADASTRO TEC FEDERAAL LEI 6938 DE 31/08/1981 E
INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA 06 DE 15 DE MARÇO DE 2013 VALIDADE DA PROPOSTA –90 DIAS ENTREGA – 30
DIAS cOND.DEPGTO- 30 DIAS GARANTIA 12 MESES

* 29.926.189/0001-20 SIS COMERCIO DE
MATERIAIS E
EQUIPAMENTOS LTDA

Sim

Sim

30

R$ 180,9000 R$ 5.427,0000 26/03/2020
21:01:23

Marca: Cortiarte
Fabricante: Cortiarte
Modelo / Versão: 1406
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Quadro de Aviso Cortiça 1500 x 1000 mm Estrutura Quadro de avisos
superfície de alfinetar. Confeccionado em madeira (não aglomerado simples). Sobreposto de material de alfinetar
(EVA, cortiça ou similar); Moldura em alumínio, anodizado com bordas não cortantes arredondadas e/ou protegidas
com (04) ponteiras plásticas. Na cor alumínio natural fosco; Porta apagador e pincel com bordas não cortante,
arredondadas e/ou protegidas com ponteiras plásticas. Sistema de fixação com kit de instalação (bucha e parafuso).
Podendo ser instalado na vertical ou horizontal. Espessura mínima: 15 mm. Espessura máxima: 25mm. Espessura
mínima da superfície de alfinetar (cortiça): 4mm

* 09.138.326/0001-54 PABLO LUIS MARTINS

Sim

Sim

30

R$ 180,9000 R$ 5.427,0000 27/03/2020
07:57:10

Marca: cortiarte
Fabricante: cortiarte
Modelo / Versão: 1406
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "QUADRO DE CORTIÇA COM MOLDURA DE ALUMÍNIO – CAFIX
MAXIMA. Medida 120x150 cm esp 15mm Ideal para uso em Universidades, Indústrias, Escolas, Aeroportos, Museus,
Escritórios, etc. Quadro com base em cortiça para fixação de aviso, foto, poster, medalha, etc.Fabricado com a
melhor matéria prima existente no mercado. Indicado para ser utilizado em locais de alto tráfego, por ser um quadro
reforçado.Garantia de alta fixação de alfinetes. Composição – Quadro de Cortiça com Moldura de Alumínio – Cafix
Maxima Cortiça natural, chapa de fibra PO triplex, chapa de fibra de madeira reflorestada. Moldura alumínio natural
23mm frente cantos arredondados em PVC. Fixação invisível, podendo ser fixado na horizontal ou vertical."

* 13.104.805/0001-27 F. F. N. FORNAZARI

Sim

Sim

30

R$ 180,9000 R$ 5.427,0000 27/03/2020
08:36:31

Marca: engeflex
Fabricante: engeflex
Modelo / Versão: qdo aviso/1500x1000mm
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Quadro de aviso cortiça 1500x1000mm, estrutura quadro de avisos de
alfinetar. Confeccionado em madeira (não aglomerado simples), sobreposto de material de alfinetar (EVA, cortiça ou
similiar), moldura em alumínio anodizado com bordas não cortantes, arredondadas e/ou protegidas com (04)
ponteiras plásticas. Na cor alumínio natural fosco. Sistema de fixação com kit de instalação (buchae e parafusos),
podendo ser instalado na vertical ou horizontal. Garantia mínima de 12 meses.

* 28.207.226/0001-87 GEINE H C CUNHA
EIRELI

Sim

Sim

30

R$ 198,0000 R$ 5.940,0000 26/03/2020
18:22:05

Marca: CORTIARTE
Fabricante: CORTIARTE
Modelo / Versão: CORTIARTE
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: QUADRO DE AVISO CORTIÇA 1500X1000 MM (ENTREGA EM
CARUARU/PE) ESTRUTURA QUADRO DE AVISOS SUPERFICIE DE ALFINETAR, CONFECCIONADO EM MADEIRA (NÃO
AGLOMERADO SIMPLES) SOBREPOSTO DE MATERIAL DE ALFINETAR (EVA, CORTIÇA OU SIMILAR), MOLDURA EM
ALUMINIO ANODIZADO COM BORDAS NÃO CORTANTES ARREDONDADDAS E/OU PROTEGIDAS COM (04) PONTEIRAS
PLASTICAS. NA COR ALUMINIO NATURAL FOSCO. SISTEMA DE FIXAÇÃO COM KIT DE INSTALAÇÃO (BUCHA E
PARAFUSOS), PODENDO SER INSTALADO NA VERTICAL OU HORIZONTAL.MEDIDAS 1500MM DE LARGURA E 1000
MM DE ALTURA (CODIFICAÇÃO 1500X1000 PARA LXA). ESPESSURA MININA DE 15MM, ESPESSURA MAXIMA 25MM.
ESPESSURA MINIMA DA SUPERFICIE DE ALFINETAR (CORTIÇA) 4MM. SERA ACEITO TOLERANCIA DE + OU – 15MM
PARA A MEDIDA DO MOBILIARIO (EXCETO ESPESSURA) REFERENTE A ULTIMA CARACTERISTICA ACIMA CITADA,
NÃO SERA ACEITAS TOLERANCIAS DIFERENCIADAS SOBRE OS MOBILIARIOS RECEBIDOS DE MESMA
ESPECIFICAÇÃO. GARANTIA MINIMA DE 12 MESES. DEVE SER APRESENTADO DO FABRICANTE O CERTIFICADO DE
REGULARIDADE NO CADASTRO TECNICO FEDERAL (LEI 6.938 DE 31/08/1981 E INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA N°
06 DE 15 DE MARÇO DE 2013). MODELO: CORTIARTE

Não existem lances para o item
Não existem lances de desempate ME/EPP para o item
Eventos do Item
Evento

Data

Observações

Proposta
desclassif.
pelo
pregoeiro

Desclassificação da proposta de R$ 180,9000. Em virtude de problemas técnicos, não foi possível a
31/03/2020
realização do evento de adiamento do presente pregão no SIDEC, informamos que serão respondidos os
09:35:21
pedidos de esclarecimento e impugnação e o pregão será republicado com novo número.

Proposta
desclassif.
pelo
pregoeiro

Desclassificação da proposta de R$ 180,9000. Em virtude de problemas técnicos, não foi possível a
31/03/2020
realização do evento de adiamento do presente pregão no SIDEC, informamos que serão respondidos os
09:35:31
pedidos de esclarecimento e impugnação e o pregão será republicado com novo número.

Proposta
desclassif.
pelo
pregoeiro

Desclassificação da proposta de R$ 180,9000. Em virtude de problemas técnicos, não foi possível a
31/03/2020
realização do evento de adiamento do presente pregão no SIDEC, informamos que serão respondidos os
09:35:38
pedidos de esclarecimento e impugnação e o pregão será republicado com novo número.

https://www.comprasnet.gov.br/seguro/indexgov.asp
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Proposta
desclassif.
pelo
pregoeiro

31/03/2020 Desclassificação da proposta de R$ 180,9000. Em virtude de problemas técnicos, não foi possível a
09:35:47 realização do evento de adiamento do presente pregão no SIDEC, informamos que serão respondidos os
pedidos de esclarecimento e impugnação e o pregão será republicado com novo número.

Proposta
desclassif.
pelo
pregoeiro

Desclassificação da proposta de R$ 180,9000. Em virtude de problemas técnicos, não foi possível a
31/03/2020
realização do evento de adiamento do presente pregão no SIDEC, informamos que serão respondidos os
09:35:55
pedidos de esclarecimento e impugnação e o pregão será republicado com novo número.

Cancelado

31/03/2020
Todas as propostas do item foram desclassificadas.
09:36:16

Proposta
desclassif.
pelo
pregoeiro

Desclassificação da proposta de R$ 198,0000. Em virtude de problemas técnicos, não foi possível a
31/03/2020
realização do evento de adiamento do presente pregão no SIDEC, informamos que serão respondidos os
09:36:16
pedidos de esclarecimento e impugnação e o pregão será republicado com novo número.
Não existem intenções de recurso para o item

Item: 26 - QUADRO AVISOS
Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF

Porte
Declaração
Quantidade Valor Unit.
ME/EPP ME/EPP/COOP

Fornecedor

* 24.005.316/0001-34 PAPELARIA PAPEL
CARTAZ LTDA

Sim

Sim

5

Valor
Global

Data/Hora
Registro

R$ 180,9000 R$ 904,5000 25/03/2020
16:53:16

Marca: STALO
Fabricante: STALO
Modelo / Versão: STALO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: QUADRO DE AVISO CORTIÇA 1500 X 1000 ENTREGA EM VITORIA DE
SANTO ANTAO PE QUADRO DE AVISOS SUPERFICIE DE ALFINETAR CONFECCIONADO EM MADEIRA NAO
AGLOMERADO SIMPLES SOBREPOSTO DE MATERIAL DE ALFINETAR EVA CORTIÇA OU SIMILAR. MOLDURA EM
ALUMINIO ANODIZADO COM BORDAS NAO CORTANTES ARREDONDADAS E OU PROTEGIDAS COM 4 PONTEIRAS
PLASTICAS NA COR ALUJMINIO NATURAL FOSCO . SISTEMA DE FIXAÇÃO COM KIT DE INSTALAÇÃO BUCHA E
PARAFUSO PODENDO SER INSTALADO NA VERTICAL OU HORIZONTAL. MEDIDAS 1500 MM DE LARGUIRA 1000 MM
DE LATURA ESPESSURA MINIMA 15 MM E MAXIMA 25 MM. . ESPESSURA MINIMA DA SUPERFICIE DE ALFINETAR
CORTIÇA 4MM. DEVE SER APRESENTADO DO FABRICANTE O CERTIFICADO DE REGULARIDADE NO CADASTRO TEC
FEDERAAL LEI 6938 DE 31/08/1981 E INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA 06 DE 15 DE MARÇO DE 2013 VALIDADE DA
PROPOSTA –90 DIAS ENTREGA – 30 DIAS cOND.DEPGTO- 30 DIAS GARANTIA 12 MESES

* 29.926.189/0001-20 SIS COMERCIO DE
MATERIAIS E
EQUIPAMENTOS LTDA

Sim

Sim

5

R$ 180,9000 R$ 904,5000 26/03/2020
21:01:23

Marca: Cortiarte
Fabricante: Cortiarte
Modelo / Versão: 1406
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Quadro de Aviso Cortiça 1500 x 1000 mm Estrutura Quadro de avisos
superfície de alfinetar. Confeccionado em madeira (não aglomerado simples). Sobreposto de material de alfinetar
(EVA, cortiça ou similar); Moldura em alumínio, anodizado com bordas não cortantes arredondadas e/ou protegidas
com (04) ponteiras plásticas. Na cor alumínio natural fosco; Porta apagador e pincel com bordas não cortante,
arredondadas e/ou protegidas com ponteiras plásticas. Sistema de fixação com kit de instalação (bucha e parafuso).
Podendo ser instalado na vertical ou horizontal. Espessura mínima: 15 mm. Espessura máxima: 25mm. Espessura
mínima da superfície de alfinetar (cortiça): 4mm

Não existem lances para o item
Não existem lances de desempate ME/EPP para o item
Eventos do Item
Evento

Data

Observações

Proposta
desclassif.
pelo
pregoeiro

Desclassificação da proposta de R$ 180,9000. Em virtude de problemas técnicos, não foi possível a
31/03/2020
realização do evento de adiamento do presente pregão no SIDEC, informamos que serão respondidos os
09:36:41
pedidos de esclarecimento e impugnação e o pregão será republicado com novo número.

Cancelado

31/03/2020
Todas as propostas do item foram desclassificadas.
09:37:01

Proposta
desclassif.
pelo
pregoeiro

Desclassificação da proposta de R$ 180,9000. Em virtude de problemas técnicos, não foi possível a
31/03/2020
realização do evento de adiamento do presente pregão no SIDEC, informamos que serão respondidos os
09:37:01
pedidos de esclarecimento e impugnação e o pregão será republicado com novo número.
Não existem intenções de recurso para o item

Item: 27 - QUADRO BRANCO
Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF

Fornecedor

* 11.532.702/0002-13 P C DE MOURA
VIDROS

https://www.comprasnet.gov.br/seguro/indexgov.asp

Porte
Declaração
Quantidade
ME/EPP ME/EPP/COOP
Sim

Sim

73

Valor Unit.
R$ 745,2000

Valor Global

Data/Hora
Registro

R$ 54.399,6000 18/03/2020
10:18:58
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Marca: própria
Fabricante: San vidro
Modelo / Versão: quadro branco de vidro temperado
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: QUADRO BRANCO DE VIDRO 1,50 x 1,20 m , conforme especificações
do Anexo I do Termo de Referência.(entrega em Recife/PE)

* 28.207.226/0001-87 GEINE H C CUNHA
EIRELI

Sim

Sim

73

R$ 1.150,0000 R$ 83.950,0000 26/03/2020
18:22:05

Marca: GFX COMERCIO (GEINE)
Fabricante: GFX COMERCIO (GEINE)
Modelo / Versão: GFX COMERCIO (GEINE)
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: QUADRO BRANCO DE VIDRO 1,50X1,20 M (ENTREGA EM RECIFE/PE)
ESTRUTURA VIDRO TEMPERADO LAPIDADO COM 04 (QUATRO) ESPAÇADORES DE INOX OU ALUMINIO POLIDO OU
LATÃO CROMADO POLIDO. SENDO 2 (DOIS) NA PARTE SUPERIORE 2 (DOIS) NA PARTE INFERIOR. DISTANCIA DOS
SEPARADORES DA PAREDE ENTRE 20 MM E 25MM. COM PELICULA DE SEGURANÇA BRANCO LEITE OU FOSCO
APLICADA NA PARTE POSTERIOR. COM ACEITAÇÃO PARA TODOS OS TIPOS DE PINCEL PARA QUADRODE VIDRO.
COM SUPORTE PARA APAGADOR E PINCEL DE ACRILICO OU ALUMINIO OU VIDRO (VERTICES ARREDONDADAS).
GARANTIA MINIMA DE 12 MESES. MEDIDAS ESPESSURA DE 6.00MM E DIMENSOES DE 1500X1200MM (LARGURA X
ALTURA). SERÁ ACEITA TOLERANCIA DE + OU – 15MM PARA A MEDIDA DO MOBILIARIO (EXCETO ESPESSURA).
REFERENTE A ULTIMA CARACTERISTICA ACIMA CITADA: NÃO SERÃO ACEITOS TOLERANCIAS DIFERENCIADAS
SOBRE OS MOBILIARIOS RECEBIDOS DE MESMA ESPECIFICAÇÃO. NÃO DEVE POSSUIR PARTES CORTANTES
INCLUSIVE NO ACESSORIO (SUPORTE PARA APAGADOR E PINCEL).

* 26.854.929/0001-71 DIDAQUE
EMPREENDIMENTOS
LTDA

Sim

Sim

73

R$ 1.152,0100 R$ 84.096,7300 26/03/2020
18:12:36

Marca: MARVITE
Fabricante: MARVITE
Modelo / Versão: LOUSA EM VIDRO TEMPERADO, 150X120CM
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: QUADRO BRANCO DE VIDRO 1,50 X 1,20 m (entrega em Recife/PE)
Estrutura Vidro temperado, lapidado, com 04 (quatro) espaçadores de inox ou alumínio polido ou latão cromado
polido, sendo 2 (dois) na parte superior e 2 (dois) na parte inferior, distância dos separadores da parede entre 20 mm
e 25 mm. Com película de segurança branco leite ou fosco aplicada na parte posterior. Com aceitação para todos os
tipos de pincel para quadro de vidro; Com suporte para apagador e pincel de acrilico ou aluminio ou vidro (vertíces
arredondados); Garantia mínima de 12 meses. Medidas Espessura de 6,00 mm e dimensões de 1500 x 1200 mm
(largura x Altura). Será aceita tolerância de “+” ou “-“ 15 mm para a medida do mobiliário (exceto espessura).
Referente à última característica acima citada. Não serão aceitas tolerâncias diferenciadas sobre os mobiliários
recebidos de mesma especificação. Não deve possuir partes cortantes, inclusive no acessório (suporte para apagador
e pincel).

* 03.961.467/0001-96 MULTI QUADROS E
VIDROS LTDA

Sim

Sim

73

R$ 1.152,0100 R$ 84.096,7300 27/03/2020
08:32:38

Marca: MULTI QUADROS
Fabricante: MULTI QUADROS
Modelo / Versão: MQ-200
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: QUADRO BRANCO DE VIDRO 1,50 x 1,20 m,(Entrega em Recife/PE)
Estrutura Vidro temperado lapidado com 04 espaçadores de inox ou alumínio polido ou talão cromado polido sendo 2
na parte inferior e 2 na parte superior distância dos separadores de parede entre 20 mm e 25 mm. Cor película de
segurança branco leite ou fosco aplicada na parte posterior com aceitação para todos os tipo de pincel para quadro de
vidro: Com suporte para apagador e pincel de acrílico ou alumínio ou vidro (vértices arredondadas); Garantia mínima
de 12 meses. Medidas espessura de 6,00 mm e dimensões de 1500 x 1200 mm (LXA) Será aceita tolerância de “+”
ou “-” 15 mm para a medida do mobiliário ( exceto espessuras). Referente a ultima característica acima citada; Não
serão aceitas tolerâncias diferenciadas sobre os mobiliários recebidas de mesma especificação. Não deve possuir
partes cortantes inclusive no acessório (suporte para apagador e pincel) Marca/Modelo: Multi Quadros/MQ-200
Procedência: Produzido no Brasil

* 13.104.805/0001-27 F. F. N. FORNAZARI

Sim

Sim

73

R$ 1.152,0100 R$ 84.096,7300 27/03/2020
08:36:31

Marca: engeflex
Fabricante: engeflex
Modelo / Versão: qdo vidro/1,50x1,20m
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Quadro branco de vidro 1,50x1,20m (Estrutura vidro temperado,
lapidado com 04 (quatro) espaçadores de inox ou alumínio polido ou latão cromado polido. Sendo 2 (dois) na parte
superior e 2 (dois) na parte inferior. Distância dos separadores da parede entre 20mm e 25mm. Com película de
segurança branco leite ou fosco aplicada na parte posterior. Com aceitação para todos os tipos de pincel para quadro
de vidro. Com suporte para apagador e pincel de acrílico (vértices arredondadas). Garantia de 12meses, espessura de
6mm, 1500x1200x6mm

* 06.957.510/0001-38 CRIARTE
INDUSTRIA E
COMERCIO DE
ESQUADRIAS LTDA

Sim

Sim

73

R$ 1.152,0100 R$ 84.096,7300 27/03/2020
08:52:32

Marca: CRIARTE
Fabricante: CRIARTE
Modelo / Versão: CR-1200
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: QUADRO BRANCO DE VIDRO 1,50 x 1,20 m,(Entrega em Recife/PE)
Estrutura Vidro temperado lapidado com 04 espaçadores de inox ou alumínio polido ou talão cromado polido sendo 2
na parte inferior e 2 na parte superior distância dos separadores de parede entre 20 mm e 25 mm. Cor película de
segurança branco leite ou fosco aplicada na parte posterior com aceitação para todos os tipo de pincel para quadro de
vidro: Com suporte para apagador e pincel de acrílico ou alumínio ou vidro (vértices arredondadas); Garantia mínima
de 12 meses. Medidas espessura de 6,00 mm e dimensões de 1500 x 1200 mm (LXA) Será aceita tolerância de “+”
ou “-” 15 mm para a medida do mobiliário ( exceto espessuras). Referente a ultima característica acima citada; Não
serão aceitas tolerâncias diferenciadas sobre os mobiliários recebidas de mesma especificação. Não deve possuir
partes cortantes inclusive no acessório (suporte para apagador e pincel)

Não existem lances para o item
Não existem lances de desempate ME/EPP para o item
Eventos do Item
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Evento

Data

Observações

Proposta
desclassif.
pelo
pregoeiro

Desclassificação da proposta de R$ 745,2000. Em virtude de problemas técnicos, não foi possível a
31/03/2020
realização do evento de adiamento do presente pregão no SIDEC, informamos que serão respondidos os
09:37:24
pedidos de esclarecimento e impugnação e o pregão será republicado com novo número.

Proposta
desclassif.
pelo
pregoeiro

Desclassificação da proposta de R$ 1.150,0000. Em virtude de problemas técnicos, não foi possível a
31/03/2020
realização do evento de adiamento do presente pregão no SIDEC, informamos que serão respondidos os
09:37:58
pedidos de esclarecimento e impugnação e o pregão será republicado com novo número.

Proposta
desclassif.
pelo
pregoeiro

Desclassificação da proposta de R$ 1.152,0100. Em virtude de problemas técnicos, não foi possível a
31/03/2020
realização do evento de adiamento do presente pregão no SIDEC, informamos que serão respondidos os
09:38:08
pedidos de esclarecimento e impugnação e o pregão será republicado com novo número.

Proposta
desclassif.
pelo
pregoeiro

Desclassificação da proposta de R$ 1.152,0100. Em virtude de problemas técnicos, não foi possível a
31/03/2020
realização do evento de adiamento do presente pregão no SIDEC, informamos que serão respondidos os
09:38:15
pedidos de esclarecimento e impugnação e o pregão será republicado com novo número.

Proposta
desclassif.
pelo
pregoeiro

Desclassificação da proposta de R$ 1.152,0100. Em virtude de problemas técnicos, não foi possível a
31/03/2020
realização do evento de adiamento do presente pregão no SIDEC, informamos que serão respondidos os
09:38:22
pedidos de esclarecimento e impugnação e o pregão será republicado com novo número.

Cancelado

31/03/2020
Todas as propostas do item foram desclassificadas.
09:38:37

Proposta
desclassif.
pelo
pregoeiro

Desclassificação da proposta de R$ 1.152,0100. Em virtude de problemas técnicos, não foi possível a
31/03/2020
realização do evento de adiamento do presente pregão no SIDEC, informamos que serão respondidos os
09:38:37
pedidos de esclarecimento e impugnação e o pregão será republicado com novo número.
Não existem intenções de recurso para o item

Item: 28 - QUADRO BRANCO
Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF

Fornecedor

* 11.532.702/0002-13 P C DE MOURA
VIDROS

Porte
Declaração
Quantidade
ME/EPP ME/EPP/COOP
Sim

Sim

8

Valor Unit.
R$ 856,9800

Valor Global

Data/Hora
Registro

R$ 6.855,8400 18/03/2020
10:18:58

Marca: própria
Fabricante: san vidro
Modelo / Versão: quadro branco de vidro temperado
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: QUADRO BRANCO DE VIDRO 1,50 x 1,20 m (entrega em Recife)
conforme especificações do Anexo I do Termo de Referência.

* 28.207.226/0001-87 GEINE H C CUNHA
EIRELI

Sim

Sim

8

R$ 1.150,0000 R$ 9.200,0000 26/03/2020
18:22:05

Marca: GFX COMERCIO (GEINE)
Fabricante: GFX COMERCIO (GEINE)
Modelo / Versão: GFX COMERCIO (GEINE)
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: IDEM AO ITEM 27 - COTA RESERVADA PARA ME/EPP- QUADRO
BRANCO DE VIDRO 1,50X1,20 M (ENTREGA EM RECIFE/PE) ESTRUTURA VIDRO TEMPERADO LAPIDADO COM 04
(QUATRO) ESPAÇADORES DE INOX OU ALUMINIO POLIDO OU LATÃO CROMADO POLIDO. SENDO 2 (DOIS) NA PARTE
SUPERIORE 2 (DOIS) NA PARTE INFERIOR. DISTANCIA DOS SEPARADORES DA PAREDE ENTRE 20 MM E 25MM. COM
PELICULA DE SEGURANÇA BRANCO LEITE OU FOSCO APLICADA NA PARTE POSTERIOR. COM ACEITAÇÃO PARA
TODOS OS TIPOS DE PINCEL PARA QUADRODE VIDRO. COM SUPORTE PARA APAGADOR E PINCEL DE ACRILICO OU
ALUMINIO OU VIDRO (VERTICES ARREDONDADAS). GARANTIA MINIMA DE 12 MESES. MEDIDAS ESPESSURA DE
6.00MM E DIMENSOES DE 1500X1200MM (LARGURA X ALTURA). SERÁ ACEITA TOLERANCIA DE + OU – 15MM PARA
A MEDIDA DO MOBILIARIO (EXCETO ESPESSURA). REFERENTE A ULTIMA CARACTERISTICA ACIMA CITADA: NÃO
SERÃO ACEITOS TOLERANCIAS DIFERENCIADAS SOBRE OS MOBILIARIOS RECEBIDOS DE MESMA ESPECIFICAÇÃO.
NÃO DEVE POSSUIR PARTES CORTANTES INCLUSIVE NO ACESSORIO (SUPORTE PARA APAGADOR E PINCEL).
MODELO: QD150X120

* 26.854.929/0001-71 DIDAQUE
EMPREENDIMENTOS
LTDA

Sim

Sim

8

R$ 1.152,0100 R$ 9.216,0800 26/03/2020
18:12:36

Marca: MARVITE
Fabricante: MARVITE
Modelo / Versão: LOUSA EM VIDRO TEMPERADO, 150X120CM
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Idem ao item 27 – Cota reservada para ME/EPP em 10% - QUADRO
BRANCO DE VIDRO 1,50 X 1,20 m (entrega em Recife/PE) Estrutura Vidro temperado, lapidado, com 04 (quatro)
espaçadores de inox ou alumínio polido ou latão cromado polido, sendo 2 (dois) na parte superior e 2 (dois) na parte
inferior, distância dos separadores da parede entre 20 mm e 25 mm. Com película de segurança branco leite ou fosco
aplicada na parte posterior. Com aceitação para todos os tipos de pincel para quadro de vidro; Com suporte para
apagador e pincel de acrilico ou aluminio ou vidro (vertíces arredondados); Garantia mínima de 12 meses. Medidas
Espessura de 6,00 mm e dimensões de 1500 x 1200 mm (largura x Altura). Será aceita tolerância de “+” ou “-“ 15
mm para a medida do mobiliário (exceto espessura). Referente à última característica acima citada. Não serão
aceitas tolerâncias diferenciadas sobre os mobiliários recebidos de mesma especificação. Não deve possuir partes
cortantes, inclusive no acessório (suporte para apagador e pincel).

* 03.961.467/0001-96 MULTI QUADROS E
VIDROS LTDA

Sim

Sim

8

R$ 1.152,0100 R$ 9.216,0800 27/03/2020
08:32:38

Marca: MULTI QUADROS
Fabricante: MULTI QUADROS

https://www.comprasnet.gov.br/seguro/indexgov.asp
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Modelo / Versão: MQ-200
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: (Idem ao item 27 - Cota reservada para ME/EPP em 10%) QUADRO
BRANCO DE VIDRO 1,50 x 1,20 m,(Entrega em Recife/PE) Estrutura Vidro temperado lapidado com 04 espaçadores
de inox ou alumínio polido ou talão cromado polido sendo 2 na parte inferior e 2 na parte superior distância dos
separadores de parede entre 20 mm e 25 mm. Cor película de segurança branco leite ou fosco aplicada na parte
posterior com aceitação para todos os tipo de pincel para quadro de vidro: Com suporte para apagador e pincel de
acrílico ou alumínio ou vidro (vértices arredondadas); Garantia mínima de 12 meses. Medidas espessura de 6,00 mm
e dimensões de 1500 x 1200 mm (LXA) Será aceita tolerância de “+” ou “-” 15 mm para a medida do mobiliário (
exceto espessuras). Referente a ultima característica acima citada; Não serão aceitas tolerâncias diferenciadas sobre
os mobiliários recebidas de mesma especificação. Não deve possuir partes cortantes inclusive no acessório (suporte
para apagador e pincel) Marca/Modelo: Multi Quadros/MQ-200 Procedência: Produzido no Brasil

* 13.104.805/0001-27 F. F. N. FORNAZARI

Sim

Sim

8

R$ 1.152,0100 R$ 9.216,0800 27/03/2020
08:36:31

Marca: engeflex
Fabricante: engeflex
Modelo / Versão: qdo vidro/1,50x1,20m
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Quadro branco de vidro 1,50x1,20m (Estrutura vidro temperado,
lapidado com 04 (quatro) espaçadores de inox ou alumínio polido ou latão cromado polido. Sendo 2 (dois) na parte
superior e 2 (dois) na parte inferior. Distância dos separadores da parede entre 20mm e 25mm. Com película de
segurança branco leite ou fosco aplicada na parte posterior. Com aceitação para todos os tipos de pincel para quadro
de vidro. Com suporte para apagador e pincel de acrílico (vértices arredondadas). Garantia de 12meses, espessura
de 6mm, 1500x1200x6mm

* 06.957.510/0001-38 CRIARTE INDUSTRIA
E COMERCIO DE
ESQUADRIAS LTDA

Sim

Sim

8

R$ 1.152,0100 R$ 9.216,0800 27/03/2020
08:52:32

Marca: CRIARTE
Fabricante: CRIARTE
Modelo / Versão: CR-1200
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: (Idem ao item 27 - Cota reservada para ME/EPP em 10%) QUADRO
BRANCO DE VIDRO 1,50 x 1,20 m,(Entrega em Recife/PE) Estrutura Vidro temperado lapidado com 04 espaçadores
de inox ou alumínio polido ou talão cromado polido sendo 2 na parte inferior e 2 na parte superior distância dos
separadores de parede entre 20 mm e 25 mm. Cor película de segurança branco leite ou fosco aplicada na parte
posterior com aceitação para todos os tipo de pincel para quadro de vidro: Com suporte para apagador e pincel de
acrílico ou alumínio ou vidro (vértices arredondadas); Garantia mínima de 12 meses. Medidas espessura de 6,00 mm
e dimensões de 1500 x 1200 mm (LXA) Será aceita tolerância de “+” ou “-” 15 mm para a medida do mobiliário (
exceto espessuras). Referente a ultima característica acima citada; Não serão aceitas tolerâncias diferenciadas sobre
os mobiliários recebidas de mesma especificação. Não deve possuir partes cortantes inclusive no acessório (suporte
para apagador e pincel)

Não existem lances para o item
Não existem lances de desempate ME/EPP para o item
Eventos do Item
Evento

Data

Observações

Proposta
desclassif.
pelo
pregoeiro

Desclassificação da proposta de R$ 856,9800. Em virtude de problemas técnicos, não foi possível a
31/03/2020
realização do evento de adiamento do presente pregão no SIDEC, informamos que serão respondidos os
09:38:49
pedidos de esclarecimento e impugnação e o pregão será republicado com novo número.

Proposta
desclassif.
pelo
pregoeiro

Desclassificação da proposta de R$ 1.150,0000. Em virtude de problemas técnicos, não foi possível a
31/03/2020
realização do evento de adiamento do presente pregão no SIDEC, informamos que serão respondidos os
09:38:55
pedidos de esclarecimento e impugnação e o pregão será republicado com novo número.

Proposta
desclassif.
pelo
pregoeiro

Desclassificação da proposta de R$ 1.152,0100. Em virtude de problemas técnicos, não foi possível a
31/03/2020
realização do evento de adiamento do presente pregão no SIDEC, informamos que serão respondidos os
09:39:02
pedidos de esclarecimento e impugnação e o pregão será republicado com novo número.

Proposta
desclassif.
pelo
pregoeiro

Desclassificação da proposta de R$ 1.152,0100. Em virtude de problemas técnicos, não foi possível a
31/03/2020
realização do evento de adiamento do presente pregão no SIDEC, informamos que serão respondidos os
09:39:10
pedidos de esclarecimento e impugnação e o pregão será republicado com novo número.

Proposta
desclassif.
pelo
pregoeiro

Desclassificação da proposta de R$ 1.152,0100. Em virtude de problemas técnicos, não foi possível a
31/03/2020
realização do evento de adiamento do presente pregão no SIDEC, informamos que serão respondidos os
09:39:19
pedidos de esclarecimento e impugnação e o pregão será republicado com novo número.

Cancelado

31/03/2020
Todas as propostas do item foram desclassificadas.
09:39:30

Proposta
desclassif.
pelo
pregoeiro

Desclassificação da proposta de R$ 1.152,0100. Em virtude de problemas técnicos, não foi possível a
31/03/2020
realização do evento de adiamento do presente pregão no SIDEC, informamos que serão respondidos os
09:39:30
pedidos de esclarecimento e impugnação e o pregão será republicado com novo número.
Não existem intenções de recurso para o item

Item: 29 - QUADRO BRANCO
Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF

Fornecedor

* 11.532.702/0002-13 P C DE MOURA

https://www.comprasnet.gov.br/seguro/indexgov.asp

Porte
Declaração
Quantidade
ME/EPP ME/EPP/COOP
Sim

Sim

60

Valor Unit.
R$ 856,9800

Valor Global

Data/Hora
Registro

R$ 51.418,8000 18/03/2020
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VIDROS

10:18:58

Marca: própria
Fabricante: San Vidro
Modelo / Versão: quadro branco de vidro temperado
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: QUADRO BRANCO DE VIDRO 1,50 x 1,20 m (Entrega em Caruaru/PE CAA) , conforme especificações no Anexo I do Termo de Referência

* 28.207.226/0001-87 GEINE H C CUNHA
EIRELI

Sim

Sim

60

R$ 1.150,0000 R$ 69.000,0000 26/03/2020
18:22:05

Marca: GFX COMERCIO (GEINE)
Fabricante: GFX COMERCIO (GEINE)
Modelo / Versão: GFX COMERCIO (GEINE)
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: QUADRO BRANCO DE VIDRO 1,50X1,20 M (CAA) (ENTREGA EM
CARUARU/PE) ESTRUTURA VIDRO TEMPERADO LAPIDADO COM 04 (QUATRO) ESPAÇADORES DE INOX OU ALUMINIO
POLIDO OU LATÃO CROMADO POLIDO. SENDO 2 (DOIS) NA PARTE SUPERIORE 2 (DOIS) NA PARTE INFERIOR.
DISTANCIA DOS SEPARADORES DA PAREDE ENTRE 20 MM E 25MM. COM PELICULA DE SEGURANÇA BRANCO LEITE
OU FOSCO APLICADA NA PARTE POSTERIOR. COM ACEITAÇÃO PARA TODOS OS TIPOS DE PINCEL PARA QUADRODE
VIDRO. COM SUPORTE PARA APAGADOR E PINCEL DE ACRILICO OU ALUMINIO OU VIDRO (VERTICES
ARREDONDADAS). GARANTIA MINIMA DE 12 MESES. MEDIDAS ESPESSURA DE 6.00MM E DIMENSOES DE
1500X1200MM (LARGURA X ALTURA). SERÁ ACEITA TOLERANCIA DE + OU – 15MM PARA A MEDIDA DO MOBILIARIO
(EXCETO ESPESSURA). REFERENTE A ULTIMA CARACTERISTICA ACIMA CITADA: NÃO SERÃO ACEITOS TOLERANCIAS
DIFERENCIADAS SOBRE OS MOBILIARIOS RECEBIDOS DE MESMA ESPECIFICAÇÃO. NÃO DEVE POSSUIR PARTES
CORTANTES INCLUSIVE NO ACESSORIO (SUPORTE PARA APAGADOR E PINCEL).

* 26.854.929/0001-71 DIDAQUE
EMPREENDIMENTOS
LTDA

Sim

Sim

60

R$ 1.152,0100 R$ 69.120,6000 26/03/2020
18:12:36

Marca: MARVITE
Fabricante: MARVITE
Modelo / Versão: LOUSA EM VIDRO TEMPERADO, 150X120CM
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: QUADRO BRANCO DE VIDRO 1,50 X 1,20 m (entrega em Caruaru/PE)
Estrutura Vidro temperado, lapidado, com 04 (quatro) espaçadores de inox ou alumínio polido ou latão cromado
polido, sendo 2 (dois) na parte superior e 2 (dois) na parte inferior, distância dos separadores da parede entre 20 mm
e 25 mm. Com película de segurança branco leite ou fosco aplicada na parte posterior. Com aceitação para todos os
tipos de pincel para quadro de vidro; Com suporte para apagador e pincel de acrilico ou aluminio ou vidro (vertíces
arredondados); Garantia mínima de 12 meses. Medidas Espessura de 6,00 mm e dimensões de 1500 x 1200 mm
(largura x Altura). Será aceita tolerância de “+” ou “-“ 15 mm para a medida do mobiliário (exceto espessura).
Referente à última característica acima citada. Não serão aceitas tolerâncias diferenciadas sobre os mobiliários
recebidos de mesma especificação. Não deve possuir partes cortantes, inclusive no acessório (suporte para apagador
e pincel).

* 03.961.467/0001-96 MULTI QUADROS E
VIDROS LTDA

Sim

Sim

60

R$ 1.152,0100 R$ 69.120,6000 27/03/2020
08:32:38

Marca: MULTI QUADROS
Fabricante: MULTI QUADROS
Modelo / Versão: MQ-200
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: QUADRO BRANCO DE VIDRO 1,50 x 1,20 m,(Entrega em Caruaru/PE)
Estrutura Vidro temperado lapidado com 04 espaçadores de inox ou alumínio polido ou talão cromado polido sendo 2
na parte inferior e 2 na parte superior distância dos separadores de parede entre 20 mm e 25 mm. Cor película de
segurança branco leite ou fosco aplicada na parte posterior com aceitação para todos os tipo de pincel para quadro de
vidro: Com suporte para apagador e pincel de acrílico ou alumínio ou vidro (vértices arredondadas); Garantia mínima
de 12 meses. Medidas espessura de 6,00 mm e dimensões de 1500 x 1200 mm (LXA) Será aceita tolerância de “+”
ou “-” 15 mm para a medida do mobiliário ( exceto espessuras). Referente a ultima característica acima citada; Não
serão aceitas tolerâncias diferenciadas sobre os mobiliários recebidas de mesma especificação. Não deve possuir
partes cortantes inclusive no acessório (suporte para apagador e pincel) Marca/Modelo: Multi Quadros/MQ-200
Procedência: Produzido no Brasil

* 13.104.805/0001-27 F. F. N. FORNAZARI

Sim

Sim

60

R$ 1.152,0100 R$ 69.120,6000 27/03/2020
08:36:31

Marca: engeflex
Fabricante: engeflex
Modelo / Versão: qdo vidro/1,50x1,20m
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Quadro branco de vidro 1,50x1,20m (Estrutura vidro temperado,
lapidado com 04 (quatro) espaçadores de inox ou alumínio polido ou latão cromado polido. Sendo 2 (dois) na parte
superior e 2 (dois) na parte inferior. Distância dos separadores da parede entre 20mm e 25mm. Com película de
segurança branco leite ou fosco aplicada na parte posterior. Com aceitação para todos os tipos de pincel para quadro
de vidro. Com suporte para apagador e pincel de acrílico (vértices arredondadas). Garantia de 12meses, espessura de
6mm, 1500x1200x6mm

* 06.957.510/0001-38 CRIARTE
INDUSTRIA E
COMERCIO DE
ESQUADRIAS LTDA

Sim

Sim

60

R$ 1.152,0100 R$ 69.120,6000 27/03/2020
08:52:32

Marca: CRIARTE
Fabricante: CRIARTE
Modelo / Versão: CR-1200
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: QUADRO BRANCO DE VIDRO 1,50 x 1,20 m,(Entrega em Caruaru/PE)
Estrutura Vidro temperado lapidado com 04 espaçadores de inox ou alumínio polido ou talão cromado polido sendo 2
na parte inferior e 2 na parte superior distância dos separadores de parede entre 20 mm e 25 mm. Cor película de
segurança branco leite ou fosco aplicada na parte posterior com aceitação para todos os tipo de pincel para quadro de
vidro: Com suporte para apagador e pincel de acrílico ou alumínio ou vidro (vértices arredondadas); Garantia mínima
de 12 meses. Medidas espessura de 6,00 mm e dimensões de 1500 x 1200 mm (LXA) Será aceita tolerância de “+”
ou “-” 15 mm para a medida do mobiliário ( exceto espessuras). Referente a ultima característica acima citada; Não
serão aceitas tolerâncias diferenciadas sobre os mobiliários recebidas de mesma especificação. Não deve possuir
partes cortantes inclusive no acessório (suporte para apagador e pincel)

Não existem lances para o item
Não existem lances de desempate ME/EPP para o item
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Eventos do Item
Evento

Data

Observações

Proposta
desclassif.
pelo
pregoeiro

Desclassificação da proposta de R$ 856,9800. Em virtude de problemas técnicos, não foi possível a
31/03/2020
realização do evento de adiamento do presente pregão no SIDEC, informamos que serão respondidos os
09:39:43
pedidos de esclarecimento e impugnação e o pregão será republicado com novo número.

Proposta
desclassif.
pelo
pregoeiro

Desclassificação da proposta de R$ 1.150,0000. Em virtude de problemas técnicos, não foi possível a
31/03/2020
realização do evento de adiamento do presente pregão no SIDEC, informamos que serão respondidos os
09:39:50
pedidos de esclarecimento e impugnação e o pregão será republicado com novo número.

Proposta
desclassif.
pelo
pregoeiro

Desclassificação da proposta de R$ 1.152,0100. Em virtude de problemas técnicos, não foi possível a
31/03/2020
realização do evento de adiamento do presente pregão no SIDEC, informamos que serão respondidos os
09:39:58
pedidos de esclarecimento e impugnação e o pregão será republicado com novo número.

Proposta
desclassif.
pelo
pregoeiro

Desclassificação da proposta de R$ 1.152,0100. Em virtude de problemas técnicos, não foi possível a
31/03/2020
realização do evento de adiamento do presente pregão no SIDEC, informamos que serão respondidos os
09:40:07
pedidos de esclarecimento e impugnação e o pregão será republicado com novo número.

Proposta
desclassif.
pelo
pregoeiro

Desclassificação da proposta de R$ 1.152,0100. Em virtude de problemas técnicos, não foi possível a
31/03/2020
realização do evento de adiamento do presente pregão no SIDEC, informamos que serão respondidos os
09:40:17
pedidos de esclarecimento e impugnação e o pregão será republicado com novo número.

Cancelado

31/03/2020
Todas as propostas do item foram desclassificadas.
09:40:25

Proposta
desclassif.
pelo
pregoeiro

Desclassificação da proposta de R$ 1.152,0100. Em virtude de problemas técnicos, não foi possível a
31/03/2020
realização do evento de adiamento do presente pregão no SIDEC, informamos que serão respondidos os
09:40:25
pedidos de esclarecimento e impugnação e o pregão será republicado com novo número.
Não existem intenções de recurso para o item

Item: 30 - QUADRO BRANCO
Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF

Fornecedor

Porte
Declaração
Quantidade
ME/EPP ME/EPP/COOP

* 11.532.702/0002-13 P C DE MOURA
VIDROS

Sim

Sim

6

Valor Unit.
R$ 856,9800

Valor Global

Data/Hora
Registro

R$ 5.141,8800 18/03/2020
10:18:58

Marca: própria
Fabricante: San vidro
Modelo / Versão: Quadro branco de vidro temperado
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: QUADRO BRANCO DE VIDRO 1,50 x 1,20 m , conforme especificações
do Anexo I do Termo de Referência.

* 28.207.226/0001-87 GEINE H C CUNHA
EIRELI

Sim

Sim

6

R$ 1.150,0000 R$ 6.900,0000 26/03/2020
18:22:05

Marca: GFX COMERCIO (GEINE)
Fabricante: GFX COMERCIO (GEINE)
Modelo / Versão: GFX COMERCIO (GEINE)
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: QUADRO BRANCO DE VIDRO 1,50X1,20 M (CAV) (ENTREGA EM
VITORIA DE SANTO ANTÃO/PE) ESTRUTURA VIDRO TEMPERADO LAPIDADO COM 04 (QUATRO) ESPAÇADORES DE
INOX OU ALUMINIO POLIDO OU LATÃO CROMADO POLIDO. SENDO 2 (DOIS) NA PARTE SUPERIORE 2 (DOIS) NA
PARTE INFERIOR. DISTANCIA DOS SEPARADORES DA PAREDE ENTRE 20 MM E 25MM. COM PELICULA DE
SEGURANÇA BRANCO LEITE OU FOSCO APLICADA NA PARTE POSTERIOR. COM ACEITAÇÃO PARA TODOS OS TIPOS
DE PINCEL PARA QUADRODE VIDRO. COM SUPORTE PARA APAGADOR E PINCEL DE ACRILICO OU ALUMINIO OU
VIDRO (VERTICES ARREDONDADAS). GARANTIA MINIMA DE 12 MESES. MEDIDAS ESPESSURA DE 6.00MM E
DIMENSOES DE 1500X1200MM (LARGURA X ALTURA). SERÁ ACEITA TOLERANCIA DE + OU – 15MM PARA A MEDIDA
DO MOBILIARIO (EXCETO ESPESSURA). REFERENTE A ULTIMA CARACTERISTICA ACIMA CITADA: NÃO SERÃO
ACEITOS TOLERANCIAS DIFERENCIADAS SOBRE OS MOBILIARIOS RECEBIDOS DE MESMA ESPECIFICAÇÃO. NÃO
DEVE POSSUIR PARTES CORTANTES INCLUSIVE NO ACESSORIO (SUPORTE PARA APAGADOR E PINCEL).

* 26.854.929/0001-71 DIDAQUE
EMPREENDIMENTOS
LTDA

Sim

Sim

6

R$ 1.152,0100 R$ 6.912,0600 26/03/2020
18:12:36

Marca: MARVITE
Fabricante: MARVITE
Modelo / Versão: LOUSA EM VIDRO TEMPERADO, 150X120CM
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: QUADRO BRANCO DE VIDRO 1,50 X 1,20 m (CAV) (entrega em Vitória
de Santo Antão/PE) Estrutura Vidro temperado, lapidado, com 04 (quatro) espaçadores de inox ou alumínio polido ou
latão cromado polido, sendo 2 (dois) na parte superior e 2 (dois) na parte inferior, distância dos separadores da
parede entre 20 mm e 25 mm. Com película de segurança branco leite ou fosco aplicada na parte posterior. Com
aceitação para todos os tipos de pincel para quadro de vidro; Com suporte para apagador e pincel de acrilico ou
aluminio ou vidro (vertíces arredondados); Garantia mínima de 12 meses. Medidas Espessura de 6,00 mm e
dimensões de 1500 x 1200 mm (largura x Altura). Será aceita tolerância de “+” ou “-“ 15 mm para a medida do
mobiliário (exceto espessura). Referente à última característica acima citada. Não serão aceitas tolerâncias
diferenciadas sobre os mobiliários recebidos de mesma especificação. Não deve possuir partes cortantes, inclusive no
acessório (suporte para apagador e pincel).

* 03.961.467/0001-96 MULTI QUADROS E
VIDROS LTDA

Sim

Sim

6

R$ 1.152,0100 R$ 6.912,0600 27/03/2020
08:32:38

Marca: MULTI QUADROS

https://www.comprasnet.gov.br/seguro/indexgov.asp
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Fabricante: MULTI QUADROS
Modelo / Versão: MQ-200
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: QUADRO BRANCO DE VIDRO 1,50 x 1,20 m,(Entrega em Vitoria Santo
Antão/PE) Estrutura Vidro temperado lapidado com 04 espaçadores de inox ou alumínio polido ou talão cromado
polido sendo 2 na parte inferior e 2 na parte superior distância dos separadores de parede entre 20 mm e 25 mm.
Cor película de segurança branco leite ou fosco aplicada na parte posterior com aceitação para todos os tipo de pincel
para quadro de vidro: Com suporte para apagador e pincel de acrílico ou alumínio ou vidro (vértices arredondadas);
Garantia mínima de 12 meses. Medidas espessura de 6,00 mm e dimensões de 1500 x 1200 mm (LXA) Será aceita
tolerância de “+” ou “-” 15 mm para a medida do mobiliário ( exceto espessuras). Referente a ultima característica
acima citada; Não serão aceitas tolerâncias diferenciadas sobre os mobiliários recebidas de mesma especificação.
Não deve possuir partes cortantes inclusive no acessório (suporte para apagador e pincel) Marca/Modelo: Multi
Quadros/MQ-200 Procedência: Produzido no Brasil

* 13.104.805/0001-27 F. F. N. FORNAZARI

Sim

Sim

6

R$ 1.152,0100 R$ 6.912,0600 27/03/2020
08:36:31

Marca: engeflex
Fabricante: engeflex
Modelo / Versão: qdo vidro/1,50x1,20m
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Quadro branco de vidro 1,50x1,20m (Estrutura vidro temperado,
lapidado com 04 (quatro) espaçadores de inox ou alumínio polido ou latão cromado polido. Sendo 2 (dois) na parte
superior e 2 (dois) na parte inferior. Distância dos separadores da parede entre 20mm e 25mm. Com película de
segurança branco leite ou fosco aplicada na parte posterior. Com aceitação para todos os tipos de pincel para quadro
de vidro. Com suporte para apagador e pincel de acrílico (vértices arredondadas). Garantia de 12meses, espessura
de 6mm, 1500x1200x6mm

* 06.957.510/0001-38 CRIARTE INDUSTRIA
E COMERCIO DE
ESQUADRIAS LTDA

Sim

Sim

6

R$ 1.152,0100 R$ 6.912,0600 27/03/2020
08:52:32

Marca: CRIARTE
Fabricante: CRIARTE
Modelo / Versão: CR-1200
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: QUADRO BRANCO DE VIDRO 1,50 x 1,20 m,(Entrega em Vitoria Santo
Antão/PE) Estrutura Vidro temperado lapidado com 04 espaçadores de inox ou alumínio polido ou talão cromado
polido sendo 2 na parte inferior e 2 na parte superior distância dos separadores de parede entre 20 mm e 25 mm.
Cor película de segurança branco leite ou fosco aplicada na parte posterior com aceitação para todos os tipo de pincel
para quadro de vidro: Com suporte para apagador e pincel de acrílico ou alumínio ou vidro (vértices arredondadas);
Garantia mínima de 12 meses. Medidas espessura de 6,00 mm e dimensões de 1500 x 1200 mm (LXA) Será aceita
tolerância de “+” ou “-” 15 mm para a medida do mobiliário ( exceto espessuras). Referente a ultima característica
acimacitada; Não serão aceitas tolerâncias diferenciadas sobre os mobiliários recebidas de mesma especificação. Não
deve possuir partes cortantes inclusive no acessório (suporte para apagador e pincel)

Não existem lances para o item
Não existem lances de desempate ME/EPP para o item
Eventos do Item
Evento

Data

Observações

Proposta
desclassif.
pelo
pregoeiro

Desclassificação da proposta de R$ 856,9800. Em virtude de problemas técnicos, não foi possível a
31/03/2020
realização do evento de adiamento do presente pregão no SIDEC, informamos que serão respondidos os
09:40:37
pedidos de esclarecimento e impugnação e o pregão será republicado com novo número.

Proposta
desclassif.
pelo
pregoeiro

Desclassificação da proposta de R$ 1.150,0000. Em virtude de problemas técnicos, não foi possível a
31/03/2020
realização do evento de adiamento do presente pregão no SIDEC, informamos que serão respondidos os
09:40:43
pedidos de esclarecimento e impugnação e o pregão será republicado com novo número.

Proposta
desclassif.
pelo
pregoeiro

Desclassificação da proposta de R$ 1.152,0100. Em virtude de problemas técnicos, não foi possível a
31/03/2020
realização do evento de adiamento do presente pregão no SIDEC, informamos que serão respondidos os
09:40:50
pedidos de esclarecimento e impugnação e o pregão será republicado com novo número.

Proposta
desclassif.
pelo
pregoeiro

Desclassificação da proposta de R$ 1.152,0100. Em virtude de problemas técnicos, não foi possível a
31/03/2020
realização do evento de adiamento do presente pregão no SIDEC, informamos que serão respondidos os
09:40:59
pedidos de esclarecimento e impugnação e o pregão será republicado com novo número.

Proposta
desclassif.
pelo
pregoeiro

Desclassificação da proposta de R$ 1.152,0100. Em virtude de problemas técnicos, não foi possível a
31/03/2020
realização do evento de adiamento do presente pregão no SIDEC, informamos que serão respondidos os
09:41:09
pedidos de esclarecimento e impugnação e o pregão será republicado com novo número.

Cancelado

31/03/2020
Todas as propostas do item foram desclassificadas.
09:41:18

Proposta
desclassif.
pelo
pregoeiro

Desclassificação da proposta de R$ 1.152,0100. Em virtude de problemas técnicos, não foi possível a
31/03/2020
realização do evento de adiamento do presente pregão no SIDEC, informamos que serão respondidos os
09:41:18
pedidos de esclarecimento e impugnação e o pregão será republicado com novo número.
Não existem intenções de recurso para o item

Item: 31 - QUADRO BRANCO
Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF

Fornecedor

* 28.207.226/0001-87 GEINE H C CUNHA

https://www.comprasnet.gov.br/seguro/indexgov.asp

Porte
Declaração
Quantidade
ME/EPP ME/EPP/COOP
Sim

Sim

69

Valor Unit.

Valor Global

Data/Hora
Registro

R$ 1.150,0000 R$ 79.350,0000 26/03/2020
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EIRELI

18:23:26

Marca: GFX COMERCIO (GEINE)
Fabricante: GFX COMERCIO (GEINE)
Modelo / Versão: GFX COMERCIO (GEINE)
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: QUADRO BRANCO DE VIDRO 2,00X1,20 M (ENTREGA EM RECIFE/PE)
ESTRUTURA VIDRO TEMPERADO LAPIDADO COM 04 (QUATRO) ESPAÇADORES DE INOX OU ALUMINIO POLIDO OU
LATÃO CROMADO POLIDO. SENDO 3 (TRES) NA PARTE SUPERIORE 3 (TRES) NA PARTE INFERIOR. DISTANCIA DOS
SEPARADORES DA PAREDE ENTRE 20 MM E 25MM. COM PELICULA DE SEGURANÇA BRANCO LEITE OU FOSCO
APLICADA NA PARTE POSTERIOR. COM ACEITAÇÃO PARA TODOS OS TIPOS DE PINCEL PARA QUADRODE VIDRO.
COM SUPORTE PARA APAGADOR E PINCEL DE ACRILICO OU ALUMINIO OU VIDRO (VERTICES ARREDONDADAS).
GARANTIA MINIMA DE 12 MESES. MEDIDAS ESPESSURA DE 6.00MM E DIMENSOES DE 1500X1200MM (LARGURA X
ALTURA). SERÁ ACEITA TOLERANCIA DE + OU – 10MM PARA A MEDIDA DO MOBILIARIO (EXCETO ESPESSURA).
REFERENTE A ULTIMA CARACTERISTICA ACIMA CITADA: NÃO SERÃO ACEITOS TOLERANCIAS DIFERENCIADAS
SOBRE OS MOBILIARIOS RECEBIDOS DE MESMA ESPECIFICAÇÃO. NÃO DEVE POSSUIR PARTES CORTANTES
INCLUSIVE NO ACESSORIO (SUPORTE PARA APAGADOR E PINCEL).

* 26.854.929/0001-71 DIDAQUE
EMPREENDIMENTOS
LTDA

Sim

Sim

69

R$ 1.152,0100 R$ 79.488,6900 26/03/2020
18:13:38

Marca: MARVITE
Fabricante: MARVITE
Modelo / Versão: LOUSA EM VIDRO TEMPERADO, 200X120CM
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: QUADRO BRANCO DE VIDRO 2,00 X 1,20 m (entrega em Recife/PE)
Estrutura Vidro temperado, lapidado, com 06 (seis) espaçadores de inox ou alumínio polido ou latão cromado polido,
sendo 3 (três) na parte superior e 3 (três) na parte inferior, distância dos separadores da parede entre 20 mm e 25
mm. Com película de segurança branco leite ou fosco aplicada na parte posterior. Com aceitação para todos os tipos
de pincel para quadro de vidro; Com suporte para apagador e pincel de acrilico ou aluminio ou vidro (vertíces
arredondados); Garantia mínima de 12 meses. Medidas Espessura de 6,00 mm e dimensões de 2000 x 1200 mm
(largura x Altura). Será aceita tolerância de “+” ou “-“ 10 mm para a medida do mobiliário (exceto espessura).
Referente à última característica acima citada. Não serão aceitas tolerâncias diferenciadas sobre os mobiliários
recebidos de mesma especificação. Não deve possuir partes cortantes, inclusive no acessório (suporte para apagador
e pincel).

* 03.961.467/0001-96 MULTI QUADROS E
VIDROS LTDA

Sim

Sim

69

R$ 1.152,0100 R$ 79.488,6900 27/03/2020
08:34:01

Marca: MULTI QUADROS
Fabricante: MULTI QUADROS
Modelo / Versão: MQ-200
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: QUADRO BRANCO DE VIDRO 1,50 x 1,20 m,(Entrega em Vitoria Santo
Antão/PE) Estrutura Vidro temperado lapidado com 04 espaçadores de inox ou alumínio polido ou talão cromado
polido sendo 2 na parte inferior e 2 na parte superior distância dos separadores de parede entre 20 mm e 25 mm.
Cor película de segurança branco leite ou fosco aplicada na parte posterior com aceitação para todos os tipo de pincel
para quadro de vidro: Com suporte para apagador e pincel de acrílico ou alumínio ou vidro (vértices arredondadas);
Garantia mínima de 12 meses. Medidas espessura de 6,00 mm e dimensões de 1500 x 1200 mm (LXA) Será aceita
tolerância de “+” ou “-” 15 mm para a medida do mobiliário ( exceto espessuras). Referente a ultima característica
acima citada; Não serão aceitas tolerâncias diferenciadas sobre os mobiliários recebidas de mesma especificação. Não
deve possuir partes cortantes inclusive no acessório (suporte para apagador e pincel) Marca/Modelo: Multi
Quadros/MQ-200 Procedência: Produzido no Brasil

* 13.104.805/0001-27 F. F. N. FORNAZARI

Sim

Sim

69

R$ 1.152,0100 R$ 79.488,6900 27/03/2020
08:36:31

Marca: engeflex
Fabricante: engeflex
Modelo / Versão: qdo vidro/1,50x1,20m
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Quadro branco de vidro 1,50x1,20m (Estrutura vidro temperado,
lapidado com 04 (quatro) espaçadores de inox ou alumínio polido ou latão cromado polido. Sendo 2 (dois) na parte
superior e 2 (dois) na parte inferior. Distância dos separadores da parede entre 20mm e 25mm. Com película de
segurança branco leite ou fosco aplicada na parte posterior. Com aceitação para todos os tipos de pincel para quadro
de vidro. Com suporte para apagador e pincel de acrílico (vértices arredondadas). Garantia de 12meses, espessura de
6mm, 1500x1200x6mm

* 06.957.510/0001-38 CRIARTE
INDUSTRIA E
COMERCIO DE
ESQUADRIAS LTDA

Sim

Sim

69

R$ 1.152,0100 R$ 79.488,6900 27/03/2020
08:53:59

Marca: CRIARTE
Fabricante: CRIARTE
Modelo / Versão: CR-1200
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: QUADRO BRANCO DE VIDRO 2000 x 1,20 m,(Entrega em Recife/PE)
Estrutura Vidro temperado lapidado com 04 espaçadores de inox ou alumínio polido ou talão cromado polido sendo 2
na parte inferior e 2 na parte superior distância dos separadores de parede entre 20 mm e 25 mm. Cor película de
segurança branco leite ou fosco aplicada na parte posterior com aceitação para todos os tipo de pincel para quadro de
vidro: Com suporte para apagador e pincel de acrílico ou alumínio ou vidro (vértices arredondadas); Garantia mínima
de 12 meses. Medidas espessura de 6,00 mm e dimensões de 2000 x 1200 mm (LXA) Será aceita tolerância de “+”
ou “-” 15 mm para a medida do mobiliário ( exceto espessuras). Referente a ultima característica acima citada; Não
serão aceitas tolerâncias diferenciadas sobre os mobiliários recebidas de mesma especificação. Não deve possuir
partes cortantes inclusive no acessório (suporte para apagador e pincel)

* 11.532.702/0002-13 P C DE MOURA
VIDROS

Sim

Sim

69

R$ 1.322,5000 R$ 91.252,5000 18/03/2020
10:26:29

Marca: própria
Fabricante: San vidro
Modelo / Versão: quadro branco de vidro temperado
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: QUADRO BRANCO DE VIDRO 2,00 x 1,20 m (Entrega em Recife/PE),
conforme especificações do Anexo I do Termo de Referência.

Não existem lances para o item
Não existem lances de desempate ME/EPP para o item
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Eventos do Item
Evento

Data

Observações

Proposta
desclassif.
pelo
pregoeiro

Desclassificação da proposta de R$ 1.150,0000. Em virtude de problemas técnicos, não foi possível a
31/03/2020
realização do evento de adiamento do presente pregão no SIDEC, informamos que serão respondidos os
09:41:28
pedidos de esclarecimento e impugnação e o pregão será republicado com novo número.

Proposta
desclassif.
pelo
pregoeiro

Desclassificação da proposta de R$ 1.152,0100. Em virtude de problemas técnicos, não foi possível a
31/03/2020
realização do evento de adiamento do presente pregão no SIDEC, informamos que serão respondidos os
09:41:35
pedidos de esclarecimento e impugnação e o pregão será republicado com novo número.

Proposta
desclassif.
pelo
pregoeiro

Desclassificação da proposta de R$ 1.152,0100. Em virtude de problemas técnicos, não foi possível a
31/03/2020
realização do evento de adiamento do presente pregão no SIDEC, informamos que serão respondidos os
09:41:43
pedidos de esclarecimento e impugnação e o pregão será republicado com novo número.

Proposta
desclassif.
pelo
pregoeiro

Desclassificação da proposta de R$ 1.152,0100. Em virtude de problemas técnicos, não foi possível a
31/03/2020
realização do evento de adiamento do presente pregão no SIDEC, informamos que serão respondidos os
09:41:51
pedidos de esclarecimento e impugnação e o pregão será republicado com novo número.

Proposta
desclassif.
pelo
pregoeiro

Desclassificação da proposta de R$ 1.152,0100. Em virtude de problemas técnicos, não foi possível a
31/03/2020
realização do evento de adiamento do presente pregão no SIDEC, informamos que serão respondidos os
09:41:59
pedidos de esclarecimento e impugnação e o pregão será republicado com novo número.

Cancelado

31/03/2020
Todas as propostas do item foram desclassificadas.
09:42:08

Proposta
desclassif.
pelo
pregoeiro

Desclassificação da proposta de R$ 1.322,5000. Em virtude de problemas técnicos, não foi possível a
31/03/2020
realização do evento de adiamento do presente pregão no SIDEC, informamos que serão respondidos os
09:42:08
pedidos de esclarecimento e impugnação e o pregão será republicado com novo número.
Não existem intenções de recurso para o item

Item: 32 - QUADRO BRANCO
Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF

Fornecedor

* 26.854.929/0001-71 DIDAQUE
EMPREENDIMENTOS
LTDA

Porte
Declaração
Quantidade
ME/EPP ME/EPP/COOP
Sim

Sim

1

Valor Unit.

Valor Global

Data/Hora
Registro

R$ 1.152,0100 R$ 1.152,0100 26/03/2020
18:13:38

Marca: MARVITE
Fabricante: MARVITE
Modelo / Versão: LOUSA EM VIDRO TEMPERADO, 200X120CM
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: QUADRO BRANCO DE VIDRO 2,00 X 1,20 m (CAV) (entrega em Vitória
de Santo Antão/PE) Estrutura Vidro temperado, lapidado, com 06 (seis) espaçadores de inox ou alumínio polido ou
latão cromado polido, sendo 3 (três) na parte superior e 3 (três) na parte inferior, distância dos separadores da
parede entre 20 mm e 25 mm. Com película de segurança branco leite ou fosco aplicada na parte posterior. Com
aceitação para todos os tipos de pincel para quadro de vidro; Com suporte para apagador e pincel de acrilico ou
aluminio ou vidro (vertíces arredondados); Garantia mínima de 12 meses. Medidas Espessura de 6,00 mm e
dimensões de 2000 x 1200 mm (largura x Altura). Será aceita tolerância de “+” ou “-“ 10 mm para a medida do
mobiliário (exceto espessura). Referente à última característica acima citada. Não serão aceitas tolerâncias
diferenciadas sobre os mobiliários recebidos de mesma especificação. Não deve possuir partes cortantes, inclusive no
acessório (suporte para apagador e pincel).

* 03.961.467/0001-96 MULTI QUADROS E
VIDROS LTDA

Sim

Sim

1

R$ 1.152,0100 R$ 1.152,0100 27/03/2020
08:34:01

Marca: MULTI QUADROS
Fabricante: MULTI QUADROS
Modelo / Versão: MQ-200
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: QUADRO BRANCO DE VIDRO 2000 x 1,20 m,(Entrega em Recife/PE)
Estrutura Vidro temperado lapidado com 04 espaçadores de inox ou alumínio polido ou talão cromado polido sendo 2
na parte inferior e 2 na parte superior distância dos separadores de parede entre 20 mm e 25 mm. Cor película de
segurança branco leite ou fosco aplicada na parte posterior com aceitação para todos os tipo de pincel para quadro
de vidro: Com suporte para apagador e pincel de acrílico ou alumínio ou vidro (vértices arredondadas); Garantia
mínima de 12 meses. Medidas espessura de 6,00 mm e dimensões de 2000 x 1200 mm (LXA) Será aceita tolerância
de “+” ou “-” 15 mm para a medida do mobiliário ( exceto espessuras). Referente a ultima característica acima
citada; Não serão aceitas tolerâncias diferenciadas sobre os mobiliários recebidas de mesma especificação. Não deve
possuir partes cortantes inclusive no acessório (suporte para apagador e pincel) Marca/Modelo: Multi Quadros/MQ200 Procedência: Produzido no Brasil

* 06.957.510/0001-38 CRIARTE INDUSTRIA
E COMERCIO DE
ESQUADRIAS LTDA

Sim

Sim

1

R$ 1.152,0100 R$ 1.152,0100 27/03/2020
08:53:59

Marca: CRIARTE
Fabricante: CRIARTE
Modelo / Versão: CR-1200
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: QUADRO BRANCO DE VIDRO 2000 x 1,20 m,(Entrega em Vitoria Santo
Antão/PE) Estrutura Vidro temperado lapidado com 04 espaçadores de inox ou alumínio polido ou talão cromado
polido sendo 2 na parte inferior e 2 na parte superior distância dos separadores de parede entre 20 mm e 25 mm.
Cor película de segurança branco leite ou fosco aplicada na parte posterior com aceitação para todos os tipo de pincel
para quadro de vidro: Com suporte para apagador e pincel de acrílico ou alumínio ou vidro (vértices arredondadas);
Garantia mínima de 12 meses. Medidas espessura de 6,00 mm e dimensões de 2000 x 1200 mm (LXA) Será aceita
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tolerância de “+” ou “-” 15 mm para a medida do mobiliário ( exceto espessuras). Referente a ultima característica
acima citada; Não serão aceitas tolerâncias diferenciadas sobre os mobiliários recebidas de mesma especificação.
Não deve possuir partes cortantes inclusive no acessório (suporte para apagador e pincel)

* 11.532.702/0002-13 P C DE MOURA
VIDROS

Sim

Sim

1

R$ 1.324,8100 R$ 1.324,8100 18/03/2020
10:26:29

Marca: própria
Fabricante: San vidro
Modelo / Versão: quadro branco de vidro temperado
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: QUADRO BRANCO DE VIDRO 2,00 x 1,20 m (Entrega em Vitória de
Santo Antão /PE - CAV), conforme especificações do Anexo I do Termo de Referência.

Não existem lances para o item
Não existem lances de desempate ME/EPP para o item
Eventos do Item
Evento

Data

Observações

Proposta
desclassif.
pelo
pregoeiro

Desclassificação da proposta de R$ 1.152,0100. Em virtude de problemas técnicos, não foi possível a
31/03/2020
realização do evento de adiamento do presente pregão no SIDEC, informamos que serão respondidos os
09:42:23
pedidos de esclarecimento e impugnação e o pregão será republicado com novo número.

Proposta
desclassif.
pelo
pregoeiro

Desclassificação da proposta de R$ 1.152,0100. Em virtude de problemas técnicos, não foi possível a
31/03/2020
realização do evento de adiamento do presente pregão no SIDEC, informamos que serão respondidos os
09:42:32
pedidos de esclarecimento e impugnação e o pregão será republicado com novo número.

Proposta
desclassif.
pelo
pregoeiro

Desclassificação da proposta de R$ 1.152,0100. Em virtude de problemas técnicos, não foi possível a
31/03/2020
realização do evento de adiamento do presente pregão no SIDEC, informamos que serão respondidos os
09:42:38
pedidos de esclarecimento e impugnação e o pregão será republicado com novo número.

Cancelado

31/03/2020
Todas as propostas do item foram desclassificadas.
09:42:46

Proposta
desclassif.
pelo
pregoeiro

Desclassificação da proposta de R$ 1.324,8100. Em virtude de problemas técnicos, não foi possível a
31/03/2020
realização do evento de adiamento do presente pregão no SIDEC, informamos que serão respondidos os
09:42:46
pedidos de esclarecimento e impugnação e o pregão será republicado com novo número.
Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens
Data

Mensagem

Pregoeiro

31/03/2020
08:59:37

Bom dia Senhores Licitantes.

Pregoeiro

31/03/2020
09:00:10

Bom dia Senhores Licitantes.

Pregoeiro

31/03/2020
09:00:18

Atenção para o aviso a seguir:

Pregoeiro

31/03/2020
09:00:42

Em virtude de problemas técnicos, não foi possível a realização do evento de adiamento do
presente pregão no SIDEC, informamos que serão respondidos os pedidos de
esclarecimento e impugnação e o pregão será republicado com novo número.

Pregoeiro

31/03/2020
09:01:33

Desta forma todas as propostas para todos os itens serão recusadas, tornando o Pregão
FRACASSADO.

Pregoeiro

31/03/2020
09:02:43

Em breve os pedidos de Impugnação e os de esclarecimentos serão postados no Portal
Comprasnet e teremos uma nova publicação deste pregão com outro número.

Pregoeiro

31/03/2020
09:04:50

Favor acompanhar no portal comprasnet no link: "Pregões Agendados" inserindo nossa
UASG 153080, como também no DOU.

Pregoeiro

31/03/2020
09:05:30

Neste momento iremos cancelar os itens.

Pregoeiro

31/03/2020
09:05:43

Tenham todos um bom dia.

Sistema

31/03/2020
09:07:37

Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os
ítens/grupos na situação de ´Cancelado pelo Pregoeiro´.

Pregoeiro

31/03/2020
09:14:22

Informamos que se houver Intenção de Recurso, esta será recusada na origem em virtude
do poder discricionário da Administração neste momento.

Pregoeiro

31/03/2020
09:24:15

O item 13 foi deserto.

Pregoeiro

31/03/2020
09:44:51

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 31/03/2020 às 10:15:00.

Eventos do Pregão
Evento

Data/Hora
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31/03/2020
Abertura de Prazo
Informado
Fechamento de
Prazo

COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO
31/03/2020 09:07:37 Abertura de prazo para intenção de recurso
31/03/2020 09:44:51 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 31/03/2020 às 10:15:00.

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 45, do Decreto 10.024 de 20
de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 10:18 horas do dia 31 de março de 2020, cuja ata
foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

MARCOS AURELIO CARVALHO PARAISO
Pregoeiro Oficial
ERIKA ELOENIA DOS SANTOS SILVA
Equipe de Apoio

Voltar
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO E
CONTRATOS

FOLHA DE ASSINATURAS

Emitido em 31/03/2020
ATA DE REALIZACAO DO PREGAO ELETRONICO Nº 5/2020 - CL (12.69.10)
(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 31/03/2020 12:06 )
ERIKA ELOENIA DOS SANTOS SILVA

(Assinado digitalmente em 31/03/2020 10:41 )
MARCOS AURELIO CARVALHO PARAISO

ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO
1856412

PREGOEIRO
1783826

Para verificar a autenticidade deste documento entre em http://sipac.ufpe.br/documentos/ informando seu número: 5,
ano: 2020, tipo: ATA DE REALIZACAO DO PREGAO ELETRONICO, data de emissão: 31/03/2020 e o código
de verificação: 02bea06652

