
GOVERNO DO ESTADO 

AOS  

bubtica: 

ATA DE ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2019-CILIADS 
REF. AO  REGISTRO DE PREÇOS N° 00312019-CIL/ADS. 

• 

OBJETO: PREGÃO PRESENCIAL ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE 
PREÇOS, TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE, PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE 
MOBILIÁRIO E QUADRO DE AVISOS, INCLUINDO MONTAGEM, ENTREGA, 
GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, PARA ATENDER A AGÊNCIA DE 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO AMAZONAS-ADS, CONFORME 
CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO 
• 'ESTE EDITAL. 

PUBLICAÇÃO: O Aviso da Licitação foi publicado no Diário Oficial do Estado do Amazonas, Jornal do 
Comércio e sito da ADS.(www.ads.am.gov.br), conforme Publicação em anexo. . 

1- EMPRESAS QUE ADQUIRIRAM O EDITAL: 

N. EMPRESAS CNRI 
PRESENTE NO 

CERTAME 

1 BITTENCOURT E DIAS LTDA 10.443.949/0001-10 NÃO 

2 HORIZONTE MOVEIS DE ESCRITORIO EIRELI 06.536.588/0001-89 sim 

3 MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 84.499.755/0001-72 sim 

4 NORTE SERVICOS MEDICOS LTDA 17.706.732/0001-02 NÃO 

REGISTRO EM ATA. 

•
a) insta salientar que o pregoeiro da sessão, questionou todos os licitantes presentes,quanto à existência de 
impugnação ao Edital ou qualquer fato que gerasse duvida ou nulidade do certame, não havendo objeção de 
nenhum participante. 

2- INICIO DA SESSÃO: 
No dia 29/08/2019, quinta feira, às 09h05min (horário Manaus), no endereço: Av. Carlos Drummond dê 
Andrade, 1640, Conj. Atilio Andreazza, Bloco G, Japiim, Manaus/AM, reuniram-se o Presidente/Pregoeiro da 
Comissão Interna de Licitação-CIL SÉRGIO PAULO MONTEIRO LITAIFF FILHO, Vice Presidente 
TAHUANA YREN NERY JESUS R. TORQUATO, e a respectiva equipe de apoio, para a realização da 

• 
 

Sessão. Pública da Licitação na Modalidade Pregão Presencial N 003/2019 - CILIADS, o qual se encontra 
anexo aos autos. 

Av. Capins Di i,,nit,onrj de Andrade, 1450 - 

/CO (1, Conj. Alio Andream Japiim 
Manaus AM.CEP 69077-730 
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[Rubrica: 

3- CREDENCIAMENTO DOS REPRESENTANTES DAS EMPRESAS LICITANTES: 

. N. EMPRESA 
REPRESENTANTE! 

DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO 
STATUS DO 

CREDENCIAMENTO 

1 BITTENCOURT E DIAS LTDA --- 
NÃO CREDENCIADO 

Não compareceu a sessão 

2 
HORIZONTE MOVEIS DE ESCRITORIO 

EIRELI 
LUIZ ISSAMI ISHIKAWA 
RO: 1370550-4 

CREDENCIADO 	, 

3 
MOVENORTE COMERCIO E 

REPRESENTACOES LTDA. 
ISABEL CRISTINA MOREIRA QUEIROZ 
CNH:03668402852 

CREDENCIADO 

4 NORTE SERVICOS MEDICOS LTDA --- 
NÃO CREDENCIADO 

Não compareceu a sessão 

4- CREDENCIAMENTO DAS EMPRESAS LICITANTES: 

N. EMPRESA CNPJ STATUS DO 
CREDENCIAMENTO 

1 BITTENCOURT E DIAS LTDA 10.443.949/0001-10 
NÃO CREDENCIADO 

Não conipareceu a sessão 

2 
HORIZONTE MOVEIS DE ESCRITORIO 

EIRELI 
06.536.588/0001-89 

CREDENCIADA para os 
lotes 01, 02, 03, 04 e 05 

3 
MOVENORTE COMERCIO E 

REPRESENTACOES LTDA 
84.499.755/0001-72 

CREDENCIADA para os 
lotes 01, 02, 03 e 04 	. 

4 NORTE SERVICOS MEDICOS LTDA 17,706.732/0001-02 
NÃO CREDENCIADO 

Não compareceu a sessão 

4- DECLARAÇÃO DE ME/EPP: 
Informamos que somente a empresa HORIZONTE MOVEIS DE ESCRITORIO LIRELI, inscrita sob n de CNP) 

06.536.588/0001-89 fez uso da prerrogativa de ser ME/EPP. 

5- RECEBIMENTO DOS ENVELOPES DE PROPOSTAS DE PREÇOS E DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO; 
Em seguida, o I. Pregoeiro recebeu dos representantes credenciados, os envelopes contendo: 

PROPOSTAS DE PREÇOS; 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, separando estes últimos para serem ABERTOS após o 
ENCERRAMENTO DA FASE DE CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS e LANCES VERBAIS. 

Av.( mios Dr timmond de Andrade, 1460-

RIoi o 	r enj Atílio Andrearza Japiim 
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6-ABERTURA DOS ENVELOPES CONTENDO AS PROPOSTAS DE PREÇOS 
HORIZONTE MOVEIS DE ESCRITORIO EIRELI - LOTE 01 

LOTE ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM UNIDADE QTDE 
V. 

UNITÁRIO 
(R$) 

V. 
GLOBAL 

(RS) , 
 

1 

1 

Armário Alto tipo Estante com 02 portas baixas com chave medindo 
0.90 x 0.45 x 1.60 (come x prof x ali) confeccionado em placa MDF 
dupla face de alta pressão em laminado melaminico na cor a ser 
definida pelo órgão solicitante, com proteção das bordas em PVC na 
cor a ser definida pelo órgão solicitante. Composto de: • Fechadura 
com travamento simultâneo; • Fundo em MDF 15mm dupla face; * 
'Tampo em MDF 25mm com perfil PVC 180" (ergosofth).; • Base em 
MDF 15mm com perfil PVC.; "' Lateral em MDF 15mm com perfil PVC; • 
Puxador embutido tubo redondo; • 03 (três) Prateleiras MDF 15mm 
dupla face sendo 1 fixa e 2 regulável; '' Pá Nivelador de altura com 
chapa "U" (para corrigir imperfeições do piso). 

UNIU 30 R$750,00 R$22.500,00 

2 

Armário Alto tipo Estante com 02 portas medindo 0.90 x 0.45 x 1.60 
confeccionado em placa MDF dupla face de alta pressão em laminado 
melamfnico na cor, com proteção das bordas em PVC na cor a ser 
definida pelo órgão solicitante. Composto de: 
" Fechadura em cada porta. " Fundo em MDF 15mm dupla face;' 
Tampo em MDF 25rnm core perfil PVC 180" (ergosofth) ; • Base em 
MDF 15mm com perfil PVC ; • Lateral em MDF 15mm com perfil PVC; 
" Puxador embutido tubo redondo; • 03 (três) Prateleiras MDF 15mm 
dupla face sendo 1 fixa e 2 regulavel; • Pá Nivelador de altura com 
chapa "U" (para corrigir imperfeições do piso); * Cor a ser definida pelo 
orgão solicitante 

UNIU 20 R5735,00 a$15.900,00 

3 

Prateleira medindo 1.00 x 0.40 confeccionado em placa MDF dupla 
face de alta pressão em laminado melaminico na cor , com proteção 
das bordas em PVC na cor a ser definida pelo orgão solicitante. 
Composto de: 	• 
" Tampo em MDF 25mm com perfil PVC fita chata 
'Cora fixação por mão francesa - Cromada 

UNIU 50 R$250,00 R51.2.500,00 

,-, 

4 

Gavoteiro tipo Volante com 4 gavetas medindo 0.40 x 0.50 x 0.60 
confeccionado em placa MDF dupla face de alta pressão em laminado 
melaminico na cor, com proteção das bordas em PVC na cor a ser 
definida pelo órgão solicitante. Composto de: 
" Fechadura com travamento simultâneo; * Fundo em MDF 15mm 
dupla face; ' Tampo em MDF 25mm com perfil PVC 180" (ergosofth) ; * 
Base em MDF 15mm com perfil PVC ; * Lateral em MDF 15rnm com 
perfil PVC ; ' Puxador embutido tubo redondo; • 04 (quatro) gavetas 
com fechadura e travamento simultâneo; • 04 (quatro) rodizio em 
nylon; • Cor a ser definida pelo órgão solicitante 

UNIU 50 R$550,0B R$27.500,00 

5 

Arquivo para pasta suspensa com 04 gavetas confeccionado em placa 
MDF dupla face de alta pressão em laminado melaminico na cor, com 
proteção das bordas em PVC na cor a ser definida pelo órgão 
solicitante. Composto de: • 04 gavetas com corrediça telescopica 
embutida para pasta suspensa; ' Fechadura com travamento 
simultâneo; 'Fundo em MDF 15mm dupla face ;" Tampo em MDF 
25mm com perfil PVC 180" (ergosofth) : • Base em MDF 15mm com 
perfil PVC ; • Lateral em MDF 15mm com perfil PVC ;* Puxador 
embutido tubo redondo; 'Rodapé em MOF 15mm; " Cor a ser definida 
pelo órgão solicitante 

UNID 
. 

30 R$77000 11523.1.00,00 

VALOR GLOBAL DO LOTE 01 R$101.500,00 
.1 

Av 	309,, 17,03090000 ite Ancliade, 1100 - 
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HORIZONTE MOVEIS DE ESCRITORIO EIRELI -LOTE 02 	
. . 

LOTE ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM UNIDADE • (UDE 

• 
V. 

UNITÁRIO 
(Ri) 

, 	..,. 

G1ORAL 
001 

2 

6 

' 
Mesa tipo retangular com 02 gavetas medindo 1.50 x 0.60 x 0.75 
confeccionado em placa MDF dupla face de alta pressão em laminado 
melam inico na cor, tom proteção das bordas em PVC na cora ser 
definida pelo órgão solicitante. Composto de: • Gaveteiro fixo com 02 
gavetas 

Fechadura com travamento simultâneo; " Tampo em MDF 25mm com 
perfil PVC 180" (ergosofth); • Pê Painel em MDF 15mm com perfil PVC 
" Saia em MDF 15mm com perfil PVC ; • Puxador embutido tubo 
redondo; " Pé Nivelador de altura; • Cor a ser definida pelo órgão 
solicitante 	. 

UNID . 	50 R$590,00 R$29.500ft0 

7 

Mesa tipo Delta "L" sem gavetas medindo 1.80 x 1.60 x 0.60 x 0.75 
confeccionado em placa MDF dupla face de alta pressão em laminado 
melarninico na cor, com proteção das bordas em PVC na cor a ser 
definida pelo órgão solicitante. Composto de: * Tampo em MDF 25mm 
com perfil PVC 180" (ergosofth) ; " Pê Painel em MDF 15mm com perfil 
PVC 180 (ergosofth) ; • Saia em MDF 15mm com perfil PVC fita de 
borda chata; • Pê Nivelador de altura; * Cor a ser definida pelo órgão 
solicitante 

UNID 10 RS1.100,00 RS11.000,00 

: 	8 

Mesa tipo Delta "L" com 02 gavetas medindo 1.50 x 1.50 x 0.60 x 0.75 
confeccionado em placa MDF dupla face de alta pressão em laminado 
melamlnico na cor, com proteção das bordas em PVC na cor a ser 
definida pelo órgão solicitante. Composto de: 

Gaveteiro fixo com 02 gavetas; " Fechadura com travamento 
simultâneo; • Tampo em MDF 25mm com perfil PVC 180" (ergosofth) 

Pé Painel em MDF 15mm com perfil PVC; ' Saia em MDF 15mm com 
perfil PVC ; • Puxador embutido tubo redondo; • Pê Nivelador de altura; 

Cor a ser definida pelo órgão solicitante 

UNID 30 R$890,00 
. 

RS26:200,09 ,  

. 	9 UNID 

Mesa tipo Retangular para Reunião 06 lugares medindo 2.75 x 1.20 x 
0.75 confeccionado em placa MDF dupla face de alta pressão em 
laminado melamlnico na cor, com proteção das bordas em PVC na cor 
a ser definida pelo orgão solicitante. Composto de: 

Tampo em MDF 25mm com perfil PVC 180" (ergosofth) ; • Pé Painel 
em MDF 15mm com perfil PVC 180" (ergosofth) ; • Saia em MDF 
15mm com perfil PVC fita de borda chata; * Pé Nivelador de altura; • 
Cor a ser definida pelo órgão solicitante 

30 RS950,00 RS28.500,00 

10 

Mesa para revista medindo 0.70x0.70x0.50 confeccionado em placa 
MDF dupla face de alta pressão em laminado melamfnico na cor, com 
proteção das bordas em PVC na cor a ser definida pelo órgão 
solicitante. Composto de: 

Tampo em MDF 25mm com perfil PVC 180" (ergosofth) ; • Pê Painel 
em MDF 25mm com perfil PVC ; • Saia em MDF 15mm com perfil PVC 
" Pê Nivelador de altura; * Cor a ser definida pelo órgão solicitante 

UNID 10 R$450,00 R$4.500,00 

11 

Mesa Redonda medindo 120° confeccionado em placa MDF dupla face 
de alta pressão em laminado melaminico na cor, com proteção das 
bordas em PVC na cor a ser definida pelo órgão solicitante. Composto 
de: • Tampo em MDF 25mm com perfil PVC 180" (ergosofth) ; ' Pê 
Painel em MDF 25mm com perfil PVC ; * Saia em MDF 15mm com 
perfil PVC : • Pé Nivelado': de altura:* Cor a ser definida pelo órgão 
solicitante 

UNI° 10 R$520,00 . 	R$5.200.00 

VALOR GLOBAL DO LOTE 02 
R$105.40000. 

 
,  
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V. 
GLOBAL 
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3 

12 

• 
• 

Balcão fipo Baixo com 02 portas e 01 vão ao meio medindo 1.35 x 0.45 
x 0.75 confeccionado em placa MDF dupla face de alta pressão em 
laminado melamfnico na cor, com proteção das bordas em PVC na cor 
a ser definida pelo órgão solicitante. Composto de: • Fechadura com 
travamento simultâneo; • Fundo em MDF 15mm dupla face;* Tampo 
em MDF 25mm com perfil PVC 18Cri (ergosofth) ; " Base em MDF 
15mm com perfil PVC ; Lateral em MDF 15mm com perfil PVC 
Puxador embutido tubo redondo;" 01 (uma) Prateleiras MDF 15mm 
dupla face;" Pé Nivelaclor de altura com chapa "U" (para corrigir 
imperfeições do Piso);' Cor a ser definida pelo orgão solicitante 

UNO 30 rt$740,00 ' 	R522.200,00 

13 

Balcão tipo Baixo com 02 portas medindo 0.90 x 0.45 x 0.75 
confeccionado em placa MDF dupla face de alta pressão em laminado 
metaminico na cor, com proteção das bordas em PVC na cor a ser 
definida pelo órgão solicitante. Composto de: " Fechadura com 
travamento simultáneo; " Fundo em MDF 15mm dupla face; • Tampo 
em MDF 25mm com perfil PVC 180" (ergosofth); • Base em MDF 
15mm com perfil PVC ; • Lateral em MDF 15mm com perfil PVC ; * 
Puxador embutido tubo redondo; * 03 (Ires) Prateleiras MDF 15mm 
dupla face sendo 1 fixa e 2 regulava! 
" Pê Nivelacior de altura com chapa "U" (para corrigir imperfeições do 
piso); • Cor a ser definida pelo órgão solicitante 

UNIU 30 R$490,00 R$14.700,00 

14 

• 

Bancada para computador retangular medindo 1.00 x 0.60 x 0.75 x 
1.10 confeccionado em placa MDF dupla face de alta pressão em 
laminado melaminico na cor, com proteção das bordas em PVC na cor 
a ser definida pelo órgão solicitante. Composto de: 

Teclado retrafil; • Tampo em MDF 25mm com perfil PVC 180" 
(ergosofth) ; • Pé Painel - Divisoria em MDF 15mm com perfil PVC ; • 
Saia em MDF 15mm com perfil PVC; " Puxador embutido tubo 
redondo; * Pê Nivelador de altura; 'Cora ser definida pelo órgão 
solicitante 

UNIU 10 R$690,00 . 	R$6.900,00 

15 

Balcão tipo Baixo para impressora com 01 porta medindo 0.60 x 0.50 x 
0.75 confeccionado em placa MDF dupla face de alta pressão em 
laminado melarninico na cor, com proteção das bordas em PVC na cor 
'a ser definida pelo Órgão solicitante. Composto de: " com estufa; " 
Fechadura com travamento simultâneo; • Fundo em MDF 15mm dupla 
face; 'Tampo em MDF 25mm com perfil PVC 180" (ergosofth); " Base 
em MDF 15mm com perfil PVC ; " Lateral em MDF 15rnm com perfil 
PVC ; • Puxador embutido tubo redondo; '04 (quatro) rodizio em 
nylon; " Cor a ser definida pelo órgão solicitante 

. 
UNID 10 

• 

• 
R$4130,00 R$4.8(10,00 

16 

Balcão Baixo Especial para impressora com 03 podas medindo 1.50 x 
0.50 x 0.75 confeccionado em placa MDF dupla face de alta pressão 
em laminado melaminico na cor, com proteção das bordas em PVC na 
cor a ser definida pelo Órgão solicitante. Composto de: 

01 porta com estufa; ' Fechadura ; • Fundo em MDF 15mm dupla 
face; 'Tampo em MDF 25mm com perfil PVC 180" (ergosofth) ; * Base 
em MDF 15mm com perfil PVC ; • Lateral em MDF 15mm com perfil 
PVC; • Puxador embutido tubo redondo; • Rodapé em MDF 15mm; • 
Cor a ser definida pelo órgão solicitante 

, 
UNID 10 115350,00 R59.500,00 

VALOR GLOBAL DO LOTE 03 
R$58.100,00 
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17 

Cadeira giratória tipo Executiva com braço regulava, com mecanismo 
bfick system no encosto, composto de: " Assento/Encosto espuma 
pokuretano injetada moldada. Com  densidade mínima 23Kg/m3. 
Assento: 455x465 (taro x alt) com espessura 8mm. Encosto: 445x380 
(larg x alt) com espessura de 8mm com curvatura lombar (ergonomia) 
com revestimento tecido poliéster ou courvin na cor conforme orgão 
solicitante. 
'Base giratória com mecanismo de altura pistão a gás através de 
alavancas e com aranha em haste em Aço revestida com capa 
protetora em polipropileno e rodízios duplos de nylon na cor preto; ' 
Ligação do assento e encosto Sistema back system, que possibilita 
regulagem e inclinação do encosto em 4 estágios; " Braço formato "T" 
com botão de regulagem altura na lateral; * Capacidade: 120 Kg.; ' 
Todas as peças metálicas serão tratadas com tinta epôxi pó na cor 
preto, com tratamento anti-ferruginoso 

UNID 80 a$450,00 11$36.000,00 

111 

A Cadeira Fixa, base feita em aço com pintura eletrostática; composta 
de:* Encosto da cadeira fabricados com espuma Injetada Anatómica;* 
Tipo De Base Era aço. tubo 34;' Tipo De Espuma Injetada Anatômica; 
' Capacidade De Carga 110 KG; ' Altura Do Assento Ao Chão 47 cm. 

UNID 	- 50 . aS18000 , 
• 

R$9,009,00i 
. 	. 	. , 

. 

19 

Poltrona giratória tipo Diretor com braço fixo, composto de: " 
Assento/Encosto espuma poliuretano injetada moldada. Com  
densidade mínima 23Kg/m'. Assento: 470min x Alt: 480mm (larg x alt) 
com espessura 8mm. Encosto: 500mmx Alt:470mm (larg x alt) com 
espessura de 8mm com curvatura lombar (ergonomia) com 
revestimento tecido poliéster ou courvin na Cor conforme órgão 
solicitante. " Base giratória com mecanismo de altura pistão a gás com 
acionamento através de alavanca. Com  OS haster ern aço revestida 
com capa protetora em polipropileno e rodizios duplo de nylon na cor 
preto. Mecanismo relax no assento acionado através de alavanca; * 
Ligação do assento e encosto com lamina de aço 3mm de espessura, 
pintado com finta epox na cor Preto com tratamento anti ferruginoso. ; * 
Braço fixos, modelo corsa; 'Capacidade: 120 Kg; • Todas as peças 
metálicas serão tratadas com tinta epôxi pó na cor preto, com 
tratamento anti-ferruginoso 

UNID 15 R$440,00 RS6.600,00 

20 Poltrona giratória tipo Presidente Modelo New Ergon, marca Horizonte 
Moveis. Composto de: * Medidas mínimas totais para assento (sem 
braços) de 520 x 535 mm (largura x profundidade da superfície). 
Revestimento do assento em tecido anti transpirante, à base de 
poliéster ou material similar, com tecnologia do tipo "dry feet". Encosto: 
tipo alto, com medidas mínimas de 590 mm x 490 mmx 460 mm 
(extensão vertical x largura do encosto na porção superior x largura do 
encosto na porção do apoio lombar).; * Base giratória com mecanismo 
de altura pistão a gás e com aranha em alumínio, rodízios duplo de 
nylon na cor preto.: 'Apoio de cabeça: independente e com ajuste 
angular, estruturado em resina termoplástica injetada em alta pressão 
com estofamento em espuma flexível de poliuretano, Com o mesmo 
revestimento do assento.; * Encosto revestido em tela à base de 
poliéster, que permite a troca térmica do usuário com o ambiente, 
'provido de apoio lombar independente estruturado em resina 
lermoriliNstica de alta performance do tipo polipropileno copoilmero 
injetado em alta pressão ou similar, com espuma flexível de poliuretano 
coma revestimento, dimensional mínimo do apoio lombar independente 
de 250 x 120 mm (largura x altura), provido de ajuste de profundidade 
através de manipulo de aperto mecânico na parte extema do espaldar 
da poltrona.; " Braços: com ajuste vertical, possibilitado através de 
botão localizado na porção lateral externa de cada braço. com  08 
pontos de parada, carebagem para estrutural do braço injetada em 
polipropileno.;" Base giratória: base de cinco patas injetada em liga 

UNID 02 0$1,68o,00 853.360,00 

, 

II 
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alumínio, com acabamento polido, de formato arcado, dotada de 05 
rodízios duplo giro. 

21 

Sofá de 03 lugares, com apoio para os braços na lateral: " Estrutura 
do assento, encosto e da base em madeira pinus vedada com chapa 
de papelão; Possui molas sob assentos e encostos; "Assento 
composto por três almofadas em espuma laminada, formando uma 
peça única, marcado com detalhes na costura do revestimento; • 
Encosto com almofada em espuma laminada, formando uma peça 
única; • Revestimento em couro ecológico. * MEDIDAS: Largura Total: 
2.20 x 0.84 x 0.78. (L x P x A); " Braços: Estrutura do braço em 
madeira pinus e aço; • Revestimento em couro ecológico. 

UNO 05 R$2.700,00 R$13.500,00 

22 

Longarina tipo Secretaria com 05 lugares, composto de: * 
Assento/Encosto espuma poliuretano injetada moldada. Com  
densidade mínima 23Kg/m3. oliurelano injetada moldada. Com  
densidade mínima 23Kg/m3. Assento: 430x400 (Iarg x alt) com 
espessura 5mm. Encosto: 380 x 300 (farg x ali) com espessura de 
8mm com curvatura lombar (ergonomia) com revestimento tecido 
poliéster ou courvin na cor conforme orgão solicitante.;" Estrutura em 
tubo aço 4 fieira 24 (0,60mm) travessa em tubo de aço retangular de 

. 
UNID 10 RS1.100,00 RS11.000,00 

seção 50 x 30 mm, pês com travessa horizontal em tubo de aço 50 x 
30 mm.; • Ligação do assento e encosto em tubo regando tipo garfo, 
pintado com tinta epox na cor Preto com tratamento anti ferruginoso.; " 
Capacidade: 120 Kg; ' Todas as peças metálicas serão tratadas com 
finta epexi pá na cor preto, com tratamento anti-ferruginoso 

VALOR GLOBAL DO LOTE 04 
A$79.460,00 

HORIZONTE MOVEIS DE ESCRITORIO EIRELI - LOTE 05 

. LOTE' ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM UNIDADE QTDE 
V, 

UNITÁRIO 
(R$) 

V. GLOBAL 
(R$) 

S 

23 

• 

Quadro branco (lousa) medindo 10 x 90 x 120 em ; 
Em laminado melaminico; chapa de fibra de madeira 3mm, moldura em 
alumínio, medidas 120x 90 cm. Para escrita com marcador especial 
para quadro branco. Apagável a seco com flanela macia ou apagador 
com base em feltro. COMPOSIÇÃO: 
Chapa de fibra de madeira 3mm, revestida com película branca 
vitrificada brilhante ou laminado melamínico. 
Chapa de fibra PO triplex. 
Moldura alumínio natural, aproximadamente 24mm frente X 12mm 
espessura, preferencialmente cantos arredondados. 
Suporte para apagador em alumínio 25 em, com protetor em PVC, 
encaixavel na moldura, 
Fixação invisível. Produto com qualidade equivalente: Cot-flane. 

UNID 	. 10 RS500,00 11$s.00tiou 	. 

24 

Quadro para fixação de avisos: 100x120cm; 
fabricado em moldura de madeira maciça; 
com portas deslizantes em vidro lapidados e polidos na espeçura de 
5mm, superfície para fixação em feltro ou cortiça; 
sistema deslizante com rolamentos nos quadros; 
fechadura tipo vitrine. 

UNO 05 R$1.450,00 R$7.250D0 

VALOR GLOBAL DO LOTE 05 
R$12.250,00 

MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - LOTE 01 

Av Lagos Diummond de Andrade, 1460 — 
Dior o G. Conj. Atílio Andrealla - lapfirn 
Manaus•AA4 CEP 69077-730 

Agência de 
Desenvolvimento 
Sustentável do 
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isb rica 	_ 

LOTE ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM UNIDADE QTDE 
V. 

UNITÁRIO 
(R$) 

V. GLOBAL 
 

(RS), 

1 

1 

Armário Alto tipo Estante com 02 portas baixas com chave 
medindo 0.90 x 0.45 x 1.60 (comp x prof x ali) confeccionado em 
placa MDF dupla face de alta pressão em laminado melarnfnico na 
cor a ser definida pelo órgão solicitante, com proteção das bordas 
em PVC na cor a ser definida pelo Órgão solicitante. Composto de: 

Fechadura cor" travamento simultâneo: • Fundo em MDF 15mm 
dupla face; ' Tampo em MDF 25min com perfil PVC 180" 
(ergosofth).; " Base em MDF 15mm com perfil PVC.; ' Lateral em 
MD!: 15min com perfil PVC; • Puxador embutido tubo redondo; ' 03 
(três) Prateleiras MDF 15min dupla face sendo 1 fixa e 2 regulava!: 
* Pê Nivelador de altura com chapa "U" (para corrigir imperfeições 
do piso). 

• 
UNID 30 R$685,00 R520.550,00 

2 

Armário Alto tipo Estante cora 02 portas medindo 0.90 x 0.45 x 1.60 
confeccionado em placa MDF dupla face de alta pressão em 
laminado melaminico na cor, com proteção das bordas em PVC na 
cor a ser definida pelo órgão solicitante. Composto de: 

Fechadura em cada porta. • Fundo em MDF 15rnm dupla face; * 
Tampo em MDF 25mm com 	PVC 180" 	 • Base perfil 	(ergosofth); 

UNID 20 R36/0,00 R$12.800,00 em MDF 15min com perfil PVC ; • Lateral em MDF 15rnm com 
perfil PVC ; ' Puxador embutido tubo redondo; • 03 (três) 
Prateleiras MDF 1,5mm dupla face sendo 1 fixa e 2 regulavel; • Pê 
Nivelador de altura com chapa "U" (para corrigir imperfeições do 
piso); • Cor a ser definida pelo orgão solicitante 

3 

Prateleira medindo 1.00 x 0.40 confeccionado em placa MDF dupla 
face de alta pressão em laminado rnelaminico na cor , com 
proteção das bordas em PVC na cor a ser definida pelo orgão 
solicitante. Composto de: 
' Tampo em MDF 25mm com perfil PVC fita chata 
* Com fixação por mão francesa — Cromada 

UNID 50 	• R$220,00 RS11_000,00 . 

4 

Cavaleiro lipo Volante cora 4 gavetas medindo 0.40 x 0.50 x 0.60 
Cfilifeccionffild em placa MDF dupla face de alta pressão em 
laminado rnelaminico na cor, com proteção das bordas em PVC na 
cor a ser definida pelo órgão solicitante. Composto de: 
' Fechadura com travamento simultáneo; • Fundo em MDF 15nim 
dupla face; • Tampo em MDF 25mrn com perfil PVC 180" 
(ergosofth) ; • Base em MDF 15mm com perfil PVC ; • Lateral em 
MDF 15mm com perfil PVC ; • Puxador embutido tubo redondo; * 
04 (quatro) gavetas com fechadura e travamento simultâneo; • 04 
(quatro) rodizio em nyion; • Cor a ser definida pelo Órgão solicitante 

. 
UNID 50 R$395,00 RS19.750,00 

5 

Arquivo para pasta suspensa com 04 gavetas confeccionado em 
placa MDF dupla face de alta pressão em laminado melaminico na 
cor, com proteção das bordas em PVC na cor a ser definida pelo 
Órgão solicitante. Composto de: ' 04 gavetas com corrediça 
telescopica embutida para pasta suspensa; • Fechadura com 
travamento simultáneo ; • Fundo em MDF 15mrn dupla face ;* 
Tampo era MDF 25mm com perfil PVC 180" (ergosofth) ; • Base 
em MDF 15rnm cora perfil PVC ; • Lateral em MDF 15mm com 
perfil PVC ;* Puxador embutido tubo redondo; • Rodapé em MDF 
15mm; • Cor a ser definida pelo órgão solicitante 

UNID 30 8$520,00 R$15.600,00 

VALOR GLOBAL DO LOTE 01 R$79.7. 00,00 
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LOTE ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM UNIDADE ELTDE' 
V. 

UNITÁRIO 
(RS) 

' 
V. GLQBAL 	,. 

, 
IBS) 	.! 	'. 	• 

2 

6 

Mesa tipo retangular com 02 gavetas medindo 1.50 x 0.60 x 0.75 
confeccionado em placa MDF dupla face de alta pressão em 
laminado melaminico na cor, com proteção das bordas em PVC na 
cor a ser definida pelo órgão solicitante. Composto de: • Gaveleiro 
fixo com 02 gavelas 

Fechadura com travamento simultâneo; • Tampo em MDF 25mm 
com perfil PVC 180" (ergosofth); ' Pé Painel em MDF 15mm com 
Perfil PVC • Saia em MDF 15mm com perfil PVC ; • Puxador 
embutido tubo redondo; • Pé Nivelador de altura; *Cor a ser 
definida pelo órgão solicitante 

• 
UNID 50 R$470,00 RS23300,00 

!Mesa tipo Delta "L" sem gavetas medindo 1.80 x 1.60 x 0.60 x 0.75 
confeccionado em placa MDF dupla face de alta pressão em 
laminado melaminico na cor, com proteção das bordas em PVC na 
cora ser definida pelo órgão solicitante. Composto de: • Tampo em 
MDF 25mm com perfil PVC 180" (ergosofth) ; • Pê Painel em MDF 
15mm com perfil PVC 180" (ergosofth) ; • Saia em MDF 15mm com 
perfil PVC fita de borda chata; ' Pé Nivelador de altura; ' Cor a ser 
definida pelo Órgão solicitante 

UNID 10 (13788,00 857.880,00 

8 

Mesa tipo Delta "L" com 02 gavetas medindo 1.50 x 1.50 x 0.60 x 
0.75 confeccionado em placa MDF dupla face de alta pressão em 
laminado melaminico na cor, com proteção das bordas em PVC na 
cor a ser definida pelo órgão solicitante. Composto de: 

Gaveteiro fixo com 02 gavetas; • Fechadura com travamento 
simultâneo; " Tampo em MDF 25mm com perfil PVC 180" 
(ergas") 

Pé Painel em MDF 15mm com perfil PVC; • Saia em MDF 15mm 
com perfil PVC; * Puxador embutido tubo redondo; • Pé Nivelador 
de altura; * Cor a ser definida pelo órgão solicitante 

UNID 30 s$820,00 RS2/1.600,00 

9 

Mesa tipo Retangular para Reunião 06 lugares medindo 275 x 
1.20 x 0.75 confeccionado em placa MDF dupla face de alta 
pressão em laminado melaminico na cor, com proteção das bordas 
em PVC na cdr a ser definida pelo orgão solicitante. Composto de: 

Tampo em MDF 25mm com perfil PVC 180" (ergosofth) ; • Pé 
Painel em MDF 15mm com perfil PVC 180" (ergosofth) ; ' Saia em 
MDF 15mm com perfil PVC fita de borda chata; • Pé Nivelador de 
'altura; " Cor a ser definida pelo órgão solicitante 

UNIU 30 
, 

R$695,00 RS20,850,00 

10 

Mesa para revista medindo 0.70x0.70x0.50 confeccionado em 
placa MDF dupla face de alta pressão em laminado melaminico na 
cor, com proteção das bordas em PVC na cor a ser definida pelo 
órgão solicitante. Composto de: 

Tampo em MDF 25mm com perfil PVC 180" (ergoso(th); " Pé 
Painel em MDF 25mm com perfil PVC; " Saia em MDF 15mm com 
perfil PVC . 

Pé Nivelador de altura; *Cor a ser definida pelo órgão solicitante 

UNID 10 n$265,00 R52.650,00 

11 

Mesa Redonda medindo 1200  confeccionado em placa MDF dupla 
face de alta pressão em laminado melaminico na cor, com 
proteção das bordas em PVC na cor a ser definida pelo órgão 
solicitante. Composto de: • Tampo em MDF 25mm com perfil PVC 
180" (ergosoflh) ; • Pé Painel em MDF 25mm com perfil PVC ; " 
Saia em MDF 15mm com perfil PVC ; • Pé Nivelador de altura;' 
Cor a ser definida pelo órgão solicitante 

UNID 10 R$420,00 R54.200,00 

VALOR GLOBAL DO LOTE 02 ' 	R$83.400,00 



GOVERNO DO ESTADO 

A i3 5 
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3 

12 

Balcão tipo Baixo com 02 portas e 01 vão ao meio medindo 1.35 x 
0.45 x 0.75 confeccionado em placa MDF dupla face de alta 
pressão em laminado melaminico na cor, com proteção das bordas 
era PVC na cor a ser definida pelo órgão solicitante. Composto de: 

Fechadura com travamento simultâneo; ' Fundo em MDF 15mm 
dupla face Tampo em MDF 25mm com perfil PVC 180" 
(ergosofth) ; • Base em MDF 15mm com perfil PVC ;* Lateral em 
.MDF 15mm com perfil PVC ;* Puxador embutido tubo redondo:* 01 
(uma) Prateleiras MDF 15mm dupla face;' Pé Nivelacior de altura 
com chapa "U" (para corrigir imperfeições do piso);* Cor a ser 
definida pelo orgão solicitante 

UNID 30 R$560,00 
• 

0$16 800,00 ' 

13 

Balcão tipo Baixo com 02 portas medindo 0.90 x 0.45 x 0.75 
confeccionado em placa MDF dupla face de alta pressão em 
laminado rnelaminico na cor, com proteção das bordas em PVC na 
cor a ser definida pelo órgão solicitante. Composto de: * Fechadura 
com travar-nauta simultâneo; " Fundo em MDF 15mm dupla face; 
Tampo em MDF 25mm com perfil PVC 180" (ergosofth) ; ' Base 
em MDF 15mm com perfil PVC; ' Lateral em MDF 15mm com 
perfil PVC ; ' Puxador embutido tubo redondo: • 03 (tres) 
Prateleiras MDF 15nim dupla face sendo 1 fixa e 2 regulava' 
" Pê Nivelacior de altura com chapa "U" (para corrigir imperfeições 
do piso); ' Cor a ser definida pelo Órgão solicitante 

UNID 30 R$320 00 R$11 40000 

14 

Bancada para computador retangular medindo 1.00 x 0.60 x 0.75 x 
1.10 confeccionado em placa MDF dupla face de alta pressão em 
laminado molambo() na cor , com proteção das bordas em PVC na 
cor a ser definida pelo órgão solicitante. Composto de: 
' Teclado retrátil; * Tampo em MDF 25mm com perfil PVC 180" 
(ergosofth); '' Pé Painel - Divisoria em MDF 15mm com perfil PVC ; 

Saia em MDF 15mm COM perfil PVC ; * Puxador entalido tubo 
redondo; ' Pé Nivelador de altura:* Cor a ser definida pelo órgão 
solicitante 

UNID 10 	• R3520,0q . 	055200,00 	. • 

15 

Balcão tipo Baixo para impressora com 01 porta medindo 0.60 x 
0.50 x 0.75 confeccionado era placa MDF dupla face de alta 
pressão em laminado inelamfnico na cor, com proteção das bordas 
em PVC na cor a ser definida pelo órgão solicitante. Composto de: 

com estufa; • Fechadura com travamento simultâneo; • Fundo em 
MDF 15mm dupla face; • Tampo em MDF 25mm com perfil PVC 
180" (ergosofth) ; • Base em MDF 15mm com perfil PVC; • Lateral 
em MDF 15rnm com perfil PVC ; • Puxador embutido tubo redondo; 

04 (quatro) rodizio em nylon; * Cor a ser definida pelo órgão 
solicitante 

UNID 10 R$365,00 RS3,650,00 

16 UNID 

Balcão Baixo Especial para impressora com 03 portas medindo 
1.50 x 0.50 x 0.75 confeccionado em placa MDF dupla face de alta 
pressão em laminado melamfnico na cor, com proteção das bordas 
era PVC na cor a ser definida pelo órgão solicitante. Composto de: 

01 poda cora estufa; • Fechadura; '' Fundo em MDF 15rnm dupla 
face; • Tampo em MDF 25mm com perfil PVC 180" (ergosofth) ; • 
Base em MDF 15mm com perfil PVC; • Lateral em MDF 15mm 
com perfil PVC ; '' Puxador embutido tubo redondo; • Rodapé em 
MDF 15mm; • Cor a ser definida pelo Órgão solicitante 

10 RS760,00 RS7.600,00 

VALOR GLOBAL DO LOTE 03 , 	- R$44.E50,00 
- 	' 	• 

MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA • LOTE, 
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Cadeira giratória tipo Executiva com braço regulava, com 
mecanismo back system no encosto, composto de: ' 
Assento/Encosto espuma poliuretano injetada moldada. Com  
densidade mínima 23Kg/rn3. Assento: 455x465 (larg x alt) com 
espessura 8mm. Encosto: 445x380 (larg x ali) com espessura de 
'8mm com curvatura lombar (ergonomia) com revestimento tecido 
poliéster ou courvin na cor conforme orgão solicitante. 

17 * Base giratória com mecanismo de altura pistão a gás através de UNID 80 R$480,00 R$38.400,00 
• alavancas e com aranha em haste em Aço revestida com capa 

protetora em polipropileno e rodlzios duplos de nylon na cor preto; 
* Ligação do assento e encosto Sistema back system, que 
'possibilita regulagem e inclinação do encosto em 4 estágios; * 
Braço formato "T" cum botão de regulagem altura na lateral; • 
Capacidade : 120 Kg.; • Todas as peças metálicas serão tratadas 
com tinta epóxi pó na cor preto, com tratamento anti-ferruginoso 

A Cadeira Fixa, base feita em aço com pintura eletrostática; 
composta de:* Encosto da cadeira fabricados cora espuma 

18 Injetada Anatômica,* Tipo De Base Em aço, tubo 34;* Tipo De UNID 50 R$139,00 R$6.950,00 
Espuma Injetada Anatômica; ' Capacidade De Carga 110 KG; • 
Altura Do Assento Ao Chão 47 cm. 

Poltrona giratória tipo Diretor com braço fixo, composto de: " 
Assento/Encosto espuma poliuretano injetada moldada. Com  
densidade mínima 23Kg/m3. Assento: 470mm x Alt: 480mm (larg x 
alt) com espessura 8mm. Encosto: 500mmx Alt:470mm (larg x alt) 
com espessura de Bmm com curvatura lombar (ergonomia) com 
revestimento tecido poliéster ou courvin na cor conforme órgão 
solicitante, • Base giratória com mecanismo de altura pistão a gás . 	. 

19 com acionamento através de alavanca. Com  05 haster em aço UNID 15 fl$475,00 '' fl$7.125,00 
revestida com capa protetora em polipropileno e rodízios duplo de 
nylon na cor preto. Mecanismo relax no assento acionado através 
de alavanca; A.  Ligação do assento e encosto com lamina de aço . 

. 

3rnm de espessura, pintado com tinta epox na cor Preto com 
.tratamento anti ferruginoso. ; • Braço fixos, modelo corsa; ' 
Capacidade' 120 Kg; • Todas as peças metálicas serão tratadas 
com tinta epóxi pó na cor preto, com tratamento anti-ferruginoso 
Poltrona giratória tipo Presidente Modelo New Ergon, marca 
Horizonte Moveis, Composto de: • Medidas mínimas totais para 
assento (sem braços) de 520 x 535 mm (largura x profundidade da 
-superfície). Revestimento do assento em tecido anb transpirante, à 
base de poliéster ou material similar, com tecnologia do tipo "dry 
feet". Encosto: tipo alto, com medidas mínimas de 590 mm x 490 
mmx 460 mm (extensão vertical x largura do encosto na porção 
superior x largura do encosto na porção do apoio lombar).; * Base 
giratória com mecanismo de altura pistão a gás e com aranha em 
alumínio, rodizios duplo de nylon na cor preto.; • Apoio de cabeça: 

20 

independente e com ajuste angular, estruturado em resina 
termoplástica injetada em alta pressão com estofamento em 
espuma flexível de poliuretano. Como mesmo revestimento do 
assento.; * Encosto revestido em tela à base de poliéster, que 
permite a troca térmica do usuário com o ambiente, provido de 
apoio lombar independente estruturado em resina termoplástica de 
alta performance do tipo polipropileno copolímero injetado em alta 
pressão ou similar, com espuma flexível de poliuretano com 
revestimento, dimensional mínimo do apoio lombar independente 
de 250 x 120 rim (largura x altura), provido de ajuste de 
profundidade através de manípulo de aperto mecânico na parte 
externa do espaldar da poltrona.; 1€ Braços: com ajuste vertical, 
possibilitado através de botão localizado na porção lateral externa 
de cada braço, com 08 pontos de parada, carebagem para 
estrutural do braço injetada em polipropileno.;' Base giratória: base 
de cinco patas injetada em liga alumínio, com acabamento polido. 
de formato arcado, dotada de 05 rodízios duplo giro. 

UNID 02 
. 

R52.400,0 
o 

1154.800,00 

21 Sofá de 03 lugares, com apoio para os braços na lateral: • UNID 05 R$1.650,0 R$8.250,00 
Estrutura do assento, encosto e da base em madeira pinus vedada 
com chapa de papelão; Possui molas sob assentos e encostos; 

 O 

'Assento composto por três almofadas em espuma laminada, 
formando unia peça única, marcado com detalhes na costura do I 

Av, Laltos O; uniniond de A ml ride, 11160 - 
kilo( o N, Conj. Allho Andteam • 1,1piiin 
Manaus-AM-CEP 69077 730 
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revestimento: .* Encosto com almofada em espuma laminada, 
formando uma peça única; • Revestimento em couro ecológico. • 
MEDIDAS: Largura Total: 2.20 x 0.84 x 0.78. (L x P x A); * Braços: 
Estrutura do braço em madeira pinus e aço: • Revestimento em 
couro ecológico. 

, 

22 

Longarina tipo Secretaria com 05 lugares, composto de: • 
Assento/Encosto espuma poliuretano injetada moldada. Com  
densidade mínima 23Kg/m". oliuretano injetada moldada. Com  
densidade mínima 23KgAn'. Assento: 430x400 (larg x ali) com 

'espessura 5mm. Encosto: 380 x 300 (larg x alt) com espessura de 
Omm com curvatura lombar (ergonomia) com revestimento tecido 
poliéster ou courvin na cor conforrne orgão solicitante.;* Estrutura 
em tubo açO # fieira 24 (0,60rnm), travessa em tubo de aço 
retangular de seção 50 x 30 mm, pés com travessa horizontal em 
tubo de aço 50 x 30 mm.: " Ligação do assento e encosto em tubo 
regondo tipo garfo, pintado com tinta epox na cor Preto com 
tratamento anti ferruginoso; * Capacidade : 120 Kg; • Todas as 
peças metálicas serão tratadas com tinta epóxi pó na cor preto, 
com tratamento anti-ferruginoso 

UNO 10 RS990,00 Ft$9.900,00 

VALOR GLOBAL DO LOTE 04 
.101/01lL ' ! 

. ^1'.`1IB70.,05,00 

FASE DE LANCES VERBAIS 
A tabela contendo os lances verbais encontram-se em anexo a presente ATA DE ABERTURA DA SESSÃO 
PÚBLICA DO PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2010-CIL/ADSREF. AO  REGISTRO DE PREÇOS N° 
003/2019-CIL/ADS 

CLASSIFICAÇÃO FINAL DOS LANCES VERBAIS: 
MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, VENCEDOR PARA O LOTE 01, COMO VALOR GLOBAL de R$ 

79.700,00 (SETENTA E NOVE MIL E SETECENTOS REAIS); 

MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, VENCEDOR PARA O LOTE 02, 
"nM O VALOR GLOBAL de R$ 83.680,00 (OITENTA E TRÊS MIL, SEISCENTOS E OITENTA REAIS); 

HORIZONTE MOVEIS DE ESCRITORIO EIRELI, VENCEDOR PARA O LOTE 03, 
COM O VALOR GLOBAL de R$ 44.649,00 (QUARENTA E QUATRO MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS); 

HORIZONTE MOVEIS DE ESCRITORIO EIRELI, VENCEDOR PARA O LOTE 04, 
COM O VALOR GLOBAL de R$ 75.424,00 (SETENTA E CINCO MIL, QUATROCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS); 

HORIZONTE MOVEIS DE ESCRITORIO EIRELI, VENCEDOR PARA O LOTE 05, 
COMO VALOR GLOBAL de R$ 9.040,00 (NOVE MIL E QUARENTA REAIS); 

Ressaltamos que em conformidade com o item 9 do EDITAL em seu subitem 9.1, ocorrerá a inspeção-
técnica e analise das fichas técnica a ser realizada nas seguintes datas: 

a) Em 02/09/2019 às 09h0Omin (horário Manaus), Empresa MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES 
LTDA; 

1.1) 	'03/09/2019 às 09h0Omin (horário Manaus), Empresa) HORIZONTE MOVEIS DE ESCRITORIO EIRELI,; 
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E por fim a reabertura da sessão ocorrerá no dia 1010912019, às 09h0Omin (horário Manaus). 

E nada mais havendo a tratar, o i. Pregoeiro declarou encerrados os trabalhos, do qual foi lavrado a presente 
ATA, que eu STANLEY GOMES CARDOSO JUNIOR, digitei e vai assinada por mim, pelo Pregoeiro, equipe 
de apoio, e, pelo representante da empresa licitante presente. 

EMPRESAS LICITANTES PRESENTE 

I1 HORIZONTE MOVEIS DE ESCRITORIO EIRELI 

I 	2 
MOVENORTE COMERCIO E 
REPRESENTACOES LTDA tia 94,-.1.4-  Lesk • 

Manaus, 29 de agosto de 201 
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