
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
E-COMPRAS.AM - HISTÓRICO DE LICITAÇÃO

Data de Impressão: 19/03/2018 3.26 PM

RDL 100/16 - Aquis. de mesa e armário-Hemoam

FUNDAÇÃO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS

Edital:

Status: Homologado Total Data de Abertura: 16/12/16 10:26

(ID-34583) MESA PARA REFEITÓRIO, Tampo Mesa: tipo retangular, cantos arredondados, confeccionado em
madeira compensada de no mínimo 15 mm de espessura, revestido em fórmica cor branca em ambas as faces e bordas,
fixado na estrutura através de parafusos, Estrutura Mesa: confeccionada em tubo de aço tipo metalon, secção
retangular de 50 x 30 mm com parede de 1,20 mm de espessura, com 2 (dois) pares de pés unidos por uma travessa na
parte inferior, suporte confeccionado em chapa de no mínimo 3 mm de espessura presa no topo dos pés para fixação
do tampo, Estrutura Assentos: confeccionado em tubo de aço tipo metalon, secção retangular de 50 x 30 mm com
parede de 1,20 mm de espessura, suportes para 5 (cinco) bancos de cada lado da mesa no sentido comprimento,
fixados em longarina com sistema escamoteável para facilitar o acesso e limpeza, suporte confeccionado em chapa de
no mínimo 3 mm de espessura presa no topo da estrutura para fixação dos assentos, Tampo Assentos: tipo redondo,
com no mínimo 30 cm de diâmetro, confeccionados em madeira compensada de no mínimo 15 mm de espessura,
revestidos em fórmica cor branca em ambas as faces e bordas, fixados na estrutura através de parafusos, Composição
Mesa: composta por um tampo de mesa montado sobre estrutura metálica, com 10 (dez)  assentos tipo banquetas
redondas, sem encosto, sendo 5 (cinco) de cada lado, Dimensões Mesa (CxLxA): 3,00 x 0,80 x 0,78 m (variação de ±
5%), Características Adicionais: todos os elementos metálicos deverão receber tratamento antiferruginoso e pintura
eletrostática epóxi pó, os pés da mesa e dos assentos deverão ter ponteiras plástica antiderrapante
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(ID-34583) MESA PARA REFEITÓRIO, Tampo Mesa: tipo retangular, cantos arredondados,
confeccionado em madeira compensada de no mínimo 15 mm de espessura, revestido em fórmica cor
branca em ambas as faces e bordas, fixado na estrutura através de parafusos, Estrutura Mesa:
confeccionada em tubo de aço tipo metalon, secção retangular de 50 x 30 mm com parede de 1,20 mm
de espessura, com 2 (dois) pares de pés unidos por uma travessa na parte inferior, suporte
confeccionado em chapa de no mínimo 3 mm de espessura presa no topo dos pés para fixação do
tampo, Estrutura Assentos: confeccionado em tubo de aço tipo metalon, secção retangular de 50 x 30
mm com parede de 1,20 mm de espessura, suportes para 5 (cinco) bancos de cada lado da mesa no
sentido comprimento, fixados em longarina com sistema escamoteável para facilitar o acesso e limpeza,
suporte confeccionado em chapa de no mínimo 3 mm de espessura presa no topo da estrutura para
fixação dos assentos, Tampo Assentos: tipo redondo, com no mínimo 30 cm de diâmetro,
confeccionados em madeira compensada de no mínimo 15 mm de espessura, revestidos em fórmica cor
branca em ambas as faces e bordas, fixados na estrutura através de parafusos, Composição Mesa:
composta por um tampo de mesa montado sobre estrutura metálica, com 10 (dez)  assentos tipo
banquetas redondas, sem encosto, sendo 5 (cinco) de cada lado, Dimensões Mesa (CxLxA): 3,00 x 0,80
x 0,78 m (variação de ± 5%), Características Adicionais: todos os elementos metálicos deverão receber
tratamento antiferruginoso e pintura eletrostática epóxi pó, os pés da mesa e dos assentos deverão ter
ponteiras plástica antiderrapante

Descrição Situação

Homologado

Fornecedor Vl. Unitário (R$) Marca STATUS

2 - PEDROSA DISTRIBUIDORA LTDA - MATRIZ 1.170,00 N/TEM VENCEDOR
1 - MOVENORTE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. 1.185,00 N/TEM
4 - JG MÓVEIS EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA 1.190,00 N/TEM
3 - M G SILVA MONTEIRO & CIA LTDA - EPP 1.350,00 N/TEM

(ID-104873) ARMÁRIO, Tipo: Vitrine, Material: Fundo e Teto em Chapa de aço n° 22; Prateleiras em vidro 4 mm,
Laterais e Porta em vidro 3 mm, Apresentação: 4(quatro) prateleiras ajustáveis; Com pintura esmaltada branca, após
tratamento antiferruginoso; 2 portas com fechadura cilíndrica com trava e com 2 chaves; Dimensões: altura de 160 cm
a 165 cm, largura de 60 cm a 65 cm, profundidade de 40 cm a 45 cm; O produto deverá ser entregue INSTALADO,
nivelado, firme e sem folgas.
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(ID-104873) ARMÁRIO, Tipo: Vitrine, Material: Fundo e Teto em Chapa de aço n° 22; Prateleiras em
vidro 4 mm, Laterais e Porta em vidro 3 mm, Apresentação: 4(quatro) prateleiras ajustáveis; Com
pintura esmaltada branca, após tratamento antiferruginoso; 2 portas com fechadura cilíndrica com trava
e com 2 chaves; Dimensões: altura de 160 cm a 165 cm, largura de 60 cm a 65 cm, profundidade de 40
cm a 45 cm; O produto deverá ser entregue INSTALADO, nivelado, firme e sem folgas.

Descrição Situação

Homologado

Fornecedor Vl. Unitário (R$) Marca STATUS

1 - MOVENORTE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. 1.700,00 N/TEM VENCEDOR
4 - JG MÓVEIS EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA 1.780,00 N/TEM
3 - M G SILVA MONTEIRO & CIA LTDA - EPP 1.820,00 N/TEM

20/12/2016 07:59:47 Proposta do Proponente MOVENORTE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
incluída no sistema.

- Auxilixar -

20/12/2016 08:01:39 Proposta do Proponente MOVENORTE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
incluída no sistema.

- Auxilixar -

20/12/2016 08:03:16 Proposta do Proponente PEDROSA DISTRIBUIDORA LTDA - MATRIZ incluída no
sistema.

- Auxilixar -

20/12/2016 08:07:09 Proposta do Proponente M G SILVA MONTEIRO & CIA LTDA - EPP incluída no
sistema.

- Auxilixar -

20/12/2016 08:09:41 Proposta do Proponente JG MÓVEIS EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA
incluída no sistema.

- Auxilixar -

20/12/2016 08:23:19 PEDROSA DISTRIBUIDORA LTDA - MATRIZ, classificado para o item 1 no Exame de
Conformidade 2

- Auxilixar -

20/12/2016 08:23:24 MOVENORTE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA., classificado para o item 1
no Exame de Conformidade 2

- Auxilixar -

20/12/2016 08:23:29 JG MÓVEIS EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA , classificado para o item 1
no Exame de Conformidade 2

- Auxilixar -

20/12/2016 08:24:39 M G SILVA MONTEIRO & CIA LTDA - EPP, classificado para o item 1 no Exame de
Conformidade 2

- Auxilixar -

20/12/2016 08:25:09 JG MÓVEIS EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA , classificado para o item 2
no Exame de Conformidade 2

- Auxilixar -

20/12/2016 08:25:17 M G SILVA MONTEIRO & CIA LTDA - EPP, classificado para o item 2 no Exame de
Conformidade 2

- Auxilixar -

20/12/2016 08:25:23 MOVENORTE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA., classificado para o item 2
no Exame de Conformidade 2

- Auxilixar -
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20/12/2016 08:25:57 Classificação das Propostas Finalizada.- Auxilixar -
20/12/2016 08:26:40 Declarado Vencedor para o Item 1: Proponente 2.- Auxilixar -
20/12/2016 08:26:40 Declarado Vencedor para o Item 2: Proponente 1.- Auxilixar -
20/12/2016 08:26:49 Classificação final encerrada- Auxilixar -
29/12/2016 09:03:50 Licitação Homologada total.- Proponente -


