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PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/13 
PROCESSO CPL Nº 0090/13 

LICITAÇÃO DO TIPO “MENOR PREÇO” PARA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS 
PARA URBES. 

 
ATA DE AVALIAÇÃO DAS AMOSTRAS E CATÁLOGOS  

Às quinze horas do dia vinte e três de julho do ano de dois mil e treze, reuniram-
se a Pregoeira, Cláudia Ap. Ferreira, sua Equipe de Apoio, composta por 
Demétrio Florentino da Silva e Mônica dos Santos Hirata, e também o Sr. Mario 
Augusto Silva Pereira, que foi convocado para esclarecer as duvidas referentes 
aos itens 01,03 e 04 do lote nº 01. A fim de avaliar as amostras e catálogos dos 
produtos compatíveis apresentados na proposta pelas empresas vencedoras, 
quais sejam Lote nº 01 e Lote n º 02 Mario Augusto Silva Pereira EPP e Lote nº 
03 LT Industria e Comércio de Móveis Ltda, sendo que as amostras e os 
catálogos apresentados foram recebidos e possuíam as seguintes características: 

                     LOTE Nº 01 (Catálogo) 

Item Descrição 

01 
Mesa em “L” (1,50x1,50m) , conforme especificações 
constantes nos anexos deste edital. 

02 
Gaveteiro Pedestal, conforme especificações 
constantes nos anexos deste edital. 

03 
Mesa em “L” (1,70x2,00m), conforme especificações 
constantes nos anexos deste edital.  

04 
Mesa em “L” (1,20x1,20m), conforme especificações 
constantes nos anexos deste edital.  

05 
Balcão de Atendimento Curvo 90º, conforme 
especificações constantes nos anexos deste edital.  

06 
Armário Baixo (0,91X0,51X0,70m), conforme 
especificações constantes nos anexos deste edital. 

07 
Armário Alto (0,80x0,50x1,70M), conforme 
especificações constantes nos anexos deste edital. 

  

LOTE Nº 02 (amostras) 

Item Descrição 

01 
Poltronas de Recepção de Um Lugar, conforme 
especificações constantes nos anexos deste edital. 

02 
Cadeira Executiva Giratória Sem Braços, conforme 
especificações constantes nos anexos deste edital. 

03 
Cadeira Executiva Giratória com Braços, conforme 
especificações constantes nos anexos deste edital. 
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04 
Cadeira Executiva Extra Giratória com Braços, 
conforme especificações constantes nos anexos 
deste edital. 

05 
Cadeira Diretor Giratória com Braços, conforme 
especificações constantes nos anexos deste edital. 

 
                    LOTE Nº 03 (catálogo) 

Item Descrição 

01 
Roupeiro em aço: 1,95m X 1,24m X 0,41m, conforme 
especificações constantes nos anexos deste edital. 

 
 
Iniciados os trabalhos, a Pregoeira e sua Equipe de Apoio,  procederam com a 
metodologia de análise das amostras e dos catálogos designada no subitem 
6.18.1, e, sendo ao final emitido parecer favorável sobre os produtos 
apresentados, os quais atendem as especificações do Edital, de acordo com 
Anexo VII. Em relação, ao Lote nº 01 o Sr. Mario Augusto esclareceu que as 
imagens ilustrativas do catálogo é referente apenas ao modelo e que o 
acabamento e a cor será de acordo com a amostra de madeira apresentada, que 
constará no processo. Sendo assim, nos termos do item 6.18 do edital, foi 
encerrada a análise das amostras e catálogos. Diante disso, foi declarada 
vencedora para os Lotes nº 01 e 02, Mario Augusto Silva Pereira e para o Lote nº 
03 LT Indústria e Comércio de Móveis Ltda. Sendo, encerrada a sessão lavrando 
a presente ata, firmada por todos os presentes.  
 
 
 
 

Sorocaba, 23 de julho de 2013. 
 
 
 

Pregoeira e Equipe de Apoio 
 
 

 
Mario Augusto Silva Pereira 

 
 
 

                                                        


