
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
 

    Dependência: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARANA - DEFENSORIA

PUBLICA DO ESTADO DO PARANA - (PR)

 

    Licitação: (Ano: 2020/ DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARANA / Nº Processo:

15.582.054-3)

 

     às 15:00:12 horas do dia 04/01/2021 no endereço R CRUZ MACHADO-58 ED CAETANO

MUNHOZ ROCHA, bairro CENTRO, da cidade de CURITIBA - PR, reuniram-se o Pregoeiro

da disputa Sr(a). TIAGO HERNANDES TONIN, e a respectiva Equipe de Apoio, designado

pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão Nº

Processo: 15.582.054-3 - 2020/034/2020 que tem por objeto Registro de preços para a

aquisição de cadeiras giratórias e mesas para escritório para as sedes da Defensoria

Pública do Estado do Paraná.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - Cadeira ergonômica giratória de espaldar alto, com braços reguláveis e apoio

lombar. Conforme descritivo do item 2.1 do termo de referência.

Lote (2) - Cadeira ergonômica giratória de espaldar alto, com braços reguláveis e apoio

lombar. Conforme descritivo do item 2.1 do termo de referência.

Data-Hora Fornecedor Proposta

29/12/2020 15:01:56:639 CAPELLI & CAPELLI LTDA EPP  R$ 1.500.000,00

04/01/2021 14:19:48:307 CORESUL MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA
ESCRITORIO LTDA  R$ 740.000,00

30/12/2020 14:25:08:005 TECNO2000 INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA  R$ 732.540,00

30/12/2020 09:02:17:689 FK GRUPO S/A  R$ 732.450,00

04/01/2021 11:09:04:756 MOBIEQ MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS LTDA ME  R$ 661.882,00

04/01/2021 09:22:12:647 ANDRESSA PANINI ALBISSU  R$ 732.540,00

22/12/2020 11:20:46:930 ITAVOL COMERCIAL EIRELI  R$ 732.540,00

29/12/2020 11:41:54:089 SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME  R$ 732.540,00

29/12/2020 13:47:31:921 BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS EIRELI  R$ 732.540,00

17/12/2020 14:04:04:251 UP MOBILIARIO CORPORATIVO EIRELI  R$ 732.540,00

04/01/2021 11:35:43:002 RIO FLEX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA
ESCRITORIO  R$ 732.540,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

29/12/2020 15:01:56:639 CAPELLI & CAPELLI LTDA EPP  R$ 500.000,00

04/01/2021 14:21:02:603 CORESUL MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA
ESCRITORIO LTDA  R$ 246.500,00

04/01/2021 11:09:04:756 MOBIEQ MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS LTDA ME  R$ 220.627,00

04/01/2021 09:22:12:647 ANDRESSA PANINI ALBISSU  R$ 244.180,00
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Lote (3) - Mesa de escritório retangular média com 02 gavetas com chave. Conforme

descritivo do item 2.2 do termo de referência.

Lote (4) - Mesa de escritório retangular média com 02 gavetas com chave. Conforme

descritivo do item 2.2 do termo de referência.

Lote (5) - Mesa de escritório retangular pequena com 02 gavetas com chave. Conforme

descritivo do item 2.3 do termo de referência.

22/12/2020 11:20:46:930 ITAVOL COMERCIAL EIRELI  R$ 244.180,00

29/12/2020 13:47:31:921 BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS EIRELI  R$ 244.180,00

17/12/2020 14:04:04:251 UP MOBILIARIO CORPORATIVO EIRELI  R$ 244.180,00

04/01/2021 11:35:43:002 RIO FLEX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA
ESCRITORIO  R$ 244.180,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

30/12/2020 16:26:05:661 MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E
EQUIPAM  R$ 283.680,00

04/01/2021 09:03:23:284 GRIF APLICACAO E DECORACAO LTDA  R$ 408.753,00

04/01/2021 14:25:33:133 CORESUL MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA
ESCRITORIO LTDA  R$ 269.250,00

30/12/2020 14:25:08:005 TECNO2000 INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA  R$ 267.189,75

04/01/2021 14:25:05:913 TECNOFLEX - INDUSTRIA E COMERCIO DO MOBILIARIO
LTD  R$ 267.189,75

21/12/2020 10:11:20:783 BELNIAKI & BELNIAKI LTDA ME  R$ 267.189,00

04/01/2021 09:22:12:647 ANDRESSA PANINI ALBISSU  R$ 267.189,75

29/12/2020 09:40:14:983 LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA. - EPP  R$ 267.075,00

30/12/2020 16:16:15:339 OFFICE MAX COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP.  R$ 267.189,00

04/01/2021 14:22:36:039 FARIAS E FARIAS COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP  R$ 267.189,75

17/12/2020 14:04:04:251 UP MOBILIARIO CORPORATIVO EIRELI  R$ 267.189,75

03/01/2021 21:04:32:907 BOND MOVEIS - EIRELI  R$ 267.189,75

04/01/2021 11:35:43:002 RIO FLEX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA
ESCRITORIO  R$ 267.189,75

Data-Hora Fornecedor Proposta

04/01/2021 09:03:23:284 GRIF APLICACAO E DECORACAO LTDA  R$ 136.251,00

04/01/2021 14:26:42:035 CORESUL MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA
ESCRITORIO LTDA  R$ 89.750,00

21/12/2020 10:11:20:783 BELNIAKI & BELNIAKI LTDA ME  R$ 89.060,00

04/01/2021 09:22:12:647 ANDRESSA PANINI ALBISSU  R$ 89.063,25

04/01/2021 14:26:26:274 FARIAS E FARIAS COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP  R$ 89.063,25

17/12/2020 14:04:04:251 UP MOBILIARIO CORPORATIVO EIRELI  R$ 89.063,25

03/01/2021 21:04:32:907 BOND MOVEIS - EIRELI  R$ 89.063,25

04/01/2021 11:35:43:002 RIO FLEX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA
ESCRITORIO  R$ 89.063,25

Data-Hora Fornecedor Proposta

30/12/2020 16:26:05:661 MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E
EQUIPAM  R$ 603.120,00

04/01/2021 09:03:23:284 GRIF APLICACAO E DECORACAO LTDA  R$ 886.961,25
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Lote (6) - Mesa de escritório retangular pequena com 02 gavetas com chave. Conforme

descritivo do item 2.3 do termo de referência.

    Após a etapa de lances, , foram apresentados os seguintes menores preços:

 

Lote (1) - Cadeira ergonômica giratória de espaldar alto, com braços reguláveis e apoio

lombar. Conforme descritivo do item 2.1 do termo de referência.

Lote (2) - Cadeira ergonômica giratória de espaldar alto, com braços reguláveis e apoio

04/01/2021 14:28:48:695 CORESUL MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA
ESCRITORIO LTDA  R$ 484.000,00

30/12/2020 14:25:08:005 TECNO2000 INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA  R$ 482.590,50

04/01/2021 14:28:38:371 TECNOFLEX - INDUSTRIA E COMERCIO DO MOBILIARIO
LTD  R$ 482.590,50

21/12/2020 10:11:20:783 BELNIAKI & BELNIAKI LTDA ME  R$ 482.590,00

04/01/2021 09:22:12:647 ANDRESSA PANINI ALBISSU  R$ 482.590,50

29/12/2020 09:40:14:983 LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA. - EPP  R$ 482.275,00

30/12/2020 16:16:15:339 OFFICE MAX COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP.  R$ 482.590,00

04/01/2021 14:27:38:635 FARIAS E FARIAS COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP  R$ 482.590,50

17/12/2020 14:04:04:251 UP MOBILIARIO CORPORATIVO EIRELI  R$ 482.590,50

03/01/2021 21:04:32:907 BOND MOVEIS - EIRELI  R$ 482.590,50

04/01/2021 11:35:43:002 RIO FLEX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA
ESCRITORIO  R$ 482.590,50

Data-Hora Fornecedor Proposta

04/01/2021 09:01:51:862 GRIF APLICACAO E DECORACAO LTDA  R$ 295.653,75

04/01/2021 14:30:08:328 CORESUL MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA
ESCRITORIO LTDA  R$ 161.350,00

21/12/2020 10:14:34:354 BELNIAKI & BELNIAKI LTDA ME  R$ 160.860,00

04/01/2021 09:23:25:896 ANDRESSA PANINI ALBISSU  R$ 160.863,50

04/01/2021 14:29:45:208 FARIAS E FARIAS COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP  R$ 160.863,50

17/12/2020 14:07:26:296 UP MOBILIARIO CORPORATIVO EIRELI  R$ 160.863,50

03/01/2021 21:05:17:230 BOND MOVEIS - EIRELI  R$ 160.863,50

04/01/2021 11:41:07:635 RIO FLEX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA
ESCRITORIO  R$ 160.863,50

Data-Hora Fornecedor Lance

04/01/2021 15:42:23:744 MOBIEQ MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS LTDA ME  R$ 612.400,00

04/01/2021 15:41:48:525 RIO FLEX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA
ESCRITORIO  R$ 612.500,00

04/01/2021 15:26:39:774 ITAVOL COMERCIAL EIRELI  R$ 620.000,00

04/01/2021 15:26:04:112 TECNO2000 INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA  R$ 621.400,00

04/01/2021 15:17:34:686 BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS EIRELI  R$ 634.995,00

04/01/2021 15:16:57:712 SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME  R$ 638.480,00

04/01/2021 15:07:01:810 FK GRUPO S/A  R$ 673.500,00

04/01/2021 15:11:47:525 CAPELLI & CAPELLI LTDA EPP  R$ 732.500,00

17/12/2020 14:04:04:251 UP MOBILIARIO CORPORATIVO EIRELI  R$ 732.540,00

04/01/2021 09:22:12:647 ANDRESSA PANINI ALBISSU  R$ 732.540,00
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lombar. Conforme descritivo do item 2.1 do termo de referência.

Lote (3) - Mesa de escritório retangular média com 02 gavetas com chave. Conforme

descritivo do item 2.2 do termo de referência.

Lote (4) - Mesa de escritório retangular média com 02 gavetas com chave. Conforme

descritivo do item 2.2 do termo de referência.

Lote (5) - Mesa de escritório retangular pequena com 02 gavetas com chave. Conforme

descritivo do item 2.3 do termo de referência.

Data-Hora Fornecedor Lance

04/01/2021 15:02:35:999 ITAVOL COMERCIAL EIRELI  R$ 220.000,00

04/01/2021 11:09:04:756 MOBIEQ MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS LTDA ME  R$ 220.627,00

17/12/2020 14:04:04:251 UP MOBILIARIO CORPORATIVO EIRELI  R$ 244.180,00

29/12/2020 13:47:31:921 BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS EIRELI  R$ 244.180,00

04/01/2021 09:22:12:647 ANDRESSA PANINI ALBISSU  R$ 244.180,00

04/01/2021 11:35:43:002 RIO FLEX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA
ESCRITORIO  R$ 244.180,00

29/12/2020 15:01:56:639 CAPELLI & CAPELLI LTDA EPP  R$ 500.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

04/01/2021 15:15:06:487 LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA. - EPP  R$ 145.800,00

04/01/2021 15:14:27:421 TECNO2000 INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA  R$ 169.000,00

04/01/2021 15:14:26:027 BELNIAKI & BELNIAKI LTDA ME  R$ 186.950,00

04/01/2021 15:14:05:612 BOND MOVEIS - EIRELI  R$ 186.975,00

04/01/2021 15:13:27:933 GRIF APLICACAO E DECORACAO LTDA  R$ 205.543,80

04/01/2021 15:11:06:907 ANDRESSA PANINI ALBISSU  R$ 247.990,00

04/01/2021 15:03:29:649 OFFICE MAX COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP.  R$ 265.000,00

17/12/2020 14:04:04:251 UP MOBILIARIO CORPORATIVO EIRELI  R$ 267.189,75

04/01/2021 11:35:43:002 RIO FLEX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA
ESCRITORIO  R$ 267.189,75

30/12/2020 16:26:05:661 MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E
EQUIPAM  R$ 283.680,00

Data-Hora Fornecedor Lance

04/01/2021 15:48:46:438 BELNIAKI & BELNIAKI LTDA ME  R$ 61.120,00

04/01/2021 15:48:27:950 RIO FLEX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA
ESCRITORIO  R$ 61.125,00

04/01/2021 15:48:02:839 BOND MOVEIS - EIRELI  R$ 61.870,00

04/01/2021 15:11:50:512 GRIF APLICACAO E DECORACAO LTDA  R$ 77.857,50

04/01/2021 15:13:23:028 ANDRESSA PANINI ALBISSU  R$ 87.000,00

17/12/2020 14:04:04:251 UP MOBILIARIO CORPORATIVO EIRELI  R$ 89.063,25

Data-Hora Fornecedor Lance

04/01/2021 15:29:36:956 LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA. - EPP  R$ 312.322,50

04/01/2021 15:28:49:272 RIO FLEX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA
ESCRITORIO  R$ 313.000,00

04/01/2021 15:27:34:178 BELNIAKI & BELNIAKI LTDA ME  R$ 354.995,00
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Lote (6) - Mesa de escritório retangular pequena com 02 gavetas com chave. Conforme

descritivo do item 2.3 do termo de referência.

 

    Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o

menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da

disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto

bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e

o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

 

    No dia 04/01/2021, às 15:48:40 horas, no lote (1) - Cadeira ergonômica giratória de

espaldar alto, com braços reguláveis e apoio lombar. Conforme descritivo do item 2.1 do

termo de referência. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-06. No

dia 08/01/2021, às 16:35:33 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/01/2021, às 16:35:33 horas, no lote (1) - Cadeira ergonômica giratória de

espaldar alto, com braços reguláveis e apoio lombar. Conforme descritivo do item 2.1 do

termo de referência. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: O coordenador - TIAGO HERNANDES TONIN - desclassificou o

fornecedor: MOBIEQ MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS LTDA ME. No dia 18/01/2021, às

14:52:19 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/01/2021, às 14:52:19 horas, no lote (1) - Cadeira ergonômica giratória de

espaldar alto, com braços reguláveis e apoio lombar. Conforme descritivo do item 2.1 do

termo de referência. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

04/01/2021 15:26:49:186 TECNO2000 INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA  R$ 355.000,00

04/01/2021 15:25:07:613 ANDRESSA PANINI ALBISSU  R$ 360.000,03

04/01/2021 15:14:51:830 BOND MOVEIS - EIRELI  R$ 364.875,00

04/01/2021 15:12:13:752 GRIF APLICACAO E DECORACAO LTDA  R$ 446.014,80

04/01/2021 15:03:52:861 OFFICE MAX COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP.  R$ 480.000,00

17/12/2020 14:04:04:251 UP MOBILIARIO CORPORATIVO EIRELI  R$ 482.590,50

30/12/2020 16:26:05:661 MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E
EQUIPAM  R$ 603.120,00

Data-Hora Fornecedor Lance

04/01/2021 15:13:34:820 BELNIAKI & BELNIAKI LTDA ME  R$ 86.900,00

04/01/2021 15:11:51:061 ANDRESSA PANINI ALBISSU  R$ 87.000,00

04/01/2021 15:13:24:858 BOND MOVEIS - EIRELI  R$ 121.625,00

04/01/2021 15:12:39:867 GRIF APLICACAO E DECORACAO LTDA  R$ 148.671,60

17/12/2020 14:07:26:296 UP MOBILIARIO CORPORATIVO EIRELI  R$ 160.863,50

04/01/2021 11:41:07:635 RIO FLEX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA
ESCRITORIO  R$ 160.863,50
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alteração foi o seguinte: A empresa cumpriu as condições do edital.

 

    No dia 18/01/2021, às 14:52:19 horas, no lote (1) - Cadeira ergonômica giratória de

espaldar alto, com braços reguláveis e apoio lombar. Conforme descritivo do item 2.1 do

termo de referência. - a empresa RIO FLEX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA

ESCRITORIO com o valor R$ 612.495,00 foi a declarada vencedora na disputa do lote.

 

    No dia 04/01/2021, às 15:13:58 horas, no lote (2) - Cadeira ergonômica giratória de

espaldar alto, com braços reguláveis e apoio lombar. Conforme descritivo do item 2.1 do

termo de referência. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-06. No

dia 18/01/2021, às 14:53:02 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/01/2021, às 14:53:02 horas, no lote (2) - Cadeira ergonômica giratória de

espaldar alto, com braços reguláveis e apoio lombar. Conforme descritivo do item 2.1 do

termo de referência. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: A empresa cumpriu as condições do edital. No dia 21/01/2021, às

18:18:42 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 21/01/2021, às 18:18:42 horas, no lote (2) - Cadeira ergonômica giratória de

espaldar alto, com braços reguláveis e apoio lombar. Conforme descritivo do item 2.1 do

termo de referência. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração

foi o seguinte: A licitante cumpriu as condições do edital e não houve manifestação da

intenção de recorrer por parte dos licitantes.

 

    No dia 21/01/2021, às 18:18:42 horas, no lote (2) - Cadeira ergonômica giratória de

espaldar alto, com braços reguláveis e apoio lombar. Conforme descritivo do item 2.1 do

termo de referência. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa ITAVOL COMERCIAL EIRELI com o valor R$ 220.000,00.

 

    No dia 04/01/2021, às 15:19:21 horas, no lote (3) - Mesa de escritório retangular média

com 02 gavetas com chave. Conforme descritivo do item 2.2 do termo de referência. -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-06. No dia 18/01/2021, às

14:53:36 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/01/2021, às 14:53:36 horas, no lote (3) - Mesa de escritório retangular média

com 02 gavetas com chave. Conforme descritivo do item 2.2 do termo de referência. -  a

situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

A empresa cumpriu as condições do edital. No dia 21/01/2021, às 18:19:04 horas, a situação
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do lote foi finalizada. 

 

    No dia 21/01/2021, às 18:19:03 horas, no lote (3) - Mesa de escritório retangular média

com 02 gavetas com chave. Conforme descritivo do item 2.2 do termo de referência. -  a

situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A

licitante cumpriu as condições do edital e não houve manifestação da intenção de recorrer

por parte dos licitantes.

 

    No dia 21/01/2021, às 18:19:03 horas, no lote (3) - Mesa de escritório retangular média

com 02 gavetas com chave. Conforme descritivo do item 2.2 do termo de referência. -  pelo

critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa LAYOUT

MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA. - EPP com o valor R$ 145.800,00.

 

    No dia 04/01/2021, às 15:53:29 horas, no lote (4) - Mesa de escritório retangular média

com 02 gavetas com chave. Conforme descritivo do item 2.2 do termo de referência. -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-06. No dia 08/01/2021, às

16:41:26 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/01/2021, às 16:41:26 horas, no lote (4) - Mesa de escritório retangular média

com 02 gavetas com chave. Conforme descritivo do item 2.2 do termo de referência. -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O

coordenador - TIAGO HERNANDES TONIN - desclassificou o fornecedor: BELNIAKI &

BELNIAKI LTDA ME. No dia 18/01/2021, às 14:54:27 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/01/2021, às 14:54:27 horas, no lote (4) - Mesa de escritório retangular média

com 02 gavetas com chave. Conforme descritivo do item 2.2 do termo de referência. -  a

situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

A empresa cumpriu as condições do edital. No dia 21/01/2021, às 18:19:22 horas, a situação

do lote foi finalizada. 

 

    No dia 21/01/2021, às 18:19:22 horas, no lote (4) - Mesa de escritório retangular média

com 02 gavetas com chave. Conforme descritivo do item 2.2 do termo de referência. -  a

situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A

licitante cumpriu as condições do edital e não houve manifestação da intenção de recorrer

por parte dos licitantes.

 

    No dia 21/01/2021, às 18:19:22 horas, no lote (4) - Mesa de escritório retangular média

com 02 gavetas com chave. Conforme descritivo do item 2.2 do termo de referência. -  pelo

critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa RIO FLEX
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COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO com o valor R$ 61.125,00.

 

    No dia 04/01/2021, às 15:39:15 horas, no lote (5) - Mesa de escritório retangular pequena

com 02 gavetas com chave. Conforme descritivo do item 2.3 do termo de referência. -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-06. No dia 18/01/2021, às

14:54:52 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/01/2021, às 14:54:52 horas, no lote (5) - Mesa de escritório retangular pequena

com 02 gavetas com chave. Conforme descritivo do item 2.3 do termo de referência. -  a

situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

A empresa cumpriu as condições do edital. No dia 21/01/2021, às 18:19:46 horas, a situação

do lote foi finalizada. 

 

    No dia 21/01/2021, às 18:19:46 horas, no lote (5) - Mesa de escritório retangular pequena

com 02 gavetas com chave. Conforme descritivo do item 2.3 do termo de referência. -  a

situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A

licitante cumpriu as condições do edital e não houve manifestação da intenção de recorrer

por parte dos licitantes.

 

    No dia 21/01/2021, às 18:19:46 horas, no lote (5) - Mesa de escritório retangular pequena

com 02 gavetas com chave. Conforme descritivo do item 2.3 do termo de referência. -  pelo

critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa LAYOUT

MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA. - EPP com o valor R$ 312.322,50.

 

    No dia 04/01/2021, às 15:19:14 horas, no lote (6) - Mesa de escritório retangular pequena

com 02 gavetas com chave. Conforme descritivo do item 2.3 do termo de referência. -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-06. No dia 04/01/2021, às

18:52:52 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 04/01/2021, às 18:52:52 horas, no lote (6) - Mesa de escritório retangular pequena

com 02 gavetas com chave. Conforme descritivo do item 2.3 do termo de referência. -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O

coordenador - TIAGO HERNANDES TONIN - desclassificou o fornecedor: BELNIAKI &

BELNIAKI LTDA ME. No dia 04/01/2021, às 18:53:28 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 04/01/2021, às 18:53:28 horas, no lote (6) - Mesa de escritório retangular pequena

com 02 gavetas com chave. Conforme descritivo do item 2.3 do termo de referência. -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O
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coordenador - TIAGO HERNANDES TONIN - desclassificou o fornecedor: ANDRESSA

PANINI ALBISSU. No dia 18/01/2021, às 14:55:21 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/01/2021, às 14:55:21 horas, no lote (6) - Mesa de escritório retangular pequena

com 02 gavetas com chave. Conforme descritivo do item 2.3 do termo de referência. -  a

situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

A empresa cumpriu as condições do edital. No dia 21/01/2021, às 18:20:06 horas, a situação

do lote foi finalizada. 

 

    No dia 21/01/2021, às 18:20:06 horas, no lote (6) - Mesa de escritório retangular pequena

com 02 gavetas com chave. Conforme descritivo do item 2.3 do termo de referência. -  a

situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A

licitante cumpriu as condições do edital e não houve manifestação da intenção de recorrer

por parte dos licitantes.

 

    No dia 21/01/2021, às 18:20:06 horas, no lote (6) - Mesa de escritório retangular pequena

com 02 gavetas com chave. Conforme descritivo do item 2.3 do termo de referência. -  pelo

critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa BOND

MOVEIS - EIRELI com o valor R$ 121.625,00.

 

    No dia 04/01/2021, às 14:19:48 horas, o Pregoeiro da licitação - TIAGO HERNANDES

TONIN - desclassificou a proposta do fornecedor - CORESUL MOVEIS E EQUIPAMENTOS

PARA ESCRITORIO LTDA, no lote (1) - Cadeira ergonômica giratória de espaldar alto, com

braços reguláveis e apoio lombar. Conforme descritivo do item 2.1 do termo de referência. O

motivo da desclassificação foi: Descumprimento do item 8.1, "b", do edital (não indicou

marca/modelo do produto).

 

    No dia 04/01/2021, às 14:21:02 horas, o Pregoeiro da licitação - TIAGO HERNANDES

TONIN - desclassificou a proposta do fornecedor - CORESUL MOVEIS E EQUIPAMENTOS

PARA ESCRITORIO LTDA, no lote (2) - Cadeira ergonômica giratória de espaldar alto, com

braços reguláveis e apoio lombar. Conforme descritivo do item 2.1 do termo de referência. O

motivo da desclassificação foi: Descumprimento do item 8.1, "b", do edital (não indicou

marca/modelo do produto).

 

    No dia 04/01/2021, às 14:22:36 horas, o Pregoeiro da licitação - TIAGO HERNANDES

TONIN - desclassificou a proposta do fornecedor - FARIAS E FARIAS COMERCIO DE

MOVEIS LTDA EPP, no lote (3) - Mesa de escritório retangular média com 02 gavetas com

chave. Conforme descritivo do item 2.2 do termo de referência. O motivo da desclassificação

foi: Descumprimento do item 8.1, "b", do edital (não indicou marca/modelo do produto).
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    No dia 04/01/2021, às 14:25:05 horas, o Pregoeiro da licitação - TIAGO HERNANDES

TONIN - desclassificou a proposta do fornecedor - TECNOFLEX - INDUSTRIA E

COMERCIO DO MOBILIARIO LTD, no lote (3) - Mesa de escritório retangular média com 02

gavetas com chave. Conforme descritivo do item 2.2 do termo de referência. O motivo da

desclassificação foi: Descumprimento do item 8.1, "b", do edital (não indicou marca/modelo

do produto).

 

    No dia 04/01/2021, às 14:25:33 horas, o Pregoeiro da licitação - TIAGO HERNANDES

TONIN - desclassificou a proposta do fornecedor - CORESUL MOVEIS E EQUIPAMENTOS

PARA ESCRITORIO LTDA, no lote (3) - Mesa de escritório retangular média com 02

gavetas com chave. Conforme descritivo do item 2.2 do termo de referência. O motivo da

desclassificação foi: Descumprimento do item 8.1, "b", do edital (não indicou marca/modelo

do produto).

 

    No dia 04/01/2021, às 14:26:26 horas, o Pregoeiro da licitação - TIAGO HERNANDES

TONIN - desclassificou a proposta do fornecedor - FARIAS E FARIAS COMERCIO DE

MOVEIS LTDA EPP, no lote (4) - Mesa de escritório retangular média com 02 gavetas com

chave. Conforme descritivo do item 2.2 do termo de referência. O motivo da desclassificação

foi: Descumprimento do item 8.1, "b", do edital (não indicou marca/modelo do produto).

 

    No dia 04/01/2021, às 14:26:42 horas, o Pregoeiro da licitação - TIAGO HERNANDES

TONIN - desclassificou a proposta do fornecedor - CORESUL MOVEIS E EQUIPAMENTOS

PARA ESCRITORIO LTDA, no lote (4) - Mesa de escritório retangular média com 02

gavetas com chave. Conforme descritivo do item 2.2 do termo de referência. O motivo da

desclassificação foi: Descumprimento do item 8.1, "b", do edital (não indicou marca/modelo

do produto).

 

    No dia 04/01/2021, às 14:27:38 horas, o Pregoeiro da licitação - TIAGO HERNANDES

TONIN - desclassificou a proposta do fornecedor - FARIAS E FARIAS COMERCIO DE

MOVEIS LTDA EPP, no lote (5) - Mesa de escritório retangular pequena com 02 gavetas

com chave. Conforme descritivo do item 2.3 do termo de referência. O motivo da

desclassificação foi: Descumprimento do item 8.1, "b", do edital (não indicou marca/modelo

do produto).

 

    No dia 04/01/2021, às 14:28:38 horas, o Pregoeiro da licitação - TIAGO HERNANDES

TONIN - desclassificou a proposta do fornecedor - TECNOFLEX - INDUSTRIA E

COMERCIO DO MOBILIARIO LTD, no lote (5) - Mesa de escritório retangular pequena com

02 gavetas com chave. Conforme descritivo do item 2.3 do termo de referência. O motivo da

desclassificação foi: Descumprimento do item 8.1, "b", do edital (não indicou marca/modelo

do produto).
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    No dia 04/01/2021, às 14:28:48 horas, o Pregoeiro da licitação - TIAGO HERNANDES

TONIN - desclassificou a proposta do fornecedor - CORESUL MOVEIS E EQUIPAMENTOS

PARA ESCRITORIO LTDA, no lote (5) - Mesa de escritório retangular pequena com 02

gavetas com chave. Conforme descritivo do item 2.3 do termo de referência. O motivo da

desclassificação foi: Descumprimento do item 8.1, "b", do edital (não indicou marca/modelo

do produto).

 

    No dia 04/01/2021, às 14:29:45 horas, o Pregoeiro da licitação - TIAGO HERNANDES

TONIN - desclassificou a proposta do fornecedor - FARIAS E FARIAS COMERCIO DE

MOVEIS LTDA EPP, no lote (6) - Mesa de escritório retangular pequena com 02 gavetas

com chave. Conforme descritivo do item 2.3 do termo de referência. O motivo da

desclassificação foi: Descumprimento do item 8.1, "b", do edital (não indicou marca/modelo

do produto).

 

    No dia 04/01/2021, às 14:30:08 horas, o Pregoeiro da licitação - TIAGO HERNANDES

TONIN - desclassificou a proposta do fornecedor - CORESUL MOVEIS E EQUIPAMENTOS

PARA ESCRITORIO LTDA, no lote (6) - Mesa de escritório retangular pequena com 02

gavetas com chave. Conforme descritivo do item 2.3 do termo de referência. O motivo da

desclassificação foi: Descumprimento do item 8.1, "b", do edital (não indicou marca/modelo

do produto).

 

    No dia 04/01/2021, às 18:52:52 horas, o Pregoeiro da licitação - TIAGO HERNANDES

TONIN - desclassificou o fornecedor - BELNIAKI & BELNIAKI LTDA ME, no lote (6) - Mesa

de escritório retangular pequena com 02 gavetas com chave. Conforme descritivo do item

2.3 do termo de referência. O motivo da desclassificação foi: Cancelo o último lance da

empresa, como solicitado. Assim, seu último lance válido fica sendo o de R$ 160.780,00.

 

    No dia 04/01/2021, às 18:53:28 horas, o Pregoeiro da licitação - TIAGO HERNANDES

TONIN - desclassificou o fornecedor - ANDRESSA PANINI ALBISSU, no lote (6) - Mesa de

escritório retangular pequena com 02 gavetas com chave. Conforme descritivo do item 2.3

do termo de referência. O motivo da desclassificação foi: Cancelo o último lance da

empresa, como solicitado. Assim, seu último lance válido fica sendo o de  R$ 160.790,00.

 

    No dia 08/01/2021, às 16:35:32 horas, o Pregoeiro da licitação - TIAGO HERNANDES

TONIN - desclassificou o fornecedor - MOBIEQ MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS LTDA

ME, no lote (1) - Cadeira ergonômica giratória de espaldar alto, com braços reguláveis e

apoio lombar. Conforme descritivo do item 2.1 do termo de referência. O motivo da

desclassificação foi: A empresa não encaminhou a Demonstração do Resultado do Exercício

(conforme item 12.1, "j") e comprovação da boa situação financeira da empresa (conforme
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item 12.1, "k"). Também é possível concluir pelo balanço patrimonial apresentado que o

índice de solvência geral da empresa não atingiria o mínimo exigido pelo edital.

 

    No dia 08/01/2021, às 16:41:25 horas, o Pregoeiro da licitação - TIAGO HERNANDES

TONIN - desclassificou o fornecedor - BELNIAKI & BELNIAKI LTDA ME, no lote (4) - Mesa

de escritório retangular média com 02 gavetas com chave. Conforme descritivo do item 2.2

do termo de referência. O motivo da desclassificação foi: A empresa não cumpriu o item 6.2,

"d", do edital, conforme pesquisa no site do GMS-PR.

 

    Diante do registro de intenção  do representante ALUISIO SANTOS CAVALHEIRO da

empresa ITAVOL COMERCIAL EIRELI no lote (1) - Cadeira ergonômica giratória de

espaldar alto, com braços reguláveis e apoio lombar. Conforme descritivo do item 2.1 do

termo de referência.,  em interpor recurso o Pregoeiro da disputa abriu prazo legal para

apresentação  formal das razões e contra razões do recurso.

 

    Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa

declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações

detalhadas sobre o andamento do processo.

 

TIAGO HERNANDES TONIN

Pregoeiro da disputa

 

EDUARDO PIAO ORTIZ ABRAAO

Autoridade Competente

 

NELSON CAVALARO JUNIOR

Membro Equipe Apoio

 

Proponentes:
10.794.168/0001-70 ANDRESSA PANINI ALBISSU

29.209.847/0001-62 BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

03.149.113/0001-41 BELNIAKI & BELNIAKI LTDA ME

24.868.089/0001-70 BOND MOVEIS - EIRELI

94.521.341/0001-56 CAPELLI & CAPELLI LTDA EPP

77.781.417/0001-63 CORESUL MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA

11.943.540/0001-25 FARIAS E FARIAS COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP

55.088.157/0001-02 FK GRUPO S/A

65.725.129/0001-02 GRIF APLICACAO E DECORACAO LTDA

10.976.220/0001-09 ITAVOL COMERCIAL EIRELI

02.604.236/0001-62 LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA. - EPP

86.729.324/0002-61 MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAM

68.672.450/0001-64 MOBIEQ MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS LTDA ME
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09.258.263/0001-70 OFFICE MAX COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP.

31.075.213/0001-06 RIO FLEX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO

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

21.306.287/0001-52 TECNO2000 INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA

80.170.897/0001-30 TECNOFLEX - INDUSTRIA E COMERCIO DO MOBILIARIO LTD

33.629.425/0001-13 UP MOBILIARIO CORPORATIVO EIRELI
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25/01/2021 www.licitacoes-e.com.br

https://www.licitacoes-e.com.br/aop/consultar-detalhes-licitacao.aop 1/2

Mostrando de 1 até 8 de 8 registros

Licitação [nº 845990] e Lote [nº 2]

Lista de fornecedores   

 Participante Segmento Situação Lance Data/Hora lance

1 ITAVOL COMERCIAL EIRELI EPP* Arrematante R$ 220.000,00 04/01/2021 15:02:35:999

2 MOBIEQ MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS LTDA ME ME* Classificado R$ 220.627,00 04/01/2021 11:09:04:756

3 UP MOBILIARIO CORPORATIVO EIRELI ME* Classificado R$ 244.180,00 17/12/2020 14:04:04:251

4 BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS EIRELI ME* Classificado R$ 244.180,00 29/12/2020 13:47:31:921

5 ANDRESSA PANINI ALBISSU EPP* Classificado R$ 244.180,00 04/01/2021 09:22:12:647

6 RIO FLEX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO EPP* Classificado R$ 244.180,00 04/01/2021 11:35:43:002

7 CORESUL MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA EPP* Desclassificado R$ 246.500,00 28/12/2020 12:42:50:334

8 CAPELLI & CAPELLI LTDA EPP EPP* Classificado R$ 500.000,00 29/12/2020 15:01:56:639

Lista de mensagens   

Data e hora do registro Participante Mensagem

04/01/2021 15:00:19:468 SISTEMA Começou a disputa do lote.

04/01/2021 15:00:19:468 SISTEMA A melhor proposta foi de R$220.627,00, que é o menor valor ofertado para este lote.

04/01/2021 15:00:19:468 SISTEMA Existem entendimentos do Tribunal de Contas da União (TCU) de que intervalos de tempo entre lances
representam mais uma solução na busca de isonomia entre licitantes.

04/01/2021 15:00:19:468 SISTEMA Em atendimento do Acórdão do TCU nº 1216/2014 - Plenário, poderá ser demandado o preenchimento de
CAPTCHA entre os lances de um mesmo fornecedor.

04/01/2021 15:00:19:468 SISTEMA O tempo mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de 5
segundo(s), - quando este não for o melhor da sala.

04/01/2021 15:00:19:468 SISTEMA O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 5 segundo(s).

04/01/2021 15:00:19:468 SISTEMA O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R$5,00 -
quando este não for o melhor da sala.

04/01/2021 15:00:19:468 SISTEMA O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R$5,00 -
quando este não for o melhor da sala.

04/01/2021 15:00:19:468 SISTEMA No modo de disputa aberto, a etapa de envio de lances na sessão pública durará 10 minutos e, após isso,
será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 2 minutos do
período de duração da sessão pública.

04/01/2021 15:01:41:569 PREGOEIRO Boa tarde a todos. Já é possível dar lances. Os lotes estão sendo disputados simultaneamente.

04/01/2021 15:08:19:468 SISTEMA Prezados, estamos próximo ao encerramento do tempo de 10 minutos para a fase de envio de lances.

04/01/2021 15:08:19:468 SISTEMA A disputa será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 2
minutos da sessão pública.

04/01/2021 15:08:19:468 SISTEMA Na hipótese de não haver novos lances, a sessão pública será encerrada automaticamente.

04/01/2021 15:10:19:468 SISTEMA Prezados, a sessão pública de envio de lances esta encerrada.

04/01/2021 15:10:19:468 SISTEMA Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.488/07
(Lei das Cooperativas).

04/01/2021 15:10:19:468 SISTEMA A menor proposta foi dada por ITAVOL COMERCIAL EIRELI no valor de R$220.000,00.

04/01/2021 15:10:19:468 SISTEMA A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro.

04/01/2021 15:13:03:490 PREGOEIRO Lembro que o arrematante deverá encaminhar sua documentação por email em 24 horas (caso não tenha
anexado no site), conforme item 11.1 do edital.

04/01/2021 15:13:30:338 PREGOEIRO Obrigado a todos pela participação.

04/01/2021 15:13:58:500 SISTEMA A disputa do lote foi definitivamente encerrada.

04/01/2021 19:06:07:499 PREGOEIRO É possível abaixar o valor da proposta?

06/01/2021 20:11:32:383 PREGOEIRO Segue link para a conferência dos documentos enviados pelas arrematantes dos 6 lotes (ficará disponível
até a finalização da licitação):
https://drive.google.com/drive/folders/1X4zFJFVXFfnJ31lRERmdUHz_gwQAj2hb?usp=sharing

Responsável

EDUARDO PIAO ORTIZ ABRAAO

Pregoeiro

TIAGO HERNANDES TONIN

Apoio

TIAGO HERNANDES TONIN

* Tipo de segmento declarado no ato de entrega da proposta. Não necessariamente reflete o tipo de segmento atualmente declarado.

Legenda dos tipos de segmentos: OE-Outras Empresas | ME-Micro Empresa | COOP-Cooperativa | ND-Não definido
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Mostrando de 1 até 23 de 23 registros

Mostrando de 1 até 8 de 8 registros

Data e hora do registro Participante Mensagem

18/01/2021 14:57:09:418 PREGOEIRO Considerando a declaração de vencedor, inicia-se o prazo de 24 horas para a manifestação justificada da
intenção de recorrer.

Lista de lances   

Data/Hora lance ! Lance Nome do fornecedor

1 17/12/2020 14:04:04:251 --- R$ 244.180,00 UP MOBILIARIO CORPORATIVO EIRELI

2 22/12/2020 11:20:46:930 --- R$ 244.180,00 ITAVOL COMERCIAL EIRELI

3 29/12/2020 13:47:31:921 --- R$ 244.180,00 BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

4 29/12/2020 15:01:56:639 --- R$ 500.000,00 CAPELLI & CAPELLI LTDA EPP

5 04/01/2021 09:22:12:647 --- R$ 244.180,00 ANDRESSA PANINI ALBISSU

6 04/01/2021 11:09:04:756 --- R$ 220.627,00 MOBIEQ MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS LTDA ME

7 04/01/2021 11:35:43:002 --- R$ 244.180,00 RIO FLEX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO

8 04/01/2021 15:02:35:999 --- R$ 220.000,00 ITAVOL COMERCIAL EIRELI

Histórico da análise das propostas e lances   

Fornecedor desclassificado   

Legenda das cores do tipos de mensagens: recurso | chat | outras

Importante: a coluna "!" exibe as não conformidades detectadas em relação aos "lances registrados irregularmente" que não atenderam as regras de negócios estabelecidas para
a participação da fase de disputa do lote da licitação. Quando a informação exibida for "---" o registro do lance está em conformidade.

Data/Hora 04/01/2021 15:13:58:500  -  Arrematado

Data/Hora 18/01/2021 14:53:02:784  -  Declarado vencedor

Data/Hora 21/01/2021 18:18:42:734  -  Adjudicado

Fornecedor ITAVOL COMERCIAL EIRELI

Contratado R$   220.000,00

Data/Hora 04/01/2021-14:21:02

Fornecedor CORESUL MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA

Observação Descumprimento do item 8.1, "b", do edital (não indicou marca/modelo do produto).
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Licitação [nº 845990] e Lote [nº 2]

MOBIEQ MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS LTDA ME

UP MOBILIARIO CORPORATIVO EIRELI

ITAVOL COMERCIAL EIRELI

Valor R$ 220.627,00

Segmento Microempresa

Data e hora do registro 04/01/2021 11:09:04:756

Situação da proposta Classificada

Nome do contato GENESSY MARTINS SANTANA MARINS

Telefone +55 (21)996191102

Descrição/Observações
(conforme instrumento
convocatório)

Cadeira ergonômica giratória de espaldar alto, com braços reguláveis e apoio lombar. Medidas: Assento: Largura 505
(quinhentos e cinco) mm e profundidade 450 (quatrocentos e cinquenta) mm, Encosto: Largura 460 (quatrocentos e
sessenta) mm e altura 560 (quinhentos e sessenta) mm. Estrutura do assento em madeira laminada de 10 (dez) mm de
espessura, com espuma injetada anatomicamente com 50 (cinquenta) mm de espessura; Regulagem de altura da cadeira
por pistão a gás; regulagem de altura do encosto; regulagem de altura e ajuste do apoio lombar, que acomoda
confortavelmente as costas, em concordância com as curvas ergonômicas; encosto com regulagem de inclinação
sincronizada, com travamento em 3 posições; braço com sistema de regulagem de altura feita por botão; base giratória de
aço, constituída por 5 pás de apoio, estampada e cromada, fabricada com sistema de solda MIG, com movimentos
silenciosos sobre rolamentos com esferas que permitam o movimento de 360°; rodízios em PU com 50 (cinquenta) mm de
diâmetro, para piso frio; capacidade de carga mínima de 110 KG. Acabamento: encosto em tela de alta resistência 100%
poliéster; revestimento do assento em tecido 100% poliéster; observações gerais: material construtivo que não é
confeccionado utilizando-se produtos reciclados, e nem apresenta rebarbas, e tem a cor e textura uniforme. MARCA
PLAXMETAL MODELO BRIZZA TELA REF. 37811

Valor R$ 244.180,00

Segmento Microempresa

Data e hora do registro 17/12/2020 14:04:04:251

Situação da proposta Classificada

Nome do contato BERNARDINA MARIA MEYER

Telefone +55 (48)32421144

Descrição/Observações
(conforme instrumento
convocatório)

"Cadeira ergonômica giratória de espaldar alto, com braços reguláveis e apoio lombar: Medidas:Assento: Largura 500
(quinhentos) mm e profundidade 450 (quatrocentos e cinquenta) mm, podendo variar em 5% (cinco por cento) para mais ou
para menos; Encosto: Largura 470 (quatrocentos e setenta) mm e altura 560 (quinhentos e sessenta) mm, podendo variar
em 5% (cinco por cento) para mais ou para menos;Estrutura: Estrutura do assento em madeira laminada com no mínimo 10
(dez) mm de espessura, com espuma injetada anatomicamente com no mínimo 50 (cinquenta) mm de espessura;
Regulagem de altura da cadeira por pistão a gás; Regulagem de altura do encosto; Opcionalmente, regulagem de altura e
ajuste do apoio lombar, que acomode confortavelmente as costas, em concordância com as curvas ergonômicas; Encosto
com regulagem de inclinação sincronizada, com travamento em no mínimo 3 posições; Braço com sistema de regulagem de
altura feita por botão; Base giratória de aço, constituída por 5 pás de apoio, estampada e cromada, fabricada com sistema de
solda MIG, com movimentos silenciosos sobre rolamentos com esferas que permitam o movimento de 360°; Rodízios em PU
com 50 (cinquenta) mm de diâmetro, para piso frio; Capacidade de carga mínima de 110 KG. Acabamento: Encosto em tela
de alta resistência 100% poliéster; Revestimento do assento em tecido 100% poliéster; Observações Gerais: Qualquer
material construtivo não poderá ser confeccionado utilizando-se produtos reciclados, e nem apresentar rebarbas, e deverão
ter a cor e textura uniforme. " VALIDADE DA PROPOSTA: 60 dias - conforme Edital. PRAZO DE ENTREGA: 30 dias -
conforme o Edital GARANTIA: conforme edital MARCA/MODELO: PLAXMETAL/BRIZZA. LOCAL DE ENTREGA: Conforme
especificado no Edital. Declaramos que atendemos todas as condições e especificações do edital.

Valor R$ 244.180,00

Segmento Empresa de Pequeno Porte

Data e hora do registro 22/12/2020 11:20:46:930

Situação da proposta Classificada

Nome do contato ALUISIO SANTOS CAVALHEIRO

Telefone +826 (41)30145442
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BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

ANDRESSA PANINI ALBISSU

RIO FLEX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO

Descrição/Observações
(conforme instrumento
convocatório)

Cadeira ergonômica giratória de espaldar alto, com braços reguláveis e apoio lombar. Conforme descritivo do i tem 2.1.
Marca: Plaxmetal - Modelo: Brizza.

Valor R$ 244.180,00

Segmento Microempresa

Data e hora do registro 29/12/2020 13:47:31:921

Situação da proposta Classificada

Nome do contato GILBERTO PERINI

Telefone +55 (54)30667772

Descrição/Observações
(conforme instrumento
convocatório)

Cadeira ergonômica giratória de espaldar alto, com braços reguláveis e apoio lombar: Medidas: Assento: Largura 490
(quinhentos) mm e profundidade 460 (quatrocentos e cinquenta) mm; Encosto: Largura 470 (quatrocentos e setenta) mm e
altura 580 (quinhentos e sessenta) mm; Estrutura: Estrutura do assento em madeira laminada com 12mm de espessura, com
espuma injetada anatomicamente com 50 (cinquenta) mm de espessura; Regulagem de altura da cadeira por pistão a gás;
Regulagem de altura do encosto; Regulagem de altura e ajuste do apoio lombar, que acomode confortavelmente as costas,
em concordância com as curvas ergonômicas; Encosto com regulagem de inclinação sincronizada, com travamento em no
mínimo 3 posições; Braço com sistema de regulagem de altura feita por botão; Base giratória de aço, constituída por 5 pás
de apoio, estampada e cromada, fabricada com sistema de solda MIG, com movimentos silenciosos sobre rolamentos com
esferas que permitam o movimento de 360°; Rodízios em PU com 50 (cinquenta) mm de diâmetro, para piso frio;
Capacidade de carga mínima de 110 KG. Acabamento: Encosto em tela de alta resistência 100% poliéster; Revestimento do
assento em tecido 100% poliéster; VALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS - MARCA TOK - FABRICANTE TOK PLAST METAL
- PRODUTO DE PROCEDENCIA NACIONAL - DE ACORDO COM EDITAL E ANEXOS. AS INFORMAÇÕES INSERIDAS
NESTA PROPOSTA NÃO IDENTIFICAM A LICITANTE E SIM A FABRICANTE

Valor R$ 244.180,00

Segmento Empresa de Pequeno Porte

Data e hora do registro 04/01/2021 09:22:12:647

Situação da proposta Classificada

Nome do contato ALEX SOUZA VALIM

Telefone +0 (11)23592204

Descrição/Observações
(conforme instrumento
convocatório)

Marca: LBS DO BRASIL Modelo: Linha Office Cadeira ergonômica giratória de espaldar alto, com braços reguláveis e apoio
lombar. Conforme descritivo do i tem 2.1 conforme edital.

Valor R$ 244.180,00

Segmento Empresa de Pequeno Porte

Data e hora do registro 04/01/2021 11:35:43:002

Situação da proposta Classificada

Nome do contato JAMES EVERTON FRANKE

Telefone +51 (47)36451791

Descrição/Observações
(conforme instrumento
convocatório)

Cadeira ergonômica giratória de espaldar alto, com braços reguláveis e apoio lombar: 2.1.1. Medidas: 2.1.1.1. Assento:
Largura 500 (quinhentos) mm e profundidade 450 (quatrocentos e cinquenta) mm, podendo variar em 5% (cinco por cento)
para mais ou para menos; 2.1.1.2. Encosto: Largura 470 (quatrocentos e setenta) mm e altura 560 (quinhentos e sessenta)
mm, podendo variar em 5% (cinco por cento) para mais ou para menos; 2.1.2. Estrutura: 2.1.2.1. Estrutura do assento em
madeira laminada com no mínimo 10 (dez) mm de espessura, com espuma injetada anatomicamente com no mínimo 50
(cinquenta) mm de espessura; 2.1.2.2. Regulagem de altura da cadeira por pistão a gás; 2.1.2.3. Regulagem de altura do
encosto; 2.1.2.4. Opcionalmente, regulagem de altura e ajuste do apoio lombar, que acomode confortavelmente as costas,
em concordância com as curvas ergonômicas; 2.1.2.5. Encosto com regulagem de inclinação sincronizada, com travamento
em no mínimo 3 posições; 2.1.2.6. Braço com sistema de regulagem de altura feita por botão; 2.1.2.7. Base giratória de aço,
constituída por 5 pás de apoio, estampada e cromada, fabricada com sistema de solda MIG, com movimentos silenciosos
sobre rolamentos com esferas que permitam o movimento de 360°; 2.1.2.8. Rodízios em PU com 50 (cinquenta) mm de
diâmetro, para piso frio; 2.1.2.9. Capacidade de carga mínima de 110 KG. 2.1.3. Acabamento: 2.1.3.1. Encosto em tela de
alta resistência 100% poliéster; 2.1.3.2. Revestimento do assento em tecido 100% poliéster; 2.1.4. Observações Gerais:
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CORESUL MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA

CAPELLI & CAPELLI LTDA EPP

2.1.4.1. Qualquer material construtivo não poderá ser confeccionado utilizando-se produtos reciclados, e nem apresentar
rebarbas, e deverão ter a cor e textura uniforme.(MARCA RIO FLEX modelo pluss)

Valor R$ 246.500,00

Segmento Empresa de Pequeno Porte

Data e hora do registro 28/12/2020-12:42:50

Situação da proposta Desclassificada

Data e hora desclassificação 04/01/2021-14:21:02

Justificativa

Nome do contato JOSE DA ROCHA NOGUEIRA

Telefone +55 (41)32339444

Descrição/Observações
(conforme instrumento
convocatório)

Cadeira ergonômica giratória de espaldar alto, com braços reguláveis e apoio lombar. Conforme descritivo do item 2.1 do
termo de referência.

Valor R$ 500.000,00

Segmento Empresa de Pequeno Porte

Data e hora do registro 29/12/2020 15:01:56:639

Situação da proposta Classificada

Nome do contato CLAUDIO LUIZ DAMIANI CAPELLI

Telefone +55 (51)33280109

Descrição/Observações
(conforme instrumento
convocatório)

Cadeira ergonômica giratória de espaldar alto, com braços reguláveis e apoio lombar: Medidas: Assento: Largura 490
(quinhentos) mm e profundidade 460 (quatrocentos e cinquenta) mm; Encosto: Largura 470 (quatrocentos e setenta) mm e
altura 580 (quinhentos e sessenta) mm; Estrutura: Estrutura do assento em madeira laminada com 12mm de espessura, com
espuma injetada anatomicamente com 50 (cinquenta) mm de espessura; Regulagem de altura da cadeira por pistão a gás;
Regulagem de altura do encosto; Regulagem de altura e ajuste do apoio lombar, que acomode confortavelmente as costas,
em concordância com as curvas ergonômicas; Encosto com regulagem de inclinação sincronizada, com travamento em no
mínimo 3 posições; Braço com sistema de regulagem de altura feita por botão; Base giratória de aço, constituída por 5 pás
de apoio, estampada e cromada, fabricada com sistema de solda MIG, com movimentos silenciosos sobre rolamentos com
esferas que permitam o movimento de 360°; Rodízios em PU com 50 (cinquenta) mm de diâmetro, para piso frio;
Capacidade de carga mínima de 110 KG. Acabamento: Encosto em tela de alta resistência 100% poliéster; Revestimento do
assento em tecido 100% poliéster; Marca TOK PLASTMETAL, modelo 91F1 TL Não somos o fabricante do produto
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Mostrando de 1 até 13 de 13 registros

Licitação [nº 845990] e Lote [nº 3]

Lista de fornecedores   

 Participante Segmento Situação Lance Data/Hora lance

1 LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA. - EPP OE* Arrematante R$ 145.800,00 04/01/2021 15:15:06:487

2 TECNO2000 INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA OE* Classificado R$ 169.000,00 04/01/2021 15:14:27:421

3 BELNIAKI & BELNIAKI LTDA ME ME* Classificado R$ 186.950,00 04/01/2021 15:14:26:027

4 BOND MOVEIS - EIRELI ME* Classificado R$ 186.975,00 04/01/2021 15:14:05:612

5 GRIF APLICACAO E DECORACAO LTDA ME* Classificado R$ 205.543,80 04/01/2021 15:13:27:933

6 ANDRESSA PANINI ALBISSU EPP* Classificado R$ 247.990,00 04/01/2021 15:11:06:907

7 OFFICE MAX COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP. OE* Classificado R$ 265.000,00 04/01/2021 15:03:29:649

8 UP MOBILIARIO CORPORATIVO EIRELI ME* Classificado R$ 267.189,75 17/12/2020 14:04:04:251

9 RIO FLEX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO EPP* Classificado R$ 267.189,75 04/01/2021 11:35:43:002

10 FARIAS E FARIAS COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP ME* Desclassificado R$ 267.189,75 04/01/2021 09:55:52:990

11 TECNOFLEX - INDUSTRIA E COMERCIO DO MOBILIARIO LTD OE* Desclassificado R$ 267.189,75 04/01/2021 13:55:11:119

12 CORESUL MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA EPP* Desclassificado R$ 269.250,00 28/12/2020 12:42:50:334

13 MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAM OE* Classificado R$ 283.680,00 30/12/2020 16:26:05:661

Lista de mensagens   

Data e hora do registro Participante Mensagem

04/01/2021 15:00:29:194 SISTEMA Começou a disputa do lote.

04/01/2021 15:00:29:194 SISTEMA A melhor proposta foi de R$267.075,00, que é o menor valor ofertado para este lote.

04/01/2021 15:00:29:194 SISTEMA Existem entendimentos do Tribunal de Contas da União (TCU) de que intervalos de tempo entre lances
representam mais uma solução na busca de isonomia entre licitantes.

04/01/2021 15:00:29:194 SISTEMA Em atendimento do Acórdão do TCU nº 1216/2014 - Plenário, poderá ser demandado o preenchimento de
CAPTCHA entre os lances de um mesmo fornecedor.

04/01/2021 15:00:29:194 SISTEMA O tempo mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de 5
segundo(s), - quando este não for o melhor da sala.

04/01/2021 15:00:29:194 SISTEMA O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 5 segundo(s).

04/01/2021 15:00:29:194 SISTEMA O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R$5,00 -
quando este não for o melhor da sala.

04/01/2021 15:00:29:194 SISTEMA O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R$5,00 -
quando este não for o melhor da sala.

04/01/2021 15:00:29:194 SISTEMA No modo de disputa aberto, a etapa de envio de lances na sessão pública durará 10 minutos e, após isso,
será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 2 minutos do
período de duração da sessão pública.

04/01/2021 15:01:41:569 PREGOEIRO Boa tarde a todos. Já é possível dar lances. Os lotes estão sendo disputados simultaneamente.

04/01/2021 15:08:29:194 SISTEMA Prezados, estamos próximo ao encerramento do tempo de 10 minutos para a fase de envio de lances.

04/01/2021 15:08:29:194 SISTEMA A disputa será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 2
minutos da sessão pública.

04/01/2021 15:08:29:194 SISTEMA Na hipótese de não haver novos lances, a sessão pública será encerrada automaticamente.

04/01/2021 15:10:29:194 SISTEMA Haverá prorrogação automática da etapa de envio de lances em 2 minutos, e ocorrerá sucessivamente
sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances
intermediários.

04/01/2021 15:12:29:194 SISTEMA Haverá prorrogação automática da etapa de envio de lances em 2 minutos, e ocorrerá sucessivamente
sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances
intermediários.

04/01/2021 15:13:03:490 PREGOEIRO Lembro que o arrematante deverá encaminhar sua documentação por email em 24 horas (caso não tenha
anexado no site), conforme item 11.1 do edital.

Responsável

EDUARDO PIAO ORTIZ ABRAAO

Pregoeiro

TIAGO HERNANDES TONIN

Apoio

TIAGO HERNANDES TONIN

* Tipo de segmento declarado no ato de entrega da proposta. Não necessariamente reflete o tipo de segmento atualmente declarado.

Legenda dos tipos de segmentos: OE-Outras Empresas | ME-Micro Empresa | COOP-Cooperativa | ND-Não definido
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Mostrando de 1 até 30 de 30 registros

Data e hora do registro Participante Mensagem

04/01/2021 15:14:29:194 SISTEMA Haverá prorrogação automática da etapa de envio de lances em 2 minutos, e ocorrerá sucessivamente
sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances
intermediários.

04/01/2021 15:16:29:194 SISTEMA Haverá prorrogação automática da etapa de envio de lances em 2 minutos, e ocorrerá sucessivamente
sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances
intermediários.

04/01/2021 15:18:29:194 SISTEMA Prezados, a sessão pública de envio de lances esta encerrada.

04/01/2021 15:18:29:194 SISTEMA Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.488/07
(Lei das Cooperativas).

04/01/2021 15:18:29:194 SISTEMA A menor proposta foi dada por LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA. - EPP no valor de
R$145.800,00.

04/01/2021 15:18:29:194 SISTEMA A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro.

04/01/2021 15:19:04:860 PREGOEIRO Obrigado a todos pela participação.

04/01/2021 15:19:21:749 SISTEMA A disputa do lote foi definitivamente encerrada.

04/01/2021 16:50:10:144 LAYOUT MOVEIS PARA
ESCRITORIO LTDA. - EPP

Prezados boa tarde! favor acusar o recebimento da nossa documentação em 8 e-mails para o seguinte
endereço eletrônico: licitacoes@defensoria.pr.def.br

04/01/2021 19:06:16:204 PREGOEIRO É possível abaixar o valor da proposta?

04/01/2021 19:09:00:272 PREGOEIRO Confirmado o recebimento.

05/01/2021 11:15:35:210 LAYOUT MOVEIS PARA
ESCRITORIO LTDA. - EPP

Prezados bom dia! já ofertamos todos os descontos possíveis na etapa de lances, sem margem para mais
redução!

06/01/2021 20:11:38:025 PREGOEIRO Segue link para a conferência dos documentos enviados pelas arrematantes dos 6 lotes (ficará disponível
até a finalização da licitação):
https://drive.google.com/drive/folders/1X4zFJFVXFfnJ31lRERmdUHz_gwQAj2hb?usp=sharing

18/01/2021 14:57:15:654 PREGOEIRO Considerando a declaração de vencedor, inicia-se o prazo de 24 horas para a manifestação justificada da
intenção de recorrer.

Lista de lances   

Data/Hora lance ! Lance Nome do fornecedor

1 17/12/2020 14:04:04:251 --- R$ 267.189,75 UP MOBILIARIO CORPORATIVO EIRELI

2 21/12/2020 10:11:20:783 --- R$ 267.189,00 BELNIAKI & BELNIAKI LTDA ME

3 29/12/2020 09:40:14:983 --- R$ 267.075,00 LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA. - EPP

4 30/12/2020 14:25:08:005 --- R$ 267.189,75 TECNO2000 INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA

5 30/12/2020 16:16:15:339 --- R$ 267.189,00 OFFICE MAX COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP.

6 30/12/2020 16:26:05:661 --- R$ 283.680,00 MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAM

7 03/01/2021 21:04:32:907 --- R$ 267.189,75 BOND MOVEIS - EIRELI

8 04/01/2021 09:03:23:284 --- R$ 408.753,00 GRIF APLICACAO E DECORACAO LTDA

9 04/01/2021 09:22:12:647 --- R$ 267.189,75 ANDRESSA PANINI ALBISSU

10 04/01/2021 11:35:43:002 --- R$ 267.189,75 RIO FLEX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO

11 04/01/2021 15:03:29:649 --- R$ 265.000,00 OFFICE MAX COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP.

12 04/01/2021 15:03:44:108 --- R$ 267.070,00 BOND MOVEIS - EIRELI

13 04/01/2021 15:04:16:205 --- R$ 264.995,00 BELNIAKI & BELNIAKI LTDA ME

14 04/01/2021 15:06:00:588 --- R$ 264.800,00 BOND MOVEIS - EIRELI

15 04/01/2021 15:06:18:536 --- R$ 264.700,00 ANDRESSA PANINI ALBISSU

16 04/01/2021 15:06:54:849 --- R$ 264.695,00 BELNIAKI & BELNIAKI LTDA ME

17 04/01/2021 15:07:13:460 --- R$ 260.000,00 TECNO2000 INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA

18 04/01/2021 15:07:39:470 --- R$ 250.000,00 LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA. - EPP

19 04/01/2021 15:08:21:843 --- R$ 248.000,00 BOND MOVEIS - EIRELI

20 04/01/2021 15:09:19:519 --- R$ 247.995,00 BELNIAKI & BELNIAKI LTDA ME

21 04/01/2021 15:10:31:586 --- R$ 249.000,00 GRIF APLICACAO E DECORACAO LTDA

22 04/01/2021 15:11:00:109 --- R$ 220.000,00 LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA. - EPP

23 04/01/2021 15:11:06:907 --- R$ 247.990,00 ANDRESSA PANINI ALBISSU

24 04/01/2021 15:11:22:252 --- R$ 233.572,50 GRIF APLICACAO E DECORACAO LTDA

25 04/01/2021 15:11:38:723 --- R$ 218.990,00 BELNIAKI & BELNIAKI LTDA ME

26 04/01/2021 15:11:55:191 --- R$ 215.000,00 TECNO2000 INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA

27 04/01/2021 15:12:08:457 --- R$ 210.000,00 LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA. - EPP

28 04/01/2021 15:12:16:412 --- R$ 214.870,00 BELNIAKI & BELNIAKI LTDA ME

29 04/01/2021 15:12:26:543 --- R$ 200.000,00 LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA. - EPP

30 04/01/2021 15:12:57:783 --- R$ 198.580,00 BELNIAKI & BELNIAKI LTDA ME

31 04/01/2021 15:13:27:933 --- R$ 205.543,80 GRIF APLICACAO E DECORACAO LTDA

Legenda das cores do tipos de mensagens: recurso | chat | outras
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Mostrando de 1 até 40 de 40 registros

Data/Hora lance ! Lance Nome do fornecedor

32 04/01/2021 15:13:30:928 --- R$ 170.000,00 LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA. - EPP

33 04/01/2021 15:13:39:492 --- R$ 195.000,00 TECNO2000 INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA

34 04/01/2021 15:13:40:575 --- R$ 198.520,00 BELNIAKI & BELNIAKI LTDA ME

35 04/01/2021 15:13:48:878 --- R$ 190.000,00 BOND MOVEIS - EIRELI

36 04/01/2021 15:14:05:612 --- R$ 186.975,00 BOND MOVEIS - EIRELI

37 04/01/2021 15:14:07:665 --- R$ 189.780,00 BELNIAKI & BELNIAKI LTDA ME

38 04/01/2021 15:14:26:027 --- R$ 186.950,00 BELNIAKI & BELNIAKI LTDA ME

39 04/01/2021 15:14:27:421 --- R$ 169.000,00 TECNO2000 INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA

40 04/01/2021 15:15:06:487 --- R$ 145.800,00 LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA. - EPP

Histórico da análise das propostas e lances   

Fornecedor desclassificado   

Fornecedor desclassificado   

Fornecedor desclassificado   

Importante: a coluna "!" exibe as não conformidades detectadas em relação aos "lances registrados irregularmente" que não atenderam as regras de negócios estabelecidas para
a participação da fase de disputa do lote da licitação. Quando a informação exibida for "---" o registro do lance está em conformidade.

Data/Hora 04/01/2021 15:19:21:749  -  Arrematado

Data/Hora 18/01/2021 14:53:36:976  -  Declarado vencedor

Data/Hora 21/01/2021 18:19:03:992  -  Adjudicado

Fornecedor LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA. - EPP

Contratado R$   145.800,00

Data/Hora 04/01/2021-14:22:36

Fornecedor FARIAS E FARIAS COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP

Observação Descumprimento do item 8.1, "b", do edital (não indicou marca/modelo do produto).

Data/Hora 04/01/2021-14:25:05

Fornecedor TECNOFLEX - INDUSTRIA E COMERCIO DO MOBILIARIO LTD

Observação Descumprimento do item 8.1, "b", do edital (não indicou marca/modelo do produto).

Data/Hora 04/01/2021-14:25:33

Fornecedor CORESUL MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA

Observação Descumprimento do item 8.1, "b", do edital (não indicou marca/modelo do produto).
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Licitação [nº 845990] e Lote [nº 3]

LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA. - EPP

BELNIAKI & BELNIAKI LTDA ME

OFFICE MAX COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP.

UP MOBILIARIO CORPORATIVO EIRELI

Valor R$ 267.075,00

Segmento Outras Empresas

Data e hora do registro 29/12/2020 09:40:14:983

Situação da proposta Classificada

Nome do contato MARCOS RICARDO COSTI

Telefone +55 (54)32326808

Descrição/Observações
(conforme instrumento
convocatório)

MESA DE ESCRITÓRIO RETANGULAR MÉDIA COM 02 GAVETAS COM CHAVE. CONFORME DESCRITIVO DO ITEM 2.2
MARCA DO FABRICANTE/ MODELO DO FABRICANTE DESCTITIVO COMPLETO NA PROPOSTA EM ANEXO.

Valor R$ 267.189,00

Segmento Microempresa

Data e hora do registro 21/12/2020 10:11:20:783

Situação da proposta Classificada

Nome do contato PEDRO AMILTON BELNIAKI

Telefone +55 (41)36422247

Descrição/Observações
(conforme instrumento
convocatório)

Marca/Modelo/ Fabricante: Marca Própria - Fabricação Própria. Validade da proposta: 60 dias. A empresa declara ser
empresa de pequeno porte. A empresa declara cumprir e ter ciência das condições exigidas em edital e seus anexos.

Valor R$ 267.189,00

Segmento Outras Empresas

Data e hora do registro 30/12/2020 16:16:15:339

Situação da proposta Classificada

Nome do contato GUSTAVO LODUCCA

Telefone +0 (11)47393020

Descrição/Observações
(conforme instrumento
convocatório)

Mesa de escritório retangular média com 02 gavetas com chave. Conforme descritivo do item 2.2 - os produtos ofertados
atendem na integra o memorial descritivo do edital marca: italia modelo: tech

Valor R$ 267.189,75

Segmento Microempresa

Data e hora do registro 17/12/2020 14:04:04:251

Situação da proposta Classificada

Nome do contato BERNARDINA MARIA MEYER

Telefone +55 (48)32421144

Descrição/Observações
(conforme instrumento
convocatório)

"Mesa de escritório retangular média com 02 gavetas com chave: Medidas (admitindo-se variação de até 10%):
1600(L)x770(P)x740(A)mm. Estrutura: Estrutura da mesa formada por tampo confeccionado em MDF (Medium Density
Fiberboar) ou madeira prensada de MDF com ambas as faces em laminado melamínico texturizado de baixa pressão,
estruturas laterais e calha estrutural confeccionada em chapas dobradas e estampadas com tratamento antiferrugens e
pintura eletrostática epóxi. Tampo: Tampo retangular com espessura de aproximadamente 25mm. Acabamento das
extremidades reto, em fita de poliestireno 3mm de espessura, sendo a parte superior da fita arredondada com raio de 2,5
mm, na mesma cor do tampo. O tampo deverá conter em sua face inferior, porcas metálicas que receberão os parafusos
para fixação do mesmo à estrutura. Também deverá conter no mínimo 01 orifício passa fio, com acabamento em material
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TECNO2000 INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA

polimérico na cor do tampo, não sendo aceitos parafusos fixados diretamente na madeira. Estruturas Laterais:
Confeccionada em aço, composta por 2 colunas em chapa dobrada com 1,2mm de espessura em formato semielíptico,
verticais e paralelas, soldadas sob u chapa metálica dobrada, que faz a fixação no tampo, e sobre uma base horizontal em
chapa de aço de 2 mm de espessura. Tampa interna confeccionada em chapa de aço de 1,2 mm dobrada e com divisão
interna para passagem dos fios, fixada através de um sistema de encaixe no quadro da estrutura. Tampa externa
confeccionada em chapa de aç de 1,2mm dobrada, fixada também através de um sistema de encaixe no quadro da
estrutura. Pintado com tinta eletroestática epóxi na cor Cinza Matrix ou similar. Retaguarda (saia): em MDF (Medium Density
Fiberboard) ou madeira prensada de MDP, (espessura mínima 18mm) revestido em laminado melamínico BP nas duas
faces, no mesmo padrão da superfície de trabalho, com encabeçamento das bordas reto, em fita de material polimérico de
alto impacto (3mm de espessura) na cor do laminado. Tem função estrutural, sendo fixada nos pedestais, fazendo a união
desses elementos. Deve possuir uma altura mínima de 370mm, com furos passantes, para fixação do painel de resguardo.
Sapatas: com sapatas niveladoras com base em nylon injetado na cor preta e barra roscadas de no mínimo 5/16? x 25mm
para fixação nas quatro extremidades. Calha estrutural: Confeccionada em chapa de aço de aproximadamente 1,2mm de
espessura, fixada através de parafusos sob tampo e na face interna da estrutura. Pintado com tinta eletrostática epóxi.
Tampa da calha do tampo: tampa com sistema basculante, confeccionado em perfil de alumínio extrudada. Caixa de tomada
confeccionada em chapa de aço de 1,2mm de espessura composta por 4 furos quadrados para espera de tomada elétrica e
3 para telefone e dados. Todos os componentes metálicos devem ser submetidos a um tratamento antiferrugens, com
desengraxante, desencapante e fosfatizante com utilização de fosfato orgânico que não geram efluentes, garantindo desta
forma, um produto com ausência de agentes corrosivos sobre a superfície da peça, evitando assim pontos de oxidação.
Pintado com tinta eletrostática epóxi na cor cinza ou similar. Padrão melamínico: amadeirado Carvalho Prata ou similar,
conforme conveniência administrativa da contratante. Os materiais a serem adquiridos devem obedecer a toda Legislação do
Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia ? INMETRO vigente para o segmento. Conforme descritivo do item
2.2 do termo de referência. VALIDADE DA PROPOSTA: 60 dias - conforme Edital. PRAZO DE ENTREGA: 30 dias -
conforme o Edital GARANTIA: conforme edital MARCA/MODELO: GM/SUPREME. LOCAL DE ENTREGA: Conforme
especificado no Edital. Declaramos que atendemos todas as condições e especificações do edital.

Valor R$ 267.189,75

Segmento Outras Empresas

Data e hora do registro 30/12/2020 14:25:08:005

Situação da proposta Classificada

Nome do contato ANDRE PIRES NASCIMENTO

Telefone +21 (61)984700007

Descrição/Observações
(conforme instrumento
convocatório)

De acordo com edital e anexos. Termos de habilitação cumpridos. Marca/ modelo: TECNO2000/ BREMEN. 2.2. Mesa de
escritório retangular média com 02 gavetas com chave: 2.2.1. Medidas (admitindo-se variação de até 10%):
1600(L)x770(P)x740(A)mm. 2.2.2. Estrutura: Estrutura da mesa formada por tampo confeccionado em MDF (Medium Density
Fiberboar) ou madeira prensada de MDF com ambas as faces em laminado melamínico texturizado de baixa pressão,
estruturas l aterais e calhaestrutural confeccionada em chapas dobradas e estampadas com tratamento antiferrugens e
pintura eletrostática epóxi. 2.2.3. Tampo: Tampo retangular com espessura de aproximadamente 25mm. Acabamento das
extremidades reto, em fita de poliestireno 3mm de espessura, sendo a parte superior da fita arredondada com raio de 2,5
mm, na mesma cor do tampo. O tampo deverá conter em sua face i nferior, porcas metálicas que receberão os parafusos
para fixação do mesmo à estrutura. Também deverá conter no mínimo 01 orifício passa fio, com acabamento em material
polimérico na cor do tampo, não sendo aceitos parafusos fixados diretamente na madeira. 2.2.4. Estruturas Laterais:
Confeccionada em aço, composta por 2 colunas em chapa dobrada com 1,2mm de espessura em formato semielíptico,
verticais e paralelas, soldadas sob um chapa metálica dobrada, que faz a fixação no tampo, e sobre uma base horizontal em
chapa de aço de 2 mm de espessura. Tampa i nterna confeccionada em chapa de aço de 1,2 mm dobrada e com divisão i
nterna para passagem dos fios, fixada através de um sistema de encaixe no quadro da estrutura. Tampa externa
confeccionada em chapa de aço de 1,2mm dobrada, fixada também através de um sistema de encaixe no quadro da
estrutura. Pintado com tinta eletroestática epóxi na cor Cinza Matrix ou similar. 2.2.5. Retaguarda (saia): em MDF (Medium
Density Fiberboard) ou madeira prensada de MDP, (espessura mínima 18mm) revestido em l aminado melamínico BP nas
duas faces, no mesmo padrão da superfície de trabalho, com encabeçamento das bordas reto, em fita de material polimérico
de alto i mpacto (3mm de espessura) na cor do l aminado. Tem função estrutural, sendo fixada nos pedestais, fazendo a
união desses elementos. Deve possuir uma altura mínima de 370mm, com furos passantes, para fixação do painel de
resguardo. 2.2.6. Sapatas: com sapatas niveladoras com base em nylon i njetado na cor preta e barra roscadas de no
mínimo 5/16  x 25mm para fixação nas quatro extremidades. 2.2.7. Calha estrutural: Confeccionada em chapa de aço de
aproximadamente 1,2mm de espessura, fixada através de parafusos sob tampo e na face i nterna da estrutura. Pintado com
tinta eletrostática epóxi. 2.2.8. Tampa da calha do tampo: tampa com sistema basculante, confeccionado em perfil de
alumínio extrudada. Caixa de tomada confeccionada em chapa de aço de 1,2mm de espessura composta por 4 furos
quadrados para espera de tomada elétrica e 3 para telefone e dados. Todos os componentes metálicos devem ser
submetidos a um tratamento antiferrugens, com desengraxante, desencapante e fosfatizante com utilização de fosfato
orgânico que não geram efluentes, garantindo desta forma, um produto com ausência de agentes corrosivos sobre a
superfície da peça, evitando assim pontos de oxidação. Pintado com tinta eletrostática epóxi na cor cinza ou similar. 2.2.9.
Padrão melamínico: amadeirado Carvalho Prata ou similar, conforme conveniência administrativa da contratante. 2.2.10. Os
materiais a serem adquiridos devem obedecer a toda Legislação do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia

 INMETRO vigente para o segmento. VALOR TOTAL: 267.189,75
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BOND MOVEIS - EIRELI

ANDRESSA PANINI ALBISSU

FARIAS E FARIAS COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP

RIO FLEX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO

Valor R$ 267.189,75

Segmento Microempresa

Data e hora do registro 03/01/2021 21:04:32:907

Situação da proposta Classificada

Nome do contato Cristhiana Salvaro

Telefone +55 (41)996389646

Descrição/Observações
(conforme instrumento
convocatório)

Mesa de escritório retangular média com 02 gavetas com chave. Conforme descritivo do item 2.2. Marca: Sudati.

Valor R$ 267.189,75

Segmento Empresa de Pequeno Porte

Data e hora do registro 04/01/2021 09:22:12:647

Situação da proposta Classificada

Nome do contato ALEX SOUZA VALIM

Telefone +0 (11)23592204

Descrição/Observações
(conforme instrumento
convocatório)

Marca: LBS DO BRASIL Modelo: Linha Office Mesa de escritório retangular média com 02 gavetas com chave. Conforme
descritivo do item 2.2 conforme edital.

Valor R$ 267.189,75

Segmento Microempresa

Data e hora do registro 04/01/2021-09:55:52

Situação da proposta Desclassificada

Data e hora desclassificação 04/01/2021-14:22:36

Justificativa

Nome do contato NELITA GOMES FARIAS

Telefone +883 (47)32640004

Descrição/Observações
(conforme instrumento
convocatório)

Conforme instrumento convocatório

Valor R$ 267.189,75

Segmento Empresa de Pequeno Porte

Data e hora do registro 04/01/2021 11:35:43:002

Situação da proposta Classificada

Nome do contato JAMES EVERTON FRANKE

Telefone +51 (47)36451791

Descrição/Observações
(conforme instrumento
convocatório)

Mesa de escritório retangular média com 02 gavetas com chave: Medidas (admitindo-se variação de até 10%):
1600(L)x770(P)x740(A)mm. Estrutura: Estrutura da mesa formada por tampo confeccionado em MDF (Medium Density
Fiberboar) ou madeira prensada de MDF com ambas as faces em laminado melamínico texturizado de baixa pressão,
estruturas laterais e calha estrutural confeccionada em chapas dobradas e estampadas com tratamento antiferrugens e
pintura eletrostática epóxi.Tampo: Tampo retangular com espessura de aproximadamente 25mm. Acabamento das
extremidades reto, em fita de poliestireno 3mm de espessura,sendo a parte superior da fita arredondada com raio de 2,5
mm, na mesma cor do tampo. O tampo deverá conter em sua face inferior, porcas metálicas que receberãoos parafusos para
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TECNOFLEX - INDUSTRIA E COMERCIO DO MOBILIARIO LTD

fixação do mesmo à estrutura. Também deverá conter no mínimo 01 orifício passa fio, com acabamento em material
polimérico na cor do tampo, não sendo aceitos parafusos fixados diretamente na madeira. Estruturas Laterais:
Confeccionada em aço, composta por 2 colunas em chapa dobrada com 1,2mm de espessura em formato semielíptico,
verticais e paralelas, soldadas sob um chapa metálica dobrada, que faz a fixação no tampo, e sobre uma base horizontal em
chapa de aço de 2 mm de espessura. Tampa interna confeccionada em chapa de aço de 1,2 mm dobrada e com divisão
interna para passagem dos fios, fixada através de um sistema de encaixe no quadro da estrutura. Tampa externa
confeccionada em chapa de aço de 1,2mm dobrada, fixada também através de um sistema de encaixe no quadro da
estrutura. Pintado com tinta eletroestática epóxi na cor Cinza Matrix ou similar. Retaguarda (saia): em MDF (Medium Density
Fiberboard) ou madeira prensada de MDP, (espessura mínima 18mm) revestido em laminado melamínico BP nas duas
faces, no mesmo padrão da superfície de trabalho, com encabeçamento das bordas reto, em fita de material polimérico de
alto impacto (3mm deespessura) na cor do laminado. Tem função estrutural, sendo fixada nos pedestais, fazendo a união
desses elementos. Deve possuir uma altura mínima de 370mm, com furos passantes, para fixação do painel de resguardo.
Sapatas: com sapatas niveladoras com base em nylon injetado na cor preta e barra roscadas de no mínimo 5/16? x 25mm
para fixação nas quatro extremidades. Calha estrutural: Confeccionada em chapa de aço de aproximadamente 1,2mm de
espessura, fixada através de parafusos sob tampo e na face interna da estrutura. Pintado com tinta eletrostática
epóxi.Tampa da calha do tampo: tampa com sistema basculante, confeccionado em perfil de alumínio extrudada. Caixa de
tomada confeccionada em chapa de aço de 1,2mm de espessura composta por 4 furos quadrados para espera de tomada
elétrica e 3 para telefone e dados. Todos os componentes metálicos devem ser submetidos a um tratamento antiferrugens,
com desengraxante, desencapante e fosfatizante com utilização de fosfato orgânico que não geram efluentes, garantindo
desta forma, um produto com ausência de agentes corrosivos sobre a superfície da peça, evitando assim pontos de
oxidação. Pintado com tinta eletrostática epóxi na cor cinza ou similar.Padrão melamínico: amadeirado Carvalho Prata ou
similar, conforme conveniência administrativa da contratante. Os materiais a serem adquiridos devem obedecer a toda
Legislação do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia ? INMETRO vigente para o segmento. Que sejam
observados e comprovados os requisitos, emanados por autoridades ambientais, como produtos sustentáveis ou de menor
impacto ambiental em relação aos seus similares. (CONFORME O DESCRITIVO ITEM 2.3 (MARCA GEEB WORK modelo
lex) )

Valor R$ 267.189,75

Segmento Outras Empresas

Data e hora do registro 04/01/2021-13:55:11

Situação da proposta Desclassificada

Data e hora desclassificação 04/01/2021-14:25:05

Justificativa

Nome do contato FLAVIO H L CORDEIRO

Telefone +0 (41)31491004

Descrição/Observações
(conforme instrumento
convocatório)

Mesa de escritório retangular média com 02 gavetas com chave. Conforme descritivo do item 2.2. Mesa de escritório
retangular média com 02 gavetas com chave: Medidas (admitindo-se variação de até 10%): 1600(L) x770(P) x740(A) mm.
Estrutura: Estrutura da mesa formada por tampo confeccionado em MDF (Medium Density Fiberboar) ou madeira prensada
de MDF com ambas as faces em laminado melamínico texturizado de baixa pressão, estruturas laterais e calha estrutural
confeccionada em chapas dobradas e estampadas com tratamento antiferrugens e pintura eletrostática epóxi. Tampo: Tampo
retangular com espessura de aproximadamente 25mm. Acabamento das extremidades reto, em fita de poliestireno 3mm de
espessura, sendo a parte superior da fita arredondada com raio de 2,5 mm, na mesma cor do tampo. O tampo deverá conter
em sua face inferior, porcas metálicas que receberão os parafusos para fixação do mesmo à estrutura. Também deverá
conter no mínimo 01 orifícios passa fio, com acabamento em material polimérico na cor do tampo, não sendo aceitos
parafusos fixados diretamente na madeira. Estruturas Laterais: Confeccionada em aço, composta por 2 colunas em chapa
dobrada com 1,2mm de espessura em formato semielíptico, verticais e paralelas, soldadas sob um chapa metálica dobrada,
que faz a fixação no tampo, e sobre uma base horizontal em chapa de aço de 2 mm de espessura. Tampa interna
confeccionada em chapa de aço de 1,2 mm dobrada e com divisão interna para passagem dos fios, fixada através de um
sistema de encaixe no quadro da estrutura. Tampa externa confeccionada em chapa de aço de 1,2mm dobrada, fixada
também através de um sistema de encaixe no quadro da estrutura. Pintado com tinta eletroestática epóxi na cor Cinza Matrix
ou similar. Retaguarda (saia): em MDF (Medium Density Fiberboard) ou madeira prensada de MDP, (espessura mínima
18mm) revestido em l aminado melamínico BP nas duas faces, no mesmo padrão da superfície de trabalho, com
encabeçamento das bordas reto, em fita de material polimérico de alto impacto (3mm de espessura) na cor do l aminado.
Tem função estrutural, sendo fixada nos pedestais, fazendo a união desses elementos. Deve possuir uma altura mínima de
370mm, com furos passantes, para fixação do painel de resguardo. Sapatas: com sapatas niveladoras com base em nylon
injetado na cor preta e barra roscadas de no mínimo 5/16  x 25mm para fixação nas quatro extremidades. Calha estrutural:
Confeccionada em chapa de aço de aproximadamente 1,2mm de espessura, fixada através de parafusos sob tampo e na
face interna da estrutura. Pintado com tinta eletrostática epóxi. Tampa da calha do tampo: tampa com sistema basculante,
confeccionado em perfil de alumínio extrudada. Caixa de tomada confeccionada em chapa de aço de 1,2mm de espessura
composta por 4 furos quadrados para espera de tomada elétrica e 3 para telefone e dados. Todos os componentes metálicos
devem ser submetidos a um tratamento antiferrugens, com desengraxante, desencapante e fosfatizante com utilização de
fosfato orgânico que não geram efluentes, garantindo desta forma, um produto com ausência de agentes corrosivos sobre a
superfície da peça, evitando assim pontos de oxidação. Pintado com tinta eletrostática epóxi na cor cinza ou similar. Padrão
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CORESUL MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA

MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAM

melamínico: amadeirado Carvalho Prata ou similar, conforme conveniência administrativa da contratante. Os materiais a
serem adquiridos devem obedecer a toda Legislação do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia 
INMETRO vigente para o segmento. Que sejam observados e comprovados os requisitos, emanados por autoridades
ambientais, como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares. A contratada
somente deverá utilizar produtos ou subprodutos de madeira que tenham procedência legal,

Valor R$ 269.250,00

Segmento Empresa de Pequeno Porte

Data e hora do registro 28/12/2020-12:42:50

Situação da proposta Desclassificada

Data e hora desclassificação 04/01/2021-14:25:33

Justificativa

Nome do contato JOSE DA ROCHA NOGUEIRA

Telefone +55 (41)32339444

Descrição/Observações
(conforme instrumento
convocatório)

Mesa de escritório retangular média com 02 gavetas com chave. Conforme descritivo do item 2.2 do termo de referência.

Valor R$ 283.680,00

Segmento Empresa de Pequeno Porte

Data da desistência 30/12/2020 16:22:07:075

Situação da proposta Desistida

Nome do contato IDILEY ROSA LINO PEREIRA

Telefone +0 (65)33172100

Descrição/Observações
(conforme instrumento
convocatório)

MESA DE ESCRITÓRIO RETANGULAR MÉDIA COM 02 GAVETAS COM CHAVE: Medidas (admitindo-se variação de até
10%): 1600(L)x770(P)x740(A)mm. Estrutura: Estrutura da mesa formada por tampo confeccionado em MDF (Medium
Density Fiberboar) ou madeira prensada de MDF com ambas as faces em laminado melamínico texturizado de baixa
pressão, estruturas laterais e calha estrutural confeccionada em chapas dobradas e estampadas com tratamento
antiferrugens e pintura eletrostática epóxi. Tampo: Tampo retangular com espessura de aproximadamente 25mm.
Acabamento das extremidades reto, em fita de poliestireno 3mm de espessura, sendo a parte superior da fita arredondada
com raio de 2,5 mm, na mesma cor do tampo. O tampo deverá conter em sua face inferior, porcas metálicas que receberão
os parafusos para fixação do mesmo à estrutura. Também deverá conter no mínimo 01 orifício passa fio, com acabamento
em material polimérico na cor do tampo, não sendo aceitos parafusos fixados diretamente na madeira. Estruturas Laterais:
Confeccionada em aço, composta por 2 colunas em chapa dobrada com 1,2mm de espessura em formato semielíptico,
verticais e paralelas, soldadas sob um chapa metálica dobrada, que faz a fixação no tampo, e sobre uma base horizontal em
chapa de aço de 2 mm de espessura. Tampa interna confeccionada em chapa de aço de 1,2 mm dobrada e com divisão
interna para passagem dos fios, fixada através de um sistema de encaixe no quadro da estrutura. Tampa externa
confeccionada em chapa de aço de 1,2mm dobrada, fixada também através de um sistema de encaixe no quadro da
estrutura. Pintado com tinta eletroestática epóxi na cor Cinza Matrix ou similar. Retaguarda (saia): em MDF (Medium Density
Fiberboard) ou madeira prensada de MDP, (espessura mínima 18mm) revestido em laminado melamínico BP nas duas
faces, no mesmo padrão da superfície de trabalho, com encabeçamento das bordas reto, em fita de material polimérico de
alto impacto (3mm de espessura) na cor do laminado. Tem função estrutural, sendo fixada nos pedestais, fazendo a união
desses elementos. Deve possuir uma altura mínima de 370mm, com furos passantes, para fixação do painel de resguardo.
Sapatas: com sapatas niveladoras com base em nylon injetado na cor preta e barra roscadas de no mínimo 5/16  x 25mm
para fixação nas quatro extremidades. Calha estrutural: Confeccionada em chapa de aço de aproximadamente 1,2mm de
espessura, fixada através de parafusos sob tampo e na face interna da estrutura. Pintado com tinta eletrostática epóxi.
Tampa da calha do tampo: tampa com sistema basculante, confeccionado em perfil de alumínio extrudada. Caixa de tomada
confeccionada em chapa de aço de 1,2mm de espessura composta por 4 furos quadrados para espera de tomada elétrica e
3 para telefone e dados. Todos os componentes metálicos devem ser submetidos a um tratamento antiferrugens, com
desengraxante, desencapante e fosfatizante com utilização de fosfato orgânico que não geram efluentes, garantindo desta
forma, um produto com ausência de agentes corrosivos sobre a superfície da peça, evitando assim pontos de oxidação.
Pintado com tinta eletrostática epóxi na cor cinza ou similar. Padrão melamínico: amadeirado Carvalho Prata ou similar,
conforme conveniência administrativa da contratante. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME O EDITAL. - MARCA:
MILAN - MODELO: FOCUS.

Valor R$ 283.680,00
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GRIF APLICACAO E DECORACAO LTDA

Segmento Outras Empresas

Data e hora do registro 30/12/2020 16:26:05:661

Situação da proposta Classificada

Nome do contato DINIZ FERNANDO PEREIRA

Telefone +0 (65)33172100

Descrição/Observações
(conforme instrumento
convocatório)

MESA DE ESCRITÓRIO RETANGULAR MÉDIA COM 02 GAVETAS COM CHAVE: Medidas (admitindo-se variação de até
10%): 1600(L)x770(P)x740(A)mm. Estrutura: Estrutura da mesa formada por tampo confeccionado em MDF (Medium
Density Fiberboar) ou madeira prensada de MDF com ambas as faces em laminado melamínico texturizado de baixa
pressão, estruturas laterais e calha estrutural confeccionada em chapas dobradas e estampadas com tratamento
antiferrugens e pintura eletrostática epóxi. Tampo: Tampo retangular com espessura de aproximadamente 25mm.
Acabamento das extremidades reto, em fita de poliestireno 3mm de espessura, sendo a parte superior da fita arredondada
com raio de 2,5 mm, na mesma cor do tampo. O tampo deverá conter em sua face inferior, porcas metálicas que receberão
os parafusos para fixação do mesmo à estrutura. Também deverá conter no mínimo 01 orifício passa fio, com acabamento
em material polimérico na cor do tampo, não sendo aceitos parafusos fixados diretamente na madeira. Estruturas Laterais:
Confeccionada em aço, composta por 2 colunas em chapa dobrada com 1,2mm de espessura em formato semielíptico,
verticais e paralelas, soldadas sob um chapa metálica dobrada, que faz a fixação no tampo, e sobre uma base horizontal em
chapa de aço de 2 mm de espessura. Tampa interna confeccionada em chapa de aço de 1,2 mm dobrada e com divisão
interna para passagem dos fios, fixada através de um sistema de encaixe no quadro da estrutura. Tampa externa
confeccionada em chapa de aço de 1,2mm dobrada, fixada também através de um sistema de encaixe no quadro da
estrutura. Pintado com tinta eletroestática epóxi na cor Cinza Matrix ou similar. Retaguarda (saia): em MDF (Medium Density
Fiberboard) ou madeira prensada de MDP, (espessura mínima 18mm) revestido em laminado melamínico BP nas duas
faces, no mesmo padrão da superfície de trabalho, com encabeçamento das bordas reto, em fita de material polimérico de
alto impacto (3mm de espessura) na cor do laminado. Tem função estrutural, sendo fixada nos pedestais, fazendo a união
desses elementos. Deve possuir uma altura mínima de 370mm, com furos passantes, para fixação do painel de resguardo.
Sapatas: com sapatas niveladoras com base em nylon injetado na cor preta e barra roscadas de no mínimo 5/16  x 25mm
para fixação nas quatro extremidades. Calha estrutural: Confeccionada em chapa de aço de aproximadamente 1,2mm de
espessura, fixada através de parafusos sob tampo e na face interna da estrutura. Pintado com tinta eletrostática epóxi.
Tampa da calha do tampo: tampa com sistema basculante, confeccionado em perfil de alumínio extrudada. Caixa de tomada
confeccionada em chapa de aço de 1,2mm de espessura composta por 4 furos quadrados para espera de tomada elétrica e
3 para telefone e dados. Todos os componentes metálicos devem ser submetidos a um tratamento antiferrugens, com
desengraxante, desencapante e fosfatizante com utilização de fosfato orgânico que não geram efluentes, garantindo desta
forma, um produto com ausência de agentes corrosivos sobre a superfície da peça, evitando assim pontos de oxidação.
Pintado com tinta eletrostática epóxi na cor cinza ou similar. Padrão melamínico: amadeirado Carvalho Prata ou similar,
conforme conveniência administrativa da contratante. Os materiais a serem adquiridos devem obedecer a toda Legislação do
Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia  DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME O EDITAL - MARCA:
MILAN - MODELO: FOCUS

Valor R$ 408.753,00

Segmento Microempresa

Data e hora do registro 04/01/2021 09:03:23:284

Situação da proposta Classificada

Nome do contato ANTONIO CARLOS BAZZAN

Telefone +55 (16)21328787

Descrição/Observações
(conforme instrumento
convocatório)

Mesa de escritório retangular média com 02 gavetas com chave. Conforme descritivo do item 2.2 do termo de referência.
Marca: Grif / Modelo: Linha Amazonas
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Licitação [nº 845990] e Lote [nº 4]

Lista de fornecedores   

 Participante Segmento Situação Lance Data/Hora lance

1 BELNIAKI & BELNIAKI LTDA ME ME* Desclassificado R$ 61.120,00 04/01/2021 15:48:46:438

2 RIO FLEX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO EPP* Arrematante R$ 61.125,00 04/01/2021 15:48:27:950

3 BOND MOVEIS - EIRELI ME* Classificado R$ 61.870,00 04/01/2021 15:48:02:839

4 GRIF APLICACAO E DECORACAO LTDA ME* Classificado R$ 77.857,50 04/01/2021 15:11:50:512

5 ANDRESSA PANINI ALBISSU EPP* Classificado R$ 87.000,00 04/01/2021 15:13:23:028

6 UP MOBILIARIO CORPORATIVO EIRELI ME* Classificado R$ 89.063,25 17/12/2020 14:04:04:251

7 FARIAS E FARIAS COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP ME* Desclassificado R$ 89.063,25 04/01/2021 09:55:52:990

8 CORESUL MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA EPP* Desclassificado R$ 89.750,00 28/12/2020 12:42:50:334

Lista de mensagens   

Data e hora do registro Participante Mensagem

04/01/2021 15:00:35:486 SISTEMA Começou a disputa do lote.

04/01/2021 15:00:35:486 SISTEMA A melhor proposta foi de R$89.060,00, que é o menor valor ofertado para este lote.

04/01/2021 15:00:35:486 SISTEMA Existem entendimentos do Tribunal de Contas da União (TCU) de que intervalos de tempo entre lances
representam mais uma solução na busca de isonomia entre licitantes.

04/01/2021 15:00:35:486 SISTEMA Em atendimento do Acórdão do TCU nº 1216/2014 - Plenário, poderá ser demandado o preenchimento de
CAPTCHA entre os lances de um mesmo fornecedor.

04/01/2021 15:00:35:486 SISTEMA O tempo mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de 5
segundo(s), - quando este não for o melhor da sala.

04/01/2021 15:00:35:486 SISTEMA O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 5 segundo(s).

04/01/2021 15:00:35:486 SISTEMA O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R$5,00 -
quando este não for o melhor da sala.

04/01/2021 15:00:35:486 SISTEMA O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R$5,00 -
quando este não for o melhor da sala.

04/01/2021 15:00:35:486 SISTEMA No modo de disputa aberto, a etapa de envio de lances na sessão pública durará 10 minutos e, após isso,
será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 2 minutos do
período de duração da sessão pública.

04/01/2021 15:01:41:569 PREGOEIRO Boa tarde a todos. Já é possível dar lances. Os lotes estão sendo disputados simultaneamente.

04/01/2021 15:08:35:486 SISTEMA Prezados, estamos próximo ao encerramento do tempo de 10 minutos para a fase de envio de lances.

04/01/2021 15:08:35:486 SISTEMA A disputa será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 2
minutos da sessão pública.

04/01/2021 15:08:35:486 SISTEMA Na hipótese de não haver novos lances, a sessão pública será encerrada automaticamente.

04/01/2021 15:10:35:486 SISTEMA Haverá prorrogação automática da etapa de envio de lances em 2 minutos, e ocorrerá sucessivamente
sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances
intermediários.

04/01/2021 15:12:35:486 SISTEMA Haverá prorrogação automática da etapa de envio de lances em 2 minutos, e ocorrerá sucessivamente
sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances
intermediários.

04/01/2021 15:13:03:490 PREGOEIRO Lembro que o arrematante deverá encaminhar sua documentação por email em 24 horas (caso não tenha
anexado no site), conforme item 11.1 do edital.

04/01/2021 15:14:35:486 SISTEMA Haverá prorrogação automática da etapa de envio de lances em 2 minutos, e ocorrerá sucessivamente
sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances
intermediários.

04/01/2021 15:16:35:486 SISTEMA Haverá prorrogação automática da etapa de envio de lances em 2 minutos, e ocorrerá sucessivamente
sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances
intermediários.

04/01/2021 15:18:35:486 SISTEMA Haverá prorrogação automática da etapa de envio de lances em 2 minutos, e ocorrerá sucessivamente
sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances
intermediários.

Responsável

EDUARDO PIAO ORTIZ ABRAAO

Pregoeiro

TIAGO HERNANDES TONIN

Apoio

TIAGO HERNANDES TONIN

* Tipo de segmento declarado no ato de entrega da proposta. Não necessariamente reflete o tipo de segmento atualmente declarado.

Legenda dos tipos de segmentos: OE-Outras Empresas | ME-Micro Empresa | COOP-Cooperativa | ND-Não definido

1191
247

Inserido ao protocolo 15.582.054-3 por: Tiago Hernandes Tonin em: 25/01/2021 19:31.



25/01/2021 www.licitacoes-e.com.br

https://www.licitacoes-e.com.br/aop/consultar-detalhes-licitacao.aop 2/4

Mostrando de 1 até 48 de 48 registros

Data e hora do registro Participante Mensagem

04/01/2021 15:20:35:486 SISTEMA Haverá prorrogação automática da etapa de envio de lances em 2 minutos, e ocorrerá sucessivamente
sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances
intermediários.

04/01/2021 15:22:35:486 SISTEMA Haverá prorrogação automática da etapa de envio de lances em 2 minutos, e ocorrerá sucessivamente
sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances
intermediários.

04/01/2021 15:24:35:486 SISTEMA Haverá prorrogação automática da etapa de envio de lances em 2 minutos, e ocorrerá sucessivamente
sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances
intermediários.

04/01/2021 15:26:35:486 SISTEMA Haverá prorrogação automática da etapa de envio de lances em 2 minutos, e ocorrerá sucessivamente
sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances
intermediários.

04/01/2021 15:28:35:486 SISTEMA Haverá prorrogação automática da etapa de envio de lances em 2 minutos, e ocorrerá sucessivamente
sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances
intermediários.

04/01/2021 15:30:35:486 SISTEMA Haverá prorrogação automática da etapa de envio de lances em 2 minutos, e ocorrerá sucessivamente
sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances
intermediários.

04/01/2021 15:32:35:486 SISTEMA Haverá prorrogação automática da etapa de envio de lances em 2 minutos, e ocorrerá sucessivamente
sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances
intermediários.

04/01/2021 15:34:35:486 SISTEMA Haverá prorrogação automática da etapa de envio de lances em 2 minutos, e ocorrerá sucessivamente
sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances
intermediários.

04/01/2021 15:36:35:486 SISTEMA Haverá prorrogação automática da etapa de envio de lances em 2 minutos, e ocorrerá sucessivamente
sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances
intermediários.

04/01/2021 15:38:35:486 SISTEMA Haverá prorrogação automática da etapa de envio de lances em 2 minutos, e ocorrerá sucessivamente
sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances
intermediários.

04/01/2021 15:40:35:486 SISTEMA Haverá prorrogação automática da etapa de envio de lances em 2 minutos, e ocorrerá sucessivamente
sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances
intermediários.

04/01/2021 15:42:35:486 SISTEMA Haverá prorrogação automática da etapa de envio de lances em 2 minutos, e ocorrerá sucessivamente
sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances
intermediários.

04/01/2021 15:44:35:486 SISTEMA Haverá prorrogação automática da etapa de envio de lances em 2 minutos, e ocorrerá sucessivamente
sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances
intermediários.

04/01/2021 15:46:35:486 SISTEMA Haverá prorrogação automática da etapa de envio de lances em 2 minutos, e ocorrerá sucessivamente
sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances
intermediários.

04/01/2021 15:48:35:486 SISTEMA Haverá prorrogação automática da etapa de envio de lances em 2 minutos, e ocorrerá sucessivamente
sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances
intermediários.

04/01/2021 15:50:35:486 SISTEMA Haverá prorrogação automática da etapa de envio de lances em 2 minutos, e ocorrerá sucessivamente
sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances
intermediários.

04/01/2021 15:52:35:486 SISTEMA Prezados, a sessão pública de envio de lances esta encerrada.

04/01/2021 15:52:35:486 SISTEMA Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.488/07
(Lei das Cooperativas).

04/01/2021 15:52:35:486 SISTEMA A menor proposta foi dada por BELNIAKI & BELNIAKI LTDA ME no valor de R$61.120,00.

04/01/2021 15:52:35:486 SISTEMA A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro.

04/01/2021 15:53:17:313 PREGOEIRO Obrigado a todos pela participação.

04/01/2021 15:53:29:459 SISTEMA A disputa do lote foi definitivamente encerrada.

04/01/2021 19:06:24:757 PREGOEIRO É possível abaixar o valor da proposta?

05/01/2021 10:15:21:420 BELNIAKI & BELNIAKI LTDA ME Bom dia.... Prezado pregoeiro já estamos em nosso limite de valor, não conseguindo atender sua
solicitação de redução no valor.

06/01/2021 20:11:45:991 PREGOEIRO Segue link para a conferência dos documentos enviados pelas arrematantes dos 6 lotes (ficará disponível
até a finalização da licitação):
https://drive.google.com/drive/folders/1X4zFJFVXFfnJ31lRERmdUHz_gwQAj2hb?usp=sharing

08/01/2021 16:42:32:717 PREGOEIRO Convoco a empresa RIO FLEX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO a apresentar sua
documentação para o lote 4, conforme item 11.1 do edital. Ressalto que sábado e domingo não serão
contabilizados no prazo, pois não há expediente no órgão.

08/01/2021 16:43:22:531 PREGOEIRO É possível abaixar o valor da proposta?

11/01/2021 19:18:09:970 PREGOEIRO Informo a inclusão dos documentos da empresa RIO FLEX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA
ESCRITORIO no link: https://drive.google.com/drive/folders/1X4zFJFVXFfnJ31lRERmdUHz_gwQAj2hb

18/01/2021 14:57:21:845 PREGOEIRO Considerando a declaração de vencedor, inicia-se o prazo de 24 horas para a manifestação justificada da
intenção de recorrer.

Lista de lances   

Data/Hora lance ! Lance Nome do fornecedor

Legenda das cores do tipos de mensagens: recurso | chat | outras
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Data/Hora lance ! Lance Nome do fornecedor

1 17/12/2020 14:04:04:251 --- R$ 89.063,25 UP MOBILIARIO CORPORATIVO EIRELI

2 21/12/2020 10:11:20:783 --- R$ 89.060,00 BELNIAKI & BELNIAKI LTDA ME

3 03/01/2021 21:04:32:907 --- R$ 89.063,25 BOND MOVEIS - EIRELI

4 04/01/2021 09:03:23:284 --- R$ 136.251,00 GRIF APLICACAO E DECORACAO LTDA

5 04/01/2021 09:22:12:647 --- R$ 89.063,25 ANDRESSA PANINI ALBISSU

6 04/01/2021 11:35:43:002 --- R$ 89.063,25 RIO FLEX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO

7 04/01/2021 15:04:25:060 --- R$ 89.000,00 BOND MOVEIS - EIRELI

8 04/01/2021 15:05:49:484 --- R$ 88.995,00 BELNIAKI & BELNIAKI LTDA ME

9 04/01/2021 15:06:33:617 --- R$ 88.990,00 ANDRESSA PANINI ALBISSU

10 04/01/2021 15:08:41:239 --- R$ 88.000,00 BOND MOVEIS - EIRELI

11 04/01/2021 15:10:00:353 --- R$ 87.995,00 BELNIAKI & BELNIAKI LTDA ME

12 04/01/2021 15:11:50:512 --- R$ 77.857,50 GRIF APLICACAO E DECORACAO LTDA

13 04/01/2021 15:13:17:281 --- R$ 77.850,00 BELNIAKI & BELNIAKI LTDA ME

14 04/01/2021 15:13:23:028 --- R$ 87.000,00 ANDRESSA PANINI ALBISSU

15 04/01/2021 15:14:22:099 --- R$ 75.000,00 BOND MOVEIS - EIRELI

16 04/01/2021 15:14:44:811 --- R$ 74.890,00 BELNIAKI & BELNIAKI LTDA ME

17 04/01/2021 15:15:16:887 --- R$ 74.000,00 BOND MOVEIS - EIRELI

18 04/01/2021 15:16:13:867 --- R$ 73.890,00 BELNIAKI & BELNIAKI LTDA ME

19 04/01/2021 15:16:50:416 --- R$ 72.000,00 BOND MOVEIS - EIRELI

20 04/01/2021 15:17:25:428 --- R$ 71.870,00 BELNIAKI & BELNIAKI LTDA ME

21 04/01/2021 15:18:01:719 --- R$ 70.000,00 BOND MOVEIS - EIRELI

22 04/01/2021 15:18:34:434 --- R$ 69.985,00 BELNIAKI & BELNIAKI LTDA ME

23 04/01/2021 15:19:04:911 --- R$ 69.000,00 BOND MOVEIS - EIRELI

24 04/01/2021 15:19:25:530 --- R$ 68.978,00 BELNIAKI & BELNIAKI LTDA ME

25 04/01/2021 15:20:23:588 --- R$ 68.000,00 BOND MOVEIS - EIRELI

26 04/01/2021 15:20:42:061 --- R$ 67.985,00 BELNIAKI & BELNIAKI LTDA ME

27 04/01/2021 15:21:21:652 --- R$ 67.000,00 BOND MOVEIS - EIRELI

28 04/01/2021 15:21:27:202 --- R$ 67.958,00 BELNIAKI & BELNIAKI LTDA ME

29 04/01/2021 15:21:44:264 --- R$ 66.987,00 BELNIAKI & BELNIAKI LTDA ME

30 04/01/2021 15:22:19:100 --- R$ 66.500,00 BOND MOVEIS - EIRELI

31 04/01/2021 15:22:49:313 --- R$ 66.479,00 BELNIAKI & BELNIAKI LTDA ME

32 04/01/2021 15:23:05:406 --- R$ 66.300,00 BOND MOVEIS - EIRELI

33 04/01/2021 15:23:26:361 --- R$ 66.295,00 BELNIAKI & BELNIAKI LTDA ME

34 04/01/2021 15:24:20:828 --- R$ 66.000,00 BOND MOVEIS - EIRELI

35 04/01/2021 15:24:42:905 --- R$ 65.995,00 BELNIAKI & BELNIAKI LTDA ME

36 04/01/2021 15:25:05:017 --- R$ 65.000,00 BOND MOVEIS - EIRELI

37 04/01/2021 15:25:23:710 --- R$ 64.995,00 BELNIAKI & BELNIAKI LTDA ME

38 04/01/2021 15:26:20:748 --- R$ 64.000,00 BOND MOVEIS - EIRELI

39 04/01/2021 15:26:35:367 --- R$ 63.995,00 BELNIAKI & BELNIAKI LTDA ME

40 04/01/2021 15:27:50:321 --- R$ 63.000,00 BOND MOVEIS - EIRELI

41 04/01/2021 15:28:11:326 --- R$ 62.995,00 BELNIAKI & BELNIAKI LTDA ME

42 04/01/2021 15:29:05:737 --- R$ 62.500,00 BOND MOVEIS - EIRELI

43 04/01/2021 15:29:22:377 --- R$ 62.495,00 BELNIAKI & BELNIAKI LTDA ME

44 04/01/2021 15:32:03:852 --- R$ 62.400,00 BOND MOVEIS - EIRELI

45 04/01/2021 15:32:22:659 --- R$ 62.395,00 BELNIAKI & BELNIAKI LTDA ME

46 04/01/2021 15:33:03:981 --- R$ 62.300,00 BOND MOVEIS - EIRELI

47 04/01/2021 15:33:34:677 --- R$ 62.295,00 BELNIAKI & BELNIAKI LTDA ME

48 04/01/2021 15:33:50:252 --- R$ 62.100,00 BOND MOVEIS - EIRELI

49 04/01/2021 15:34:09:460 --- R$ 62.095,00 BELNIAKI & BELNIAKI LTDA ME

50 04/01/2021 15:35:05:808 --- R$ 62.090,00 BOND MOVEIS - EIRELI

51 04/01/2021 15:35:30:507 --- R$ 62.085,00 BELNIAKI & BELNIAKI LTDA ME

52 04/01/2021 15:35:55:324 --- R$ 62.080,00 BOND MOVEIS - EIRELI

53 04/01/2021 15:36:15:125 --- R$ 62.075,00 BELNIAKI & BELNIAKI LTDA ME

54 04/01/2021 15:36:38:928 --- R$ 62.050,00 BOND MOVEIS - EIRELI

55 04/01/2021 15:36:59:610 --- R$ 62.045,00 BELNIAKI & BELNIAKI LTDA ME

56 04/01/2021 15:37:32:638 --- R$ 62.000,00 BOND MOVEIS - EIRELI
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Mostrando de 1 até 69 de 69 registros

Data/Hora lance ! Lance Nome do fornecedor

57 04/01/2021 15:37:53:809 --- R$ 61.995,00 BELNIAKI & BELNIAKI LTDA ME

58 04/01/2021 15:40:24:155 --- R$ 61.990,00 BOND MOVEIS - EIRELI

59 04/01/2021 15:40:40:193 --- R$ 61.985,00 BELNIAKI & BELNIAKI LTDA ME

60 04/01/2021 15:41:53:370 --- R$ 61.900,00 BOND MOVEIS - EIRELI

61 04/01/2021 15:42:11:435 --- R$ 61.895,00 BELNIAKI & BELNIAKI LTDA ME

62 04/01/2021 15:44:09:990 --- R$ 61.890,00 BOND MOVEIS - EIRELI

63 04/01/2021 15:44:30:054 --- R$ 61.885,00 BELNIAKI & BELNIAKI LTDA ME

64 04/01/2021 15:46:01:348 --- R$ 61.880,00 BOND MOVEIS - EIRELI

65 04/01/2021 15:46:25:242 --- R$ 61.875,00 BELNIAKI & BELNIAKI LTDA ME

66 04/01/2021 15:48:02:839 --- R$ 61.870,00 BOND MOVEIS - EIRELI

67 04/01/2021 15:48:27:950 --- R$ 61.125,00 RIO FLEX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO

68 04/01/2021 15:48:29:845 --- R$ 61.865,00 BELNIAKI & BELNIAKI LTDA ME

69 04/01/2021 15:48:46:438 --- R$ 61.120,00 BELNIAKI & BELNIAKI LTDA ME

Histórico da análise das propostas e lances   

Fornecedor desclassificado   

Fornecedor desclassificado   

Fornecedor desclassificado   

Importante: a coluna "!" exibe as não conformidades detectadas em relação aos "lances registrados irregularmente" que não atenderam as regras de negócios estabelecidas para
a participação da fase de disputa do lote da licitação. Quando a informação exibida for "---" o registro do lance está em conformidade.

Data/Hora 08/01/2021 16:41:26:582  -  Arrematado

Data/Hora 18/01/2021 14:54:27:582  -  Declarado vencedor

Data/Hora 21/01/2021 18:19:22:833  -  Adjudicado

Fornecedor RIO FLEX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO

Contratado R$   61.125,00

Data/Hora 04/01/2021-14:26:26

Fornecedor FARIAS E FARIAS COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP

Observação Descumprimento do item 8.1, "b", do edital (não indicou marca/modelo do produto).

Data/Hora 04/01/2021-14:26:42

Fornecedor CORESUL MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA

Observação Descumprimento do item 8.1, "b", do edital (não indicou marca/modelo do produto).

Data/Hora 08/01/2021-16:41:25

Fornecedor BELNIAKI & BELNIAKI LTDA ME

Observação A empresa não cumpriu o item 6.2, "d", do edital, conforme pesquisa no site do GMS-PR.
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Licitação [nº 845990] e Lote [nº 4]

BELNIAKI & BELNIAKI LTDA ME

UP MOBILIARIO CORPORATIVO EIRELI

BOND MOVEIS - EIRELI

Valor R$ 89.060,00

Segmento Microempresa

Data e hora do registro 21/12/2020 10:11:20:783

Situação da proposta Classificada

Nome do contato PEDRO AMILTON BELNIAKI

Telefone +55 (41)36422247

Descrição/Observações
(conforme instrumento
convocatório)

Marca/Modelo/ Fabricante: Marca Própria - Fabricação Própria. Validade da proposta: 60 dias. A empresa declara ser
empresa de pequeno porte. A empresa declara cumprir e ter ciência das condições exigidas em edital e seus anexos.

Valor R$ 89.063,25

Segmento Microempresa

Data e hora do registro 17/12/2020 14:04:04:251

Situação da proposta Classificada

Nome do contato BERNARDINA MARIA MEYER

Telefone +55 (48)32421144

Descrição/Observações
(conforme instrumento
convocatório)

"Mesa de escritório retangular média com 02 gavetas com chave: Medidas (admitindo-se variação de até 10%):
1600(L)x770(P)x740(A)mm. Estrutura: Estrutura da mesa formada por tampo confeccionado em MDF (Medium Density
Fiberboar) ou madeira prensada de MDF com ambas as faces em laminado melamínico texturizado de baixa pressão,
estruturas laterais e calha estrutural confeccionada em chapas dobradas e estampadas com tratamento antiferrugens e
pintura eletrostática epóxi. Tampo: Tampo retangular com espessura de aproximadamente 25mm. Acabamento das
extremidades reto, em fita de poliestireno 3mm de espessura, sendo a parte superior da fita arredondada com raio de 2,5
mm, na mesma cor do tampo. O tampo deverá conter em sua face inferior, porcas metálicas que receberão os parafusos
para fixação do mesmo à estrutura. Também deverá conter no mínimo 01 orifício passa fio, com acabamento em material
polimérico na cor do tampo, não sendo aceitos parafusos fixados diretamente na madeira. Estruturas Laterais:
Confeccionada em aço, composta por 2 colunas em chapa dobrada com 1,2mm de espessura em formato semielíptico,
verticais e paralelas, soldadas sob u chapa metálica dobrada, que faz a fixação no tampo, e sobre uma base horizontal em
chapa de aço de 2 mm de espessura. Tampa interna confeccionada em chapa de aço de 1,2 mm dobrada e com divisão
interna para passagem dos fios, fixada através de um sistema de encaixe no quadro da estrutura. Tampa externa
confeccionada em chapa de aç de 1,2mm dobrada, fixada também através de um sistema de encaixe no quadro da
estrutura. Pintado com tinta eletroestática epóxi na cor Cinza Matrix ou similar. Retaguarda (saia): em MDF (Medium Density
Fiberboard) ou madeira prensada de MDP, (espessura mínima 18mm) revestido em laminado melamínico BP nas duas
faces, no mesmo padrão da superfície de trabalho, com encabeçamento das bordas reto, em fita de material polimérico de
alto impacto (3mm de espessura) na cor do laminado. Tem função estrutural, sendo fixada nos pedestais, fazendo a união
desses elementos. Deve possuir uma altura mínima de 370mm, com furos passantes, para fixação do painel de resguardo.
Sapatas: com sapatas niveladoras com base em nylon injetado na cor preta e barra roscadas de no mínimo 5/16? x 25mm
para fixação nas quatro extremidades. Calha estrutural: Confeccionada em chapa de aço de aproximadamente 1,2mm de
espessura, fixada através de parafusos sob tampo e na face interna da estrutura. Pintado com tinta eletrostática epóxi.
Tampa da calha do tampo: tampa com sistema basculante, confeccionado em perfil de alumínio extrudada. Caixa de tomada
confeccionada em chapa de aço de 1,2mm de espessura composta por 4 furos quadrados para espera de tomada elétrica e
3 para telefone e dados. Todos os componentes metálicos devem ser submetidos a um tratamento antiferrugens, com
desengraxante, desencapante e fosfatizante com utilização de fosfato orgânico que não geram efluentes, garantindo desta
forma, um produto com ausência de agentes corrosivos sobre a superfície da peça, evitando assim pontos de oxidação.
Pintado com tinta eletrostática epóxi na cor cinza ou similar. Padrão melamínico: amadeirado Carvalho Prata ou similar,
conforme conveniência administrativa da contratante. Os materiais a serem adquiridos devem obedecer a toda Legislação do
Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia ? INMETRO vigente para o segmento. Conforme descritivo do item
2.2 do termo de referência. VALIDADE DA PROPOSTA: 60 dias - conforme Edital. PRAZO DE ENTREGA: 30 dias -
conforme o Edital GARANTIA: conforme edital MARCA/MODELO: GM/SUPREME. LOCAL DE ENTREGA: Conforme
especificado no Edital. Declaramos que atendemos todas as condições e especificações do edital.

Valor R$ 89.063,25

Segmento Microempresa

Data e hora do registro 03/01/2021 21:04:32:907
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ANDRESSA PANINI ALBISSU

FARIAS E FARIAS COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP

RIO FLEX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO

Situação da proposta Classificada

Nome do contato Cristhiana Salvaro

Telefone +55 (41)996389646

Descrição/Observações
(conforme instrumento
convocatório)

Mesa de escritório retangular média com 02 gavetas com chave. Conforme descritivo do item 2.2. Marca: Sudati.

Valor R$ 89.063,25

Segmento Empresa de Pequeno Porte

Data e hora do registro 04/01/2021 09:22:12:647

Situação da proposta Classificada

Nome do contato ALEX SOUZA VALIM

Telefone +0 (11)23592204

Descrição/Observações
(conforme instrumento
convocatório)

Marca: LBS DO BRASIL Modelo: Linha Office Mesa de escritório retangular média com 02 gavetas com chave. Conforme
descritivo do item 2.2 conforme edital.

Valor R$ 89.063,25

Segmento Microempresa

Data e hora do registro 04/01/2021-09:55:52

Situação da proposta Desclassificada

Data e hora desclassificação 04/01/2021-14:26:26

Justificativa

Nome do contato NELITA GOMES FARIAS

Telefone +883 (47)32640004

Descrição/Observações
(conforme instrumento
convocatório)

Conforme instrumento convocatório

Valor R$ 89.063,25

Segmento Empresa de Pequeno Porte

Data e hora do registro 04/01/2021 11:35:43:002

Situação da proposta Classificada

Nome do contato JAMES EVERTON FRANKE

Telefone +51 (47)36451791

Descrição/Observações
(conforme instrumento
convocatório)

Mesa de escritório retangular média com 02 gavetas com chave: Medidas (admitindo-se variação de até 10%):
1600(L)x770(P)x740(A)mm. Estrutura: Estrutura da mesa formada por tampo confeccionado em MDF (Medium Density
Fiberboar) ou madeira prensada de MDF com ambas as faces em laminado melamínico texturizado de baixa pressão,
estruturas laterais e calha estrutural confeccionada em chapas dobradas e estampadas com tratamento antiferrugens e
pintura eletrostática epóxi.Tampo: Tampo retangular com espessura de aproximadamente 25mm. Acabamento das
extremidades reto, em fita de poliestireno 3mm de espessura,sendo a parte superior da fita arredondada com raio de 2,5
mm, na mesma cor do tampo. O tampo deverá conter em sua face inferior, porcas metálicas que receberãoos parafusos para
fixação do mesmo à estrutura. Também deverá conter no mínimo 01 orifício passa fio, com acabamento em material
polimérico na cor do tampo, não sendo aceitos parafusos fixados diretamente na madeira. Estruturas Laterais:
Confeccionada em aço, composta por 2 colunas em chapa dobrada com 1,2mm de espessura em formato semielíptico,
verticais e paralelas, soldadas sob um chapa metálica dobrada, que faz a fixação no tampo, e sobre uma base horizontal em
chapa de aço de 2 mm de espessura. Tampa interna confeccionada em chapa de aço de 1,2 mm dobrada e com divisão
interna para passagem dos fios, fixada através de um sistema de encaixe no quadro da estrutura. Tampa externa
confeccionada em chapa de aço de 1,2mm dobrada, fixada também através de um sistema de encaixe no quadro da
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CORESUL MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA

MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

estrutura. Pintado com tinta eletroestática epóxi na cor Cinza Matrix ou similar. Retaguarda (saia): em MDF (Medium Density
Fiberboard) ou madeira prensada de MDP, (espessura mínima 18mm) revestido em laminado melamínico BP nas duas
faces, no mesmo padrão da superfície de trabalho, com encabeçamento das bordas reto, em fita de material polimérico de
alto impacto (3mm deespessura) na cor do laminado. Tem função estrutural, sendo fixada nos pedestais, fazendo a união
desses elementos. Deve possuir uma altura mínima de 370mm, com furos passantes, para fixação do painel de resguardo.
Sapatas: com sapatas niveladoras com base em nylon injetado na cor preta e barra roscadas de no mínimo 5/16? x 25mm
para fixação nas quatro extremidades. Calha estrutural: Confeccionada em chapa de aço de aproximadamente 1,2mm de
espessura, fixada através de parafusos sob tampo e na face interna da estrutura. Pintado com tinta eletrostática
epóxi.Tampa da calha do tampo: tampa com sistema basculante, confeccionado em perfil de alumínio extrudada. Caixa de
tomada confeccionada em chapa de aço de 1,2mm de espessura composta por 4 furos quadrados para espera de tomada
elétrica e 3 para telefone e dados. Todos os componentes metálicos devem ser submetidos a um tratamento antiferrugens,
com desengraxante, desencapante e fosfatizante com utilização de fosfato orgânico que não geram efluentes, garantindo
desta forma, um produto com ausência de agentes corrosivos sobre a superfície da peça, evitando assim pontos de
oxidação. Pintado com tinta eletrostática epóxi na cor cinza ou similar.Padrão melamínico: amadeirado Carvalho Prata ou
similar, conforme conveniência administrativa da contratante. Os materiais a serem adquiridos devem obedecer a toda
Legislação do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia ? INMETRO vigente para o segmento. Que sejam
observados e comprovados os requisitos, emanados por autoridades ambientais, como produtos sustentáveis ou de menor
impacto ambiental em relação aos seus similares. (CONFORME O DESCRITIVO ITEM 2.3 (MARCA GEEB WORK modelo
lex )

Valor R$ 89.750,00

Segmento Empresa de Pequeno Porte

Data e hora do registro 28/12/2020-12:42:50

Situação da proposta Desclassificada

Data e hora desclassificação 04/01/2021-14:26:42

Justificativa

Nome do contato JOSE DA ROCHA NOGUEIRA

Telefone +55 (41)32339444

Descrição/Observações
(conforme instrumento
convocatório)

Mesa de escritório retangular média com 02 gavetas com chave. Conforme descritivo do item 2.2 do termo de referência.

Valor R$ 94.560,00

Segmento Empresa de Pequeno Porte

Data da desistência 30/12/2020 16:22:07:075

Situação da proposta Desistida

Nome do contato IDILEY ROSA LINO PEREIRA

Telefone +0 (65)33172100

Descrição/Observações
(conforme instrumento
convocatório)

MESA DE ESCRITÓRIO RETANGULAR MÉDIA COM 02 GAVETAS COM CHAVE: Medidas (admitindo-se variação de até
10%): 1600(L)x770(P)x740(A)mm. Estrutura: Estrutura da mesa formada por tampo confeccionado em MDF (Medium
Density Fiberboar) ou madeira prensada de MDF com ambas as faces em laminado melamínico texturizado de baixa
pressão, estruturas laterais e calha estrutural confeccionada em chapas dobradas e estampadas com tratamento
antiferrugens e pintura eletrostática epóxi. Tampo: Tampo retangular com espessura de aproximadamente 25mm.
Acabamento das extremidades reto, em fita de poliestireno 3mm de espessura, sendo a parte superior da fita arredondada
com raio de 2,5 mm, na mesma cor do tampo. O tampo deverá conter em sua face inferior, porcas metálicas que receberão
os parafusos para fixação do mesmo à estrutura. Também deverá conter no mínimo 01 orifício passa fio, com acabamento
em material polimérico na cor do tampo, não sendo aceitos parafusos fixados diretamente na madeira. Estruturas Laterais:
Confeccionada em aço, composta por 2 colunas em chapa dobrada com 1,2mm de espessura em formato semielíptico,
verticais e paralelas, soldadas sob um chapa metálica dobrada, que faz a fixação no tampo, e sobre uma base horizontal em
chapa de aço de 2 mm de espessura. Tampa interna confeccionada em chapa de aço de 1,2 mm dobrada e com divisão
interna para passagem dos fios, fixada através de um sistema de encaixe no quadro da estrutura. Tampa externa
confeccionada em chapa de aço de 1,2mm dobrada, fixada também através de um sistema de encaixe no quadro da
estrutura. Pintado com tinta eletroestática epóxi na cor Cinza Matrix ou similar. Retaguarda (saia): em MDF (Medium Density
Fiberboard) ou madeira prensada de MDP, (espessura mínima 18mm) revestido em laminado melamínico BP nas duas
faces, no mesmo padrão da superfície de trabalho, com encabeçamento das bordas reto, em fita de material polimérico de
alto impacto (3mm de espessura) na cor do laminado. Tem função estrutural, sendo fixada nos pedestais, fazendo a união
desses elementos. Deve possuir uma altura mínima de 370mm, com furos passantes, para fixação do painel de resguardo.
Sapatas: com sapatas niveladoras com base em nylon injetado na cor preta e barra roscadas de no mínimo 5/16  x 25mm
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GRIF APLICACAO E DECORACAO LTDA

para fixação nas quatro extremidades. Calha estrutural: Confeccionada em chapa de aço de aproximadamente 1,2mm de
espessura, fixada através de parafusos sob tampo e na face interna da estrutura. Pintado com tinta eletrostática epóxi.
Tampa da calha do tampo: tampa com sistema basculante, confeccionado em perfil de alumínio extrudada. Caixa de tomada
confeccionada em chapa de aço de 1,2mm de espessura composta por 4 furos quadrados para espera de tomada elétrica e
3 para telefone e dados. Todos os componentes metálicos devem ser submetidos a um tratamento antiferrugens, com
desengraxante, desencapante e fosfatizante com utilização de fosfato orgânico que não geram efluentes, garantindo desta
forma, um produto com ausência de agentes corrosivos sobre a superfície da peça, evitando assim pontos de oxidação.
Pintado com tinta eletrostática epóxi na cor cinza ou similar. Padrão melamínico: amadeirado Carvalho Prata ou similar,
conforme conveniência administrativa da contratante. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME O EDITAL. - MARCA:
MILAN - MODELO: FOCUS.

Valor R$ 136.251,00

Segmento Microempresa

Data e hora do registro 04/01/2021 09:03:23:284

Situação da proposta Classificada

Nome do contato ANTONIO CARLOS BAZZAN

Telefone +55 (16)21328787

Descrição/Observações
(conforme instrumento
convocatório)

Mesa de escritório retangular média com 02 gavetas com chave. Conforme descritivo do item 2.2 do termo de referência.
Marca: Grif / Modelo: Linha Amazonas
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Mostrando de 1 até 13 de 13 registros

Licitação [nº 845990] e Lote [nº 5]

Lista de fornecedores   

 Participante Segmento Situação Lance Data/Hora lance

1 LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA. - EPP OE* Arrematante R$ 312.322,50 04/01/2021 15:29:36:956

2 RIO FLEX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO EPP* Classificado R$ 313.000,00 04/01/2021 15:28:49:272

3 BELNIAKI & BELNIAKI LTDA ME ME* Classificado R$ 354.995,00 04/01/2021 15:27:34:178

4 TECNO2000 INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA OE* Classificado R$ 355.000,00 04/01/2021 15:26:49:186

5 ANDRESSA PANINI ALBISSU EPP* Classificado R$ 360.000,03 04/01/2021 15:25:07:613

6 BOND MOVEIS - EIRELI ME* Classificado R$ 364.875,00 04/01/2021 15:14:51:830

7 GRIF APLICACAO E DECORACAO LTDA ME* Classificado R$ 446.014,80 04/01/2021 15:12:13:752

8 OFFICE MAX COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP. OE* Classificado R$ 480.000,00 04/01/2021 15:03:52:861

9 UP MOBILIARIO CORPORATIVO EIRELI ME* Classificado R$ 482.590,50 17/12/2020 14:04:04:251

10 FARIAS E FARIAS COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP ME* Desclassificado R$ 482.590,50 04/01/2021 09:55:52:990

11 TECNOFLEX - INDUSTRIA E COMERCIO DO MOBILIARIO LTD OE* Desclassificado R$ 482.590,50 04/01/2021 13:55:11:119

12 CORESUL MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA EPP* Desclassificado R$ 484.000,00 28/12/2020 12:42:50:334

13 MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAM OE* Classificado R$ 603.120,00 30/12/2020 16:26:05:661

Lista de mensagens   

Data e hora do registro Participante Mensagem

04/01/2021 15:00:45:100 SISTEMA Começou a disputa do lote.

04/01/2021 15:00:45:100 SISTEMA A melhor proposta foi de R$482.275,00, que é o menor valor ofertado para este lote.

04/01/2021 15:00:45:100 SISTEMA Existem entendimentos do Tribunal de Contas da União (TCU) de que intervalos de tempo entre lances
representam mais uma solução na busca de isonomia entre licitantes.

04/01/2021 15:00:45:100 SISTEMA Em atendimento do Acórdão do TCU nº 1216/2014 - Plenário, poderá ser demandado o preenchimento de
CAPTCHA entre os lances de um mesmo fornecedor.

04/01/2021 15:00:45:100 SISTEMA O tempo mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de 5
segundo(s), - quando este não for o melhor da sala.

04/01/2021 15:00:45:100 SISTEMA O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 5 segundo(s).

04/01/2021 15:00:45:100 SISTEMA O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R$5,00 -
quando este não for o melhor da sala.

04/01/2021 15:00:45:100 SISTEMA O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R$5,00 -
quando este não for o melhor da sala.

04/01/2021 15:00:45:100 SISTEMA No modo de disputa aberto, a etapa de envio de lances na sessão pública durará 10 minutos e, após isso,
será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 2 minutos do
período de duração da sessão pública.

04/01/2021 15:01:41:569 PREGOEIRO Boa tarde a todos. Já é possível dar lances. Os lotes estão sendo disputados simultaneamente.

04/01/2021 15:08:45:100 SISTEMA Prezados, estamos próximo ao encerramento do tempo de 10 minutos para a fase de envio de lances.

04/01/2021 15:08:45:100 SISTEMA A disputa será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 2
minutos da sessão pública.

04/01/2021 15:08:45:100 SISTEMA Na hipótese de não haver novos lances, a sessão pública será encerrada automaticamente.

04/01/2021 15:10:45:100 SISTEMA Haverá prorrogação automática da etapa de envio de lances em 2 minutos, e ocorrerá sucessivamente
sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances
intermediários.

04/01/2021 15:12:45:100 SISTEMA Haverá prorrogação automática da etapa de envio de lances em 2 minutos, e ocorrerá sucessivamente
sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances
intermediários.

04/01/2021 15:13:03:490 PREGOEIRO Lembro que o arrematante deverá encaminhar sua documentação por email em 24 horas (caso não tenha
anexado no site), conforme item 11.1 do edital.

Responsável

EDUARDO PIAO ORTIZ ABRAAO

Pregoeiro

TIAGO HERNANDES TONIN

Apoio

TIAGO HERNANDES TONIN

* Tipo de segmento declarado no ato de entrega da proposta. Não necessariamente reflete o tipo de segmento atualmente declarado.

Legenda dos tipos de segmentos: OE-Outras Empresas | ME-Micro Empresa | COOP-Cooperativa | ND-Não definido
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Mostrando de 1 até 41 de 41 registros

Data e hora do registro Participante Mensagem

04/01/2021 15:14:45:100 SISTEMA Haverá prorrogação automática da etapa de envio de lances em 2 minutos, e ocorrerá sucessivamente
sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances
intermediários.

04/01/2021 15:16:45:100 SISTEMA Haverá prorrogação automática da etapa de envio de lances em 2 minutos, e ocorrerá sucessivamente
sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances
intermediários.

04/01/2021 15:18:45:100 SISTEMA Haverá prorrogação automática da etapa de envio de lances em 2 minutos, e ocorrerá sucessivamente
sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances
intermediários.

04/01/2021 15:20:45:100 SISTEMA Haverá prorrogação automática da etapa de envio de lances em 2 minutos, e ocorrerá sucessivamente
sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances
intermediários.

04/01/2021 15:22:45:100 SISTEMA Haverá prorrogação automática da etapa de envio de lances em 2 minutos, e ocorrerá sucessivamente
sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances
intermediários.

04/01/2021 15:24:45:100 SISTEMA Haverá prorrogação automática da etapa de envio de lances em 2 minutos, e ocorrerá sucessivamente
sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances
intermediários.

04/01/2021 15:26:45:100 SISTEMA Haverá prorrogação automática da etapa de envio de lances em 2 minutos, e ocorrerá sucessivamente
sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances
intermediários.

04/01/2021 15:28:45:100 SISTEMA Haverá prorrogação automática da etapa de envio de lances em 2 minutos, e ocorrerá sucessivamente
sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances
intermediários.

04/01/2021 15:30:45:100 SISTEMA Haverá prorrogação automática da etapa de envio de lances em 2 minutos, e ocorrerá sucessivamente
sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances
intermediários.

04/01/2021 15:32:45:100 SISTEMA Prezados, a sessão pública de envio de lances esta encerrada.

04/01/2021 15:32:45:100 SISTEMA A disputa do lote encontra-se em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei
N.11.488/07 (Lei das Cooperativas).

04/01/2021 15:32:45:100 SISTEMA O fornecedor, RIO FLEX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO, encontra-se em
situação de empate.

04/01/2021 15:32:45:100 SISTEMA Prezados, o período de prorrogação automática foi encerrado. Não houve lances ofertados nos últimos 2
minutos.

04/01/2021 15:33:08:449 SISTEMA O fornecedor, RIO FLEX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO, está convocado para
encaminhar um novo lance no prazo decadencial de 05 minutos e 00 segundos, o qual deverá ser menor
do que o menor lance ofertado para este lote.

04/01/2021 15:38:08:449 SISTEMA O fornecedor, RIO FLEX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO, declinou do direito de
encaminhar um novo lance.

04/01/2021 15:38:08:449 SISTEMA A menor proposta foi dada por LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA. - EPP no valor de
R$312.322,50.

04/01/2021 15:38:08:449 SISTEMA A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro.

04/01/2021 15:39:02:225 PREGOEIRO Obrigado a todos pela participação.

04/01/2021 15:39:15:263 SISTEMA A disputa do lote foi definitivamente encerrada.

04/01/2021 16:50:29:979 LAYOUT MOVEIS PARA
ESCRITORIO LTDA. - EPP

Prezados boa tarde! favor acusar o recebimento da nossa documentação em 8 e-mails para o seguinte
endereço eletrônico: licitacoes@defensoria.pr.def.br

04/01/2021 19:06:33:958 PREGOEIRO É possível abaixar o valor da proposta?

04/01/2021 19:08:45:305 PREGOEIRO Confirmado o recebimento.

05/01/2021 11:15:47:760 LAYOUT MOVEIS PARA
ESCRITORIO LTDA. - EPP

Prezados bom dia! já ofertamos todos os descontos possíveis na etapa de lances, sem margem para mais
redução!

06/01/2021 20:11:52:071 PREGOEIRO Segue link para a conferência dos documentos enviados pelas arrematantes dos 6 lotes (ficará disponível
até a finalização da licitação):
https://drive.google.com/drive/folders/1X4zFJFVXFfnJ31lRERmdUHz_gwQAj2hb?usp=sharing

18/01/2021 14:57:28:542 PREGOEIRO Considerando a declaração de vencedor, inicia-se o prazo de 24 horas para a manifestação justificada da
intenção de recorrer.

Lista de lances   

Data/Hora lance ! Lance Nome do fornecedor

1 17/12/2020 14:04:04:251 --- R$ 482.590,50 UP MOBILIARIO CORPORATIVO EIRELI

2 21/12/2020 10:11:20:783 --- R$ 482.590,00 BELNIAKI & BELNIAKI LTDA ME

3 29/12/2020 09:40:14:983 --- R$ 482.275,00 LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA. - EPP

4 30/12/2020 14:25:08:005 --- R$ 482.590,50 TECNO2000 INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA

5 30/12/2020 16:16:15:339 --- R$ 482.590,00 OFFICE MAX COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP.

6 30/12/2020 16:26:05:661 --- R$ 603.120,00 MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAM

7 03/01/2021 21:04:32:907 --- R$ 482.590,50 BOND MOVEIS - EIRELI

8 04/01/2021 09:03:23:284 --- R$ 886.961,25 GRIF APLICACAO E DECORACAO LTDA

9 04/01/2021 09:22:12:647 --- R$ 482.590,50 ANDRESSA PANINI ALBISSU

10 04/01/2021 11:35:43:002 --- R$ 482.590,50 RIO FLEX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO

Legenda das cores do tipos de mensagens: recurso | chat | outras
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Data/Hora lance ! Lance Nome do fornecedor

11 04/01/2021 15:03:52:861 --- R$ 480.000,00 OFFICE MAX COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP.

12 04/01/2021 15:04:55:260 --- R$ 479.000,00 BOND MOVEIS - EIRELI

13 04/01/2021 15:05:29:812 --- R$ 478.995,00 BELNIAKI & BELNIAKI LTDA ME

14 04/01/2021 15:06:56:087 --- R$ 478.980,00 ANDRESSA PANINI ALBISSU

15 04/01/2021 15:07:30:357 --- R$ 470.000,00 TECNO2000 INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA

16 04/01/2021 15:09:02:178 --- R$ 468.000,00 BOND MOVEIS - EIRELI

17 04/01/2021 15:09:31:109 --- R$ 467.990,00 BELNIAKI & BELNIAKI LTDA ME

18 04/01/2021 15:11:18:489 --- R$ 450.000,00 LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA. - EPP

19 04/01/2021 15:12:10:452 --- R$ 440.000,00 TECNO2000 INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA

20 04/01/2021 15:12:13:752 --- R$ 446.014,80 GRIF APLICACAO E DECORACAO LTDA

21 04/01/2021 15:12:38:545 --- R$ 439.000,00 ANDRESSA PANINI ALBISSU

22 04/01/2021 15:12:57:276 --- R$ 449.800,00 BELNIAKI & BELNIAKI LTDA ME

23 04/01/2021 15:13:10:027 --- R$ 400.000,00 LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA. - EPP

24 04/01/2021 15:13:14:805 --- R$ 438.700,00 BELNIAKI & BELNIAKI LTDA ME

25 04/01/2021 15:13:19:781 --- R$ 430.000,00 TECNO2000 INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA

26 04/01/2021 15:13:51:604 --- R$ 398.800,00 BELNIAKI & BELNIAKI LTDA ME

27 04/01/2021 15:14:09:105 --- R$ 370.000,00 LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA. - EPP

28 04/01/2021 15:14:10:884 --- R$ 390.000,00 TECNO2000 INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA

29 04/01/2021 15:14:21:596 --- R$ 397.500,00 BELNIAKI & BELNIAKI LTDA ME

30 04/01/2021 15:14:38:603 --- R$ 369.400,00 BELNIAKI & BELNIAKI LTDA ME

31 04/01/2021 15:14:51:830 --- R$ 364.875,00 BOND MOVEIS - EIRELI

32 04/01/2021 15:14:59:307 --- R$ 369.000,00 TECNO2000 INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA

33 04/01/2021 15:15:26:718 --- R$ 321.300,00 LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA. - EPP

34 04/01/2021 15:16:29:633 --- R$ 364.800,00 TECNO2000 INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA

35 04/01/2021 15:17:13:921 --- R$ 363.800,00 BELNIAKI & BELNIAKI LTDA ME

36 04/01/2021 15:18:06:742 --- R$ 363.700,00 ANDRESSA PANINI ALBISSU

37 04/01/2021 15:18:37:922 --- R$ 363.400,00 TECNO2000 INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA

38 04/01/2021 15:19:41:653 --- R$ 363.390,00 BELNIAKI & BELNIAKI LTDA ME

39 04/01/2021 15:20:18:295 --- R$ 363.300,00 ANDRESSA PANINI ALBISSU

40 04/01/2021 15:20:24:181 --- R$ 363.290,00 TECNO2000 INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA

41 04/01/2021 15:20:49:822 --- R$ 363.200,00 ANDRESSA PANINI ALBISSU

42 04/01/2021 15:21:09:336 --- R$ 363.150,00 BELNIAKI & BELNIAKI LTDA ME

43 04/01/2021 15:21:10:469 --- R$ 362.900,00 TECNO2000 INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA

44 04/01/2021 15:21:34:116 --- R$ 362.895,00 BELNIAKI & BELNIAKI LTDA ME

45 04/01/2021 15:21:45:998 --- R$ 362.800,00 ANDRESSA PANINI ALBISSU

46 04/01/2021 15:21:59:062 --- R$ 362.880,00 TECNO2000 INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA

47 04/01/2021 15:22:01:144 --- R$ 320.000,00 RIO FLEX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO

48 04/01/2021 15:22:16:438 --- R$ 362.750,00 BELNIAKI & BELNIAKI LTDA ME

49 04/01/2021 15:22:43:656 --- R$ 362.740,00 ANDRESSA PANINI ALBISSU

50 04/01/2021 15:23:09:667 --- R$ 319.000,00 LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA. - EPP

51 04/01/2021 15:23:09:965 --- R$ 362.735,00 BELNIAKI & BELNIAKI LTDA ME

52 04/01/2021 15:23:50:266 --- R$ 362.730,00 ANDRESSA PANINI ALBISSU

53 04/01/2021 15:23:57:214 --- R$ 362.700,00 TECNO2000 INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA

54 04/01/2021 15:24:06:078 --- R$ 316.575,00 LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA. - EPP

55 04/01/2021 15:24:15:979 --- R$ 362.000,00 ANDRESSA PANINI ALBISSU

56 04/01/2021 15:24:17:654 --- R$ 362.725,00 BELNIAKI & BELNIAKI LTDA ME

57 04/01/2021 15:24:32:327 --- R$ 361.995,00 BELNIAKI & BELNIAKI LTDA ME

58 04/01/2021 15:24:37:165 --- R$ 361.000,00 TECNO2000 INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA

59 04/01/2021 15:25:03:676 --- R$ 359.995,00 BELNIAKI & BELNIAKI LTDA ME

60 04/01/2021 15:25:07:613 --- R$ 360.000,03 ANDRESSA PANINI ALBISSU

61 04/01/2021 15:25:45:792 --- R$ 359.000,00 TECNO2000 INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA

62 04/01/2021 15:25:56:415 --- R$ 315.000,00 RIO FLEX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO

63 04/01/2021 15:26:11:079 --- R$ 358.995,00 BELNIAKI & BELNIAKI LTDA ME

64 04/01/2021 15:26:49:186 --- R$ 355.000,00 TECNO2000 INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA

65 04/01/2021 15:27:02:380 --- R$ 314.685,00 LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA. - EPP

66 04/01/2021 15:27:34:178 --- R$ 354.995,00 BELNIAKI & BELNIAKI LTDA ME

67 04/01/2021 15:28:49:272 --- R$ 313.000,00 RIO FLEX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO
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Mostrando de 1 até 68 de 68 registros

Data/Hora lance ! Lance Nome do fornecedor

68 04/01/2021 15:29:36:956 --- R$ 312.322,50 LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA. - EPP

Histórico da análise das propostas e lances   

Fornecedor desclassificado   

Fornecedor desclassificado   

Fornecedor desclassificado   

Importante: a coluna "!" exibe as não conformidades detectadas em relação aos "lances registrados irregularmente" que não atenderam as regras de negócios estabelecidas para
a participação da fase de disputa do lote da licitação. Quando a informação exibida for "---" o registro do lance está em conformidade.

Data/Hora 04/01/2021 15:39:15:263  -  Arrematado

Data/Hora 18/01/2021 14:54:52:036  -  Declarado vencedor

Data/Hora 21/01/2021 18:19:46:491  -  Adjudicado

Fornecedor LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA. - EPP

Contratado R$   312.322,50

Data/Hora 04/01/2021-14:27:38

Fornecedor FARIAS E FARIAS COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP

Observação Descumprimento do item 8.1, "b", do edital (não indicou marca/modelo do produto).

Data/Hora 04/01/2021-14:28:38

Fornecedor TECNOFLEX - INDUSTRIA E COMERCIO DO MOBILIARIO LTD

Observação Descumprimento do item 8.1, "b", do edital (não indicou marca/modelo do produto).

Data/Hora 04/01/2021-14:28:48

Fornecedor CORESUL MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA

Observação Descumprimento do item 8.1, "b", do edital (não indicou marca/modelo do produto).

1202
247

Inserido ao protocolo 15.582.054-3 por: Tiago Hernandes Tonin em: 25/01/2021 19:31.



25/01/2021 www.licitacoes-e.com.br

https://www.licitacoes-e.com.br/aop/consultar-detalhes-licitacao.aop 1/6

Licitação [nº 845990] e Lote [nº 5]

LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA. - EPP

BELNIAKI & BELNIAKI LTDA ME

OFFICE MAX COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP.

UP MOBILIARIO CORPORATIVO EIRELI

Valor R$ 482.275,00

Segmento Outras Empresas

Data e hora do registro 29/12/2020 09:40:14:983

Situação da proposta Classificada

Nome do contato MARCOS RICARDO COSTI

Telefone +55 (54)32326808

Descrição/Observações
(conforme instrumento
convocatório)

MESA DE ESCRITÓRIO RETANGULAR PEQUENA COM 02 GAVETAS COM CHAVE. CONFORME DESCRITIVO DO ITEM
2.3 MARCA DO FABRICANTE/ MODELO DO FABRICANTE DESCTITIVO COMPLETO NA PROPOSTA EM ANEXO.

Valor R$ 482.590,00

Segmento Microempresa

Data e hora do registro 21/12/2020 10:11:20:783

Situação da proposta Classificada

Nome do contato PEDRO AMILTON BELNIAKI

Telefone +55 (41)36422247

Descrição/Observações
(conforme instrumento
convocatório)

Marca/Modelo/ Fabricante: Marca Própria - Fabricação Própria. Validade da proposta: 60 dias. A empresa declara ser
empresa de pequeno porte. A empresa declara cumprir e ter ciência das condições exigidas em edital e seus anexos.

Valor R$ 482.590,00

Segmento Outras Empresas

Data e hora do registro 30/12/2020 16:16:15:339

Situação da proposta Classificada

Nome do contato GUSTAVO LODUCCA

Telefone +0 (11)47393020

Descrição/Observações
(conforme instrumento
convocatório)

Mesa de escritório retangular pequena com 02 gavetas com chave. Conforme descritivo do item 2.3 - os produtos ofertados
atendem na integra o memorial descritivo do edital marca: italia modelo: tech

Valor R$ 482.590,50

Segmento Microempresa

Data e hora do registro 17/12/2020 14:04:04:251

Situação da proposta Classificada

Nome do contato BERNARDINA MARIA MEYER

Telefone +55 (48)32421144

Descrição/Observações
(conforme instrumento
convocatório)

"Mesa de escritório retangular pequena com 02 gavetas com chave: Medidas (admitindo-se variação de até 10%):
1300(L)x770(P)x740(A)mm Estrutura: Estrutura da mesa formada por tampo confeccionado em MDF (Medium Density
Fiberboar) ou madeira prensada de MDF com ambas as faces em laminado melamínico texturizado de baixa pressão,
estruturas laterais e calha estrutural confeccionada em chapas dobradas e estampadas com tratamento antiferrugens e
pintura eletrostática epóxi. Tampo: Tampo retangular com espessura de aproximadamente 25mm. Acabamento das
extremidades reto, em fita de poliestireno 3mm de espessura, sendo a parte superior da fita arredondada com raio de 2,5
mm, na mesma cor do tampo. O tampo deverá conter em sua face inferior, porcas metálicas que receberão os parafusos
para fixação do mesmo à estrutura. Também deverá conter no mínimo 01 orifício passa fio, com acabamento em material
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TECNO2000 INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA

polimérico na cor do tampo, não sendo aceitos parafusos fixados diretamente na madeira. Estruturas Laterais:
Confeccionada em aço, composta por 2 colunas em chapa dobrada com 1,2mm de espessura em formato semielíptico,
verticais e paralelas, soldadas sob u chapa metálica dobrada, que faz a fixação no tampo, e sobre uma base horizontal em
chapa de aço de 2 mm de espessura. Tampa interna confeccionada em chapa de aço de 1,2 mm dobrada e com divisão
interna para passagem dos fios, fixada através de um sistema de encaixe no quadro da estrutura. Tampa externa
confeccionada em chapa de aç de 1,2mm dobrada, fixada também através de um sistema de encaixe no quadro da
estrutura. Pintado com tinta eletroestática epóxi na cor Cinza Matrix ou similar. Retaguarda (saia): em MDF (Medium Density
Fiberboard) ou madeira prensada de MDP, (espessura mínima 18mm) revestido em laminado melamínico BP nas duas
faces, no mesmo padrão da superfície de trabalho, com encabeçamento das bordas reto, em fita de material polimérico de
alto impacto (3mm de espessura) na cor do laminado. Tem função estrutural, sendo fixada nos pedestais, fazendo a união
desses elementos. Deve possuir uma altura mínima de 370mm, com furos passantes, para fixação do painel de resguardo.
Sapatas: com sapatas niveladoras com base em nylon injetado na cor preta e barra roscadas de no mínimo 5/16? x 25mm
para fixação nas quatro extremidades. Calha estrutural: Confeccionada em chapa de aço de 1,2mm de espessura, fixada
através de parafusos sob tampo e na face interna da estrutura. Pintado com tinta eletrostática epóxi na cor Cinza Matrix ou
similar. Tampa da calha do tampo: tampa com sistema basculante, confeccionado em perfil de alumínio extrudada. Caixa de
tomada confeccionada em chapa de aço de 1,2mm de espessura composta por 4 furos quadrados para espera de tomada
elétrica e 3 para telefone e dados. Todos os componentes metálicos devem ser submetidos a um tratamento antiferrugens,
com desengraxante, desencapante e fosfatizante com utilização de fosfato orgânico que não geram efluentes, garantindo
desta forma, um produto com ausência de agentes corrosivos sobre a superfície da peça, evitando assim pontos de
oxidação. Pintado com tinta eletrostática epóxi na cor Cinza Matrix ou similar. Padrão melamínico: amadeirado Carvalho
Prata ou similar, conforme conveniência administrativa da contratante. Conforme descritivo do item 2.3 do termo de
referência. VALIDADE DA PROPOSTA: 60 dias - conforme Edital. PRAZO DE ENTREGA: 30 dias - conforme o Edital
GARANTIA: conforme edital MARCA/MODELO: GM/SUPREME. LOCAL DE ENTREGA: Conforme especificado no Edital.
Declaramos que atendemos todas as condições e especificações do edital.

Valor R$ 482.590,50

Segmento Outras Empresas

Data e hora do registro 30/12/2020 14:25:08:005

Situação da proposta Classificada

Nome do contato ANDRE PIRES NASCIMENTO

Telefone +21 (61)984700007

Descrição/Observações
(conforme instrumento
convocatório)

De acordo com edital e anexos. Termos de habilitação cumpridos. Marca/ modelo: TECNO2000/ BREMEN. 2.3. Mesa de
escritório retangular pequena com 02 gavetas com chave: 2.3.1. Medidas (admitindo-se variação de até 10%):
1300(L)x770(P)x740(A)mm 2.3.2. Estrutura: Estrutura da mesa formada por tampo confeccionado em MDF (Medium Density
Fiberboar) ou madeira prensada de MDF com ambas as faces em laminado melamínico texturizado de baixa pressão,
estruturas l aterais e calha estrutural confeccionada em chapas dobradas e estampadas com tratamento antiferrugens e
pintura eletrostática epóxi. 2.3.3. Tampo: Tampo retangular com espessura de aproximadamente 25mm. Acabamento das
extremidades reto, em fita de poliestireno 3mm de espessura, sendo a parte superior da fita arredondada com raio de 2,5
mm, na mesma cor do tampo. O tampo deverá conter em sua face i nferior, porcas metálicas que receberão os parafusos
para fixação do mesmo à estrutura. Também deverá conter no mínimo 01 orifício passa fio, com acabamento em material
polimérico na cor do tampo, não sendo aceitos parafusos fixados diretamente na madeira. 2.3.4. Estruturas Laterais:
Confeccionada em aço, composta por 2 colunas em chapa dobrada com 1,2mm de espessura em formato semielíptico,
verticais e paralelas, soldadas sob um chapa metálica dobrada, que faz a fixação no tampo, e sobre uma base horizontal em
chapa de aço de 2 mm de espessura. Tampa i nterna confeccionada em chapa de aço de 1,2 mm dobrada e com divisão i
nterna para passagem dos fios, fixada através de um sistema de encaixe no quadro da estrutura. Tampa externa
confeccionada em chapa de aço de 1,2mm dobrada, fixada também através de um sistema de encaixe no quadro da
estrutura. Pintado com tinta eletroestática epóxi na cor Cinza Matrix ou similar. 2.3.5. Retaguarda (saia): em MDF (Medium
Density Fiberboard) ou madeira prensada de MDP, (espessura mínima 18mm) revestido em l aminado melamínico BP nas
duas faces, no mesmo padrão da superfície de trabalho, com encabeçamento das bordas reto, em fita de material polimérico
de alto i mpacto (3mm de espessura) na cor do l aminado. Tem função estrutural, sendo fixada nos pedestais, fazendo a
união desses elementos. Deve possuir uma altura mínima de 370mm, com furos passantes, para fixação do painel de
resguardo. 2.3.6. Sapatas: com sapatas niveladoras com base em nylon i njetado na cor preta e barra roscadas de no
mínimo 5/16  x 25mm para fixação nas quatro extremidades. 2.3.7. Calha estrutural: Confeccionada em chapa de aço de
1,2mm de espessura, fixada através de parafusos sob tampo e na face i nterna da estrutura. Pintado com tinta eletrostática
epóxi na cor Cinza Matrix ou similar. 2.3.8. Tampa da calha do tampo: tampa com sistema basculante, confeccionado em
perfil de alumínio extrudada. Caixa de tomada confeccionada em chapa de aço de 1,2mm de espessura composta por 4
furos quadrados para espera de tomada elétrica e 3 para telefone e dados. Todos os componentes metálicos devem ser
submetidos a um tratamento antiferrugens, com desengraxante, desencapante e fosfatizante com utilização de fosfato
orgânico que não geram efluentes, garantindo desta forma, um produto com ausência de agentes corrosivos sobre a
superfície da peça, evitando assim pontos de oxidação. Pintado com tinta eletrostática epóxi na cor Cinza Matrix ou similar.
2.3.9. Padrão melamínico: amadeirado Carvalho Prata ou similar, conforme conveniência administrativa da contratante.
2.3.10. Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do Instituto Nacional de Metrologia,
Normalização e Qualidade Industrial  INMETRO, como produtos sustentáveis ou de menor i mpacto ambiental em relação
aos seus similares. VALOR TOTAL: R$ 482.590,50
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BOND MOVEIS - EIRELI

ANDRESSA PANINI ALBISSU

FARIAS E FARIAS COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP

RIO FLEX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO

Valor R$ 482.590,50

Segmento Microempresa

Data e hora do registro 03/01/2021 21:04:32:907

Situação da proposta Classificada

Nome do contato Cristhiana Salvaro

Telefone +55 (41)996389646

Descrição/Observações
(conforme instrumento
convocatório)

Mesa de escritório retangular pequena com 02 gavetas com chave. Conforme descritivo do item 2.3. Marca: Sudati.

Valor R$ 482.590,50

Segmento Empresa de Pequeno Porte

Data e hora do registro 04/01/2021 09:22:12:647

Situação da proposta Classificada

Nome do contato ALEX SOUZA VALIM

Telefone +0 (11)23592204

Descrição/Observações
(conforme instrumento
convocatório)

Marca: LBS DO BRASIL Modelo: Linha Office Mesa de escritório retangular pequena com 02 gavetas com chave. Conforme
descritivo do item 2.3. conforme edital.

Valor R$ 482.590,50

Segmento Microempresa

Data e hora do registro 04/01/2021-09:55:52

Situação da proposta Desclassificada

Data e hora desclassificação 04/01/2021-14:27:38

Justificativa

Nome do contato NELITA GOMES FARIAS

Telefone +883 (47)32640004

Descrição/Observações
(conforme instrumento
convocatório)

Conforme instrumento convocatório

Valor R$ 482.590,50

Segmento Empresa de Pequeno Porte

Data e hora do registro 04/01/2021 11:35:43:002

Situação da proposta Classificada

Nome do contato JAMES EVERTON FRANKE

Telefone +51 (47)36451791

Descrição/Observações
(conforme instrumento
convocatório)

Mesa de escritório retangular pequena com 02 gavetas com chave: Medidas (admitindo-se variação de até 10%):
1300(L)x770(P)x740(A)mm Estrutura: Estrutura da mesa formada por tampo confeccionado em MDF (Medium Density
Fiberboar) ou madeira prensada de MDF com ambas as faces em laminado melamínico texturizado de baixa pressão,
estruturas laterais e calha estrutural confeccionada em chapas dobradas e estampadas com tratamento antiferrugens e
pintura eletrostática epóxi. Tampo: Tampo retangular com espessura de aproximadamente 25mm. Acabamento das
extremidades reto, em fita de poliestireno 3mm de espessura,sendo a parte superior da fita arredondada com raio de 2,5
mm, na mesma cor do tampo. O tampo deverá conter em sua face inferior, porcas metálicas que receberão os parafusos
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TECNOFLEX - INDUSTRIA E COMERCIO DO MOBILIARIO LTD

para fixação do mesmo à estrutura. Também deverá conter no mínimo 01 orifício passa fio, com acabamento em material
polimérico na cor do tampo, não sendo aceitos parafusos fixados diretamente na madeira. Estruturas Laterais:
Confeccionada em aço, composta por 2 colunas em chapa dobrada com 1,2mm de espessura em formato semielíptico,
verticais eparalelas, soldadas sob um chapa metálica dobrada, que faz a fixação no tampo, e sobre uma base horizontal em
chapa de aço de 2 mm de espessura. Tampa interna confeccionada em chapa de aço de 1,2 mm dobrada e com divisão
interna par a passagem dos fios, fixada através de um sistema de encaixe no quadro da estrutura. Tampa externa
confeccionada em chapa de aço de 1,2mm dobrada, fixada também através de um sistema de encaixe no quadro da
estrutura. Pintado com tinta eletroestática epóxi na cor Cinza Matrix ou similar. Retaguarda (saia): em MDF (Medium Density
Fiberboard) ou madeira prensada de MDP, (espessura mínima 18mm) revestido em laminado melamínico BP nas duas
faces, no mesmo padrão da superfície de trabalho, com encabeçamento das bordas reto, em fita de material polimérico de
alto impacto (3mm de espessura) na cor do laminado. Tem função estrutural, sendo fixada nos pedestais, fazendo a união
desses elementos. Deve possuir uma altura mínima de 370mm, com furos passantes, para fixação do painel de resguardo.
Sapatas: com sapatas niveladoras com base em nylon injetado na cor preta e barra roscadas de no mínimo 5/16? x 25mm
para fixação nas quatro extremidades.Calha estrutural: Confeccionada em chapa de aço de 1,2mm de espessura, fixada
através de parafusos sob tampo e na face interna da estrutura. Pintado com tinta eletrostática epóxi na cor Cinza Matrix ou
similar. Tampa da calha do tampo: tampa com sistema basculante, confeccionado em perfil de alumínio extrudada. Caixa de
tomada confeccionada em chapa de aço de 1,2mm de espessura composta por 4 furos quadrados para espera de tomada
elétrica e 3 para telefone e dados. Todos os componentes metálicos devem ser submetidos a um tratamento antiferrugens,
com desengraxante, desencapante e fosfatizante com utilização de fosfato orgânico que não geram efluentes, garantindo
desta forma, um produto com ausência de agentes corrosivos sobre a superfície da peça, evitando assim pontos de
oxidação. Pintado com tinta eletrostática epóxi na cor Cinza Matrix ou similar. Padrão melamínico: amadeirado Carvalho
Prata ou similar, conforme conveniência administrativa da contratante. Que sejam observados os requisitos ambientais para
a obtenção de certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial ? INMETRO, como
produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares. Que os bens não contenham
substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous
Substances), tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), ( MARCA GEEB WORK modelo lex)

Valor R$ 482.590,50

Segmento Outras Empresas

Data e hora do registro 04/01/2021-13:55:11

Situação da proposta Desclassificada

Data e hora desclassificação 04/01/2021-14:28:38

Justificativa

Nome do contato FLAVIO H L CORDEIRO

Telefone +0 (41)31491004

Descrição/Observações
(conforme instrumento
convocatório)

Mesa de escritório retangular pequena com 02 gavetas com chave. Conforme descritivo do item 2.3. Mesa de escritório
retangular pequena com 02 gavetas com chave: Medidas (admitindo-se variação de até 10%): 1300(L) x770(P) x740(A) mm.
Estrutura: Estrutura da mesa formada por tampo confeccionado em MDF (Medium Density Fiberboar) ou madeira prensada
de MDF com ambas as faces em laminado melamínico texturizado de baixa pressão, estruturas laterais e calha estrutural
confeccionada em chapas dobradas e estampadas com tratamento antiferrugens e pintura eletrostática epóxi. Tampo: Tampo
retangular com espessura de aproximadamente 25mm. Acabamento das extremidades reto, em fita de poliestireno 3mm de
espessura, sendo a parte superior da fita arredondada com raio de 2,5 mm, na mesma cor do tampo. O tampo deverá conter
em sua face inferior, porcas metálicas que receberão os parafusos para fixação do mesmo à estrutura. Também deverá
conter no mínimo 01 orifícios passa fio, com acabamento em material polimérico na cor do tampo, não sendo aceitos
parafusos fixados diretamente na madeira. Estruturas Laterais: Confeccionada em aço, composta por 2 colunas em chapa
dobrada com 1,2mm de espessura em formato semielíptico, verticais e paralelas, soldadas sob um chapa metálica dobrada,
que faz a fixação no tampo, e sobre uma base horizontal em chapa de aço de 2 mm de espessura. Tampa interna
confeccionada em chapa de aço de 1,2 mm dobrada e com divisão interna para passagem dos fios, fixada através de um
sistema de encaixe no quadro da estrutura. Tampa externa confeccionada em chapa de aço de 1,2mm dobrada, fixada
também através de um sistema de encaixe no quadro da estrutura. Pintado com tinta eletroestática epóxi na cor Cinza Matrix
ou similar. Retaguarda (saia): em MDF (Medium Density Fiberboard) ou madeira prensada de MDP, (espessura mínima
18mm) revestido em l aminado melamínico BP nas duas faces, no mesmo padrão da superfície de trabalho, com
encabeçamento das bordas reto, em fita de material polimérico de alto impacto (3mm de espessura) na cor do l aminado.
Tem função estrutural, sendo fixada nos pedestais, fazendo a união desses elementos. Deve possuir uma altura mínima de
370mm, com furos passantes, para fixação do painel de resguardo. Sapatas: com sapatas niveladoras com base em nylon
injetado na cor preta e barra roscadas de no mínimo 5/16  x 25mm para fixação nas quatro extremidades. Calha estrutural:
Confeccionada em chapa de aço de 1,2mm de espessura, fixada através de parafusos sob tampo e na face interna da
estrutura. Pintado com tinta eletrostática epóxi na cor Cinza Matrix ou similar. Tampa da calha do tampo: tampa com sistema
basculante, confeccionado em perfil de alumínio extrudada. Caixa de tomada confeccionada em chapa de aço de 1,2mm de
espessura composta por 4 furos quadrados para espera de tomada elétrica e 3 para telefone e dados. Todos os
componentes metálicos devem ser submetidos a um tratamento antiferrugens, com desengraxante, desencapante e
fosfatizante com utilização de fosfato orgânico que não geram efluentes, garantindo desta forma, um produto com ausência
de agentes corrosivos sobre a superfície da peça, evitando assim pontos de oxidação. Pintado com tinta eletrostática epóxi
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CORESUL MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA

MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAM

na cor Cinza Matrix ou similar. Padrão melamínico: amadeirado Carvalho Prata ou similar, conforme conveniência
administrativa da contratante. Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do Instituto
Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial  INMETRO, como produtos sustentáveis ou de menor impacto
ambiental em relação aos seus similares. Que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da
recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como me

Valor R$ 484.000,00

Segmento Empresa de Pequeno Porte

Data e hora do registro 28/12/2020-12:42:50

Situação da proposta Desclassificada

Data e hora desclassificação 04/01/2021-14:28:48

Justificativa

Nome do contato JOSE DA ROCHA NOGUEIRA

Telefone +55 (41)32339444

Descrição/Observações
(conforme instrumento
convocatório)

Mesa de escritório retangular pequena com 02 gavetas com chave. Conforme descritivo do item 2.3 do termo de referência.

Valor R$ 603.120,00

Segmento Empresa de Pequeno Porte

Data da desistência 30/12/2020 16:22:07:075

Situação da proposta Desistida

Nome do contato IDILEY ROSA LINO PEREIRA

Telefone +0 (65)33172100

Descrição/Observações
(conforme instrumento
convocatório)

MESA DE ESCRITÓRIO RETANGULAR PEQUENA COM 02 GAVETAS COM CHAVE: Medidas (admitindo-se variação de
até 10%): 1300(L)x770(P)x740(A)mm Estrutura: Estrutura da mesa formada por tampo confeccionado em MDF (Medium
Density Fiberboar) ou madeira prensada de MDF com ambas as faces em laminado melamínico texturizado de baixa
pressão, estruturas laterais e calha estrutural confeccionada em chapas dobradas e estampadas com tratamento
antiferrugens e pintura eletrostática epóxi. Tampo: Tampo retangular com espessura de aproximadamente 25mm.
Acabamento das extremidades reto, em fita de poliestireno 3mm de espessura, sendo a parte superior da fita arredondada
com raio de 2,5 mm, na mesma cor do tampo. O tampo deverá conter em sua face inferior, porcas metálicas que receberão
os parafusos para fixação do mesmo à estrutura. Também deverá conter no mínimo 01 orifício passa fio, com acabamento
em material polimérico na cor do tampo, não sendo aceitos parafusos fixados diretamente na madeira. Estruturas Laterais:
Confeccionada em aço, composta por 2 colunas em chapa dobrada com 1,2mm de espessura em formato semielíptico,
verticais e paralelas, soldadas sob um chapa metálica dobrada, que faz a fixação no tampo, e sobre uma base horizontal em
chapa de aço de 2 mm de espessura. Tampa interna confeccionada em chapa de aço de 1,2 mm dobrada e com divisão
interna para passagem dos fios, fixada através de um sistema de encaixe no quadro da estrutura. Tampa externa
confeccionada em chapa de aço de 1,2mm dobrada, fixada também através de um sistema de encaixe no quadro da
estrutura. Pintado com tinta eletroestática epóxi na cor Cinza Matrix ou similar. Retaguarda (saia): em MDF (Medium Density
Fiberboard) ou madeira prensada de MDP, (espessura mínima 18mm) revestido em laminado melamínico BP nas duas
faces, no mesmo padrão da superfície de trabalho, com encabeçamento das bordas reto, em fita de material polimérico de
alto impacto (3mm de espessura) na cor do laminado. Tem função estrutural, sendo fixada nos pedestais, fazendo a união
desses elementos. Deve possuir uma altura mínima de 370mm, com furos passantes, para fixação do painel de resguardo.
Sapatas: com sapatas niveladoras com base em nylon injetado na cor preta e barra roscadas de no mínimo 5/16  x 25mm
para fixação nas quatro extremidades. Calha estrutural: Confeccionada em chapa de aço de 1,2mm de espessura, fixada
através de parafusos sob tampo e na face interna da estrutura. Pintado com tinta eletrostática epóxi na cor Cinza Matrix ou
similar. Tampa da calha do tampo: tampa com sistema basculante, confeccionado em perfil de alumínio extrudada. Caixa de
tomada confeccionada em chapa de aço de 1,2mm de espessura composta por 4 furos quadrados para espera de tomada
elétrica e 3 para telefone e dados. Todos os componentes metálicos devem ser submetidos a um tratamento antiferrugens,
com desengraxante, desencapante e fosfatizante com utilização de fosfato orgânico que não geram efluentes, garantindo
desta forma, um produto com ausência de agentes corrosivos sobre a superfície da peça, evitando assim pontos de
oxidação. Pintado com tinta eletrostática epóxi na cor Cinza Matrix ou similar. Padrão melamínico: amadeirado Carvalho
Prata ou similar, conforme conveniência administrativa da contratante. Que sejam observados os requisitos ambientais para
a obtenção de certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial  INMETRO... DEMAIS
ESPECIFICAÇÕES CONFORME O EDITAL. - MARCA: MILAN - MODELO: FOCUS.
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GRIF APLICACAO E DECORACAO LTDA

Valor R$ 603.120,00

Segmento Outras Empresas

Data e hora do registro 30/12/2020 16:26:05:661

Situação da proposta Classificada

Nome do contato DINIZ FERNANDO PEREIRA

Telefone +0 (65)33172100

Descrição/Observações
(conforme instrumento
convocatório)

MESA DE ESCRITÓRIO RETANGULAR PEQUENA COM 02 GAVETAS COM CHAVE: Medidas (admitindo-se variação de
até 10%): 1300(L)x770(P)x740(A)mm Estrutura: Estrutura da mesa formada por tampo confeccionado em MDF (Medium
Density Fiberboar) ou madeira prensada de MDF com ambas as faces em laminado melamínico texturizado de baixa
pressão, estruturas laterais e calha estrutural confeccionada em chapas dobradas e estampadas com tratamento
antiferrugens e pintura eletrostática epóxi. Tampo: Tampo retangular com espessura de aproximadamente 25mm.
Acabamento das extremidades reto, em fita de poliestireno 3mm de espessura, sendo a parte superior da fita arredondada
com raio de 2,5 mm, na mesma cor do tampo. O tampo deverá conter em sua face inferior, porcas metálicas que receberão
os parafusos para fixação do mesmo à estrutura. Também deverá conter no mínimo 01 orifício passa fio, com acabamento
em material polimérico na cor do tampo, não sendo aceitos parafusos fixados diretamente na madeira. Estruturas Laterais:
Confeccionada em aço, composta por 2 colunas em chapa dobrada com 1,2mm de espessura em formato semielíptico,
verticais e paralelas, soldadas sob um chapa metálica dobrada, que faz a fixação no tampo, e sobre uma base horizontal em
chapa de aço de 2 mm de espessura. Tampa interna confeccionada em chapa de aço de 1,2 mm dobrada e com divisão
interna para passagem dos fios, fixada através de um sistema de encaixe no quadro da estrutura. Tampa externa
confeccionada em chapa de aço de 1,2mm dobrada, fixada também através de um sistema de encaixe no quadro da
estrutura. Pintado com tinta eletroestática epóxi na cor Cinza Matrix ou similar. Retaguarda (saia): em MDF (Medium Density
Fiberboard) ou madeira prensada de MDP, (espessura mínima 18mm) revestido em laminado melamínico BP nas duas
faces, no mesmo padrão da superfície de trabalho, com encabeçamento das bordas reto, em fita de material polimérico de
alto impacto (3mm de espessura) na cor do laminado. Tem função estrutural, sendo fixada nos pedestais, fazendo a união
desses elementos. Deve possuir uma altura mínima de 370mm, com furos passantes, para fixação do painel de resguardo.
Sapatas: com sapatas niveladoras com base em nylon injetado na cor preta e barra roscadas de no mínimo 5/16  x 25mm
para fixação nas quatro extremidades. Calha estrutural: Confeccionada em chapa de aço de 1,2mm de espessura, fixada
através de parafusos sob tampo e na face interna da estrutura. Pintado com tinta eletrostática epóxi na cor Cinza Matrix ou
similar. Tampa da calha do tampo: tampa com sistema basculante, confeccionado em perfil de alumínio extrudada. Caixa de
tomada confeccionada em chapa de aço de 1,2mm de espessura composta por 4 furos quadrados para espera de tomada
elétrica e 3 para telefone e dados. Todos os componentes metálicos devem ser submetidos a um tratamento antiferrugens,
com desengraxante, desencapante e fosfatizante com utilização de fosfato orgânico que não geram efluentes, garantindo
desta forma, um produto com ausência de agentes corrosivos sobre a superfície da peça, evitando assim pontos de
oxidação. Pintado com tinta eletrostática epóxi na cor Cinza Matrix ou similar. Padrão melamínico: amadeirado Carvalho
Prata ou similar, conforme conveniência administrativa da contratante. Que sejam observados os requisitos ambientais para
a obtenção de certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial   DEMAIS
ESPECIFICAÇÕES CONFORME O EDITAL - MARCA: MILAN - MODELO: FOCUS

Valor R$ 886.961,25

Segmento Microempresa

Data e hora do registro 04/01/2021 09:03:23:284

Situação da proposta Classificada

Nome do contato ANTONIO CARLOS BAZZAN

Telefone +55 (16)21328787

Descrição/Observações
(conforme instrumento
convocatório)

Mesa de escritório retangular pequena com 02 gavetas com chave. Conforme descritivo do item 2.3 do termo de referência.
Marca: Grif / Modelo: Linha Amazonas
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Mostrando de 1 até 8 de 8 registros

Licitação [nº 845990] e Lote [nº 6]

Lista de fornecedores   

 Participante Segmento Situação Lance Data/Hora lance

1 BELNIAKI & BELNIAKI LTDA ME ME* Desclassificado R$ 86.900,00 04/01/2021 15:13:34:820

2 ANDRESSA PANINI ALBISSU EPP* Desclassificado R$ 87.000,00 04/01/2021 15:11:51:061

3 BOND MOVEIS - EIRELI ME* Arrematante R$ 121.625,00 04/01/2021 15:13:24:858

4 GRIF APLICACAO E DECORACAO LTDA ME* Classificado R$ 148.671,60 04/01/2021 15:12:39:867

5 UP MOBILIARIO CORPORATIVO EIRELI ME* Classificado R$ 160.863,50 17/12/2020 14:07:26:296

6 RIO FLEX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO EPP* Classificado R$ 160.863,50 04/01/2021 11:41:07:635

7 FARIAS E FARIAS COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP ME* Desclassificado R$ 160.863,50 04/01/2021 09:57:02:705

8 CORESUL MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA EPP* Desclassificado R$ 161.350,00 28/12/2020 12:43:50:032

Lista de mensagens   

Data e hora do registro Participante Mensagem

04/01/2021 15:00:58:045 SISTEMA Começou a disputa do lote.

04/01/2021 15:00:58:045 SISTEMA A melhor proposta foi de R$160.860,00, que é o menor valor ofertado para este lote.

04/01/2021 15:00:58:045 SISTEMA Existem entendimentos do Tribunal de Contas da União (TCU) de que intervalos de tempo entre lances
representam mais uma solução na busca de isonomia entre licitantes.

04/01/2021 15:00:58:045 SISTEMA Em atendimento do Acórdão do TCU nº 1216/2014 - Plenário, poderá ser demandado o preenchimento de
CAPTCHA entre os lances de um mesmo fornecedor.

04/01/2021 15:00:58:045 SISTEMA O tempo mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de 5
segundo(s), - quando este não for o melhor da sala.

04/01/2021 15:00:58:045 SISTEMA O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 5 segundo(s).

04/01/2021 15:00:58:045 SISTEMA O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R$5,00 -
quando este não for o melhor da sala.

04/01/2021 15:00:58:045 SISTEMA O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R$5,00 -
quando este não for o melhor da sala.

04/01/2021 15:00:58:045 SISTEMA No modo de disputa aberto, a etapa de envio de lances na sessão pública durará 10 minutos e, após isso,
será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 2 minutos do
período de duração da sessão pública.

04/01/2021 15:01:41:569 PREGOEIRO Boa tarde a todos. Já é possível dar lances. Os lotes estão sendo disputados simultaneamente.

04/01/2021 15:08:58:045 SISTEMA Prezados, estamos próximo ao encerramento do tempo de 10 minutos para a fase de envio de lances.

04/01/2021 15:08:58:045 SISTEMA A disputa será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 2
minutos da sessão pública.

04/01/2021 15:08:58:045 SISTEMA Na hipótese de não haver novos lances, a sessão pública será encerrada automaticamente.

04/01/2021 15:10:58:045 SISTEMA Haverá prorrogação automática da etapa de envio de lances em 2 minutos, e ocorrerá sucessivamente
sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances
intermediários.

04/01/2021 15:12:58:045 SISTEMA Haverá prorrogação automática da etapa de envio de lances em 2 minutos, e ocorrerá sucessivamente
sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances
intermediários.

04/01/2021 15:13:03:490 PREGOEIRO Lembro que o arrematante deverá encaminhar sua documentação por email em 24 horas (caso não tenha
anexado no site), conforme item 11.1 do edital.

04/01/2021 15:14:58:045 SISTEMA Haverá prorrogação automática da etapa de envio de lances em 2 minutos, e ocorrerá sucessivamente
sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances
intermediários.

04/01/2021 15:16:58:045 SISTEMA Prezados, a sessão pública de envio de lances esta encerrada.

04/01/2021 15:16:58:045 SISTEMA Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.488/07
(Lei das Cooperativas).

04/01/2021 15:16:58:045 SISTEMA A menor proposta foi dada por BELNIAKI & BELNIAKI LTDA ME no valor de R$86.900,00.

Responsável

EDUARDO PIAO ORTIZ ABRAAO

Pregoeiro

TIAGO HERNANDES TONIN

Apoio

TIAGO HERNANDES TONIN

* Tipo de segmento declarado no ato de entrega da proposta. Não necessariamente reflete o tipo de segmento atualmente declarado.

Legenda dos tipos de segmentos: OE-Outras Empresas | ME-Micro Empresa | COOP-Cooperativa | ND-Não definido
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Mostrando de 1 até 32 de 32 registros

Mostrando de 1 até 14 de 14 registros

Data e hora do registro Participante Mensagem

04/01/2021 15:16:58:045 SISTEMA A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro.

04/01/2021 15:19:04:860 PREGOEIRO Obrigado a todos pela participação.

04/01/2021 15:19:14:478 SISTEMA A disputa do lote foi definitivamente encerrada.

04/01/2021 15:36:51:133 ANDRESSA PANINI ALBISSU Boa Tarde Sr. Pregoeiro, mesmo não sendo o primeiro colocado gostaria de pedir desclassificação do
meu lance para esse item, esse valor era para o lote 4 e não para o lote 6. Peço sinceras desculpas pelo
incomodo.

04/01/2021 15:57:51:259 BELNIAKI & BELNIAKI LTDA ME Boa tarde.... Prezado pregoeiro solicitamos nossa desclassificação no lote 06 o valor está incorreto, o
sistema estava travando clicamos para dar lance no lote 04 e a pagina travou não enviando o lance para o
lote 04 mas sim incorretamente no lote 06

04/01/2021 16:00:19:204 BELNIAKI & BELNIAKI LTDA ME Pedimos sinceras desculpas pelo transtorno, só não solicitamos desclassificação antes pois estávamos
trabalhando no lote 04 onde sagramo-nos vencedores com o valor correto. Desde já agradeço a
compreensão.

04/01/2021 18:55:03:276 PREGOEIRO Convoco a empresa BOND MOVEIS - EIRELI a apresentar sua documentação para o lote 6 em 24 horas,
conforme item 11.1 do edital.

04/01/2021 19:06:42:728 PREGOEIRO É possível abaixar o valor da proposta?

05/01/2021 08:25:24:236 BOND MOVEIS - EIRELI Bom dia Sr Pregoeiro, fizemos o lance final no nosso limite. Não conseguimos baixar mais. Obrigada!

05/01/2021 10:25:16:613 BOND MOVEIS - EIRELI Bom dia Srs.! Email com documenação solicitada encaminhado. Grata

06/01/2021 20:11:57:022 PREGOEIRO Segue link para a conferência dos documentos enviados pelas arrematantes dos 6 lotes (ficará disponível
até a finalização da licitação):
https://drive.google.com/drive/folders/1X4zFJFVXFfnJ31lRERmdUHz_gwQAj2hb?usp=sharing

18/01/2021 14:57:35:631 PREGOEIRO Considerando a declaração de vencedor, inicia-se o prazo de 24 horas para a manifestação justificada da
intenção de recorrer.

Lista de lances   

Data/Hora lance ! Lance Nome do fornecedor

1 17/12/2020 14:07:26:296 --- R$ 160.863,50 UP MOBILIARIO CORPORATIVO EIRELI

2 21/12/2020 10:14:34:354 --- R$ 160.860,00 BELNIAKI & BELNIAKI LTDA ME

3 03/01/2021 21:05:17:230 --- R$ 160.863,50 BOND MOVEIS - EIRELI

4 04/01/2021 09:01:51:862 --- R$ 295.653,75 GRIF APLICACAO E DECORACAO LTDA

5 04/01/2021 09:23:25:896 --- R$ 160.863,50 ANDRESSA PANINI ALBISSU

6 04/01/2021 11:41:07:635 --- R$ 160.863,50 RIO FLEX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO

7 04/01/2021 15:05:23:254 --- R$ 160.800,00 BOND MOVEIS - EIRELI

8 04/01/2021 15:06:46:142 --- R$ 160.795,00 BELNIAKI & BELNIAKI LTDA ME

9 04/01/2021 15:07:19:227 --- R$ 160.790,00 ANDRESSA PANINI ALBISSU

10 04/01/2021 15:09:49:160 --- R$ 160.780,00 BELNIAKI & BELNIAKI LTDA ME

11 04/01/2021 15:11:51:061 --- R$ 87.000,00 ANDRESSA PANINI ALBISSU

12 04/01/2021 15:12:39:867 --- R$ 148.671,60 GRIF APLICACAO E DECORACAO LTDA

13 04/01/2021 15:13:24:858 --- R$ 121.625,00 BOND MOVEIS - EIRELI

14 04/01/2021 15:13:34:820 --- R$ 86.900,00 BELNIAKI & BELNIAKI LTDA ME

Histórico da análise das propostas e lances   

Fornecedor desclassificado   

Fornecedor desclassificado   

Legenda das cores do tipos de mensagens: recurso | chat | outras

Importante: a coluna "!" exibe as não conformidades detectadas em relação aos "lances registrados irregularmente" que não atenderam as regras de negócios estabelecidas para
a participação da fase de disputa do lote da licitação. Quando a informação exibida for "---" o registro do lance está em conformidade.

Data/Hora 04/01/2021 18:53:28:282  -  Arrematado

Data/Hora 18/01/2021 14:55:21:076  -  Declarado vencedor

Data/Hora 21/01/2021 18:20:06:027  -  Adjudicado

Fornecedor BOND MOVEIS - EIRELI

Contratado R$   121.625,00

Data/Hora 04/01/2021-14:29:45

Fornecedor FARIAS E FARIAS COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP

Observação Descumprimento do item 8.1, "b", do edital (não indicou marca/modelo do produto).
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Fornecedor desclassificado   

Fornecedor desclassificado   

Data/Hora 04/01/2021-14:30:08

Fornecedor CORESUL MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA

Observação Descumprimento do item 8.1, "b", do edital (não indicou marca/modelo do produto).

Data/Hora 04/01/2021-18:53:28

Fornecedor ANDRESSA PANINI ALBISSU

Observação Cancelo o último lance da empresa, como solicitado. Assim, seu último lance válido fica sendo o de R$ 160.790,00

Data/Hora 04/01/2021-18:52:52

Fornecedor BELNIAKI & BELNIAKI LTDA ME

Observação Cancelo o último lance da empresa, como solicitado. Assim, seu último lance válido fica sendo o de R$ 160.780,00.
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Licitação [nº 845990] e Lote [nº 6]

BELNIAKI & BELNIAKI LTDA ME

UP MOBILIARIO CORPORATIVO EIRELI

BOND MOVEIS - EIRELI

Valor R$ 160.860,00

Segmento Microempresa

Data e hora do registro 21/12/2020 10:14:34:354

Situação da proposta Classificada

Nome do contato PEDRO AMILTON BELNIAKI

Telefone +55 (41)36422247

Descrição/Observações
(conforme instrumento
convocatório)

Marca/Modelo/ Fabricante: Marca Própria - Fabricação Própria. Validade da proposta: 60 dias. A empresa declara ser
empresa de pequeno porte. A empresa declara cumprir e ter ciência das condições exigidas em edital e seus anexos.

Valor R$ 160.863,50

Segmento Microempresa

Data e hora do registro 17/12/2020 14:07:26:296

Situação da proposta Classificada

Nome do contato BERNARDINA MARIA MEYER

Telefone +55 (48)32421144

Descrição/Observações
(conforme instrumento
convocatório)

"Mesa de escritório retangular pequena com 02 gavetas com chave: Medidas (admitindo-se variação de até 10%):
1300(L)x770(P)x740(A)mm Estrutura: Estrutura da mesa formada por tampo confeccionado em MDF (Medium Density
Fiberboar) ou madeira prensada de MDF com ambas as faces em laminado melamínico texturizado de baixa pressão,
estruturas laterais e calha estrutural confeccionada em chapas dobradas e estampadas com tratamento antiferrugens e
pintura eletrostática epóxi. Tampo: Tampo retangular com espessura de aproximadamente 25mm. Acabamento das
extremidades reto, em fita de poliestireno 3mm de espessura, sendo a parte superior da fita arredondada com raio de 2,5
mm, na mesma cor do tampo. O tampo deverá conter em sua face inferior, porcas metálicas que receberão os parafusos
para fixação do mesmo à estrutura. Também deverá conter no mínimo 01 orifício passa fio, com acabamento em material
polimérico na cor do tampo, não sendo aceitos parafusos fixados diretamente na madeira. Estruturas Laterais:
Confeccionada em aço, composta por 2 colunas em chapa dobrada com 1,2mm de espessura em formato semielíptico,
verticais e paralelas, soldadas sob u chapa metálica dobrada, que faz a fixação no tampo, e sobre uma base horizontal em
chapa de aço de 2 mm de espessura. Tampa interna confeccionada em chapa de aço de 1,2 mm dobrada e com divisão
interna para passagem dos fios, fixada através de um sistema de encaixe no quadro da estrutura. Tampa externa
confeccionada em chapa de aç de 1,2mm dobrada, fixada também através de um sistema de encaixe no quadro da
estrutura. Pintado com tinta eletroestática epóxi na cor Cinza Matrix ou similar. Retaguarda (saia): em MDF (Medium Density
Fiberboard) ou madeira prensada de MDP, (espessura mínima 18mm) revestido em laminado melamínico BP nas duas
faces, no mesmo padrão da superfície de trabalho, com encabeçamento das bordas reto, em fita de material polimérico de
alto impacto (3mm de espessura) na cor do laminado. Tem função estrutural, sendo fixada nos pedestais, fazendo a união
desses elementos. Deve possuir uma altura mínima de 370mm, com furos passantes, para fixação do painel de resguardo.
Sapatas: com sapatas niveladoras com base em nylon injetado na cor preta e barra roscadas de no mínimo 5/16? x 25mm
para fixação nas quatro extremidades. Calha estrutural: Confeccionada em chapa de aço de 1,2mm de espessura, fixada
através de parafusos sob tampo e na face interna da estrutura. Pintado com tinta eletrostática epóxi na cor Cinza Matrix ou
similar. Tampa da calha do tampo: tampa com sistema basculante, confeccionado em perfil de alumínio extrudada. Caixa de
tomada confeccionada em chapa de aço de 1,2mm de espessura composta por 4 furos quadrados para espera de tomada
elétrica e 3 para telefone e dados. Todos os componentes metálicos devem ser submetidos a um tratamento antiferrugens,
com desengraxante, desencapante e fosfatizante com utilização de fosfato orgânico que não geram efluentes, garantindo
desta forma, um produto com ausência de agentes corrosivos sobre a superfície da peça, evitando assim pontos de
oxidação. Pintado com tinta eletrostática epóxi na cor Cinza Matrix ou similar. Padrão melamínico: amadeirado Carvalho
Prata ou similar, conforme conveniência administrativa da contratante. Conforme descritivo do item 2.3 do termo de
referência. VALIDADE DA PROPOSTA: 60 dias - conforme Edital. PRAZO DE ENTREGA: 30 dias - conforme o Edital
GARANTIA: conforme edital MARCA/MODELO: GM/SUPREME. LOCAL DE ENTREGA: Conforme especificado no Edital.
Declaramos que atendemos todas as condições e especificações do edital.

Valor R$ 160.863,50

Segmento Microempresa

Data e hora do registro 03/01/2021 21:05:17:230
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ANDRESSA PANINI ALBISSU

FARIAS E FARIAS COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP

RIO FLEX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO

Situação da proposta Classificada

Nome do contato Cristhiana Salvaro

Telefone +55 (41)996389646

Descrição/Observações
(conforme instrumento
convocatório)

Mesa de escritório retangular pequena com 02 gavetas com chave. Conforme descritivo do item 2.3. Marca: Sudati.

Valor R$ 160.863,50

Segmento Empresa de Pequeno Porte

Data e hora do registro 04/01/2021 09:23:25:896

Situação da proposta Classificada

Nome do contato ALEX SOUZA VALIM

Telefone +0 (11)23592204

Descrição/Observações
(conforme instrumento
convocatório)

Marca: LBS DO BRASIL Modelo: Linha Office Mesa de escritório retangular pequena com 02 gavetas com chave. Conforme
descritivo do item 2.3. conforme edital.

Valor R$ 160.863,50

Segmento Microempresa

Data e hora do registro 04/01/2021-09:57:02

Situação da proposta Desclassificada

Data e hora desclassificação 04/01/2021-14:29:45

Justificativa

Nome do contato farias e farias comercio de moveis ltda

Telefone +883 (47)32640004

Descrição/Observações
(conforme instrumento
convocatório)

Conforme instrumento convocatório

Valor R$ 160.863,50

Segmento Empresa de Pequeno Porte

Data e hora do registro 04/01/2021 11:41:07:635

Situação da proposta Classificada

Nome do contato JAMES EVERTON FRANKE

Telefone +838 (47)36451791

Descrição/Observações
(conforme instrumento
convocatório)

Mesa de escritório retangular pequena com 02 gavetas com chave: Medidas (admitindo-se variação de até 10%):
1300(L)x770(P)x740(A)mm Estrutura: Estrutura da mesa formada por tampo confeccionado em MDF (Medium Density
Fiberboar) ou madeira prensada de MDF com ambas as faces em laminado melamínico texturizado de baixa pressão,
estruturas laterais e calha estrutural confeccionada em chapas dobradas e estampadas com tratamento antiferrugens e
pintura eletrostática epóxi. Tampo: Tampo retangular com espessura de aproximadamente 25mm. Acabamento das
extremidades reto, em fita de poliestireno 3mm de espessura,sendo a parte superior da fita arredondada com raio de 2,5
mm, na mesma cor do tampo. O tampo deverá conter em sua face inferior, porcas metálicas que receberão os parafusos
para fixação do mesmo à estrutura. Também deverá conter no mínimo 01 orifício passa fio, com acabamento em material
polimérico na cor do tampo, não sendo aceitos parafusos fixados diretamente na madeira. Estruturas Laterais:
Confeccionada em aço, composta por 2 colunas em chapa dobrada com 1,2mm de espessura em formato semielíptico,
verticais e paralelas, soldadas sob um chapa metálica dobrada, que faz a fixação no tampo, e sobre uma base horizontal em
chapa de aço de 2 mm de espessura. Tampa interna confeccionada em chapa de aço de 1,2 mm dobrada e com divisão
interna para passagem dos fios, fixada através de um sistema de encaixe no quadro da estrutura. Tampa externa
confeccionada em chapa de aço de 1,2mm dobrada, fixada também através de um sistema de encaixe no quadro da
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CORESUL MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA

MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

estrutura. Pintado com tinta eletroestática epóxi na cor Cinza Matrix ou similar. Retaguarda (saia): em MDF (Medium Density
Fiberboard) ou madeira prensada de MDP, (espessura mínima 18mm) revestido em laminado melamínico BP nas duas
faces, no mesmo padrão da superior , com encabeçamento das bordas reto, em fita de material polimérico de alto impacto
(3mm de espessura) na cor do laminado. Tem função estrutural, sendo fixada nos pedestais,fazendo a união desses
elementos. Deve possuir uma altura mínima de 370mm, com furos passantes, para fixação do painel de resguardo.Sapatas:
com sapatas niveladoras com base em nylon injetado na cor preta e barra roscadas de no mínimo 5/16  x 25mm para
fixação nas quatro extremidades.2.3.7. Calha estrutural: Confeccionada em chapa de aço de 1,2mm de espessura, fixada
através de parafusos sob tampo e na face interna da estrutura. Pintado com tinta eletrostática epóxi na cor Cinza Matrix ou
similar. Tampa da calha do tampo: tampa com sistema basculante, confeccionado em perfil de alumínio extrudada. Caixa de
tomada confeccionada em chapa de aço de 1,2mm de espessura composta por 4 furos quadrados para espera de tomada
elétrica e 3 para telefone e dados. Todos os componentes metálicos devem ser submetidos a um tratamento antiferrugens,
com desengraxante, desencapante e fosfatizante com utilização de fosfato orgânico que não geram efluentes, garantindo
desta forma, um produto com ausência de agentes corrosivos sobre a superfície da peça, evitando assim pontos de
oxidação. Pintado com tinta eletrostática epóxi na cor Cinza Matrix ou similar. Padrão melamínico: amadeirado Carvalho
Prata ou similar, conforme conveniência administrativa da contratante. Que sejam observados os requisitos ambientais para
a obtenção de certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial  INMETRO, como
produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares. Que os bens não contenham
substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous
Substances), tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), (confrome descritivo 2.1 (marca geeb work modelo lex)

Valor R$ 161.350,00

Segmento Empresa de Pequeno Porte

Data e hora do registro 28/12/2020-12:43:50

Situação da proposta Desclassificada

Data e hora desclassificação 04/01/2021-14:30:08

Justificativa

Nome do contato JOSE DA ROCHA NOGUEIRA

Telefone +55 (41)32339444

Descrição/Observações
(conforme instrumento
convocatório)

Mesa de escritório retangular pequena com 02 gavetas com chave. Conforme descritivo do item 2.3 do termo de referência.

Valor R$ 201.040,00

Segmento Empresa de Pequeno Porte

Data da desistência 30/12/2020 16:22:07:075

Situação da proposta Desistida

Nome do contato IDILEY ROSA LINO PEREIRA

Telefone +0 (65)33172100

Descrição/Observações
(conforme instrumento
convocatório)

MESA DE ESCRITÓRIO RETANGULAR PEQUENA COM 02 GAVETAS COM CHAVE: Medidas (admitindo-se variação de
até 10%): 1300(L)x770(P)x740(A)mm Estrutura: Estrutura da mesa formada por tampo confeccionado em MDF (Medium
Density Fiberboar) ou madeira prensada de MDF com ambas as faces em laminado melamínico texturizado de baixa
pressão, estruturas laterais e calha estrutural confeccionada em chapas dobradas e estampadas com tratamento
antiferrugens e pintura eletrostática epóxi. Tampo: Tampo retangular com espessura de aproximadamente 25mm.
Acabamento das extremidades reto, em fita de poliestireno 3mm de espessura, sendo a parte superior da fita arredondada
com raio de 2,5 mm, na mesma cor do tampo. O tampo deverá conter em sua face inferior, porcas metálicas que receberão
os parafusos para fixação do mesmo à estrutura. Também deverá conter no mínimo 01 orifício passa fio, com acabamento
em material polimérico na cor do tampo, não sendo aceitos parafusos fixados diretamente na madeira. Estruturas Laterais:
Confeccionada em aço, composta por 2 colunas em chapa dobrada com 1,2mm de espessura em formato semielíptico,
verticais e paralelas, soldadas sob um chapa metálica dobrada, que faz a fixação no tampo, e sobre uma base horizontal em
chapa de aço de 2 mm de espessura. Tampa interna confeccionada em chapa de aço de 1,2 mm dobrada e com divisão
interna para passagem dos fios, fixada através de um sistema de encaixe no quadro da estrutura. Tampa externa
confeccionada em chapa de aço de 1,2mm dobrada, fixada também através de um sistema de encaixe no quadro da
estrutura. Pintado com tinta eletroestática epóxi na cor Cinza Matrix ou similar. Retaguarda (saia): em MDF (Medium Density
Fiberboard) ou madeira prensada de MDP, (espessura mínima 18mm) revestido em laminado melamínico BP nas duas
faces, no mesmo padrão da superfície de trabalho, com encabeçamento das bordas reto, em fita de material polimérico de
alto impacto (3mm de espessura) na cor do laminado. Tem função estrutural, sendo fixada nos pedestais, fazendo a união
desses elementos. Deve possuir uma altura mínima de 370mm, com furos passantes, para fixação do painel de resguardo.
Sapatas: com sapatas niveladoras com base em nylon injetado na cor preta e barra roscadas de no mínimo 5/16  x 25mm
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GRIF APLICACAO E DECORACAO LTDA

para fixação nas quatro extremidades. Calha estrutural: Confeccionada em chapa de aço de 1,2mm de espessura, fixada
através de parafusos sob tampo e na face interna da estrutura. Pintado com tinta eletrostática epóxi na cor Cinza Matrix ou
similar. Tampa da calha do tampo: tampa com sistema basculante, confeccionado em perfil de alumínio extrudada. Caixa de
tomada confeccionada em chapa de aço de 1,2mm de espessura composta por 4 furos quadrados para espera de tomada
elétrica e 3 para telefone e dados. Todos os componentes metálicos devem ser submetidos a um tratamento antiferrugens,
com desengraxante, desencapante e fosfatizante com utilização de fosfato orgânico que não geram efluentes, garantindo
desta forma, um produto com ausência de agentes corrosivos sobre a superfície da peça, evitando assim pontos de
oxidação. Pintado com tinta eletrostática epóxi na cor Cinza Matrix ou similar. Padrão melamínico: amadeirado Carvalho
Prata ou similar, conforme conveniência administrativa da contratante. Que sejam observados os requisitos ambientais para
a obtenção de certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial  INMETRO... DEMAIS
ESPECIFICAÇÕES CONFORME O EDITAL. - MARCA: MILAN - MODELO: FOCUS.

Valor R$ 295.653,75

Segmento Microempresa

Data e hora do registro 04/01/2021 09:01:51:862

Situação da proposta Classificada

Nome do contato ANTONIO CARLOS BAZZAN

Telefone +55 (16)21328787

Descrição/Observações
(conforme instrumento
convocatório)

Mesa de escritório retangular pequena com 02 gavetas com chave. Conforme descritivo do item 2.3 do termo de referência.
Marca: Grif / Modelo: Linha Amazonas
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