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925465.192019 .22882 .4827 .33843250

Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
Nº 00019/2019 (SRP)

Às 13:01 horas do dia 05 de novembro de 2019, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio,
designados pelo instrumento legal Resolução nº 1040 de 26/03/2019, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de
2002 e no Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005, referente ao Processo nº 040/100667/2019, para realizar os procedimentos relativos ao
Pregão nº 00019/2019. Modo de disputa: Decreto 5.450/2005. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços, válido por 12 (doze)
meses, para eventuais aquisições de cadeira giratória ergonômica, conforme Anexo I (Termo de Referência).. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública
em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos
licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1
Descrição: CADEIRA ESCRITÓRIO
Descrição Complementar: Cadeira Giratória Operacional Tipo A : Espaldar médio, regulagem de altura e inclinação do encosto, regulagem da
altura dos braços, encosto e assento na cor cinza, estrutura na cor preta, de acordo com as especificações contidas no Anexo I. (PARTICIPAÇÃO
AMPLA).
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 90 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Estimado: R$ 892,2600 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: EUROLINE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, pelo melhor lance de R$ 579,0000 e a quantidade de 90 UNIDADE .

Item: 2
Descrição: CADEIRA ESCRITÓRIO
Descrição Complementar: Cadeira Giratória Operacional Tipo A : Espaldar médio, regulagem de altura e inclinação do encosto, regulagem da
altura dos braços, encosto e assento na cor cinza, estrutura na cor preta, de acordo com as especificações contidas no Anexo I. (COTA de até
25% , de acordo com o disposto no item 7.1.1 do Edital).
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Quantidade: 30 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Estimado: R$ 892,2600 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: EUROLINE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, pelo melhor lance de R$ 579,0000 e a quantidade de 30 UNIDADE .

Histórico
Item: 1 - CADEIRA ESCRITÓRIO

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

CNPJ/CPF Fornecedor Porte 
ME/EPP

Declaração 
ME/EPP/COOP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
02.604.236/0001-62 LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO

LTDA
Não Não 90 R$ 892,0000 R$ 80.280,0000 04/11/2019

13:45:13
Marca: LAYOUT 
Fabricante: LAYOUT 
Modelo / Versão: CT.480 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Giratória Operacional Tipo “A”: Espaldar médio, regulagem de altura e inclinação do
encosto, regulagem da altura dos braços, encosto e assento na cor cinza, estrutura na cor preta. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME
EDITAL E SEUS ANEXOS. VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS. ENTREGA: 30 (TRINTA) DIAS. GARANTIA: 05 (CINCO) ANOS.
PROCEDÊNCIA NACIONAL.

28.379.237/0001-44 KURIOS MOVEIS EIRELI Sim Sim 90 R$ 892,0000 R$ 80.280,0000 05/11/2019
09:28:38

Marca: FRISOKAR 
Fabricante: FRISOKAR 
Modelo / Versão: JOB 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Giratória Operacional Tipo A : Espaldar médio, regulagem de altura e inclinação do
encosto, regulagem da altura dos braços, encosto e assento na cor cinza, estrutura na cor preta, de acordo com as especificações
contidas no Anexo I.

12.991.409/0001-04 BALI COMERCIAL LTDA Sim Sim 90 R$ 892,2600 R$ 80.303,4000 23/10/2019
11:11:30

Marca: Frisokar 
Fabricante: Frisokar 
Modelo / Versão: Job Diretor 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Giratória Operacional Tipo A : Espaldar médio, regulagem de altura e inclinação do
encosto, regulagem da altura dos braços, encosto e assento na cor cinza, estrutura na cor preta, de acordo com as especificações
contidas no Anexo I. (PARTICIPAÇÃO AMPLA). DECLARO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DO EDITAL, OFERTO
CONFORME ESPECIFICAÇÕES, MEDIDAS E CONDIÇÕES CONTIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS, SOMOS EPP, JÁ INCLUSO TODAS AS
DESPESAS, IMPOSTOS E DEMAIS DESPESAS COM ENTREGA ALÉM DE todos os custos incidentes, tais como: IPI, ICMS, taxas, fretes,
seguros, tributos, contribuições e qualquer outra incidência fiscal e/ou tributária; E TAMBEM todos os tributos, despesas com mão de
obra, fretes, seguros, tarifas e demais encargos, de qualquer natureza, que direta ou indiretamente incidam sobre a execução do objeto
deste Pregão.Declaro também que para este produto não é exigido número de registro ou inscrição em órgão competente.Prazo de
Garantia: 5 (cinco) anos, contada da data do recebimento definitivo do produto pela CONTRATANTE.Prazo de Entrega: 30 (trinta) dias
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corridos após o recebimento da Nota de Empenho pela CONTRATADA.Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua
apresentação. Procedência: Nacional.Marca: Frisokar.Fabricante: Frisokar.Modelo: Job Diretor.

93.448.959/0001-75 TECNOLINEA INJETADOS PLASTICOS
LTDA

Não Não 90 R$ 892,2600 R$ 80.303,4000 04/11/2019
11:08:51

Marca: TOK 
Fabricante: TOK PLASTI METAL LTDA 
Modelo / Versão: 92DG13 GIR 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL Encosto: Encosto do tipo “espaldar médio”. Conchas
do assento e do encosto independentes, com estrutura confeccionada em polipropileno injetado estrutural. Espuma injetada em
poliuretano flexível com densidade de 50 kg/m3 e espessura de 50 mm. No contra encosto, capa de proteção e acabamento injetados em
polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso de PVC nas bordas. Suporte do encosto fabricado com chapa de
aço de, 6mm de espessura, dotada de nervura estrutural de reforço. Deverá possuir regulagem de altura com curso mínimo de 60mm e
em, 10 estágios de ajuste, com acionamento automático sem necessidade de botões ou manípulos. Dimensões do encosto: Largura: de
470mm. Altura: de 490mm. Assento: Estrutura interna em madeira compensada multilâminas com, 10 mm de espessura. Revestimento
em espuma injetada em poliuretano flexível com densidade de 50 kg/m3 e com espessura de 50mm. No contra assento, capa de proteção
e acabamento injetados sob o assento em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensem o uso do PVC nas bordas.
Dimensões do assento: Profundidade: de 470mm. Largura: de 480mm. Apoia braços: Apoia braços em forma de “T”. Parte superior do
apoia braços injetado em termoplástico texturizado. Suporte do apoia braços regulável, injetado em termoplástico texturizado e estrutura
de aço estampado. Regulagem vertical com 6 estágios e curso de 50mm. Dimensões do apoia braços: Largura: de 90mm. Comprimento:
270mm. Base: Base giratória com 5 (cinco) patas em aço, com capa de proteção de polipropileno. Coluna: Regulagem da altura do
assento por acionamento a gás com variação mínima do curso em 80 mm, utilizando-se a coluna classe 4. Capa telescópica, injetada em
polipropileno texturizado na cor preta. Mecanismo: confeccionado com corpo em chapa de aço estampada de, no mínimo, 3 mm. Sistema
com regulagem do encosto com bloqueio em qualquer posição e com livre flutuação. Travamento através de alavanca posicionada
embaixo do assento. Revestimento do assento e encosto: As espumas do assento e do encosto devem ser revestidas em vinil com
gramatura de 477 g/m2. Cor cinza. Pintura: Todas as partes metálicas devem possuir acabamento em pintura eletrostática em epóxi pó,
com pré tratamento antiferruginoso (fosfatizado). Cor preta. Rodízios Rodízio duplo, com rodas de 50 mm de diâmetro injetados em
poliamida (nylon 6), eixo vertical em aço trefilado 1010/1020 com diâmetro de 11 mm e eixo horizontal em aço trefilado 1010/1020 com
diâmetro de 8 mm. O eixo vertical é dotado de anel elástico em aço que possibilita acoplamento fácil e seguro à base. VALIDADE DA
PROPOSTA: 60 DIAS / PRODUTO DE ACORDO COM O EDITAL E SEUS ANEXOS.

49.058.654/0001-65 FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO
DE MOVEIS LTDA

Não Não 90 R$ 892,2600 R$ 80.303,4000 04/11/2019
11:56:56

Marca: FLEXFORM 
Fabricante: FLEXFORM INDÚSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA 
Modelo / Versão: ERME-B-PT-30R-I2-G22-H 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Base: Base giratória com 5 (cinco) patas em aço, com capa de proteção de polipropileno.
Coluna: Regulagem da altura do assento por acionamento a gás com variação mínima do curso em 80 mm, utilizando-se a coluna classe
4. Capa telescópica, injetada em polipropileno texturizado na cor preta. Mecanismo: Mecanismo confeccionado com corpo em chapa de
aço estampada de, no mínimo, 3 mm. Sistema com regulagem do encosto com bloqueio em qualquer posição e com livre flutuação.
Travamento através de alavanca posicionada embaixo do assento. Encosto: Encosto do tipo “espaldar médio”. Conchas do assento e do
encosto independentes, com estrutura confeccionada em polipropileno injetado estrutural. Espuma injetada em poliuretano flexível com
densidade mínima de 45 kg/m3 e espessura mínima de 40 mm. No contra encosto, capa de proteção e acabamento injetados em
polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso de PVC nas bordas. Suporte do encosto fabricado com chapa de
aço de, no mínimo, 6mm de espessura, dotada de nervura estrutural de reforço. Deverá possuir regulagem de altura com curso mínimo
de 60mm e em, no mínimo, 10 estágios de ajuste, com acionamento automático sem necessidade de botões ou manípulos. Dimensões do
encosto: Largura: mínima de 420mm e máxima de 470mm. Altura: mínima de 450mm e máxima de 490mm. Assento: Estrutura interna
em madeira compensada multilâminas com, no mínimo, 10 mm de espessura.Revestimento em espuma injetada em poliuretano flexível
com densidade mínima de 50 kg/m3 e com espessura mínima de 40mm. No contra assento, capa de proteção e acabamento injetados
sob o assento em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensem o uso do PVC nas bordas. Dimensões do assento:
Profundidade: mínima de 450mm e máxima de 490mm. Largura: mínima de 480mm e máxima de 520mm. Apoia braços: Apoia braços
em forma de “T”. Parte superior do apoia braços injetado em termoplástico texturizado. Suporte do apoia braços regulável, injetado em
termoplástico texturizado e estrutura de aço estampado. 8.6.4. Regulagem vertical com no mínimo 6 estágios e curso mínimo de 50mm.
Dimensões do apoia braços: Largura: mínima de 60mm e máxima de 90mm. Comprimento: mínimo de 230mm e máximo de 270mm.
Revestimento do assento e encosto: As espumas do assento e do encosto devem ser revestidas em vinil com gramatura mínima de 477
g/m2. Cor cinza. Pintura: Todas as partes metálicas devem possuir acabamento em pintura eletrostática em epóxi pó, com pré
tratamento antiferruginoso (fosfatizado). Cor preta. Rodízio duplo, com rodas de 50 mm de diâmetro injetados em poliamida (nylon 6),
eixo vertical em aço trefilado 1010/1020 com diâmetro de 11 mm e eixo horizontal em aço trefilado 1010/1020 com diâmetro de 8 mm.
O eixo vertical é dotado de anel elástico em aço que possibilita acoplamento fácil e seguro à base. PROPOSTA 60(SESSENTA DIAS)

13.622.580/0001-09 EUROLINE COMERCIO DE MOVEIS
EIRELI

Sim Sim 90 R$ 892,2600 R$ 80.303,4000 04/11/2019
14:24:49

Marca: TOK 
Fabricante: TOK PLASTI METAL 
Modelo / Versão: 92DG13 GIR 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL Encosto: Encosto do tipo “espaldar médio”. Conchas
do assento e do encosto independentes, com estrutura confeccionada em polipropileno injetado estrutural. Espuma injetada em
poliuretano flexível com densidade de 50 kg/m3 e espessura de 50 mm. No contra encosto, capa de proteção e acabamento injetados em
polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso de PVC nas bordas. Suporte do encosto fabricado com chapa de
aço de, 6mm de espessura, dotada de nervura estrutural de reforço. Deverá possuir regulagem de altura com curso mínimo de 60mm e
em, 10 estágios de ajuste, com acionamento automático sem necessidade de botões ou manípulos. Dimensões do encosto: Largura: de
470mm. Altura: de 490mm. Assento: Estrutura interna em madeira compensada multilâminas com, 10 mm de espessura. Revestimento
em espuma injetada em poliuretano flexível com densidade de 50 kg/m3 e com espessura de 50mm. No contra assento, capa de proteção
e acabamento injetados sob o assento em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensem o uso do PVC nas bordas.
Dimensões do assento: Profundidade: de 470mm. Largura: de 480mm. Apoia braços: Apoia braços em forma de “T”. Parte superior do
apoia braços injetado em termoplástico texturizado. Suporte do apoia braços regulável, injetado em termoplástico texturizado e estrutura
de aço estampado. Regulagem vertical com 6 estágios e curso de 50mm. Dimensões do apoia braços: Largura: de 90mm. Comprimento:
270mm. Base: Base giratória com 5 (cinco) patas em aço, com capa de proteção de polipropileno. Coluna: Regulagem da altura do
assento por acionamento a gás com variação mínima do curso em 80 mm, utilizando-se a coluna classe 4. Capa telescópica, injetada em
polipropileno texturizado na cor preta. Mecanismo: confeccionado com corpo em chapa de aço estampada de, no mínimo, 3 mm. Sistema
com regulagem do encosto com bloqueio em qualquer posição e com livre flutuação. Travamento através de alavanca posicionada
embaixo do assento. Revestimento do assento e encosto: As espumas do assento e do encosto devem ser revestidas em vinil com
gramatura de 477 g/m2. Cor cinza. Pintura: Todas as partes metálicas devem possuir acabamento em pintura eletrostática em epóxi pó,
com pré tratamento antiferruginoso (fosfatizado). Cor preta. Rodízios Rodízio duplo, com rodas de 50 mm de diâmetro injetados em
poliamida (nylon 6), eixo vertical em aço trefilado 1010/1020 com diâmetro de 11 mm e eixo horizontal em aço trefilado 1010/1020 com
diâmetro de 8 mm. O eixo vertical é dotado de anel elástico em aço que possibilita acoplamento fácil e seguro à base. VALIDADE DA
PROPOSTA 60 DIAS - DE ACORDO COM EDITAL E ANEXOS

07.875.146/0001-20 SERRA MOBILE INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA

Não Não 90 R$ 892,2600 R$ 80.303,4000 04/11/2019
15:06:24

Marca: TOK 
Fabricante: TOKPLAST 
Modelo / Versão: 92DG13 GIR 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL Encosto: Encosto do tipo “espaldar médio”. Conchas
do assento e do encosto independentes, com estrutura confeccionada em polipropileno injetado estrutural. Espuma injetada em
poliuretano flexível com densidade de 50 kg/m3 e espessura de 50 mm. No contra encosto, capa de proteção e acabamento injetados em
polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso de PVC nas bordas. Suporte do encosto fabricado com chapa de
aço de, 6mm de espessura, dotada de nervura estrutural de reforço. Deverá possuir regulagem de altura com curso mínimo de 60mm e
em, 10 estágios de ajuste, com acionamento automático sem necessidade de botões ou manípulos. Dimensões do encosto: Largura: de
470mm. Altura: de 490mm. Assento: Estrutura interna em madeira compensada multilâminas com, 10 mm de espessura. Revestimento
em espuma injetada em poliuretano flexível com densidade de 50 kg/m3 e com espessura de 50mm. No contra assento, capa de proteção
e acabamento injetados sob o assento em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensem o uso do PVC nas bordas.
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Dimensões do assento: Profundidade: de 470mm. Largura: de 480mm. Apoia braços: Apoia braços em forma de “T”. Parte superior do
apoia braços injetado em termoplástico texturizado. Suporte do apoia braços regulável, injetado em termoplástico texturizado e estrutura
de aço estampado. Regulagem vertical com 6 estágios e curso de 50mm. Dimensões do apoia braços: Largura: de 90mm. Comprimento:
270mm. Base: Base giratória com 5 (cinco) patas em aço, com capa de proteção de polipropileno. Coluna: Regulagem da altura do
assento por acionamento a gás com variação mínima do curso em 80 mm, utilizando-se a coluna classe 4. Capa telescópica, injetada em
polipropileno texturizado na cor preta. Mecanismo: confeccionado com corpo em chapa de aço estampada de, no mínimo, 3 mm. Sistema
com regulagem do encosto com bloqueio em qualquer posição e com livre flutuação. Travamento através de alavanca posicionada
embaixo do assento. Revestimento do assento e encosto: As espumas do assento e do encosto devem ser revestidas em vinil com
gramatura de 477 g/m2. Cor cinza. Pintura: Todas as partes metálicas devem possuir acabamento em pintura eletrostática em epóxi pó,
com pré tratamento antiferruginoso (fosfatizado). Cor preta. Rodízios Rodízio duplo, com rodas de 50 mm de diâmetro injetados em
poliamida (nylon 6), eixo vertical em aço trefilado 1010/1020 com diâmetro de 11 mm e eixo horizontal em aço trefilado 1010/1020 com
diâmetro de 8 mm. O eixo vertical é dotado de anel elástico em aço que possibilita acoplamento fácil e seguro à base. .VALIDADE DA
PROPOSTA 60 DIAS.

17.331.237/0001-58 ROCAM MOVEIS - EIRELI Sim Sim 90 R$ 892,2600 R$ 80.303,4000 05/11/2019
11:55:18

Marca: GRUPO FRISOKAR 
Fabricante: GRUPO FRISOKAR 
Modelo / Versão: JOB ALTA 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Base: Base giratória com 5 (cinco) patas em aço, com capa de proteção de polipropileno.
Coluna: Regulagem da altura do assento por acionamento a gás com variação mínima do curso em 80 mm, utilizando-se a coluna classe
4. Capa telescópica, injetada em polipropileno texturizado na cor preta. Mecanismo: Mecanismo confeccionado com corpo em chapa de
aço estampada de, no mínimo, 3 mm. Sistema com regulagem do encosto com bloqueio em qualquer posição e com livre flutuação.
Travamento através de alavanca posicionada embaixo do assento. Encosto: Encosto do tipo “espaldar médio”. Conchas do assento e do
encosto independentes, com estrutura confeccionada em polipropileno injetado estrutural. Espuma injetada em poliuretano flexível com
densidade mínima de 45 kg/m3 e espessura mínima de 40 mm. No contra encosto, capa de proteção e acabamento injetados em
polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso de PVC nas bordas. Suporte do encosto fabricado com chapa de
aço de, no mínimo, 6mm de espessura, dotada de nervura estrutural de reforço. Deverá possuir regulagem de altura com curso mínimo
de 60mm e em, no mínimo, 10 estágios de ajuste, com acionamento automático sem necessidade de botões ou manípulos. Dimensões do
encosto: Largura: mínima de 420mm e máxima de 470mm. Altura: mínima de 450mm e máxima de 490mm. Assento: Estrutura interna
em madeira compensada multilâminas com, no mínimo, 10 mm de espessura. Revestimento em espuma injetada em poliuretano flexível
com densidade mínima de 50 kg/m3 e com espessura mínima de 40mm. No contra assento, capa de proteção e acabamento injetados
sob o assento em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensem o uso do PVC nas bordas. Dimensões do assento:
Profundidade: mínima de 450mm e máxima de 490mm. Largura: mínima de 480mm e máxima de 520mm. Apoia braços: Apoia braços
em forma de “T”. Parte superior do apoia braços injetado em termoplástico texturizado. Suporte do apoia braços regulável, injetado em
termoplástico texturizado e estrutura de aço estampado. Regulagem vertical com no mínimo 6 estágios e curso mínimo de 50mm.
Dimensões do apoia braços: Largura: mínima de 60mm e máxima de 90mm. Comprimento: mínimo de 230mm e máximo de 270mm.
Revestimento do assento e encosto: As espumas do assento e do encosto devem ser revestidas em vinil com gramatura mínima de 477
g/m2. Cor cinza. Pintura: Todas as partes metálicas devem possuir acabamento em pintura eletrostática em epóxi pó, com pré
tratamento antiferruginoso (fosfatizado). Cor preta. Rodízios Rodízio duplo, com rodas de 50 mm de diâmetro injetados em poliamida
(nylon 6), eixo vertical em aço trefilado 1010/1020 com diâmetro de 11 mm e eixo horizontal em aço trefilado 1010/1020 com diâmetro
de 8 mm. O eixo vertical é dotado de anel elástico em aço que possibilita acoplamento fácil e seguro à base.

02.027.570/0001-09 MADELIDER COMERCIAL EIRELI EPP Sim Sim 90 R$ 1.000,0000 R$ 90.000,0000 04/11/2019
14:28:43

Marca: Madelider 
Fabricante: Madelider 
Modelo / Versão: Veneza Operativa Giratória Média M 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Giratória Operacional Tipo A : Espaldar médio, regulagem de altura e inclinação do
encosto, regulagem da altura dos braços, encosto e assento na cor cinza, estrutura na cor preta, de acordo com as especificações
contidas no Anexo I. (PARTICIPAÇÃO AMPLA).

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 1.000,0000 02.027.570/0001-09 05/11/2019 13:01:24:170
R$ 892,2600 12.991.409/0001-04 05/11/2019 13:01:24:170
R$ 892,2600 93.448.959/0001-75 05/11/2019 13:01:24:170
R$ 892,2600 49.058.654/0001-65 05/11/2019 13:01:24:170
R$ 892,2600 13.622.580/0001-09 05/11/2019 13:01:24:170
R$ 892,2600 07.875.146/0001-20 05/11/2019 13:01:24:170
R$ 892,2600 17.331.237/0001-58 05/11/2019 13:01:24:170
R$ 892,0000 02.604.236/0001-62 05/11/2019 13:01:24:170
R$ 892,0000 28.379.237/0001-44 05/11/2019 13:01:24:170
R$ 891,9900 17.331.237/0001-58 05/11/2019 13:17:36:647
R$ 885,0000 02.604.236/0001-62 05/11/2019 13:19:58:953
R$ 884,9900 17.331.237/0001-58 05/11/2019 13:20:02:097
R$ 880,0000 02.604.236/0001-62 05/11/2019 13:24:13:707
R$ 884,0000 13.622.580/0001-09 05/11/2019 13:24:26:770
R$ 879,0000 13.622.580/0001-09 05/11/2019 13:25:03:447
R$ 850,0000 02.604.236/0001-62 05/11/2019 13:26:48:673
R$ 800,0000 13.622.580/0001-09 05/11/2019 13:28:19:740
R$ 780,0000 02.604.236/0001-62 05/11/2019 13:30:28:080
R$ 770,0000 93.448.959/0001-75 05/11/2019 13:30:40:080
R$ 750,0000 13.622.580/0001-09 05/11/2019 13:32:31:713
R$ 749,9900 17.331.237/0001-58 05/11/2019 13:35:46:540
R$ 760,0000 02.604.236/0001-62 05/11/2019 13:36:11:340
R$ 730,0000 13.622.580/0001-09 05/11/2019 13:40:25:950
R$ 729,9900 17.331.237/0001-58 05/11/2019 13:48:42:800
R$ 728,0000 13.622.580/0001-09 05/11/2019 13:50:04:400
R$ 727,9900 17.331.237/0001-58 05/11/2019 13:50:26:497
R$ 720,0000 02.027.570/0001-09 05/11/2019 13:51:47:720
R$ 719,9900 17.331.237/0001-58 05/11/2019 13:51:50:783
R$ 719,9800 28.379.237/0001-44 05/11/2019 13:52:05:490
R$ 719,9700 02.027.570/0001-09 05/11/2019 13:52:09:317
R$ 719,9600 17.331.237/0001-58 05/11/2019 13:52:13:690
R$ 719,9500 28.379.237/0001-44 05/11/2019 13:52:25:553
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R$ 719,9500 02.027.570/0001-09 05/11/2019 13:52:33:223
R$ 719,9400 17.331.237/0001-58 05/11/2019 13:52:33:693
R$ 719,2700 12.991.409/0001-04 05/11/2019 13:52:36:960
R$ 719,2600 28.379.237/0001-44 05/11/2019 13:52:45:570
R$ 719,2500 17.331.237/0001-58 05/11/2019 13:52:53:773
R$ 715,0000 02.027.570/0001-09 05/11/2019 13:52:58:023
R$ 714,0800 12.991.409/0001-04 05/11/2019 13:53:03:633
R$ 714,9900 28.379.237/0001-44 05/11/2019 13:53:08:243
R$ 714,0700 17.331.237/0001-58 05/11/2019 13:53:17:587
R$ 714,0600 28.379.237/0001-44 05/11/2019 13:53:28:307
R$ 699,9800 02.027.570/0001-09 05/11/2019 13:53:37:230
R$ 714,0500 17.331.237/0001-58 05/11/2019 13:53:37:743
R$ 699,5900 12.991.409/0001-04 05/11/2019 13:53:43:573
R$ 699,5800 28.379.237/0001-44 05/11/2019 13:53:48:387
R$ 699,5700 02.027.570/0001-09 05/11/2019 13:53:58:387
R$ 698,5400 07.875.146/0001-20 05/11/2019 13:54:03:497
R$ 698,5300 28.379.237/0001-44 05/11/2019 13:54:08:467
R$ 699,5700 17.331.237/0001-58 05/11/2019 13:54:10:590
R$ 697,7800 12.991.409/0001-04 05/11/2019 13:54:11:497
R$ 650,0000 02.027.570/0001-09 05/11/2019 13:54:21:200
R$ 649,9900 28.379.237/0001-44 05/11/2019 13:54:32:797
R$ 649,9800 02.027.570/0001-09 05/11/2019 13:54:43:373
R$ 649,9700 28.379.237/0001-44 05/11/2019 13:54:56:890
R$ 599,9900 02.027.570/0001-09 05/11/2019 13:55:16:847
R$ 599,9800 28.379.237/0001-44 05/11/2019 13:55:20:033
R$ 598,0000 13.622.580/0001-09 05/11/2019 13:55:40:990
R$ 597,9900 28.379.237/0001-44 05/11/2019 13:55:44:020
R$ 597,9900 02.027.570/0001-09 05/11/2019 13:55:44:363
R$ 597,9800 28.379.237/0001-44 05/11/2019 13:56:04:240
R$ 597,9700 02.027.570/0001-09 05/11/2019 13:56:16:803
R$ 597,9600 28.379.237/0001-44 05/11/2019 13:56:24:303
R$ 575,0000 02.027.570/0001-09 05/11/2019 13:56:42:367
R$ 574,9900 28.379.237/0001-44 05/11/2019 13:56:45:510
R$ 590,0000 13.622.580/0001-09 05/11/2019 13:56:57:383
R$ 549,9000 02.027.570/0001-09 05/11/2019 13:57:06:400
R$ 579,4200 07.875.146/0001-20 05/11/2019 13:57:07:353
R$ 710,0000 49.058.654/0001-65 05/11/2019 13:57:34:747
R$ 697,0000 17.331.237/0001-58 05/11/2019 13:58:40:377
R$ 696,2900 12.991.409/0001-04 05/11/2019 13:58:48:783
R$ 579,0000 13.622.580/0001-09 05/11/2019 13:59:03:160
R$ 696,0000 17.331.237/0001-58 05/11/2019 13:59:55:350
R$ 695,7500 12.991.409/0001-04 05/11/2019 14:00:02:337
R$ 652,1700 17.331.237/0001-58 05/11/2019 14:01:09:043
R$ 579,0000 93.448.959/0001-75 05/11/2019 14:04:07:917
R$ 633,8000 17.331.237/0001-58 05/11/2019 14:06:09:317

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aberto 05/11/2019
13:15:47 Item aberto.

Iminência de
Encerramento

05/11/2019
13:22:33 Batida iminente. Data/hora iminência: 05/11/2019 13:52:33.

Encerrado 05/11/2019
14:10:25 Item encerrado

Recusa 07/11/2019
12:14:43

Recusa da proposta. Fornecedor: MADELIDER COMERCIAL EIRELI EPP, CNPJ/CPF: 02.027.570/0001-09, pelo
melhor lance de R$ 549,9000. Motivo: Não atendimento ao exigido nas alíneas "A" e "B" do item 9.2 do Anexo I
do Edital.

Recusa 08/11/2019
13:44:47

Recusa da proposta. Fornecedor: KURIOS MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 28.379.237/0001-44, pelo melhor lance de
R$ 574,9900. Motivo: Não atendimento à alínea "B" do item 9.2 e ao item 8.5.4 (largura do assento) do Anexo I
do Edital.

Aceite 11/11/2019
15:01:40

Aceite individual da proposta. Fornecedor: EUROLINE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF:
13.622.580/0001-09, pelo melhor lance de R$ 579,0000.

Abertura do prazo de
Convocação - Anexo

12/11/2019
10:22:17

Convocado para envio de anexo o fornecedor EUROLINE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF:
13.622.580/0001-09.

Encerramento do
prazo de Convocação -
Anexo

12/11/2019
10:29:14

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor EUROLINE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI,
CNPJ/CPF: 13.622.580/0001-09.

Habilitado 12/11/2019
13:36:54

Habilitação individual da proposta. Fornecedor: EUROLINE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF:
13.622.580/0001-09, pelo melhor lance de R$ 579,0000.

Não existem intenções de recurso para o item
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Item: 2 - CADEIRA ESCRITÓRIO

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

CNPJ/CPF Fornecedor Porte 
ME/EPP

Declaração 
ME/EPP/COOP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
28.379.237/0001-44 KURIOS MOVEIS EIRELI Sim Sim 30 R$ 892,0000 R$ 26.760,0000 05/11/2019

09:28:38
Marca: FRISOKAR 
Fabricante: FRISOKAR 
Modelo / Versão: JOB 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Giratória Operacional Tipo A : Espaldar médio, regulagem de altura e inclinação do
encosto, regulagem da altura dos braços, encosto e assento na cor cinza, estrutura na cor preta, de acordo com as especificações
contidas no Anexo I.

12.991.409/0001-04 BALI COMERCIAL LTDA Sim Sim 30 R$ 892,2600 R$ 26.767,8000 23/10/2019
11:11:30

Marca: Frisokar 
Fabricante: Frisokar 
Modelo / Versão: Job Diretor 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Giratória Operacional Tipo A : Espaldar médio, regulagem de altura e inclinação do
encosto, regulagem da altura dos braços, encosto e assento na cor cinza, estrutura na cor preta, de acordo com as especificações
contidas no Anexo I. (COTA de até 25% , de acordo com o disposto no item 7.1.1 do Edital). DECLARO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO
ÀS EXIGÊNCIAS DO EDITAL, OFERTO CONFORME ESPECIFICAÇÕES, MEDIDAS E CONDIÇÕES CONTIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS,
SOMOS EPP, JÁ INCLUSO TODAS AS DESPESAS, IMPOSTOS E DEMAIS DESPESAS COM ENTREGA ALÉM DE todos os custos incidentes,
tais como: IPI, ICMS, taxas, fretes, seguros, tributos, contribuições e qualquer outra incidência fiscal e/ou tributária; E TAMBEM todos os
tributos, despesas com mão de obra, fretes, seguros, tarifas e demais encargos, de qualquer natureza, que direta ou indiretamente
incidam sobre a execução do objeto deste Pregão.Declaro também que para este produto não é exigido número de registro ou inscrição
em órgão competente.Prazo de Garantia: 5 (cinco) anos, contada da data do recebimento definitivo do produto pela CONTRATANTE.Prazo
de Entrega: 30 (trinta) dias corridos após o recebimento da Nota de Empenho pela CONTRATADA.Validade da Proposta: 60 (sessenta)
dias, a contar da data de sua apresentação. Procedência: Nacional.Marca: Frisokar.Fabricante: Frisokar.Modelo: Job Diretor.

32.746.119/0001-02 MOBILTECH COMERCIO E SERVICOS
LTDA

Sim Sim 30 R$ 892,2600 R$ 26.767,8000 04/11/2019
12:52:36

Marca: FLEXFORM 
Fabricante: FLEXFORM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA 
Modelo / Versão: ERME-B-PT-30R-I2-G22-H 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Base giratória com 5 (cinco) patas em aço, com capa de proteção de polipropileno. Coluna:
Regulagem da altura do assento por acionamento a gás com variação mínima do curso em 80 mm, utilizando-se a coluna classe 4. Capa
telescópica, injetada em polipropileno texturizado na cor preta. Mecanismo: Mecanismo confeccionado com corpo em chapa de aço
estampada de, no mínimo, 3 mm. Sistema com regulagem do encosto com bloqueio em qualquer posição e com livre flutuação.
Travamento através de alavanca posicionada embaixo do assento. Encosto: Encosto do tipo “espaldar médio”. Conchas do assento e do
encosto independentes, com estrutura confeccionada em polipropileno injetado estrutural. Espuma injetada em poliuretano flexível com
densidade mínima de 45 kg/m3 e espessura mínima de 40 mm. No contra encosto, capa de proteção e acabamento injetados em
polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso de PVC nas bordas.Suporte do encosto fabricado com chapa de
aço de, no mínimo, 6mm de espessura, dotada de nervura estrutural de reforço. Deverá possuir regulagem de altura com curso mínimo
de 60mm e em, no mínimo, 10 estágios de ajuste, com acionamento automático sem necessidade de botões ou manípulos. Dimensões do
encosto: Largura: mínima de 420mm e máxima de 470mm. Altura: mínima de 450mm e máxima de 490mm. Assento: Estrutura interna
em madeira compensada multilâminas com, no mínimo, 10 mm de espessura. Revestimento em espuma injetada em poliuretano flexível
com densidade mínima de 50 kg/m3 e com espessura mínima de 40mm. No contra assento, capa de proteção e acabamento injetados
sob o assento em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensem o uso do PVC nas bordas. Dimensões do assento:
Profundidade: mínima de 450mm e máxima de 490mm. Largura: mínima de 480mm e máxima de 520mm.Apoia braços:Apoia braços em
forma de “T”. Parte superior do apoia braços injetado em termoplástico texturizado. Suporte do apoia braços regulável, injetado em
termoplástico texturizado e estrutura de aço estampado. Regulagem vertical com no mínimo 6 estágios e curso mínimo de
50mm.Dimensões do apoia braços: Largura: mínima de 60mm e máxima de 90mm. Comprimento: mínimo de 230mm e máximo de
270mm. Revestimento do assento e encosto: As espumas do assento e do encosto devem ser revestidas em vinil com gramatura mínima
de 477 g/m2. Cor cinza.Pintura: Todas as partes metálicas devem possuir acabamento em pintura eletrostática em epóxi pó, com pré
tratamento antiferruginoso (fosfatizado). Cor preta. Rodízio duplo, com rodas de 50 mm de diâmetro injetados em poliamida (nylon 6),
eixo vertical em aço trefilado 1010/1020 com diâmetro de 11 mm e eixo horizontal em aço trefilado 1010/1020 com diâmetro de 8 mm.
O eixo vertical é dotado de anel elástico em aço que possibilita acoplamento fácil e seguro à base. Validade da Proposta de 60 dias.

13.622.580/0001-09 EUROLINE COMERCIO DE MOVEIS
EIRELI

Sim Sim 30 R$ 892,2600 R$ 26.767,8000 04/11/2019
14:24:49

Marca: TOK 
Fabricante: TOK PLASTI METAL 
Modelo / Versão: 92DG13 GIR 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL Encosto: Encosto do tipo “espaldar médio”. Conchas
do assento e do encosto independentes, com estrutura confeccionada em polipropileno injetado estrutural. Espuma injetada em
poliuretano flexível com densidade de 50 kg/m3 e espessura de 50 mm. No contra encosto, capa de proteção e acabamento injetados em
polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso de PVC nas bordas. Suporte do encosto fabricado com chapa de
aço de, 6mm de espessura, dotada de nervura estrutural de reforço. Deverá possuir regulagem de altura com curso mínimo de 60mm e
em, 10 estágios de ajuste, com acionamento automático sem necessidade de botões ou manípulos. Dimensões do encosto: Largura: de
470mm. Altura: de 490mm. Assento: Estrutura interna em madeira compensada multilâminas com, 10 mm de espessura. Revestimento
em espuma injetada em poliuretano flexível com densidade de 50 kg/m3 e com espessura de 50mm. No contra assento, capa de proteção
e acabamento injetados sob o assento em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensem o uso do PVC nas bordas.
Dimensões do assento: Profundidade: de 470mm. Largura: de 480mm. Apoia braços: Apoia braços em forma de “T”. Parte superior do
apoia braços injetado em termoplástico texturizado. Suporte do apoia braços regulável, injetado em termoplástico texturizado e estrutura
de aço estampado. Regulagem vertical com 6 estágios e curso de 50mm. Dimensões do apoia braços: Largura: de 90mm. Comprimento:
270mm. Base: Base giratória com 5 (cinco) patas em aço, com capa de proteção de polipropileno. Coluna: Regulagem da altura do
assento por acionamento a gás com variação mínima do curso em 80 mm, utilizando-se a coluna classe 4. Capa telescópica, injetada em
polipropileno texturizado na cor preta. Mecanismo: confeccionado com corpo em chapa de aço estampada de, no mínimo, 3 mm. Sistema
com regulagem do encosto com bloqueio em qualquer posição e com livre flutuação. Travamento através de alavanca posicionada
embaixo do assento. Revestimento do assento e encosto: As espumas do assento e do encosto devem ser revestidas em vinil com
gramatura de 477 g/m2. Cor cinza. Pintura: Todas as partes metálicas devem possuir acabamento em pintura eletrostática em epóxi pó,
com pré tratamento antiferruginoso (fosfatizado). Cor preta. Rodízios Rodízio duplo, com rodas de 50 mm de diâmetro injetados em
poliamida (nylon 6), eixo vertical em aço trefilado 1010/1020 com diâmetro de 11 mm e eixo horizontal em aço trefilado 1010/1020 com
diâmetro de 8 mm. O eixo vertical é dotado de anel elástico em aço que possibilita acoplamento fácil e seguro à base. VALIDADE DA
PROPOSTA 60 DIAS - DE ACORDO COM EDITAL E ANEXOS

17.331.237/0001-58 ROCAM MOVEIS - EIRELI Sim Sim 30 R$ 892,2600 R$ 26.767,8000 05/11/2019
11:55:18

Marca: GRUPO FRISOKAR 
Fabricante: GRUPO FRISOKAR 
Modelo / Versão: JOB ALTA 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Base: Base giratória com 5 (cinco) patas em aço, com capa de proteção de polipropileno.
Coluna: Regulagem da altura do assento por acionamento a gás com variação mínima do curso em 80 mm, utilizando-se a coluna classe
4. Capa telescópica, injetada em polipropileno texturizado na cor preta. Mecanismo: Mecanismo confeccionado com corpo em chapa de
aço estampada de, no mínimo, 3 mm. Sistema com regulagem do encosto com bloqueio em qualquer posição e com livre flutuação.
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Travamento através de alavanca posicionada embaixo do assento. Encosto: Encosto do tipo “espaldar médio”. Conchas do assento e do
encosto independentes, com estrutura confeccionada em polipropileno injetado estrutural. Espuma injetada em poliuretano flexível com
densidade mínima de 45 kg/m3 e espessura mínima de 40 mm. No contra encosto, capa de proteção e acabamento injetados em
polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso de PVC nas bordas. Suporte do encosto fabricado com chapa de
aço de, no mínimo, 6mm de espessura, dotada de nervura estrutural de reforço. Deverá possuir regulagem de altura com curso mínimo
de 60mm e em, no mínimo, 10 estágios de ajuste, com acionamento automático sem necessidade de botões ou manípulos. Dimensões do
encosto: Largura: mínima de 420mm e máxima de 470mm. Altura: mínima de 450mm e máxima de 490mm. Assento: Estrutura interna
em madeira compensada multilâminas com, no mínimo, 10 mm de espessura. Revestimento em espuma injetada em poliuretano flexível
com densidade mínima de 50 kg/m3 e com espessura mínima de 40mm. No contra assento, capa de proteção e acabamento injetados
sob o assento em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensem o uso do PVC nas bordas. Dimensões do assento:
Profundidade: mínima de 450mm e máxima de 490mm. Largura: mínima de 480mm e máxima de 520mm. Apoia braços: Apoia braços
em forma de “T”. Parte superior do apoia braços injetado em termoplástico texturizado. Suporte do apoia braços regulável, injetado em
termoplástico texturizado e estrutura de aço estampado. Regulagem vertical com no mínimo 6 estágios e curso mínimo de 50mm.
Dimensões do apoia braços: Largura: mínima de 60mm e máxima de 90mm. Comprimento: mínimo de 230mm e máximo de 270mm.
Revestimento do assento e encosto: As espumas do assento e do encosto devem ser revestidas em vinil com gramatura mínima de 477
g/m2. Cor cinza. Pintura: Todas as partes metálicas devem possuir acabamento em pintura eletrostática em epóxi pó, com pré
tratamento antiferruginoso (fosfatizado). Cor preta. Rodízios Rodízio duplo, com rodas de 50 mm de diâmetro injetados em poliamida
(nylon 6), eixo vertical em aço trefilado 1010/1020 com diâmetro de 11 mm e eixo horizontal em aço trefilado 1010/1020 com diâmetro
de 8 mm. O eixo vertical é dotado de anel elástico em aço que possibilita acoplamento fácil e seguro à base.

02.027.570/0001-09 MADELIDER COMERCIAL EIRELI EPP Sim Sim 30 R$ 1.000,0000 R$ 30.000,0000 04/11/2019
14:28:43

Marca: Madelider 
Fabricante: Madelider 
Modelo / Versão: Veneza Operativa Giratória Média M 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Giratória Operacional Tipo A : Espaldar médio, regulagem de altura e inclinação do
encosto, regulagem da altura dos braços, encosto e assento na cor cinza, estrutura na cor preta, de acordo com as especificações
contidas no Anexo I. (COTA de até 25% , de acordo com o disposto no item 7.1.1 do Edital).

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 1.000,0000 02.027.570/0001-09 05/11/2019 13:01:24:170
R$ 892,2600 17.331.237/0001-58 05/11/2019 13:01:24:170
R$ 892,2600 12.991.409/0001-04 05/11/2019 13:01:24:170
R$ 892,2600 32.746.119/0001-02 05/11/2019 13:01:24:170
R$ 892,2600 13.622.580/0001-09 05/11/2019 13:01:24:170
R$ 892,0000 28.379.237/0001-44 05/11/2019 13:01:24:170
R$ 891,9900 02.027.570/0001-09 05/11/2019 14:22:47:547
R$ 570,0000 02.027.570/0001-09 05/11/2019 14:25:43:840
R$ 800,0000 13.622.580/0001-09 05/11/2019 14:25:47:030
R$ 579,0000 13.622.580/0001-09 05/11/2019 14:26:53:503
R$ 800,0000 17.331.237/0001-58 05/11/2019 14:32:21:997
R$ 652,1700 17.331.237/0001-58 05/11/2019 14:32:48:077
R$ 730,0000 32.746.119/0001-02 05/11/2019 14:41:35:927
R$ 569,9900 28.379.237/0001-44 05/11/2019 14:44:53:193
R$ 729,7900 12.991.409/0001-04 05/11/2019 14:45:09:147
R$ 560,0000 02.027.570/0001-09 05/11/2019 14:45:40:930
R$ 559,9900 28.379.237/0001-44 05/11/2019 14:45:43:977
R$ 559,9800 02.027.570/0001-09 05/11/2019 14:46:01:010
R$ 559,9700 28.379.237/0001-44 05/11/2019 14:46:06:947
R$ 559,9600 02.027.570/0001-09 05/11/2019 14:46:24:840
R$ 559,9500 28.379.237/0001-44 05/11/2019 14:46:28:107
R$ 559,9400 02.027.570/0001-09 05/11/2019 14:46:45:780
R$ 559,9300 28.379.237/0001-44 05/11/2019 14:46:55:340
R$ 549,9900 02.027.570/0001-09 05/11/2019 14:47:15:453

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aberto 05/11/2019
14:17:39 Item aberto.

Iminência de
Encerramento

05/11/2019
14:24:52 Batida iminente. Data/hora iminência: 05/11/2019 14:44:52.

Encerrado 05/11/2019
15:05:25 Item encerrado

Recusa 07/11/2019
12:15:12

Recusa da proposta. Fornecedor: MADELIDER COMERCIAL EIRELI EPP, CNPJ/CPF: 02.027.570/0001-09, pelo melhor lance
de R$ 549,9900. Motivo: Não atendimento ao exigido nas alíneas "A" e "B" do item 9.2 do Anexo I do Edital.

Recusa 08/11/2019
13:45:10

Recusa da proposta. Fornecedor: KURIOS MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 28.379.237/0001-44, pelo melhor lance de R$
559,9300. Motivo: não atendimento à alínea "B" do item 9.2 e ao item 8.5.4 (largura do assento) do Anexo I do Edital.

Aceite 11/11/2019
15:02:04

Aceite individual da proposta. Fornecedor: EUROLINE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 13.622.580/0001-09,
pelo melhor lance de R$ 579,0000.

Habilitado 12/11/2019
13:37:14

Habilitação individual da proposta. Fornecedor: EUROLINE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 13.622.580/0001-
09, pelo melhor lance de R$ 579,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Pregoeiro 05/11/2019 Boa tarde Srs. Licitantes, meu nome é Dalmir J S Oliveira e, como Pregoeiro, conduzirei o Pregão Eletrônico nº
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13:02:43 19/2019, do tipo menor preço por item, cujo objeto é a Aquisição de Cadeira Giratória Ergonômica, por Sistema de
Registro de Preço. O certame terá início com a análise das propostas recebidas.

Pregoeiro 05/11/2019
13:06:04

Salientamos que o preço proposto deve ser perfeitamente exequível, suportando todas as exigências estabelecidas no
Edital e seus Anexos.

Pregoeiro 05/11/2019
13:09:35

Os participantes deste Pregão devem ter atenção às sanções previstas no Art. 7º da Lei 10.520/02 direcionadas ao
licitante que convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, (Continua)

Pregoeiro 05/11/2019
13:09:53

(Continuação) deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento
da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de

modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.
Pregoeiro 05/11/2019

13:10:24
Alertamos também quanto à previsão estabelecida nos incisos III e IV do Art. 13º do Decreto 5.450/05: inciso III -

responsabilizar-se formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas
propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do

sistema (Continua)
Pregoeiro 05/11/2019

13:10:54
(Continuação) ou ao órgão promotor da licitação responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido
da senha, ainda que por terceiros; inciso IV - acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo
licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer

mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
Pregoeiro 05/11/2019

13:11:25
Recomendamos atenção à digitação dos valores ofertados, ressaltando o fato de que o sistema emite diversos alertas

e confirmações para o envio das propostas.
Pregoeiro 05/11/2019

13:13:09
Ressaltamos que os itens objeto deste Pregão SOMENTE SERÂO ACEITOS se estiverem com o preço IGUAL ou

INFERIOR ao valor estimado pela Administração, após negociação pelo chat. O valor estimado pela Administração
está indicado no item 7.1 do Anexo I do Edital.

Pregoeiro 05/11/2019
13:13:35

Solicitamos que permaneça conectado após o término dos lances para informações e convocações do Pregoeiro,
mesmo os que NÃO forem detentores do MENOR PREÇO, pois serão convocados na sequência, caso o mais bem

classificado não atenda algum requisito especificado ou exigência estabelecida no Edital.
Pregoeiro 05/11/2019

13:14:26
Dentro de instantes será aberta a fase de lances.

Pregoeiro 05/11/2019
13:14:47

Srs. licitantes, participo que inicialmente será colocado o Item 1 "aberto para lances" por, no mínimo, 5 minutos,
sendo em seguida colocado em iminência de encerramento por um período de 30 minutos. O item 2 será aberto de

forma análoga, exceto quanto ao tempo de iminência que será de 20 minutos, completando o total de dois itens
objeto deste Pregão.

Sistema 05/11/2019
13:15:47

Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 05/11/2019
13:22:34

O(s) Item(ns) 1 está(ão) em iminência até 13:52 de 05/11/2019, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.

Pregoeiro 05/11/2019
13:36:14

Srs. Licitantes, ressaltamos que os fornecedores que estão abaixo na classificação podem mudar sua posição dando
lances menores que os outros colocados, mesmo que não queiram disputar com o primeiro.

Pregoeiro 05/11/2019
13:38:52

Srs. Licitantes, deixar o lance final para os últimos instantes da disputa pode significar risco de não conseguir digitá-lo
em tempo hábil e acabar perdendo a oportunidade de oferecer sua melhor proposta.

Pregoeiro 05/11/2019
13:44:04

Srs. Licitantes, o Sistema Comprasnet comandará o ENCERRAMENTO ALEATÓRIO da fase de lances. Por isto, não
esperem para oferecer seus melhores/menores lances dentro do encerramento aleatório.

Pregoeiro 05/11/2019
13:51:27

Srs. Licitantes peço que não deixem de dar seus melhores lances, já que a fase aleatória transcorrerá pelo período de
tempo de até 30 (trinta) minutos, determinado pelo sistema.

Sistema 05/11/2019
14:24:55

O(s) Item(ns) 2 está(ão) em iminência até 14:44 de 05/11/2019, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.

Sistema 05/11/2019
15:05:54

Srs. Fornecedores, todos os itens estão encerrados. Será iniciada a fase de julgamento das propostas. Favor
acompanhar através da consulta "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade"

Pregoeiro 05/11/2019
16:02:35

Para MADELIDER COMERCIAL EIRELI EPP - Itens 1 e 2: Sr. Licitante, o valor da sua proposta alcançado na fase de
lances é o seu menor preço? Aceita reduzir o valor da sua proposta?

02.027.570/0001-
09

05/11/2019
16:05:50

Sr. Pregoeiro, infelizmente chegamos ao valor mínimo possível durante o transcorrer do tempo randômico, podendo
apenas adequar o valor do item 2 para o mesmo do item 1, ou seja, R$549,90.

Pregoeiro 05/11/2019
16:11:25

Para MADELIDER COMERCIAL EIRELI EPP - Sr. Licitante, entendido.

Pregoeiro 05/11/2019
16:33:09

Srs. Licitantes a sessão será suspensa. Retornaremos no dia 06/11/2019 às 13h.

Pregoeiro 06/11/2019
13:02:57

Prezados(as) Licitantes, está reaberta a sessão do Pregão 19/2019.

Pregoeiro 06/11/2019
13:08:51

Para MADELIDER COMERCIAL EIRELI EPP - Sr. Licitante, solicitamos que seja encaminhada, no prazo de 1 (uma)
hora, a DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA do produto ofertado, conforme indicação constante nas alíneas “A”, “B”, “C”, “D.1”

e “D.2” do item 9.2 do Anexo I, através de mensagem eletrônica (e-mail pregoeiro.tcmrj@gmail.com).
02.027.570/0001-

09
06/11/2019
13:12:20

boa tarde, Sr. Pregoeiro providenciaremos o envio dos documentos conforme solicitado.

Pregoeiro 06/11/2019
13:43:37

Para MADELIDER COMERCIAL EIRELI EPP - Sr. Licitante, estamos aguardando o envio da DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA.
O prazo se encerrará às 14h09, ressalvado o disposto no item 9.1.2 do Anexo I.

02.027.570/0001-
09

06/11/2019
13:58:52

boa tarde, acabei de enviar.

Pregoeiro 06/11/2019
14:05:22

Para MADELIDER COMERCIAL EIRELI EPP - Sr. Licitante, confirmo o recebimento.

Pregoeiro 06/11/2019
15:08:49

Srs. Licitantes, informamos que a documentação técnica apresentada pela empresa MADELÍDER encontra-se
disponível para visualização no link

http://www.tcm.rj.gov.br/Noticias/13763/Itens%201%20e%202_Doc%20T%C3%A9cnica%20-
%20Madel%C3%ADder.pdf

Pregoeiro 06/11/2019
15:23:19

Srs. Licitantes, a sessão será suspensa para a análise da documentação técnica apresentada. Retornaremos no dia
07/11/2019 às 10 horas.

Pregoeiro 07/11/2019
10:02:30

Prezados(as) Licitantes, está reaberta a sessão do Pregão 19/2019.

Pregoeiro 07/11/2019
10:09:33

Srs. Licitantes, salientamos que os itens 1 e 2 são idênticos tendo como diferença somente as quantidades. Em razão
disto, em busca de maior celeridade e operacionalidade do certame, sempre que tivermos um único vencedor

provisório para estes itens, realizaremos a aceitação da proposta e a etapa de habilitação de forma simultânea.
Pregoeiro 07/11/2019

10:53:39
Para MADELIDER COMERCIAL EIRELI EPP - Itens 1 e 2: Sr. Licitante, após análise dos documentos técnicos

apresentados, concluímos que NÃO houve atendimento ao exigido nas alíneas “A” e “B” do item 9.2 do Anexo I, a
saber: (continua)
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Pregoeiro 07/11/2019
10:56:15

Para MADELIDER COMERCIAL EIRELI EPP - (continuação) Alínea “A”: recebemos documento timbrado MADELÍDER
onde se encontram especificações que são uma reprodução integral das contidas no item 8 do Anexo I, quando
deveria ter sido encaminhado o Catálogo do Fabricante do produto ofertado, no caso a FRISOKAR Equipamentos

Plásticos Ltda (vide Relatórios de Ensaios emitidos pela LabChair); (continua)
Pregoeiro 07/11/2019

10:56:49
Para MADELIDER COMERCIAL EIRELI EPP - (continuação) Alínea “B”: o certificado de conformidade do produto refere-

se à ABNT NBR 13.962/2006, entretanto deveria ter sido apresentado o da versão 2018. (continua)
Pregoeiro 07/11/2019

10:57:30
Para MADELIDER COMERCIAL EIRELI EPP - (continuação) face o exposto, solicitamos sua manifestação a respeito,

caso queira. Aguardaremos até às 11h30.
02.027.570/0001-

09
07/11/2019
11:20:18

Estamos providenciando os esclarecimentos e nos manifestaremos em breve.

Pregoeiro 07/11/2019
11:25:05

Para MADELIDER COMERCIAL EIRELI EPP - Sr. Licitante, aguardaremos sua manifestação até às 11h30.

02.027.570/0001-
09

07/11/2019
11:27:40

Prezado Sr. Pregoeiro, esclarecemos que a empresa Madelider é sim o fabricante dos produtos ofertados, como
demonstrado através do Certificado de Marcas encaminhado.

02.027.570/0001-
09

07/11/2019
11:28:07

Os relatórios de Ensaio emitidos pela Labchair citam os componentes da marca Frisokar pois eles são os utilizados por
todos os nossos produtos e nossa certificação é atrelada ao uso dos mesmos. Exatamente por esse motivo, os

Relatórios de Ensaio apresentados precisam ser da marca Frisokar.
02.027.570/0001-

09
07/11/2019
11:28:31

Em relação a alínea “B” em que se exige o certificado de conformidade do produto da ABNT na versão 2018,
esclarecemos que, conforme documento emitido pela própria ABNT que decidiu prorrogar o prazo de validação da

nova norma até dezembro de 2019.
02.027.570/0001-

09
07/11/2019
11:28:48

Encaminhamos o documento comprobatório das nossas alegações para o email: pregoeiro.tcmrj@gmail.com e
pedimos que confirmarem o recebimento do mesmo.

Pregoeiro 07/11/2019
11:46:37

Srs. Licitantes, em relação a versão da ABNT NBR 13.962 (2006/2018), ressaltamos que este tema foi objeto de
impugnação ao Edital, sendo que o pleito, que almejava que fosse aceita a versão 2006, foi julgado improcedente,

mantendo-se o entendimento de que o produto ofertado deverá ter o Certificado na versão 2018. (continua)
Pregoeiro 07/11/2019

11:47:27
(continuação) segue o link para se obter a resposta do TCMRJ dada para a citada impugnação:

http://www.tcm.rj.gov.br/Noticias/13763/Tecnol%C3%ADnea%20Resposta.pdf (continua)
Pregoeiro 07/11/2019

12:10:43
(continuação) em relação à alínea “A” do item 9.2, o que se espera do licitante é que seja apresentado o Catálogo do

Fabricante do produto ofertado, e não um papel timbrado contendo uma “transcrição literal“ das especificações
contidas no Termo de Referência, pois dessa forma fica impossibilitada qualquer avaliação do produto.

Pregoeiro 07/11/2019
12:13:42

Itens 1 e 2: a proposta da empresa MADELIDER COMERCIAL EIRELI EPP será recusada pelo não atendimento ao
exigido nas alíneas "A" e "B" do item 9.2 do Anexo I do Edital.

Pregoeiro 07/11/2019
12:16:15

Srs. Licitantes, suspenderemos a sessão para o almoço. Retornaremos às 14h.

Pregoeiro 07/11/2019
14:01:48

Prezados(as) Licitantes, está reaberta a sessão do Pregão 19/2019.

Pregoeiro 07/11/2019
14:12:22

Para KURIOS MOVEIS EIRELI - Itens 1 e 2: Sr. Licitante, o valor da sua proposta alcançado na fase de lances é o seu
menor preço? Aceita reduzir o valor da sua proposta?

28.379.237/0001-
44

07/11/2019
14:13:15

Boa tarde! Infelizmente sim, chegamos ao nosso limite durante a sessão de lances.

Pregoeiro 07/11/2019
14:19:01

Para KURIOS MOVEIS EIRELI - Itens 1 e 2: Sr. Licitante, entendemos que existe margem para reduzir pelo menos em
relação ao item 1 cuja escala é maior. Sendo é possível igualar os valores de modo que ambos os itens fique pelo

valor R$ 559,00?
28.379.237/0001-

44
07/11/2019
14:22:10

Aceitamos a contraproposta, e ofertaremos ambos os itens ao valor unitário de R$ 559,00.

Pregoeiro 07/11/2019
14:25:14

Para KURIOS MOVEIS EIRELI - Itens 1 e 2: Sr. Licitante, obrigado.

Pregoeiro 07/11/2019
14:25:53

Para KURIOS MOVEIS EIRELI - Sr. Licitante, solicitamos que seja encaminhada, no prazo de 1 (uma) hora, a
DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA do produto ofertado, conforme indicação constante nas alíneas “A”, “B”, “C”, “D.1” e “D.2”

do item 9.2 do Anexo I, através de mensagem eletrônica (e-mail pregoeiro.tcmrj@gmail.com).
Pregoeiro 07/11/2019

15:02:21
Para KURIOS MOVEIS EIRELI - Sr. Licitante, estamos aguardando o envio da DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA. O prazo se

encerrará às 15h26, ressalvado o disposto no item 9.1.2 do Anexo I.
Pregoeiro 07/11/2019

16:27:40
Itens 1 e 2: Srs. licitantes, informo que a empresa KURIOS MOVEIS EIRELI encaminhou, via e-mail, a Documentação

Técnica dentro do prazo, cumprindo o estabelecido no item 9.1.1 do Anexo I.
Pregoeiro 07/11/2019

16:31:08
Itens 1 e 2: Srs. Licitantes, comunicamos que a Documentação Técnica apresentada pela empresa KURIOS MOVEIS

encontra-se disponível para visualização no link acima:
Pregoeiro 07/11/2019

16:31:25
http://www.tcm.rj.gov.br/Noticias/13763/Itens%201%20e%202_Doc%20T%C3%A9cnica%20-%20Kurios.pdf

Pregoeiro 07/11/2019
16:36:21

Srs. Licitantes, a sessão será suspensa para a análise da documentação técnica apresentada. Retornaremos no dia
08/11/2019 às 11 horas.

Pregoeiro 08/11/2019
11:06:19

Prezados(as) Licitantes, está reaberta a sessão do Pregão 19/2019.

Pregoeiro 08/11/2019
11:43:25

Para KURIOS MOVEIS EIRELI - Itens 1 e 2: Sr. Licitante, após análise da documentação técnica apresentada,
concluímos que NÃO houve atendimento à alínea “B” do item 9.2 do Anexo I (foi apresentada a versão 2006 da ABNT

NBR 13.962) e quanto à dimensão do assento que exige largura mínima de 480 mm (vide item 8.5.4 do Anexo I)
quando o produto ofertado possui medida de 470 mm. (continua)

Pregoeiro 08/11/2019
11:44:04

Para KURIOS MOVEIS EIRELI - (continuação) Cabe observar, em relação à documentação apresentada, que não
encontramos informações que possibilitasse avaliar o atendimento das seguintes especificações contidas no item 8 do

Anexo I: item 8.2.1 (coluna); itens 8.4.3 e 8.4.5 (encosto); item 8.5.2 (assento); item 8.6.4 (apoia braço); item
8.8.1 (pintura) e item 8.9.1 (rodízios). (continua)

Pregoeiro 08/11/2019
11:44:28

Para KURIOS MOVEIS EIRELI - (continuação) Aguardaremos até às 12h15 a sua manifestação a respeito, caso queira.

28.379.237/0001-
44

08/11/2019
11:49:03

Bom dia Sr. Pregoeiro! Estamos enviando os questionamentos ao nosso fornecedor.

28.379.237/0001-
44

08/11/2019
11:50:09

Já estamos com a versão 2019 da ABNT NBR 13962 disponível para envio.

28.379.237/0001-
44

08/11/2019
11:54:54

Solicito autorização para o envio das respostas aos questionamentos, por chat ou via e-mail, até 12:40h.

Pregoeiro 08/11/2019
12:03:24

Para KURIOS MOVEIS EIRELI - Sr. Licitante, o prazo para envio de documentação técnica, de acordo com o item
9.1.1 do Anexo I é de 1 hora, ressalvado o previsto no item 9.1.2. A sua empresa atendeu o solicitado, quando

enviou a documentação técnica dentro do prazo, na data de ontem. (continua)
Pregoeiro 08/11/2019 Para KURIOS MOVEIS EIRELI - (continuação) Poderíamos receber somente documentos complementares àqueles que
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12:03:51 já foram encaminhados. Novos documentos não serão admitidos, por intempestividade.
Pregoeiro 08/11/2019

12:07:42
Para KURIOS MOVEIS EIRELI - Sr. Licitante, tendo em vista que não houve o atendimento à alínea “B” do item 9.2 do

Anexo I (foi apresentada a versão 2006 da ABNT NBR 13.962) e quanto à dimensão do assento que exige largura
mínima de 480 mm (vide item 8.5.4 do Anexo I), não concederemos extensão de prazo. Sendo assim, o prazo para

manifestação se encerrará às 12h15.
28.379.237/0001-

44
08/11/2019
12:08:36

A documentação complementar foi enviada por e-mail. Quanto à avaliação do atendimento ao questionamentos
referentes ao item 8, a ABNT não exige tais informações nos relatórios de ensaio, portanto somente na descrição do

produto é capaz de obter tais informações.
Pregoeiro 08/11/2019

12:21:09
Para KURIOS MOVEIS EIRELI - Itens 1 e 2: em relação às especificações do item 8, não houve afirmação que estas

informações deveriam estar contidas nos Relatórios de Ensaios. Foi relatado por mim que nos catálogos apresentados
não existem tais informações, sendo assim não há como avaliar o cumprimento às especificações contidas no item 8.

Pregoeiro 08/11/2019
12:26:15

Srs. Licitantes, cabe registrar que a documentação referida no chat data/hora 08/11/2019 12:08:36, enviada por e-
mail, é documento novo (relatório de ensaio ABNT NBR 13.962/2018). Este documento deveria ser apresentado

dentro do prazo previsto no item 9.1.1 do Anexo I. Ou seja, não é documento complementar como alegado, mas sim
intempestivo.

Pregoeiro 08/11/2019
12:28:12

Srs. Licitantes, suspenderemos a sessão para o almoço. Retornaremos às 13h30.

Pregoeiro 08/11/2019
13:34:16

Prezados(as) Licitantes, está reaberta a sessão do Pregão 19/2019.

Pregoeiro 08/11/2019
13:39:46

Itens 1 e 2: a proposta da empresa KURIOS MOVEIS EIRELI será recusada pelo não atendimento à alínea "B" do item
9.2 e ao item 8.5.4 (largura do assento) do Anexo I do Edital.

Pregoeiro 08/11/2019
13:40:12

Itens 1 e 2: registramos que não foi possível avaliar as especificações relativas aos seguintes itens do Anexo I: 8.2.1
(coluna); 8.4.3 e 8.4.5 (encosto); 8.5.2 (assento); 8.6.4 (apoia braço); 8.8.1 (pintura) e 8.9.1 (rodízios); em razão

de não termos encontrado tais informações na documentação técnica apresentada.
Pregoeiro 08/11/2019

13:59:47
Para EUROLINE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - Itens 1 e 2: Sr. Licitante, o valor da sua proposta alcançado na fase

de lances é o seu menor preço? Aceita reduzir o valor da sua proposta?
13.622.580/0001-

09
08/11/2019
14:06:37

Boa tarde! Sim é o nosso melhor valor, estamos abaixo de nosso mínimo.

Pregoeiro 08/11/2019
14:07:40

Para EUROLINE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - Sr. Licitante, entendido.

Pregoeiro 08/11/2019
14:09:08

Para EUROLINE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - Itens 1 e 2: Sr. Licitante, solicitamos que seja encaminhada, no
prazo de 1 (uma) hora, a DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA do produto ofertado, conforme indicado nas alíneas “A”, “B”,
“C”, “D.1” e “D.2” do item 9.2 do Anexo I, através de mensagem eletrônica (e-mail pregoeiro.tcmrj@gmail.com).

13.622.580/0001-
09

08/11/2019
14:13:17

iremos providenciar.

13.622.580/0001-
09

08/11/2019
14:34:50

Documentos enviado.

Pregoeiro 08/11/2019
14:46:37

Para EUROLINE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - Itens 1 e 2: Sr. Licitante, confirmo o recebimento da documentação
técnica, via e-mail, dentro do prazo, cumprindo-se o estabelecido no item 9.1.1 do Anexo I.

Pregoeiro 08/11/2019
15:11:33

Itens 1 e 2: Srs. Licitantes, comunicamos que a Documentação Técnica apresentada pela empresa EUROLINE
COMERCIO DE MOVEIS encontra-se disponível para visualização no link acima:

Pregoeiro 08/11/2019
15:11:44

http://www.tcm.rj.gov.br/Noticias/13763/Itens%201%20e%202_Doc%20T%C3%A9cnica%20_%20Euroline.pdf

Pregoeiro 08/11/2019
15:17:35

Srs. Licitantes, a sessão será suspensa para a análise da documentação técnica apresentada. Retornaremos no dia
11/11/2019 às 13 horas.

Pregoeiro 11/11/2019
13:03:55

Boa tarde Srs. Licitantes, está reaberta a sessão do Pregão. Meu nome é Felipe Souza e, como Pregoeiro Substituto
conduzirei esta sessão do Pregão Eletrônico nº 19/2019, de acordo com o previsto no parágrafo único do art. 2º da

Resolução TCMRJ nº 1.040/2019.
Pregoeiro 11/11/2019

13:28:34
Srs Licitantes, informamos que ainda não foi concluída a análise em relação à especificação técnica do produto

ofertado. Sendo assim, suspenderemos a sessão e retornaremos às 15h.
Pregoeiro 11/11/2019

15:00:20
Prezados(as) Licitantes, está reaberta a sessão do Pregão 19/2019.

Pregoeiro 11/11/2019
15:14:24

Itens 1 e 2: Srs. Licitantes, comunicamos que a proposta de preço apresentada pela empresa EUROLINE COMERCIO
DE MOVEIS encontra-se disponível para visualização no link acima:

Pregoeiro 11/11/2019
15:14:59

http://www.tcm.rj.gov.br/Noticias/13763/Itens%201%20e%202_Proposta%20de%20pre%C3%A7o_%20Euroline.pdf

Pregoeiro 11/11/2019
15:16:07

Srs. Licitantes a sessão será suspensa. Retornaremos no dia 12/11/2019 às 10h para tratar da etapa de habilitação
dos itens 1 e 2 e realizar os demais atos que se fizerem necessários.

Pregoeiro 12/11/2019
10:02:27

Bom dia Srs. Licitantes, está reaberto o Pregão Eletrônico nº 19/2019. Meu nome é Dalmir J S Oliveira, como
Pregoeiro Titular darei continuidade ao certame.

Pregoeiro 12/11/2019
10:07:47

Srs. Licitantes, o envio da documentação, por meio do Sistema Comprasnet (preferencialmente), concernente à
ETAPA DE HABILITAÇÃO, tem o prazo de 2 (duas) horas, a contar da convocação do Pregoeiro no chat. O Anexo III

do Edital relaciona toda documentação necessária para a habilitação. (CONTINUA)
Pregoeiro 12/11/2019

10:08:02
(CONTINUAÇÃO) A verificação da documentação de habilitação será efetivada através do SICAF, conforme previsto no
item 15.1 do Edital. Após esta verificação, o Licitante detentor do melhor preço será CONVOCADO pelo chat para que

apresente os documentos que NÃO constam do SICAF (exemplo: Atestado de Capacidade Técnica, Declaração do
Anexo IV etc). (CONTINUA)

Pregoeiro 12/11/2019
10:08:15

(CONTINUAÇÃO) Para obter o relatório do SICAF utilizado nesta verificação, os licitantes poderão solicitá-lo através
do e-mail pregoeiro.tcmrj@gmail.com.

Pregoeiro 12/11/2019
10:21:00

Itens 1 e 2: Após realizar as averiguações previstas no item 15.1 do Edital, procederemos a seguir a convocação para
apresentação dos documentos não possíveis de verificação e/ou não contemplados no SICAF.

Pregoeiro 12/11/2019
10:22:00

Para EUROLINE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - Itens 1 e 2: Sr. Licitante, convocamos para que seja encaminhada,
via SISTEMA, no PRAZO de 2 (duas) horas, a seguinte documentação: (1) ATESTADO(s) de Capacidade de Técnica,

em conformidade com o disposto no item 3 do Anexo III; e a (2) DECLARAÇÃO do Anexo IV.
Sistema 12/11/2019

10:22:17
Senhor fornecedor EUROLINE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 13.622.580/0001-09, solicito o envio do

anexo referente ao ítem 1.
13.622.580/0001-

09
12/11/2019
10:23:41

Bom dia. iremos providenciar.

Sistema 12/11/2019
10:29:14

Senhor Pregoeiro, o fornecedor EUROLINE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 13.622.580/0001-09, enviou o
anexo para o ítem 1.

Pregoeiro 12/11/2019
11:26:55

Srs. Licitantes a sessão será suspensa para o almoço. Retornaremos às 13h30 para concluir a etapa de habilitação e
abrir a fase recursal, de acordo com o item 18.1 do Edital.
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Pregoeiro 12/11/2019
13:32:00

Prezados(as) Licitantes, está reaberta a sessão do Pregão 19/2019.

Pregoeiro 12/11/2019
13:34:39

Itens 1 e 2: informamos que o fornecedor EUROLINE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI também inseriu no Sistema
Comprasnet os documentos concernentes a etapa de aceitação (proposta de preço e documentação técnica), ficando

assim disponível para visualização de todos.
Pregoeiro 12/11/2019

13:36:17
Itens 1 e 2: participamos que a empresa EUROLINE COMERCIO DE MOVEIS cumpriu com as exigências contidas no

item 15 do Edital (etapa de habilitação).
Sistema 12/11/2019

13:36:55
Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de

´aceito e habilitado´ ou ´cancelado no julgamento´.
Pregoeiro 12/11/2019

13:37:34
Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 12/11/2019 às 14:10:00.

Pregoeiro 12/11/2019
14:14:11

Srs. Licitantes, estamos encerrando o certame. Obrigado a todos pela participação.

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Alteração de
Pregoeiro/Equipe de

Apoio

11/11/2019
13:03:06

Pregoeiro Anterior: 74585347704-DALMIR JOSE DA SILVA OLIVEIRA . Pregoeiro Atual: 05637398780-FELIPE
DE ALMEIDA SOUZA . Justificativa: Em razão da ausência do Pregoeiro Titular.

Alteração de
Pregoeiro/Equipe de

Apoio

12/11/2019
10:00:12

Pregoeiro Anterior: 05637398780-FELIPE DE ALMEIDA SOUZA . Pregoeiro Atual: 74585347704-DALMIR JOSE
DA SILVA OLIVEIRA . Justificativa: Retorno do pregoeiro titular.

Abertura de Prazo 12/11/2019
13:36:55 Abertura de prazo para intenção de recurso

Informado Fechamento
de Prazo

12/11/2019
13:37:34 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 12/11/2019 às 14:10:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o
resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 26, do Decreto 5.450 de 31 de maio de 2005. Nada mais
havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 14:14 horas do dia 12 de novembro de 2019, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de
Apoio.

 
DALMIR JOSE DA SILVA OLIVEIRA 
Pregoeiro Oficial

ALBERTO JOSE MORAES BARROS RODRIGUES PAZ
Equipe de Apoio

FELIPE DE ALMEIDA SOUZA
Equipe de Apoio

HEITOR DA SILVA FERRAZ
Equipe de Apoio

 

 

Voltar   

javascript:self.print()

