
25/05/2021 COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

https://www.comprasnet.gov.br/seguro/indexgov.asp 1/9

Pregão Eletrônico

925465.122021 .12606 .4485 .2382900

Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
Nº 00012/2021 (SRP)

Às 13:00 horas do dia 12 de maio de 2021, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da
Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Resolução nº 1.135 de 05/03/2021, em atendimento às disposições
contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao
Processo nº 040/100280/2021, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00012/2021. Modo de disputa:
Aberto/Fechado. Objeto: Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para aquisição de cadeira giratória
ergonômica, de acordo com as especificações e condições estabelecidas no Edital e seus Anexos.. 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
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.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 100 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 645,0000 Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, pelo melhor lance de R$ 627,0000 e a quantidade
de 100 Unidade .

Histórico
Item: 1 - Cadeira

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

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

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

Registro
19.758.320/0001-33 2TLB

COMERCIO E
SERVICOS
EIRELI

Sim Sim 100 R$ 640,0000 R$ 64.000,0000 11/05/2021
13:22:03

Marca: FRISOKAR 
Fabricante: FRISOKAR 
Modelo / Versão: SKY 
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. ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS DO OBJETO : 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
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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.
Prazo de validade da proposta: 60 dias, a contar da data de sua apresentação. Prazo de entrega: 30 dias.
Garantia: 60 meses. 
Porte da empresa: ME/EPP

07.875.146/0001-20 SERRA MOBILE
INDUSTRIA E
COMERCIO
LTDA

Sim Sim 100 R$ 645,0000 R$ 64.500,0000 11/05/2021
09:00:43

Marca: TOK 
Fabricante: TOK PLASTI METAL LTDA 
Modelo / Versão: 92DG13 GIR 
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. 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. 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. Procedência Nacional Fabricante: Tok Plasti
Metal Ltda Marca: Tok Validade: 60 dias 
Porte da empresa: ME/EPP

04.927.672/0001-06 S C & M
COMERCIAL DE
MATERIAS DE
ESCRITORIO E
INFORMATI

Sim Sim 100 R$ 645,0000 R$ 64.500,0000 11/05/2021
15:14:59

Marca: PLAXMETAL 
Fabricante: PLAXMETAL 
Modelo / Versão: PLAXMETAL OPERATIVA EXECUTIVA BACKITA BASE SECRETA 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 8. DAS ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS DO OBJETO 8.1. Base:
8.1.1. Base giratória com 5 (cinco) patas em aço, com capa de proteção de polipropileno. 8.2. Coluna: 8.2.1.
Regulagem da altura do assento por acionamento a gás com variação mínima do curso em 80 mm, utilizando-se a
coluna classe 4. 8.2.2. Capa telescópica, injetada em polipropileno texturizado na cor preta. 8.3. Mecanismo:
8.3.1. Mecanismo confeccionado com corpo em chapa de aço estampada de, no mínimo, 3 mm. 8.3.2. Sistema
com regulagem do encosto com bloqueio em qualquer posição e com livre flutuação. 8.3.3. Travamento através
de alavanca posicionada embaixo do assento. 8.4. Encosto: 8.4.1. Encosto do tipo “espaldar médio”. 8.4.2.
Conchas do assento e do encosto independentes, com estrutura confeccionada em polipropileno injetado
estrutural. 8.4.3. Espuma injetada em poliuretano flexível com densidade mínima de 45 kg/m3 e espessura
mínima de 40 mm. 8.4.4. No contra encosto, capa de proteção e acabamento injetados em polipropileno
texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso de PVC nas bordas. 8.4.5. 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. 8.4.6. Dimensões do encosto: Largura:
mínima de 420mm e máxima de 470mm. Altura: mínima de 450mm e máxima de 490mm. 8.5. Assento: 8.5.1.
Estrutura interna em madeira compensada multilâminas com, no mínimo, 10 mm de espessura. 8.5.2.
Revestimento em espuma injetada em poliuretano flexível com densidade mínima de 50 kg/m3 e com espessura
mínima de 40mm. 8.5.3. 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. 8.5.4. Dimensões do
assento: Profundidade: mínima de 450mm e máxima de 490mm. Largura: mínima de 480mm e máxima de
520mm. 8.6. Apoia braços: 8.6.1. Apoia braços em forma de “T”. 8.6.2. Parte superior do apoia braços injetado
em termoplástico texturizado. 8.6.3. 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.
8.6.5. Dimensões do apoia braços: Largura: mínima de 60mm e máxima de 90mm. Comprimento: mínimo de
230mm e máximo de 270mm. 8.7. Revestimento do assento e encosto: 8.7.1. As espumas do assento e do
encosto devem ser revestidas em vinil com gramatura mínima de 477 g/m2. 8.7.2. Cor cinza. 8.8. Pintura: 8.8.1.
Todas as partes metálicas devem possuir acabamento em pintura eletrostática em epóxi pó, com pré tratamento
antiferruginoso (fosfatizado). 8.8.2. Cor preta. 8.9. Rodízios 8.9.1. 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. 
Porte da empresa: ME/EPP
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10.966.236/0001-30 STARFLEX
COMERCIO DE
MOVEIS
EQUIPAMENTOS
E SERVICOS
LTD

Sim Sim 100 R$ 645,0000 R$ 64.500,0000 12/05/2021
10:58:20

Marca: ALBERFLEX 
Fabricante: ALBERFLEX 
Modelo / Versão: W1CC 
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. FÁBRICA: ALBERFLEX MARCA: ALBERFLEX MODELO:
W1CC 
Porte da empresa: ME/EPP

30.169.612/0001-73 A R CASTRO
COMERCIO DE
MATERIAIS E
SERVICOS
EIRELI

Sim Sim 100 R$ 649,0000 R$ 64.900,0000 11/05/2021
18:18:51

Marca: tok plastimetal 
Fabricante: tok plastimetal 
Modelo / Versão: 92DG13 GIR 
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. Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação
Exclusiva de ME/EPP/Equiparada Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 100 Unidade de fornecimento: Unidade 
Porte da empresa: ME/EPP

21.103.048/0001-03 J S FAGUNDES
EIRELI

Sim Sim 100 R$ 650,0000 R$ 65.000,0000 05/05/2021
15:28:40

Marca: FOCCO 
Fabricante: FRISOKAR 
Modelo / Versão: SKY ALTA 
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. 
Porte da empresa: ME/EPP

68.672.450/0001-64 MOBIEQ
MOBILIARIO E
EQUIPAMENTOS
LTDA

Sim Sim 100 R$ 700,0000 R$ 70.000,0000 29/04/2021
16:21:32

Marca: FRISOKAR 
Fabricante: GRUPO FK 
Modelo / Versão: JOB 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL TIPO “A”: 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 470mm 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. 
Porte da empresa: ME/EPP

30.622.765/0001-24 CONFORTEX
INDUSTRIA E
COMERCIO DE
MOVEIS LTDA

Sim Sim 100 R$ 780,0000 R$ 78.000,0000 12/05/2021
09:06:43

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
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cor preta, de acordo com as especificações contidas no Anexo I. 
Porte da empresa: ME/EPP

09.382.839/0001-06 MACKLEYN
INDUSTRIA,
COMERCIO E
SERVICOS
LTDA

Sim Sim 100 R$ 800,0000 R$ 80.000,0000 12/05/2021
10:01:52

Marca: RHODES 
Fabricante: RHODES 
Modelo / Versão: ONE MANAGER 
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. 
Porte da empresa: ME/EPP

34.290.686/0001-14 ULISSES
GUIMARAES
ANACLETO
LOJA DE
VARIEDADES

Sim Sim 100 R$ 850,0000 R$ 85.000,0000 10/05/2021
22:59:50

Marca: IMPORT 
Fabricante: IMPORT 
Modelo / Versão: TIPO A 
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. 
Porte da empresa: ME/EPP

10.288.115/0001-87 AOM
COMERCIO E
SERVICOS
LTDA

Sim Sim 100 R$ 1.000,0000 R$ 100.000,0000 12/05/2021
08:07:54

Marca: mov 
Fabricante: mov 
Modelo / Versão: mov 
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. 
Porte da empresa: ME/EPP

13.146.282/0001-81 GELMAR
COMERCIO E
SERVICOS
LTDA

Sim Sim 100 R$ 3.000,0000 R$ 300.000,0000 12/05/2021
10:06:51

Marca: Plaxmetal 
Fabricante: Plaxmetal 
Modelo / Versão: Plaxmetal 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Premium Diretor, com base diretor standard, braço
regulável, sem costura, mecanismo autocompensador e revestido no Couro Ecológico Cinza. Plaxmetal 
Porte da empresa: ME/EPP

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 3.000,0000 13.146.282/0001-81 12/05/2021 13:00:02:603
R$ 1.000,0000 10.288.115/0001-87 12/05/2021 13:00:02:603
R$ 850,0000 34.290.686/0001-14 12/05/2021 13:00:02:603
R$ 800,0000 09.382.839/0001-06 12/05/2021 13:00:02:603
R$ 780,0000 30.622.765/0001-24 12/05/2021 13:00:02:603
R$ 700,0000 68.672.450/0001-64 12/05/2021 13:00:02:603
R$ 650,0000 21.103.048/0001-03 12/05/2021 13:00:02:603
R$ 649,0000 30.169.612/0001-73 12/05/2021 13:00:02:603
R$ 645,0000 10.966.236/0001-30 12/05/2021 13:00:02:603
R$ 645,0000 04.927.672/0001-06 12/05/2021 13:00:02:603
R$ 645,0000 07.875.146/0001-20 12/05/2021 13:00:02:603
R$ 640,0000 19.758.320/0001-33 12/05/2021 13:00:02:603
R$ 645,0000 68.672.450/0001-64 12/05/2021 13:15:26:213
R$ 644,9900 30.169.612/0001-73 12/05/2021 13:16:49:087
R$ 639,9900 07.875.146/0001-20 12/05/2021 13:20:05:303
R$ 700,0000 09.382.839/0001-06 12/05/2021 13:20:06:123
R$ 644,0000 04.927.672/0001-06 12/05/2021 13:21:47:367
R$ 830,0000 13.146.282/0001-81 12/05/2021 13:23:49:700
R$ 640,5000 04.927.672/0001-06 12/05/2021 13:23:55:783
R$ 639,9800 10.288.115/0001-87 12/05/2021 13:25:06:697
R$ 639,0000 07.875.146/0001-20 12/05/2021 13:25:11:760



25/05/2021 COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

https://www.comprasnet.gov.br/seguro/indexgov.asp 5/9

R$ 638,9900 10.288.115/0001-87 12/05/2021 13:25:13:940
R$ 638,0000 19.758.320/0001-33 12/05/2021 13:25:27:963
R$ 637,9900 10.288.115/0001-87 12/05/2021 13:25:29:523
R$ 637,0000 07.875.146/0001-20 12/05/2021 13:25:33:643
R$ 636,9900 10.288.115/0001-87 12/05/2021 13:25:34:860
R$ 699,0000 09.382.839/0001-06 12/05/2021 13:25:40:760
R$ 637,0000 19.758.320/0001-33 12/05/2021 13:25:44:463
R$ 600,0000 19.758.320/0001-33 12/05/2021 13:26:11:247
R$ 644,9000 30.169.612/0001-73 12/05/2021 13:26:23:677
R$ 644,8900 09.382.839/0001-06 12/05/2021 13:26:44:703
R$ 644,0000 68.672.450/0001-64 12/05/2021 13:27:36:757
R$ 627,0000 07.875.146/0001-20 12/05/2021 13:28:29:263
R$ 637,0000 04.927.672/0001-06 12/05/2021 13:29:19:993

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Encerramento
análise de
propostas

12/05/2021
13:01:56 Análise de propostas do item finalizada.

Abertura 12/05/2021
13:10:04 Item aberto.

Encerramento
etapa aberta

12/05/2021
13:26:01 Encerrada etapa aberta do item.

Início 1a
etapa fechada

12/05/2021
13:26:01

Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre
R$ 636,9900 e R$ 699,0000.

Encerramento 12/05/2021
13:31:02 Item encerrado.

Encerramento
etapa fechada

12/05/2021
13:31:02 Encerrada etapa fechada do item.

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

14/05/2021
13:24:24

Convocado para envio de anexo o fornecedor 2TLB COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF:
19.758.320/0001-33.

Encerramento
do prazo -
Convocação
anexo

14/05/2021
13:55:48

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor 2TLB COMERCIO E SERVICOS EIRELI,
CNPJ/CPF: 19.758.320/0001-33.

Recusa de
proposta

18/05/2021
13:46:20

Recusa da proposta. Fornecedor: 2TLB COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF:
19.758.320/0001-33, pelo melhor lance de R$ 600,0000. Motivo: Empresa ofertou produto que
não atende as especificações estabelecidas no item 8 do Anexo I do Edital, conforme chat
data/hora (18/05/2021 13:04:10).

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

18/05/2021
14:17:33

Convocado para envio de anexo o fornecedor SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,
CNPJ/CPF: 07.875.146/0001-20.

Encerramento
do prazo -
Convocação
anexo

18/05/2021
15:40:24

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SERRA MOBILE INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 07.875.146/0001-20.

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

20/05/2021
14:09:37

Convocado para envio de anexo o fornecedor SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,
CNPJ/CPF: 07.875.146/0001-20.

Encerramento
do prazo -
Convocação
anexo

20/05/2021
14:27:42

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SERRA MOBILE INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 07.875.146/0001-20.

Aceite de
proposta

20/05/2021
14:32:49

Aceite individual da proposta. Fornecedor: SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,
CNPJ/CPF: 07.875.146/0001-20, pelo melhor lance de R$ 627,0000.

Habilitação de
fornecedor

20/05/2021
14:35:19

Habilitação individual da proposta. Fornecedor: SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,
CNPJ/CPF: 07.875.146/0001-20, pelo melhor lance de R$ 627,0000.

Registro de
intenção de
recurso

20/05/2021
14:50:56

Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: MOBIEQ MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ/CPF: 68672450000164. Motivo: Desejamos recorrer porque a empresa declarada vencedora
ofertou produto em desacordo com o solicitado. A empresa ofertou em sua proposta, ratificado
pelo catálogo do fabricante, o mod

Aceite de
intenção de
recurso

20/05/2021
15:16:12

Intenção de recurso aceita. Fornecedor: MOBIEQ MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF:
68672450000164.
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Intenções de Recurso para o Item
CNPJ/CPF Data/Hora do Recurso Data/Hora Admissibilidade Situação

68.672.450/0001-64 20/05/2021 14:50 20/05/2021 15:16 Aceito
Motivo Intenção:Desejamos recorrer porque a empresa declarada vencedora ofertou produto em
desacordo com o solicitado. A empresa ofertou em sua proposta, ratificado pelo catálogo do fabricante,
o modelo 92DG13GIR. Entretanto se verificarmos o certificado ABNT 13.962/2018 apresentado,
constata-se que o modelo ofertado é uma “cadeira giratória operacional, tipo B”, enquanto que o edital,
no subitem 7.1 do termo de referência, determina que a cadeira seja uma “cadeira giratória operacional
do tipo A”.

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Sistema 12/05/2021
13:00:02

A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da
análise de propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o início
dos lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de

abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema 12/05/2021

13:10:03
Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será iniciada.

Mantenham-se conectados.
Sistema 12/05/2021

13:10:04
O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 12/05/2021
13:26:01

A etapa fechada foi iniciada para o item 1. Fornecedor que apresentou lance entre R$
636,9900 e R$ 699,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 13:31:01 do

dia 12/05/2021.
Sistema 12/05/2021

13:31:02
O fornecedor da proposta no valor de R$ 636,9900 não enviou lance único e fechado

para o item 1.
Sistema 12/05/2021

13:31:02
O fornecedor da proposta no valor de R$ 650,0000 não enviou lance único e fechado

para o item 1.
Sistema 12/05/2021

13:31:02
O fornecedor da proposta no valor de R$ 645,0000 não enviou lance único e fechado

para o item 1.
Sistema 12/05/2021

13:31:02
O item 1 está encerrado.

Sistema 12/05/2021
13:31:11

Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da
funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade.

Pregoeiro 12/05/2021
13:36:15

Para 2TLB COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Sr. Licitante, em razão do disposto no art.
38 do decreto 10.024/2019, solicito que considere a possibilidade de desconto adicional

em sua proposta, é possível?
19.758.320/0001-

33
12/05/2021
13:36:30

Boa Tarde!

19.758.320/0001-
33

12/05/2021
13:36:46

Pedimos um instante para verificarmos com o setor técnico a possibilidade de desconto.

19.758.320/0001-
33

12/05/2021
13:39:23

Agradecemos o aguardo, infelizmente não é possível o desconto, tendo em vista que já
ofertamos nosso menor valor durante a fase de lances.

Pregoeiro 12/05/2021
13:40:52

Para 2TLB COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Sr. Licitante, entendido.

Pregoeiro 12/05/2021
13:56:28

Srs. Licitantes, o Pregão será suspenso para análise dos documentos técnicos enviados
pela empresa 2TLB COMERCIO E SERVICOS EIRELI. Retornaremos no dia 13/05/2021

às 13 horas para prosseguimento.
Pregoeiro 13/05/2021

13:00:16
Srs. Licitantes, está reaberta a sessão do Pregão 12/2021.

Pregoeiro 13/05/2021
13:06:24

Srs. Licitantes, estamos aguardando a análise do Setor Responsável do TCMRJ do
produto ofertado pela empresa 2TLB COMERCIO E SERVICOS EIRELI. A sessão será

suspensa. Retornaremos no dia 14/05/2021 às 13h.
Pregoeiro 14/05/2021

13:01:55
Prezados(as) Licitantes, boa tarde. Está reaberta a sessão do Pregão 12/2021.

Pregoeiro 14/05/2021
13:07:16

Para 2TLB COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Item 1: Srs. Licitantes, tendo em vista que
a documentação técnica anexada no comprasnet refere-se ao modelo JOB e o modelo
que consta na proposta é SKY, solicito que informe o modelo/código do produto em

tela.
19.758.320/0001-

33
14/05/2021
13:08:16

Boa Tarde!

19.758.320/0001-
33

14/05/2021
13:10:48

Estamos verificando com o setor técnico o modelo correto, pedimos um instante por
favor.

19.758.320/0001-
33

14/05/2021
13:17:01

Agradeço o favor, informamos que o modelo será JOB.

19.758.320/0001-
33

14/05/2021
13:17:33

Houve um equívoco na hora de confeccionar o catálogo detalhado.

19.758.320/0001-
33

14/05/2021
13:18:15

mas a especificação está correta.
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Pregoeiro 14/05/2021
13:23:56

Para 2TLB COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Item 1: Sr. Licitante, tendo em vista que o
catálogo apresentado quando do cadastramento da proposta foi considerado
insuficiente para analisar a compatibilidade do produto com as especificações

consignadas no Anexo I em diversos pontos, (CONTINUA)
Sistema 14/05/2021

13:24:24
Senhor fornecedor 2TLB COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 19.758.320/0001-

33, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro 14/05/2021

13:24:27
Para 2TLB COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (CONTINUAÇÃO) solicitamos que seja

encaminhada, VIA SISTEMA, a Documentação Técnica DO FABRICANTE
(catálogos/folhetos/manuais, página internet etc) relativa ao produto ofertado, no prazo

de 2 (duas) horas, de acordo com o item 12.9 do Edital e alínea ‘a´ do item 9.2 do
Anexo I.

Sistema 14/05/2021
13:55:48

Senhor Pregoeiro, o fornecedor 2TLB COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF:
19.758.320/0001-33, enviou o anexo para o ítem 1.

Pregoeiro 14/05/2021
14:12:05

Srs. Licitantes, a sessão será suspensa. Retornaremos no dia 17/05/2021 às 13h para
prosseguimento.

Pregoeiro 17/05/2021
13:01:55

Srs. Licitantes, está reaberta a sessão do Pregão 12/2021.

Pregoeiro 17/05/2021
13:02:03

Srs. Licitantes, suspenderemos a sessão por questões administrativas. Retornaremos às
15h30.

Pregoeiro 17/05/2021
15:30:54

Srs. Licitantes, está reaberta a sessão do Pregão 12/2021.

Pregoeiro 17/05/2021
15:44:41

Srs. Licitantes, suspenderemos a sessão por questões administrativas. Retornaremos
no dia 18/05/2021 às 13h

Pregoeiro 18/05/2021
13:02:03

Srs. Licitantes, está reaberta a sessão do Pregão 12/2021.

Pregoeiro 18/05/2021
13:04:10

Para 2TLB COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Sr. Licitante, em relação a documentação
técnica apresentada, via sistema, observamos inconsistências em relação aos seguintes

itens do Anexo I: 8.1.1 (Capa de proteção em poliamida); 8.2.1 (classe da coluna);
8.3.1 (Espessura fora do escopo); 8.4.3 (Espessura fora do escopo); 8.4.5 (Espessura

fora do escopo); (CONTINUA)
Pregoeiro 18/05/2021

13:04:30
Para 2TLB COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (CONTINUAÇÃO) 8.4.6 (Altura fora do

escopo); 8.5.4 (Dimensões fora do escopo); 8.6.5 (Dimensões fora do escopo); e 8.9.1
(Dimensões fora do escopo); (CONTINUA)

Pregoeiro 18/05/2021
13:04:41

Para 2TLB COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (CONTINUAÇÃO) além disso, não
encontramos informações acerca dos seguintes itens do citado Anexo: 8.5.3 (bordas

arredondadas); 8.6.4. (regulagem vertical de 6 estágios com curso mínimo de 50mm);
8.7.1 (revestimento) e 8.7.2 (cor).

Pregoeiro 18/05/2021
13:05:02

Para 2TLB COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Caso queira, sua empresa poderá se
manifestar a respeito. Aguardaremos até às 13h35.

19.758.320/0001-
33

18/05/2021
13:05:39

Boa Tarde!

19.758.320/0001-
33

18/05/2021
13:29:22

Desculpe pela demora, mas estamos verificando com o nosso setor técnico todas as
informações a respeito de Vossos questionamentos.

Pregoeiro 18/05/2021
13:33:43

Para 2TLB COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Sr. Licitante, entendido. O prazo se encerra
às 13h35.

Pregoeiro 18/05/2021
13:43:56

Srs. Licitantes, a proposta da empresa 2TLB COMERCIO E SERVICOS EIRELI será
recusada em razão da licitante ter ofertado produto que não atende as especificações
estabelecidas no item 8 do Anexo I do Edital, conforme chat data/hora (18/05/2021

13:04:10).
Pregoeiro 18/05/2021

13:58:04
Para SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Sr. Licitante, entendemos que há

margem para negociação em relação ao valor ofertado em seu último lance. Aceita
reduzir o valor unitário de sua proposta para R$ 600,00?

07.875.146/0001-
20

18/05/2021
14:06:52

Boa tarde Sr Pregoeiro, infelizmente já chegamos em nosso melhor valor durante a fase
de lances.

Pregoeiro 18/05/2021
14:13:37

Para SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Sr. Licitante, entendido.

Sistema 18/05/2021
14:17:33

Senhor fornecedor SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF:
07.875.146/0001-20, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.

Pregoeiro 18/05/2021
14:17:38

Para SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Sr. Licitante, solicitamos que seja
encaminhada, VIA SISTEMA, a DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA do fabricante

(catálogos/folhetos/manuais, página internet etc) relativa ao equipamento ofertado e
DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS, no prazo de 2 (duas) horas , de acordo com o item

12.9 do Edital e com o item 9.2 do Anexo I do Edital.
Pregoeiro 18/05/2021

15:19:02
Para SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Estamos aguardando o envio da

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA. O prazo se encerra às 16h18.
Sistema 18/05/2021

15:40:24
Senhor Pregoeiro, o fornecedor SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,

CNPJ/CPF: 07.875.146/0001-20, enviou o anexo para o ítem 1.
07.875.146/0001-

20
18/05/2021
15:40:45

Boa Tarde, foi anexado os documentos.

Pregoeiro 18/05/2021
15:47:02

Srs. Licitantes, suspenderemos a sessão. Retornaremos no dia 19/05/2021 às 13h.

Pregoeiro 19/05/2021 Srs. Licitantes, está reaberta a sessão do Pregão 12/2021.
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13:01:15
Pregoeiro 19/05/2021

13:05:32
Srs. Licitantes, fomos informados que o setor técnico está finalizando a análise dos

documentos enviados. Em razão disto, suspenderemos a sessão. Retornaremos às 15h
para prosseguimento.

Pregoeiro 19/05/2021
15:01:17

Srs. Licitantes, está reaberta a sessão do Pregão 12/2021.

Pregoeiro 19/05/2021
15:11:27

Srs. Licitantes, na documentação técnica apresentada, via sistema, observamos uma
inconsistência na medida da largura do encosto em relação ao disposto no subitem

8.4.6 do Anexo I.
Pregoeiro 19/05/2021

15:11:47
No entanto, o setor técnico aprovou a documentação com ressalva, pois há neste

Tribunal cadeiras giratórias de mesma marca e modelo cujas medidas do encosto se
enquadram na descrição do T.R.

Pregoeiro 19/05/2021
15:12:42

Tendo em vista a divergência de informação, abriremos diligência junto ao fabricante
para apurar se houve mudança na configuração do equipamento ofertado e se as

demais informações contidas no catálogo enviado são fidedignas.
Pregoeiro 19/05/2021

15:16:06
Srs. Licitantes, suspenderemos a sessão. Retornaremos no dia 20/05/2021 às 14h.

Pregoeiro 20/05/2021
14:01:59

Srs. Licitantes, está reaberta a sessão do Pregão 12/2021.

Pregoeiro 20/05/2021
14:05:02

Srs. Licitantes, informamos que após a sessão de ontem a empresa SERRA MOBILE
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA enviou e-mail contendo um relatório de ensaios de

cadeiras e o contatos da Tok Plast Metal Ltda. Contatamos o fabricante via e-mail e o
inquirimos acerca da real medida da largura do encosto, bem como sobre o conteúdo

do catálogo enviado, (CONTINUAÇÃO)
Pregoeiro 20/05/2021

14:07:07
(CONTINUA) a Tok Plast confirmou a idoneidade do laudo para a referida comprovação

e validou as informações contidas no catálogo, ressalvadas as medidas de altura e
largura do encosto, cujos valores constantes do catálogo estavam invertidos.

Pregoeiro 20/05/2021
14:07:46

Face ao exposto, concluímos que o produto ofertado atende as especificações contidas
no item 8 do Anexo I do Edital.

Pregoeiro 20/05/2021
14:07:57

Toda a documentação sobre o tema encontra-se no link a seguir:

Pregoeiro 20/05/2021
14:08:08

http://www.tcm.rj.gov.br/Noticias/14650/diligencia_PE_12_2021.pdf

Pregoeiro 20/05/2021
14:08:50

Superada essa questão, daremos prosseguimento a fase de aceitação da proposta.

Sistema 20/05/2021
14:09:37

Senhor fornecedor SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF:
07.875.146/0001-20, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.

Pregoeiro 20/05/2021
14:09:50

Para SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Sr. Licitante, solicitamos que seja
inserida no Sistema Comprasnet a proposta de preço final, adequada ao último lance

ofertado (item 14 do Edital), documento este apresentado por e-mail, de forma a torná-
lo disponível para visualização (vide item 28.6 do Edital).

Sistema 20/05/2021
14:27:42

Senhor Pregoeiro, o fornecedor SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,
CNPJ/CPF: 07.875.146/0001-20, enviou o anexo para o ítem 1.

Pregoeiro 20/05/2021
14:32:16

Srs. Licitantes, tendo em vista a aprovação da proposta apresentada pela empresa
SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, realizarei a aceitação no Sistema.

Pregoeiro 20/05/2021
14:35:04

Srs. Licitantes, participamos que a empresa SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO
LTDA cumpriu com as exigências da etapa de habilitação (item 13 do Edital). Sendo

assim, realizaremos, no Sistema, a habilitação da citada empresa, com a abertura do
prazo para eventual registro de intenção de recurso.

Sistema 20/05/2021
14:35:19

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 20/05/2021
14:35:46

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 20/05/2021 às
15:10:00.

Pregoeiro 20/05/2021
15:16:05

Srs. Licitantes, atenção para os prazos recursais registrados ao final da Ata.

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Abertura da sessão
pública

12/05/2021
13:00:02 Abertura da sessão pública

Encerramento da
análise de
propostas

12/05/2021
13:10:03 Etapa de análise de propostas encerrada.

Julgamento de
propostas

12/05/2021
13:31:11 Início da etapa de julgamento de propostas

Abertura do prazo 20/05/2021
14:35:19 Abertura de prazo para intenção de recurso

Fechamento do 20/05/2021 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 20/05/2021 às
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prazo 14:35:46 15:10:00.

Data limite para registro de recurso: 25/05/2021.
Data limite para registro de contrarrazão: 28/05/2021.
Data limite para registro de decisão: 08/06/2021.

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 45, do Decreto 10.024
de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 15:17 horas do dia 20 de maio de 2021,
cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

 
ALBERTO JOSE MORAES BARROS RODRIGUES PAZ 
Pregoeiro Oficial

FELIPE DE ALMEIDA SOUZA
Equipe de Apoio

HEITOR DA SILVA FERRAZ
Equipe de Apoio

THIAGO CORREIA DO NASCIMENTO
Equipe de Apoio

Voltar   
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