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Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
Nº 00003/2022 (SRP)

Às 13:00 horas do dia 26 de janeiro de 2022, 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 40/101709/2021, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00003/2022. Modo de disputa:
Aberto/Fechado. Objeto: Registro de Preços, válido por 12 meses, para eventuais aquisições de mobiliários, 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 - Grupo 1
Descrição: Cadeira Escritório
Descrição Complementar: Cadeira Escritório Material Estrutura: Aço Cromado , Material Revestimento Assento E
Encosto: Couro , Material Encosto: Espuma Injetada , Material Assento: Espuma Injetada , Tipo Base: Giratória Com 5
Rodízios Duplos , Tipo Encosto: Espaldar Alto , Apoio Braço: Com Braços , Cor: Preta , Tipo Sistema Regulagem Vertical: A
Gás , Características Adicionais: Tipo Poltrona Presidente, Braço Em Couro
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 8 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 3.294,5000 Situação: Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: MOBILTECH COMERCIO E SERVICOS LTDA, pelo melhor lance de R$ 3.294,5000 e com valor negociado
a R$ 3.253,4400 e a quantidade de 8 Unidade .

Item: 2 - Grupo 1
Descrição: Cadeira Escritório
Descrição Complementar: Cadeira Escritório Material Estrutura: Aço , Material Revestimento Assento E Encosto: Couro
Ecológico Vinil , Material Encosto: Espuma Injetada , Material Assento: Espuma Injetada , Tratamento Superficial
Estrutura: Pintura Em Epoxi Preto , Tipo Base: Fixa , Tipo Encosto: Médio , Apoio Braço: Com Braços , Cor: Preta
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 16 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 2.245,0000 Situação: Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: MOBILTECH COMERCIO E SERVICOS LTDA, pelo melhor lance de R$ 2.245,0000 e com valor negociado
a R$ 2.217,0300 e a quantidade de 16 Unidade .

Item: 3 - Grupo 2
Descrição: Mesa Escritório
Descrição Complementar: Mesa Escritório Altura: 0,75 M, Largura: 1,20 M, Profundidade: 0,60 M, Material Estrutura:
Tubo Metálico , Acabamento Estrutura: Pintado , Cor Estrutura: Cinza , Material Tampo: Mdf , Cor Tampo: Cinza
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 2 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 780,0000 Situação: Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: MOBIEQ MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS LTDA, pelo melhor lance de R$ 550,0000 e a quantidade de 2
Unidade .

Item: 4 - Grupo 2
Descrição: Gaveteiro Móvel
Descrição Complementar: Gaveteiro Móvel Material: Madeira Mdf , Altura: 400 MM, Largura: 470 MM, Características
Adicionais: Com Chaves , Profundidade: 615 MM, Quantidade Gavetas: 3 U
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 2 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 747,1200 Situação: Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: MOBIEQ MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS LTDA, pelo melhor lance de R$ 735,0000 e a quantidade de 2
Unidade .
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Item: 5
Descrição: Mesa reunião oval
Descrição Complementar: Mesa Reunião Oval Altura: 73 CM, Material Estrutura Base: Aço , Tipo Estrutura Base:
Sapatas Reguladoras De Nível , Acabamento Bordas: Pvc , Comprimento: 240 CM, Largura: 120 CM, Características
Adicionais: Base 2 Pedestais Contraventado Por Painel Em Mdf 1 , Material Tampo: Madeira Mdf , Revestimento Tampo:
Laminado Melamínico , Tipo Revestimento: Laminado Melamínico , Espessura Tampo: 25 MM, Acabamento Superficial
Estrutura: Pintura Eletrostática Em Epóxi
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 3 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 1.722,5000 Situação: Cancelado por inexistência de proposta
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Item: 6
Descrição: Cadeira Escritório
Descrição Complementar: Cadeira Escritório Tipo Sistema Regulagem Vertical: Pneumático , Dimensões Assento: 450 X
510 MM, Cor: Preta , Características Adicionais: Sistema De Reclinação, Eixo Horizontal Excêntrico , Material Estrutura:
Aço Sae 1020 , Material Revestimento Assento E Encosto: Couro Natural , Material Encosto: Poliuretano Injetado , Material
Assento: Poliuretano Injetado , Tipo Base: Giratória Reclinável , Tipo Encosto: Espaldar Alto , Apoio Braço: Cromados Com
Revestimento Parcial , Quantidade Pés: 5 U
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 30 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 2.500,0000 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI, pelo melhor lance de R$ 2.500,0000 e a
quantidade de 30 Unidade .

Relação de Grupos
Grupo 1

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Critério de Valor: R$ 62.276,0000 Situação: Aceito e Habilitado
Aceito para: MOBILTECH COMERCIO E SERVICOS LTDA, pelo melhor lance de R$ 62.276,0000 e com valor
negociado a R$ 61.500,0000 .

Itens do grupo:

 1 - Cadeira Escritório

 2 - Cadeira Escritório

Grupo 2

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Critério de Valor: R$ 3.054,2400 Situação: Aceito e Habilitado
Aceito para: MOBIEQ MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS LTDA, pelo melhor lance de R$ 2.570,0000 .

Itens do grupo:

 3 - Mesa Escritório

 4 - Gaveteiro Móvel

Histórico
Item: 1 - Grupo 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 ME/EPP 
Equiparada

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

Registro
04.063.503/0001-67 SANTA

TEREZINHA
COMERCIO
DE MOVEIS
EIRELI

Sim Sim 8 R$ 3.294,5000 R$ 26.356,0000 25/01/2022
10:59:16

Marca: FKGRUPO 
Fabricante: FKGRUPO 
Modelo / Versão: NEW ONIX 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira giratória executiva: Assento e encosto: Deverá ser em
concha única tipo monobloco com espaldar super alto, com estrutura interna em compensado anatômico
multilaminado moldada a quente e espessura mínima de 12 mm. A espuma deverá ser injetada em
poliuretano flexível isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de
alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 55



11/02/2022 13:55 Compras.gov.br - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

comprasnet.gov.br/acesso.asp?url=/livre/pregao/ata0.asp 3/14

kg/m3 em forma anatômica com espessura mínima de 50 mm e possuir cobertura de manta acrílica que
garante uniformidade ao revestimento. Encosto e contra encosto totalmente tapeçado. Revestimento:
espumas do assento e encosto: deverão ser revestidas em couro ecológico na cor preta com gramatura
mínima de 550 gr/m2 e costura em todo contorno. Mecanismo: deverá ser fabricado em corpo central
injetado, em liga de alumínio, sob pressão e com bloqueio mínimo de 05 (cinco) posições. Deve possuir ponto
de giro deslocado em relação ao eixo de rotação, proporcionando conforto para o movimento relax, uma vez
que o usuário não perde o contato dos pés com o chão. As alavancas devem ser injetadas em resina de
engenharia. Deve possuir ajuste da tensão sob o assento, para possibilitar adequar o movimento relax ao
biótipo do usuário. O mecanismo deve possuir que os comandos sejam regulados sem a necessidade de se
levantar do assento. Deve possuir regulagem de altura, através de alavanca sob o assento à direita do
usuário. À esquerda, a alavanca deverá permitir a regulagem da inclinação. Deve possuir sistema de livre
flutuação: a regulagem da tensão do movimento de reclinação deve ser realizada através de um manípulo
localizado sob o assento, possibilitando adequar o movimento relax ao biótipo do usuário. Deve conter sistema
anti-impacto, o qual impede o choque do encosto com o usuário ao desbloquear o manípulo. Coluna: Coluna
giratória com regulagem de altura por acionamento a gás com curso mínimo de 80 mm, fabricada em tubo de
aço (5 mm de diâmetro e 1,50 mm de espessura) em conformidade com a norma DIN 4550 classe 4, fixados
ao tubo central através de porca rápida. Base: deverá possuir 05 patas e ser fabricada em liga de alumínio
injetado polido sob pressão com alta resistência mecânica. Rodízios: deverão ser duplos e com rodas de 50
mm de diâmetro injetadas em resina de engenharia e possuir banda de rodagem mórbida em poliuretano,
para ser utilizado em qualquer tipo de piso e possuir eixo vertical em aço trefilado 1010/1020 com diâmetro
de 11 mm e eixo horizontal também em aço trefilado 1010/1020. Braços: Apoia-braços deverão ser em chapa
de aço curvado cromado com acabamento superior revestido em couro ecológico com as mesmas
características do assento e encosto. Deverão ser fixados tanto no assento quanto no encosto para maior
resistência. Dimensões: (Serão admitidas variações de até 5% nas medidas) Largura do assento: mínimo
530mm; Profundidade do assento: mínimo 450mm; Espessura encosto/assento: mínimo 50mm; Extensão
vertical do encosto: mínimo 630mm; Largura do encosto: mínimo 515mm; Comprimento do apoia-braços:
mínimo 300mm; Largura do apoia-braços: mínimo 40mm. 
Porte da empresa: ME/EPP

32.746.119/0001-02 MOBILTECH
COMERCIO E
SERVICOS
LTDA

Sim Sim 8 R$ 3.294,5000 R$ 26.356,0000 25/01/2022
16:03:30

Marca: FLEXFORM 
Fabricante: FLEXFORM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA 
Modelo / Versão: IDRA-A-PT-11B-ME-G16-C-FMPT 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA Tipo 2. Assento e encosto:
Deverá ser em concha única tipo monobloco com espaldar super alto, com estrutura interna em compensado
anatômico multilaminado moldada a quente e espessura mínima de 12 mm. A espuma deverá ser injetada em
poliuretano flexível isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de
alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 55
kg/m3 em forma anatômica com espessura mínima de 50 mm e possuir cobertura de manta acrílica que
garante uniformidade ao revestimento. Encosto e contra encosto totalmente tapeçado. Revestimento:
espumas do assento e encosto: deverão ser revestidas em couro ecológico na cor preta com gramatura
mínima de 550 gr/m2 e costura em todo contorno. Mecanismo: deverá ser fabricado em corpo central
injetado, em liga de alumínio, sob pressão e com bloqueio mínimo de 05 (cinco) posições. Deve possuir ponto
de giro deslocado em relação ao eixo de rotação, proporcionando conforto para o movimento relax, uma vez
que o usuário não perde o contato dos pés com o chão. As alavancas devem ser injetadas em resina de
engenharia. Deve possuir ajuste da tensão sob o assento, para possibilitar adequar o movimento relax ao
biótipo do usuário. O mecanismo deve possuir que os comandos sejam regulados sem a necessidade de se
levantar do assento. Deve possuir regulagem de altura, através de alavanca sob o assento à direita do
usuário. À esquerda, a alavanca deverá permitir a regulagem da inclinação. Deve possuir sistema de livre
flutuação: a regulagem da tensão do movimento de reclinação deve ser realizada através de um manípulo
localizado sob o assento, possibilitando adequar o movimento relax ao biótipo do usuário. Deve conter sistema
anti-impacto, o qual impede o choque do encosto com o usuário ao desbloquear o manípulo. Coluna: Coluna
giratória com regulagem de altura por acionamento a gás com curso mínimo de 80 mm, fabricada em tubo de
aço (5 mm de diâmetro e 1,50 mm de espessura) em conformidade com a norma DIN 4550 classe 4, fixados
ao tubo central através de porca rápida. Base: deverá possuir 05 patas e ser fabricada em liga de alumínio
injetado polido sob pressão com alta resistência mecânica. Rodízios: deverão ser duplos e com rodas de 50
mm de diâmetro injetadas em resina de engenharia e possuir banda de rodagem mórbida em poliuretano,
para ser utilizado em qualquer tipo de piso e possuir eixo vertical em aço trefilado 1010/1020 com diâmetro
de 11 mm e eixo horizontal também em aço trefilado 1010/1020. Braços: Apoia-braços deverão ser em chapa
de aço curvado cromado com acabamento superior revestido em couro ecológico com as mesmas
características do assento e encosto. Deverão ser fixados tanto no assento quanto no encosto para maior
resistência. Dimensões: (Serão admitidas variações de até 5% nas medidas) Largura do assento: mínimo
530mm; Profundidade do assento: mínimo 450mm; Espessura encosto/assento: mínimo 50mm; Extensão
vertical do encosto: mínimo 630mm; Largura do encosto: mínimo 515mm; Comprimento do apoia-braços:
mínimo 300mm; Largura do apoia-braços: mínimo 40mm. Referência: Marca: Flexform / Modelo: Idra ou
similar ESPECIFICAÇÃO E CONDIÇÕES COMERCIAIS CONFORME EDITAL E SEUS ANEXOS. VALIDADE DA
PROPOSTA 60 DIAS. 
Porte da empresa: ME/EPP

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 3.294,5000 04.063.503/0001-67 26/01/2022 13:00:00:350
R$ 3.294,5000 32.746.119/0001-02 26/01/2022 13:00:00:350
R$ 2.984,0000 04.063.503/0001-67 26/01/2022 13:33:13:940

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Recusa de 09/02/2022 Recusa da proposta. Fornecedor: SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF:
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proposta 14:36:18 04.063.503/0001-67, pelo melhor lance de R$ 2.984,0000. Motivo: A proposta da empresa SANTA
TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI para o Grupo 1 (itens 1 e 2) será recusada, tendo em
vista que a amostra do produto ofertado para o item 1 foi rejeitada.

Aceite de
proposta

09/02/2022
17:13:32

Aceite individual da proposta. Fornecedor: MOBILTECH COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF:
32.746.119/0001-02, pelo melhor lance de R$ 3.294,5000 e com valor negociado a R$ 3.253,4400.
Motivo: Valor negociado de R$ 3.253,44, conforme registrado no chat e proposta encaminhada.

Habilitação
de
fornecedor

10/02/2022
13:57:03

Habilitação individual da proposta. Fornecedor: MOBILTECH COMERCIO E SERVICOS LTDA,
CNPJ/CPF: 32.746.119/0001-02, pelo melhor lance de R$ 3.294,5000 e com valor negociado a R$
3.253,4400.

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

 
Item: 2 - Grupo 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 ME/EPP 
Equiparada

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

Registro
04.063.503/0001-67 SANTA

TEREZINHA
COMERCIO
DE MOVEIS
EIRELI

Sim Sim 16 R$ 2.245,0000 R$ 35.920,0000 25/01/2022
10:59:16

Marca: FKGRUPO 
Fabricante: FKGRUPO 
Modelo / Versão: NEW ONIX DIRETOR. 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira interlocutor: Assento e encosto: Deverá ser em concha
única tipo monobloco com espaldar alto, com estrutura interna em compensado anatômico multilaminado
moldada a quente e espessura mínima de 12 mm. A espuma deverá ser injetada em poliuretano flexível isenta
de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa
fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 55kg/m3 em forma anatômica com
espessura mínima de 50 mm e possuir cobertura de manta acrílica que garante uniformidade ao revestimento.
Encosto e contra encosto totalmente tapeçado. Revestimento: espumas do assento e encosto: deverão ser
revestidas em couro ecológico na cor preta com gramatura mínima de 550 gr/m2 e costura em todo contorno.
Base: A estrutura deverá ser fixa contínua com fixação no assento e encosto, feita em tubo de aço curvado
com diâmetro mínimo de 25,40 mm e espessura mínima de 2,25 mm, totalmente soldada por sistema MIG e
acabamento de superfície cromada. Apoia-braços devem fazem parte da estrutura fixa contínua, e possuir
acabamento superior em polipropileno curvado acoplado na estrutura. Dimensões: (Serão admitidas variações
de até 5% nas medidas) Largura do assento: mínimo 530mm; Profundidade do assento: mínimo 450mm;
Espessura encosto/assento: mínimo 50mm; Extensão vertical do encosto: mínimo 565mm; Largura do
encosto: mínimo 515mm; Comprimento do apoia-braços: mínimo 300mm; Largura do apoia-braços: mínimo
40mm; 
Porte da empresa: ME/EPP

32.746.119/0001-02 MOBILTECH
COMERCIO E
SERVICOS
LTDA

Sim Sim 16 R$ 2.245,0000 R$ 35.920,0000 25/01/2022
16:03:30

Marca: FLEXFORM 
Fabricante: FLEXFORM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA 
Modelo / Versão: Cadeira Idra – IDRA-B-CR-F22-00-000-F 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA INTERLOCUTOR Tipo 2. Assento e encosto: Deverá ser
em concha única tipo monobloco com espaldar alto, com estrutura interna em compensado anatômico
multilaminado moldada a quente e espessura mínima de 12 mm. A espuma deverá ser injetada em
poliuretano flexível isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de
alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 55
kg/m3 em forma anatômica com espessura mínima de 50 mm e possuir cobertura de manta acrílica que
garante uniformidade ao revestimento. Encosto e contra encosto totalmente tapeçado. Revestimento:
espumas do assento e encosto: deverão ser revestidas em couro ecológico na cor preta com gramatura
mínima de 550 gr/m2 e costura em todo contorno. Base: A estrutura deverá ser fixa contínua com fixação no
assento e encosto, feita em tubo de aço curvado com diâmetro mínimo de 25,40 mm e espessura mínima de
2,25 mm, totalmente soldada por sistema MIG e acabamento de superfície cromada. Apoia-braços devem
fazem parte da estrutura fixa contínua, e possuir acabamento superior em polipropileno curvado acoplado na
estrutura. Dimensões: (Serão admitidas variações de até 5% nas medidas) Largura do assento: mínimo
530mm; Profundidade do assento: mínimo 450mm; Espessura encosto/assento: mínimo 50mm; Extensão
vertical do encosto: mínimo 565mm; Largura do encosto: mínimo 515mm; Comprimento do apoia-braços:
mínimo 300mm; Largura do apoia-braços: mínimo 40mm; Referência: Marca Flexform / Modelo: Idra, ou
similar ESPECIFICAÇÃO E CONDIÇÕES COMERCIAIS CONFORME EDITAL E SEUS ANEXOS. VALIDADE DA
PROPOSTA 60 DIAS. 
Porte da empresa: ME/EPP

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 2.245,0000 04.063.503/0001-67 26/01/2022 13:00:00:350
R$ 2.245,0000 32.746.119/0001-02 26/01/2022 13:00:00:350
R$ 1.856,0000 04.063.503/0001-67 26/01/2022 13:33:14:060

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item
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Eventos do Item
Evento Data Observações

Recusa de
proposta

09/02/2022
14:36:18

Recusa da proposta. Fornecedor: SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF:
04.063.503/0001-67, pelo melhor lance de R$ 1.856,0000. Motivo: A proposta da empresa SANTA
TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI para o Grupo 1 (itens 1 e 2) será recusada, tendo em
vista que a amostra do produto ofertado para o item 1 foi rejeitada.

Aceite de
proposta

09/02/2022
17:13:32

Aceite individual da proposta. Fornecedor: MOBILTECH COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF:
32.746.119/0001-02, pelo melhor lance de R$ 2.245,0000 e com valor negociado a R$ 2.217,0300.
Motivo: Valor negociado de R$ 2.217,03, conforme registrado no chat e proposta encaminhada.

Habilitação
de
fornecedor

10/02/2022
13:57:03

Habilitação individual da proposta. Fornecedor: MOBILTECH COMERCIO E SERVICOS LTDA,
CNPJ/CPF: 32.746.119/0001-02, pelo melhor lance de R$ 2.245,0000 e com valor negociado a R$
2.217,0300.

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

 
Item: 3 - Grupo 2 - Mesa Escritório

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
68.672.450/0001-64 MOBIEQ

MOBILIARIO E
EQUIPAMENTOS
LTDA

Sim Sim 2 R$ 780,0000 R$ 1.560,0000 13/01/2022
16:38:19

Marca: MARZO VITORINO 
Fabricante: MARZO VITORINO 
Modelo / Versão: PRIMA 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA RETANGULAR Tampo: Confeccionado em MDP, com 25mm
de espessura, revestido em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão (BP). Bordas com fita
de borda reta, em PVC com 2mm de espessura, na cor do tampo. Pés tipo painel: Confeccionados em MDP,
com 25mm de espessura, revestido em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão (BP).
Acabamentos laterais com fita de borda reta em laminado PVC, na cor do painel. Sapatas niveladoras. Painel
frontal: Confeccionado em MDP, com 18mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado
melamínico de baixa pressão (BP). Passagem de fiação: Calha (confeccionada em aço, submetida à pintura
epóxi eletrostática a pó), instalada na estrutura, permitindo livre passagem do cabeamento para elétrica,
lógica e telefonia. Fixações: Sistema de fixação dos componentes de madeira através de cavilha, sem cola e
sistema minifix, além de parafusos M6 zincado. Medidas: 120 x 60 x 74cm (largura x profundidade x altura)
Atendimento a Norma Regulamentadora 17, e NBR 13966/2008 (ou versão posterior). Cor: a definir (cinza /
argila) 
Porte da empresa: ME/EPP

04.063.503/0001-67 SANTA
TEREZINHA
COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI

Sim Sim 2 R$ 780,0000 R$ 1.560,0000 25/01/2022
10:59:16

Marca: MARTINUCCI 
Fabricante: MARTINUCCI 
Modelo / Versão: JOB 25 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa retangular: Tampo: Confeccionado em MDP ou MDF, com
no mínimo 25mm de espessura, revestido em ambas as faces com laminado melaminico de baixa pressão
(BP). Borda frontal boleada em PVC maciço, na cor do tampo. Bordas laterais e posterior com fita de borda
reta, em PVC com no mínimo 2mm de espessura, na cor do tampo. Pés tipo painel: Confeccionados em MDP
ou MDF, com no mínimo 25mm de espessura, revestido em ambas as faces com laminado melamínico de baixa
pressão (BP). Acabamentos laterais com fita de borda reta em laminado PVC, na cor do painel. Sapatas
niveladoras. Painel frontal: Confeccionado em MDP ou MDF, com no mínimo 18mm de espessura, revestido em
ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP). Passagem de fiação: Calha(s)
(confeccionadas em aço, submetida à pintura epóxi eletrostática a pó), embutidas, instalada(s) na estrutura,
permitindo livre passagem do cabeamento para elétrica, lógica e telefonia. Fixações: Sistema de fixação dos
componentes de madeira através de cavilha, sem cola e sistema mini-fix, além de parafusos M6 zincado.
Medidas: 120 x 60 x 74cm (largura x profundidade x altura) (Serão admitidas variações de até 10% nas
medidas). Atendimento a Norma Regulamentadora 17, e NBR 13966/2008 (ou versão posterior). Cor: a definir
(cinza / argila). 
Porte da empresa: ME/EPP

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 780,0000 68.672.450/0001-64 26/01/2022 13:00:00:350
R$ 780,0000 04.063.503/0001-67 26/01/2022 13:00:00:350
R$ 765,0000 04.063.503/0001-67 26/01/2022 13:54:13:633
R$ 550,0000 68.672.450/0001-64 26/01/2022 13:56:19:427
R$ 612,0000 04.063.503/0001-67 26/01/2022 13:56:21:760

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
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Evento Data Observações
Aceite de
proposta

26/01/2022
16:44:46

Aceite individual da proposta. Fornecedor: MOBIEQ MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS LTDA,
CNPJ/CPF: 68.672.450/0001-64, pelo melhor lance de R$ 550,0000.

Habilitação de
fornecedor

26/01/2022
17:03:03

Habilitação individual da proposta. Fornecedor: MOBIEQ MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS LTDA,
CNPJ/CPF: 68.672.450/0001-64, pelo melhor lance de R$ 550,0000.

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 2.

 
Item: 4 - Grupo 2 - Gaveteiro Móvel

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
68.672.450/0001-64 MOBIEQ

MOBILIARIO E
EQUIPAMENTOS
LTDA

Sim Sim 2 R$ 740,0000 R$ 1.480,0000 13/01/2022
16:38:19

Marca: MARZO VITORINO 
Fabricante: MARZO VITORINO 
Modelo / Versão: IMPÉRIA 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS Tampo superior:
Confeccionado em MDP, com 25mm de espessura, revestida em ambas as faces em laminado melamínico
baixa pressão (BP). Borda em ABS aplicado a quente. Base inferior, laterais e fundo: Confeccionados em MDP,
com 18mm de espessura, revestida em ambas as faces em laminado melamínico baixa pressão (BP). Borda
reta com acabamento em ABS aplicado a quente. Gavetas: (03 gavetas) com altura interna útil de 80 mm
cada, em chapa metálica dobrada com espessura de 0,45 mm, com pré-tratamento por fosfatização a base de
zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática em tinta híbrida epóxi em pó poliéster fosco
de alta performance, polimerizada em estufa a 200º C. As gavetas são apoiadas lateralmente entre par de
corrediças telescópicas de 02 estágios, com deslizamento por esferas de aço. Corrediças telescópicas medindo
aprox. P 400 x A 45 mm em aço relaminado com acabamento em Zinco eletrolítico cromatizado, de abertura
total e prolongamento de curso em 27 mm do comprimento nominal. Fixação lateral, sistema 32 mm, com 04
parafusos cabeça panela PHS AA 3,5 de cada lado. Autotravante fim de curso aberto e travas fim de curso que
permitem a retirada da gaveta. Capacidade de peso: 35 kg por gaveta. Frentes das gavetas confeccionadas
em MDP, com 18 mm de espessura, revestidas em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão
(BP). Bordas retas com acabamento em ABS aplicado a quente. Puxadores metálicos, cor preto. Fechadura:
frontal com trava simultânea das gavetas. A rotação 180º da chave aciona haste em aço conduzida por guias,
com ganchos para travamento simultâneo das gavetas. Acompanham 02 chaves (principal e reserva) com
corpos escamoteáveis (dobráveis) com acabamento niquelado e capa plástica. Rodízios: Dotado com rodízios
de 65mm, com sistema de trava, fixados aos gaveteiros através de buchas de polipropileno. Cor preta.
Fixações: Através de cavilhas, sem cola e sistema minifix, além de parafusos zincado M6 Medidas: (A x L x P)
605 x 420 x 550 mm (Serão admitidas variações de até 10% nas medidas). Atendimento a Norma
Regulamentadora 17, e NBR 13961/2010 (ou versão posterior). Cor (tampos, laterais, fundo e gavetas): a
definir (cinza / argila) 
Porte da empresa: ME/EPP

04.063.503/0001-67 SANTA
TEREZINHA
COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI

Sim Sim 2 R$ 747,0000 R$ 1.494,0000 25/01/2022
10:59:16

Marca: MARTINUCCI 
Fabricante: MARTINUCCI 
Modelo / Versão: SW 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gaveteiro volante, 3 gavetas: Tampo superior: Confeccionado
em MDP ou MDF, com no mínimo 25mm de espessura, revestida em ambas as faces em laminado melamínico
baixa pressão (BP). Borda em ABS aplicado a quente. Tampo Inferior, Laterais e Fundo: Confeccionados em
MDP ou MDF, com no mínimo 18mm de espessura, revestida em ambas as faces em laminado melamínico
baixa pressão (BP). Borda reta com acabamento em ABS aplicado a quente. GAVETAS: (03 gavetas) com
altura interna útil de 80 mm cada, em chapa metálica dobrada com espessura de 0,45 mm, com pré-
tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática em
tinta híbrida epóxi em pó poliéster fosco de alta performance, polimerizada em estufa a 200º C. As gavetas
são apoiadas lateralmente entre par de corrediças telescópicas de 02 estágios, com deslizamento por esferas
de aço. Corrediças telescópicas medindo aprox. P 400 x A 45 mm em aço relaminado com acabamento em
Zinco eletrolítico cromatizado, de abertura total e prolongamento de curso em 27 mm do comprimento
nominal. Fixação lateral, sistema 32 mm, com 04 parafusos cabeça panela PHS AA 3,5 de cada lado.
Autotravante fim de curso aberto e travas fim de curso que permitem a retirada da gaveta. Capacidade de
peso: 35 kg por gaveta. Frentes das gavetas confeccionadas em MDF, com no mínimo 18 mm de espessura,
revestidas em ambas as faces em laminado melamínimo de baixa pressão (BP). Bordas retas com acabamento
em ABS aplicado a quente. Puxadores metálicos, cor preto. Fechadura: frontal com trava simultânea das
gavetas. A rotação 180º da chave aciona haste em aço conduzida por guias, com ganchos para travamento
simultâneo das gavetas. Acompanham 02 chaves (principal e reserva) com corpos escamoteáveis (dobráveis)
com acabamento niquelado e capa plástica. Rodízios: Dotado com rodízios de 65mm, com sistema de trava,
fixados aos gaveteiros através de buchas de polipropileno. Cor preta. Fixações: Através de cavilhas, sem cola
e sistema minifix, além de parafusos zincado M6. Medidas: (A x L x P) 605 x 420 x 550 mm (Serão admitidas
variações de até 10% nas medidas). Atendimento a Norma Regulamentadora 17, e NBR 13961/2010 (ou
versão posterior). Cor (tampos, laterais, fundo e gavetas): a definir (cinza / argila). 
Porte da empresa: ME/EPP

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
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R$ 747,0000 04.063.503/0001-67 26/01/2022 13:00:00:350
R$ 740,0000 68.672.450/0001-64 26/01/2022 13:00:00:350
R$ 735,0000 68.672.450/0001-64 26/01/2022 13:56:27:667

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aceite de
proposta

26/01/2022
16:44:46

Aceite individual da proposta. Fornecedor: MOBIEQ MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS LTDA,
CNPJ/CPF: 68.672.450/0001-64, pelo melhor lance de R$ 735,0000.

Habilitação de
fornecedor

26/01/2022
17:03:03

Habilitação individual da proposta. Fornecedor: MOBIEQ MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS LTDA,
CNPJ/CPF: 68.672.450/0001-64, pelo melhor lance de R$ 735,0000.

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 2.

 
Item: 5 - Mesa reunião oval

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Item deserto 26/01/2022 13:00:00 Item deserto.

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 6 - Cadeira Escritório

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
11.496.190/0001-04 RIO OFFICE

COMERCIO DE
MOVEIS E
EQUIPAMENTOS
EIRELI

Sim Sim 30 R$ 2.500,0000 R$ 75.000,0000 25/01/2022
10:02:47

Marca: FRISOKAR 
Fabricante: FK GRUPO S.A 
Modelo / Versão: NEW ONIX 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Giratória Executiva, Tipo 1, conforme especificações
constantes no item 7.6 deste TR. Espaldar alto, com encosto de cabeça, com rodízios, regulagem de altura do
assento e inclinação do encosto, na cor preta, estrutura na cor preta. Assento: interno em madeira compensada
multi-lâminas com no mínimo 10mm de espessura. Espuma injetada em poliretano flexível isenta de CFC, alta
resiliência, alta resistência a propagação de resgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica
e baixa deformação permanente, densidade de 40 a 55 kg/m³ e espessura mínima de 45mm (espessura
podendo variar em até 5mm). Regulagem de profundidade útil do assento, com amplitude de 50mm e bloqueio
em cinco posições. Capa de proteção e acabamento injetada sob o assento em polipropileno texturizado e
bordas arredondadas. Dimensões: largura: 460mm (valor máximo em até 4mm), profundidade 400mm (valor
mínimo). Encosto: interno em madeira compensada multi-lâminas com no mínimo 10mm de espessura. Espuma
injetada em poliuretano flexível isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de resgo, alta
tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 40
a 55 kg/m³ e espessura mínima de 45mm (espessura podendo variar em até 5mm). Totalmente revestido
(inclusive o contra encosto), sem utilização de capa plástica e perfil de PVC. Suporte com regulagem de altura
automática (sem botões), com curso mínimo de 65mm em no mínimo 10 estágios, fabricado em chapa de aço
estampada. Dimensões: largura 480mm, profunidade 850mm (valor mínimo). Mecanismo sincronizado:
mecanismo da cadeira com corpo injetado em liga de alumínio sob pressão e placa superior em aço estampado.
Possui sincronismo em sua regulagem, mantendo o apoio lombar permanente. Possui duas alavancas sob o
assento, à direita para regulagem de altura a gás, uma à esquerda para desbloqueio do movimento sincronizado
entre o encosto e o assento na proporção de 2:1 respectivamente. Possui ajuste de tensão através de um
manípulo sob o assento possibilitando adequar o movimento relax ao biótipo do usuário e sistema anti-impacto
que impede o choque do encosto com o usuário ao desbloquear o mesmo. Acabamento em pintura eletrostática
epóxi pó com pré-tratamento antiferrugem. Com dispositivo para acoplamento dos braços. Sistema de
acoplamento da coluna central dá-se através de cone morse. Coluna: giratória com regulagem de altura por
acionamento a gás com curso de aproximadamente 100 mm, fabricado em tubo de aço (50mm de diâmetro e
1,50 de espessura). Acabamento em pintura eletrostática epóxi pó com tratamento antiferrugem. Pistões a gás
para regulagem de altura em conformidade com a norma DIN EM 16955 classe 4. Capa telescópica de 3
elementos injetada em polipropileno texturizado. Sistema de acoplamento da coluna central dá-se através de
cone morse. Braços: Estrutura em alumínio fixados no mecanismo, com regulagem de altura através de botão
deslizante com no mínimo 4 estágios abaixo do apoio, possui ajuste de ângulo horizontal, profundidade do apoio
de braço e regulagem de abertura de 50 mm, sem necessidade de ferramentas. Parte superior em poliuretano.
Base: confeccionada em alumínio, giratória, com 5 (cinco) patas em alumínio injetado sob pressão com alta
resistência mecânica. Sistema de acoplamento da coluna central por cone morse. Alojamento para engate do
rodízio no diâmetro de 11 mm dispensando o uso de buchas de fixação. Rodízios: Tipo W com 50mm de
diâmetro. Rodízio duplo, com rodas de 50 mm de diâmetro injetadas em resina de engenharia, possui banda de
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rodagem mórbida em poliuretano, para ser utilizado em qualquer tipo de piso, eixo vertical em aço trefilado
1010/1020 com diâmetro de 11 mm e eixo horizontal também em aço trefilado 1010/1020. Estrutura do rodízio
(cavaletes) injetados em resina de engenharia. O sistema de acoplamento entre rodas deve ser por duplo
sistema de engate: Engate das rodas ao eixo de aço horizontal e outro engate do cavalete às rodas (flange).
Revestimento das espumas do assento e encosto: couro ecológico na cor preta, com gramatura mínima de 500
g/m². Apoio de cabeça confeccionado em espuma injetada em poliuretano flexível com espessura mínima de
80mm, totalmente revestido (inclusive a parte de trás), sem utilização de capa plástica e perfil de PVC.
Dimensões: largura mínima de 300mm, altura mínima de 300mm, cor preta. Pintura: Todas as partes metálicas
devem possuir acabamento em pintura eletrostática por tinta em pó, com pré tratamento antiferruginoso. Cor
preta. Referência: Marca: Flexform / Modelo: Cadeira Klass Black Leather ou similar Prazo de validade da
proposta: 60 dias, a contar da data de sua apresentação. 
Porte da empresa: ME/EPP

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 2.500,0000 11.496.190/0001-04 26/01/2022 13:00:00:350

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Encerramento análise
de propostas

26/01/2022
13:09:47 Item com análise de propostas finalizada.

Abertura 26/01/2022
14:01:20 Item aberto para lances.

Encerramento etapa
aberta

26/01/2022
14:22:24 Item com etapa aberta encerrada.

Início 1a etapa
fechada

26/01/2022
14:22:24

Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance no valor de R$
2.500,0000.

Encerramento 26/01/2022
14:27:25 Item encerrado para lances.

Encerramento etapa
fechada

26/01/2022
14:27:25 Item com etapa fechada encerrada.

Abertura do prazo -
Convocação anexo

09/02/2022
15:53:57

Convocado para envio de anexo o fornecedor RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E
EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.496.190/0001-04.

Encerramento do
prazo - Convocação
anexo

09/02/2022
15:58:05

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor RIO OFFICE COMERCIO DE
MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.496.190/0001-04.

Aceite de proposta 09/02/2022
16:03:53

Aceite individual da proposta. Fornecedor: RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E
EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.496.190/0001-04, pelo melhor lance de R$
2.500,0000.

Habilitação de
fornecedor

09/02/2022
16:23:54

Habilitação individual da proposta. Fornecedor: RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E
EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.496.190/0001-04, pelo melhor lance de R$
2.500,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

 
HISTÓRICO DO Grupo 1

Propostas Participaram deste grupo 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 Global Data/Hora

Registro
04.063.503/0001-67 SANTA TEREZINHA

COMERCIO DE MOVEIS
EIRELI

Sim Sim - R$ 62.276,0000 25/01/2022
10:59:16

32.746.119/0001-02 MOBILTECH COMERCIO E
SERVICOS LTDA

Sim Sim - R$ 62.276,0000 25/01/2022
16:03:30

Eventos do Grupo
Evento Data Observações

Encerramento análise de
propostas

26/01/2022
13:09:26 Item com análise de propostas finalizada.

Abertura 26/01/2022
13:11:00 Item aberto para lances.

Encerramento etapa
aberta

26/01/2022
13:32:14 Item com etapa aberta encerrada.

Início 1a etapa fechada 26/01/2022
13:32:14

Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance no valor de
R$ 62.276,0000.

Encerramento 26/01/2022
13:37:15 Item encerrado para lances.

Encerramento etapa 26/01/2022 Item com etapa fechada encerrada.
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fechada 13:37:15
Abertura do prazo -
Convocação anexo

09/02/2022
15:00:20

Convocado para envio de anexo o fornecedor MOBILTECH COMERCIO E SERVICOS
LTDA, CNPJ/CPF: 32.746.119/0001-02.

Encerramento do prazo -
Convocação anexo

09/02/2022
16:15:27

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MOBILTECH
COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 32.746.119/0001-02.

Abertura do prazo -
Convocação anexo

09/02/2022
16:54:25

Convocado para envio de anexo o fornecedor MOBILTECH COMERCIO E SERVICOS
LTDA, CNPJ/CPF: 32.746.119/0001-02.

Encerramento do prazo -
Convocação anexo

09/02/2022
17:02:11

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MOBILTECH
COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 32.746.119/0001-02.

Abertura do prazo -
Convocação anexo

10/02/2022
13:37:13

Convocado para envio de anexo o fornecedor MOBILTECH COMERCIO E SERVICOS
LTDA, CNPJ/CPF: 32.746.119/0001-02.

Encerramento do prazo -
Convocação anexo

10/02/2022
13:43:22

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MOBILTECH
COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 32.746.119/0001-02.

Não existem intenções de recurso para o item

 
HISTÓRICO DO Grupo 2

Propostas Participaram deste grupo 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 Global Data/Hora

Registro
68.672.450/0001-64 MOBIEQ MOBILIARIO E

EQUIPAMENTOS LTDA
Sim Sim - R$ 3.040,0000 13/01/2022

16:38:19
04.063.503/0001-67 SANTA TEREZINHA COMERCIO

DE MOVEIS EIRELI
Sim Sim - R$ 3.054,0000 25/01/2022

10:59:16

Eventos do Grupo
Evento Data Observações

Encerramento análise de
propostas

26/01/2022
13:09:36 Item com análise de propostas finalizada.

Abertura 26/01/2022
13:38:16 Item aberto para lances.

Encerramento etapa
aberta

26/01/2022
13:55:19 Item com etapa aberta encerrada.

Início 1a etapa fechada 26/01/2022
13:55:19

Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R$
3.024,0000 e R$ 3.040,0000.

Encerramento 26/01/2022
14:00:20 Item encerrado para lances.

Encerramento etapa
fechada

26/01/2022
14:00:20 Item com etapa fechada encerrada.

Abertura do prazo -
Convocação anexo

26/01/2022
16:34:48

Convocado para envio de anexo o fornecedor MOBIEQ MOBILIARIO E
EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 68.672.450/0001-64.

Encerramento do prazo -
Convocação anexo

26/01/2022
16:37:48

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MOBIEQ MOBILIARIO E
EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 68.672.450/0001-64.

Não existem intenções de recurso para o item

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Sistema 26/01/2022
13:00:00

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 1 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de

abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos
itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.

Pregoeiro 26/01/2022
13:03:10

Boa tarde Srs. Licitantes, meu nome é Heitor Ferraz e, como Pregoeiro, conduzirei o
Pregão Eletrônico nº 3/2022, tipo menor preço, cujo objeto é o eventual fornecimento

e montagem de mobiliário (cadeira, mesa e gaveteiro) por Sistema de Registro de
Preços. O certame terá início com a análise das propostas recebidas.

Pregoeiro 26/01/2022
13:06:12

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

Pregoeiro 26/01/2022
13:06:21

Os participantes devem atentar 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, 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.
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Pregoeiro 26/01/2022
13:06:31

Alertamos também quanto à previsão estabelecida nos incisos III e IV do Art. 19º do
Decreto 10.024/19: 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 26/01/2022

13:06:41
(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 26/01/2022
13:06:53

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 26/01/2022
13:07:03

Ressaltamos que os grupos/itens objeto deste Pregão SOMENTE SERÁO ACEITOS se
estiverem com o preço IGUAL ou INFERIOR ao valor máximo indicado no item 6.1 do

Anexo I do Edital, após negociação pelo chat.
Pregoeiro 26/01/2022

13:07:16
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 26/01/2022

13:08:57
Srs. Licitantes será adotado, na fase de lances, o modo de disputa “aberto e fechado”,
de acordo com o art. 33 do Decreto 10.024/2019. Inicialmente colocaremos o Grupo 1
aberto para lances" e, após o encerramento de sua etapa fechada, abriremos o Grupo

2 e assim sucessivamente
Sistema 26/01/2022

13:10:00
Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será

iniciada. Mantenham-se conectados.
Sistema 26/01/2022

13:10:01
A abertura do item G1 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-

se conectados.
Sistema 26/01/2022

13:11:00
O item G1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro 26/01/2022
13:16:26

Srs Licitantes, não deixem para apresentar seus melhores lances no último instante.

Sistema 26/01/2022
13:32:14

A etapa fechada foi iniciada para o item G1. Fornecedor que apresentou lance no valor
de R$ 62.276,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 13:37:14 do dia

26/01/2022.
Sistema 26/01/2022

13:37:15
O fornecedor da proposta no valor de R$ 62.276,0000 não enviou lance único e

fechado para o item G1.
Sistema 26/01/2022

13:37:15
O item G1 está encerrado.

Sistema 26/01/2022
13:37:16

A abertura do item G2 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-
se conectados.

Sistema 26/01/2022
13:38:16

O item G2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 26/01/2022
13:55:19

A etapa fechada foi iniciada para o item G2. Fornecedor que apresentou lance entre R$
3.024,0000 e R$ 3.040,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 14:00:19

do dia 26/01/2022.
Sistema 26/01/2022

14:00:20
O item G2 está encerrado.

Sistema 26/01/2022
14:00:20

A abertura do item 6 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se
conectados.

Sistema 26/01/2022
14:01:20

O item 6 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 26/01/2022
14:22:24

A etapa fechada foi iniciada para o item 6. Fornecedor que apresentou lance no valor
de R$ 2.500,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 14:27:24 do dia

26/01/2022.
Sistema 26/01/2022

14:27:25
O fornecedor da proposta no valor de R$ 2.500,0000 não enviou lance único e fechado

para o item 6.
Sistema 26/01/2022

14:27:25
O item 6 está encerrado.

Sistema 26/01/2022
14:27:35

A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na
funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".

Pregoeiro 26/01/2022
14:38:53

Srs Licitante, a sessão será suspensa. Retornaremos hoje (dia 26/02/2022) às 15h30.

Pregoeiro 26/01/2022
14:40:09

Retificando chat data/hora 26/01/2022 14:38:53, a sessão será suspensa.
Retornaremos hoje (dia 26/01/2022) às 15h30.

Pregoeiro 26/01/2022
15:30:20

Srs Licitantes, está reaberta a sessão do Pregão 3/2022.

Pregoeiro 26/01/2022
15:31:27

Para SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - Grupo 1: Sr. Licitante, o valor
da sua proposta alcançado na fase de lances é o seu menor preço? Aceita reduzir o

valor da sua proposta?
04.063.503/0001- 26/01/2022 Boa tarde,
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67 15:33:23
04.063.503/0001-

67
26/01/2022
15:34:01

Os lances estão no limite de custo para o registro de preços. Infelizmente não temos
margem de custo para negociar os itens.

Pregoeiro 26/01/2022
15:34:49

Para SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - Entendido Sr. Licitante,
obrigado.

Pregoeiro 26/01/2022
15:41:11

Para SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - Grupo 1: Sr Licitante, solicito
encaminhar AMOSTRA, referente aos itens 1 e 2, no prazo de 6 (seis) dias úteis,

conforme previsto no item 10.1 do Anexo I do Edital. O prazo em tela se encerra no
dia 03/02/2022.

Pregoeiro 26/01/2022
15:44:41

Para MOBIEQ MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS LTDA - Grupo 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?
68.672.450/0001-

64
26/01/2022
15:46:30

Boa tarde, Sr. Pregoeiro. Em nosso lance fechado enviamos o nosso menor preço, haja
vista que guardar "gordura", pode acarretar a perda do item.

Pregoeiro 26/01/2022
15:47:24

Para MOBIEQ MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS LTDA - Sr Licitante, entendido. Obrigado.

Pregoeiro 26/01/2022
15:49:34

Para MOBIEQ MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS LTDA - Grupo 2: Sr. Licitante, conforme
previsto no item 29.6 do Edital, solicito o envio da Proposta Definitiva de Preço,

adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, elaborada conforme o
modelo constante no Anexo II do Edital, para o e-mail: pregoeiro.tcmrj@gmail.com

Pregoeiro 26/01/2022
15:52:08

Para MOBIEQ MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS LTDA - .

Pregoeiro 26/01/2022
15:54:05

Para RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI - Item 6: Sr.
Licitante, o valor da sua proposta é o seu menor preço? Aceita reduzir o valor da sua

proposta?
Pregoeiro 26/01/2022

16:01:05
Para RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI - Sr Licitante,
estamos aguardando manifestação sobre possibilidade de redução no valor da sua

proposta.
11.496.190/0001-

04
26/01/2022
16:01:51

Boa tarde

11.496.190/0001-
04

26/01/2022
16:03:10

tendo em vista que o valor estimado está muito próximo do nosso custo, não
conseguiremos atender a solicitação!

Pregoeiro 26/01/2022
16:04:35

Para RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI - Entendido Sr.
Licitante, obrigado.

Pregoeiro 26/01/2022
16:07:33

Para RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI - Item 6: Sr
Licitante, solicito encaminhar AMOSTRA, referente ao item 6, no prazo de 6 (seis) dias
úteis, conforme previsto no item 10.1 do Anexo I do Edital. O prazo em tela se encerra

no dia 03/02/2022.
Sistema 26/01/2022

16:34:48
Senhor fornecedor MOBIEQ MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF:

68.672.450/0001-64, solicito o envio do anexo referente ao grupo G2.
Pregoeiro 26/01/2022

16:34:57
Para MOBIEQ MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS LTDA - Grupo 2: Sr. Licitante, solicito que
seja inserida no Sistema a proposta de preço final, adequada ao último lance ofertado,

encaminhada anteriormente via e-mail, de forma a torná-la disponível para
visualização (vide parte final do item 29.6 do Edital).

68.672.450/0001-
64

26/01/2022
16:37:19

ok

Sistema 26/01/2022
16:37:48

Senhor Pregoeiro, o fornecedor MOBIEQ MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS LTDA,
CNPJ/CPF: 68.672.450/0001-64, enviou o anexo para o grupo G2.

Pregoeiro 26/01/2022
16:43:57

Grupo 2: Srs. Licitantes, tendo em vista a aprovação da proposta apresentada pela
empresa MOBIEQ MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS LTDA, realizarei a aceitação no

Sistema.
Pregoeiro 26/01/2022

17:02:06
Grupo 2: Srs. Licitantes, participamos que a empresa MOBIEQ MOBILIARIO E

EQUIPAMENTOS LTDA cumpriu com as exigências da etapa de habilitação (item 13 do
Edital).

Pregoeiro 26/01/2022
17:02:30

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

Sistema 26/01/2022
17:03:04

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 26/01/2022
17:05:47

Srs. Licitantes, a sessão será suspensa. Retornaremos dia 04/02/2022 às 13 horas.

Pregoeiro 04/02/2022
13:00:18

Srs. Licitante, boa tarde. Está reaberta a sessão do Pregão 3/2022.

Pregoeiro 04/02/2022
13:01:36

Srs. Licitantes, registramos que no dia 02/02/2022, foi recebida, neste Tribunal, as
Amostras das cadeiras ofertadas para o Grupo 1(itens 1 e 2), encaminhadas pela

empresa SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, cumprindo-se o prazo
estabelecido no item 10.1 do Anexo I do Edital. (continua)

Pregoeiro 04/02/2022
13:02:04

(continua) Registramos ainda que no dia 03/02/2022, foi recebida, neste Tribunal, a
Amostra da cadeira ofertada para o item 6, encaminhada pela empresa RIO OFFICE

COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI, cumprindo-se o prazo estabelecido
no item 10.1 do Anexo I do Edital.
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Pregoeiro 04/02/2022
13:04:05

No momento estamos aguardando o resultado da análise das Amostras referentes ao
Grupo 1 (itens 1 e 2) e Item 6, a ser realizada pelo setor responsável do TCMRJ.

Pregoeiro 04/02/2022
13:05:21

Srs. Licitantes, a sessão será suspensa. Retornaremos no dia 09/02/2022, às 14
horas.

Pregoeiro 09/02/2022
14:00:09

Srs. Licitante, boa tarde. Está reaberta a sessão do Pregão 3/2022.

Pregoeiro 09/02/2022
14:08:44

Srs Licitantes, participamos que a amostra apresentada pela empresa RIO OFFICE
COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI, referente ao item 6, foi aprovada

pelo setor responsável deste TCMRJ.
Pregoeiro 09/02/2022

14:09:42
Para RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI - Item 6: Sr.
Licitante, conforme previsto no item 29.6 do Edital, solicito o envio da Proposta

Definitiva de Preço, adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada,
elaborada conforme o modelo constante no Anexo II do Edital, para o e-mail:

pregoeiro.tcmrj@gmail.com
Pregoeiro 09/02/2022

14:18:07
Srs. Licitantes, participamos que a amostra apresentada pela empresa SANTA

TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI para o Grupo 1 (itens 1 e 2), foi reprovada
pelo setor responsável deste TCMRJ para o item 1, pois o acabamento superior do
apoia braços não é revestido em couro ecológico com as mesmas características do

assento e encosto, (continua)
Pregoeiro 09/02/2022

14:18:22
(continua) conforme previsto no item 7.1 do Anexo I do Edital. O item 2 foi aprovado.

Pregoeiro 09/02/2022
14:18:54

Para SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - Sr Licitante, solicito sua
manifestação a respeito, caso queira.

Pregoeiro 09/02/2022
14:19:29

Para SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - Aguardaremos manifestação
por 10 (dez) minutos.

04.063.503/0001-
67

09/02/2022
14:21:59

Boa tarde

Pregoeiro 09/02/2022
14:34:55

Grupo 1: Srs. Licitantes, a proposta da empresa SANTA TEREZINHA COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI para o Grupo 1 (itens 1 e 2) será recusada, tendo em vista que a

amostra do produto ofertado para o item 1 foi rejeitada.
Pregoeiro 09/02/2022

14:37:11
Para MOBILTECH COMERCIO E SERVICOS LTDA - Grupo 1: Sr. Licitante, o valor da sua
proposta alcançado na fase de lances é o seu menor preço? Aceita reduzir o valor da

sua proposta?
32.746.119/0001-

02
09/02/2022
14:47:46

Prezado pregoeiro, boa tarde. Podemos reduzir nossa proposta comercial para valor
total do grupo 1 R$ 61.500,00

Pregoeiro 09/02/2022
14:48:13

Para MOBILTECH COMERCIO E SERVICOS LTDA - Sr Licitante, estamos no aguardo de
manifestação sobre possibilidade de redução no valor da sua proposta.

Pregoeiro 09/02/2022
14:49:49

Para MOBILTECH COMERCIO E SERVICOS LTDA - Entendido Sr. Licitante, valor
negociado para o Grupo 1 de R$ 61.500,00, conforme chat data hora 09/02/2022

14:47:46
Pregoeiro 09/02/2022

14:49:58
Para MOBILTECH COMERCIO E SERVICOS LTDA - Obrigado Sr. Licitante.

32.746.119/0001-
02

09/02/2022
14:50:07

Respondemos abaixo. Podemos reduzir nossa proposta comercial para valor total do
grupo 1 R$ 61.500,00

Sistema 09/02/2022
15:00:20

Senhor fornecedor MOBILTECH COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF:
32.746.119/0001-02, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.

Pregoeiro 09/02/2022
15:00:40

Para MOBILTECH COMERCIO E SERVICOS LTDA - Grupo 1: Sr. Licitante, solicito que
seja encaminhada, VIA SISTEMA, a Documentação Técnica

(catálogos/folhetos/manuais, páginainternet, etc) relativo aos produtos ofertados para
o item 1 e 2, no prazo de 2 (duas) horas, de acordo com o item 12.9 do Edital.

32.746.119/0001-
02

09/02/2022
15:02:03

Ok. Vamos providenciar

Pregoeiro 09/02/2022
15:10:56

Para RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI - Item 6: Sr.
Licitante, estamos no aguardo do recebimento da proposta definitiva de preços,

referente ao item 6, via e-mail, conforme solicitado no chat data hora 09/02/2022
14:09:42

11.496.190/0001-
04

09/02/2022
15:14:34

Boa Tarde!

11.496.190/0001-
04

09/02/2022
15:14:48

Já enviamos!

Pregoeiro 09/02/2022
15:15:56

Para MOBILTECH COMERCIO E SERVICOS LTDA - .

Sistema 09/02/2022
15:53:57

Senhor fornecedor RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI,
CNPJ/CPF: 11.496.190/0001-04, solicito o envio do anexo referente ao ítem 6.

Pregoeiro 09/02/2022
15:54:22

Para RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI - Item 6: Sr.
Licitante, solicito que seja inserida no Sistema a proposta de preço final referente ao
item 6, encaminhada anteriormente via e-mail, de forma a torná-la disponível para

visualização (vide parte final do item 24.6 do Edital).
11.496.190/0001-

04
09/02/2022
15:55:04

Boa Tarde!
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11.496.190/0001-
04

09/02/2022
15:55:08

ok

Sistema 09/02/2022
15:58:05

Senhor Pregoeiro, o fornecedor RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS
EIRELI, CNPJ/CPF: 11.496.190/0001-04, enviou o anexo para o ítem 6.

Pregoeiro 09/02/2022
15:59:09

Para MOBILTECH COMERCIO E SERVICOS LTDA - Grupo 1: Sr Licitante, estamos no
aguardo da documentação solicitada.

Pregoeiro 09/02/2022
16:03:33

Item 6: Srs. Licitantes, tendo em vista a aprovação da proposta apresentada pela
empresa RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI, realizarei a

aceitação no Sistema.
Pregoeiro 09/02/2022

16:06:26
Para MOBILTECH COMERCIO E SERVICOS LTDA - .

32.746.119/0001-
02

09/02/2022
16:12:56

Boa tarde. Estamos providenciando.

Sistema 09/02/2022
16:15:27

Senhor Pregoeiro, o fornecedor MOBILTECH COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF:
32.746.119/0001-02, enviou o anexo para o grupo G1.

Pregoeiro 09/02/2022
16:23:14

Item 6: Srs Licitantes, participamos que a empresa RIO OFFICE COMERCIO DE
MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI cumpriu com as exigências previstas no item 13 do

Edital.
Pregoeiro 09/02/2022

16:23:33
Item 6: Srs. Licitantes, realizaremos, no Sistema, a habilitação da empresa RIO

OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI.
Pregoeiro 09/02/2022

16:34:55
Srs. Licitantes, considerando que a empresa MOBILTECH COMERCIO E SERVICOS LTDA

ofertou produto idêntico ao indicado como referência para os itens constantes no
Grupo 1, e, conforme previsto no item 10.1.2 do Anexo I do Edital, fica a referida

empresa dispensada da apresentação de amostra para o Grupo 1.
Pregoeiro 09/02/2022

16:36:10
Para MOBILTECH COMERCIO E SERVICOS LTDA - Grupo 1: Sr. Licitante, conforme
previsto no item 29.6 do Edital, solicito o envio da Proposta Definitiva de Preço,

adequada a negociação realizada, elaborada conforme o modelo constante no Anexo II
do Edital, para o e-mail: pregoeiro.tcmrj@gmail.com

32.746.119/0001-
02

09/02/2022
16:50:27

Já encaminhado por e-mail.

Sistema 09/02/2022
16:54:25

Senhor fornecedor MOBILTECH COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF:
32.746.119/0001-02, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.

Pregoeiro 09/02/2022
16:55:08

Para MOBILTECH COMERCIO E SERVICOS LTDA - Grupo 1: Sr. Licitante, solicito que
seja inserida no Sistema a proposta de preço final, adequada ao último lance ofertado,

encaminhada anteriormente via e-mail, de forma a torná-la disponível para
visualização (vide parte final do item 24.6 do Edital).

Sistema 09/02/2022
17:02:11

Senhor Pregoeiro, o fornecedor MOBILTECH COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF:
32.746.119/0001-02, enviou o anexo para o grupo G1.

Pregoeiro 09/02/2022
17:10:06

Grupo 1: Srs. Licitantes, tendo em vista a aprovação da proposta apresentada pela
empresa MOBILTECH COMERCIO E SERVICOS LTDA, realizarei a aceitação no Sistema.

Pregoeiro 09/02/2022
17:14:42

Srs. Licitantes, a sessão será suspensa. Retornaremos no dia 10/02/2022, às 13
horas.

Pregoeiro 10/02/2022
13:00:20

Srs. Licitantes, boa tarde. Está reaberta a sessão do Pregão 3/2022.

Pregoeiro 10/02/2022
13:03:51

Grupo 1: Srs. Licitantes, em relação à etapa de habilitação, a comprovação da
regularidade fiscal/trabalhista da empresa MOBILTECH COMERCIO E SERVICOS LTDA,

será verificada através de consulta ao SICAF, conforme previsto no item 13.3 do Edital.
Pregoeiro 10/02/2022

13:20:06
Para MOBILTECH COMERCIO E SERVICOS LTDA - Grupo 1: Sr. Licitante, conforme

previsto no item 29.6 do Edital, solicito o envio da Certidão Negativa da Dívida Ativa
Estadual, expedida pela Procuradoria da Dívida Ativa do Estado do Rio de Janeiro,

prevista no item 13.8.3.1 do Edital, para o e-mail: pregoeiro.tcmrj@gmail.com
32.746.119/0001-

02
10/02/2022
13:25:47

Boa tarde. Enviado por email.

Sistema 10/02/2022
13:37:13

Senhor fornecedor MOBILTECH COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF:
32.746.119/0001-02, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.

Pregoeiro 10/02/2022
13:37:35

Para MOBILTECH COMERCIO E SERVICOS LTDA - Grupo 1: Sr. Licitante, solicito que
seja inserida no Sistema Comprasnet a Certidão Negativa da Dívida Ativa Estadual,
expedida pela Procuradoria da Dívida Ativa do Estado do Rio de Janeiro, prevista no
item 13.8.3.1 do Edital, encaminhada anteriormente via e-mail, de forma a torná-la

disponível para visualização (vide parte final do item 29.6 do Edital).
Sistema 10/02/2022

13:43:22
Senhor Pregoeiro, o fornecedor MOBILTECH COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF:

32.746.119/0001-02, enviou o anexo para o grupo G1.
Pregoeiro 10/02/2022

13:52:41
Grupo 1: Srs. Licitantes, em relação à etapa de habilitação, a comprovação da

regularidade fiscal/trabalhista da empresa MOBILTECH COMERCIO E SERVICOS LTDA,
foi verificada através de consulta ao SICAF, conforme previsto no item 13.3 do Edital.

Pregoeiro 10/02/2022
13:53:24

Conforme previsto no item 8.3 do Edital, a referida comprovação está disponível para
visualização no link:

https://www.tcm.rj.gov.br/Noticias/15847/SICAF%20MOBILTECH.pdf
Pregoeiro 10/02/2022

13:55:35
Grupo 1: Srs Licitantes, participamos que a empresa MOBILTECH COMERCIO E

SERVICOS LTDA cumpriu com as exigências previstas no item 13 do Edital.
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Pregoeiro 10/02/2022
13:55:57

Grupo 1: Srs. Licitantes, realizaremos, no Sistema, a habilitação da empresa
MOBILTECH COMERCIO E SERVICOS LTDA.

Pregoeiro 10/02/2022
13:57:29

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 10/02/2022 às
14:28:00.

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Alteração equipe 17/01/2022
11:59:34

Abertura da sessão
pública

26/01/2022
13:00:00 Abertura da sessão pública

Encerramento da
análise de
propostas

26/01/2022
13:10:00 Etapa de análise de propostas encerrada.

Julgamento de
propostas

26/01/2022
14:27:35 Início da etapa de julgamento de propostas

Abertura do prazo 26/01/2022
17:03:04 Abertura de prazo para intenção de recurso

Fechamento do
prazo

10/02/2022
13:57:29

Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 10/02/2022 às
14:28:00.

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 45, do Decreto
10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 14:51 horas do dia 10 de
fevereiro de 2022, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

 
HEITOR DA SILVA FERRAZ 
Pregoeiro Oficial

ALBERTO JOSE MORAES BARROS RODRIGUES PAZ
Equipe de Apoio

PABLO DE ALMEIDA SILVA
Equipe de Apoio

THIAGO CORREIA DO NASCIMENTO
Equipe de Apoio
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