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DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO ELETRONICO

 
ATA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO (13.191/09) - para Registro de Preço

EDITAL: 0011/2021    PROCESSO: 21/3000-0000255-4
 

Em 24/03/2021, às 14:00 horas, na DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO
DO RIO GRANDE DO SUL, sito à RUA SETE DE SETEMBRO - CENTRO - PORTO ALEGRE - RS, na Sala de Pregão, reuniram-se o(a)
Pregoeiro(a) deste órgão e respectivos membros da Equipe de apoio, designados pelo ato n.º 131/2020, publicado em 12/02/2020, para
os procedimentos inerentes a sessão em epígrafe.

Ato normativo: LEI ESTADUAL Nº 13.191, DE 30 DE JUNHO DE 2009.

Tipo de Objeto: Bens

Objeto: Pregão Eletrônico (13.191/09) - Aquisição de móveis (mesas e armários) para atender a demanda de substituição dos bens
antigos ou danificados e reestruturação e/ou criação dos locais de atendimento ou áreas administrativas da DPE.

Habilitação: exclusivamente no sistema eletrônico

Recurso Administrativo: exclusivamente pelo sistema eletrônico

O(A) Pregoeiro(a), após o procedimento de abertura, exame das propostas iniciais de preços apresentadas e, a partir do horário previsto
no Edital, iniciou a sessão pública de disputa na modalidade de pregão eletrônico (13.191/09), com a divulgação das propostas de preços
e em perfeita consonância com as especificações e condições de fornecimento detalhadas no Edital. Aberta a etapa competitiva, foi
considerado como primeiro lance a proposta inicial de melhor valor e iniciou-se a fase de lances. Ao final do prazo previsto no Edital,
acrescido do tempo randômico (de 1 a 30 minutos) gerado automaticamente pelo sistema, foi encerrada a fase de disputa, classificando
os fornecedores pela oferta de lances de melhor valor.

 
Eventos
Evento Data / Hora Usuário Observação

Homologação do edital 24/09/2021 10:02:50 Léo Faller Becker

Novo documento anexo
publicado

24/09/2021 10:02:41 Aline da Silva Pedroso Escobar Arquivo: Aviso de homologação

Novo documento anexo
publicado

18/03/2021 13:12:26 Aline da Silva Pedroso Escobar Arquivo: Imagem atualizada gaveteiro 4 gavetas

Novo documento anexo
publicado

18/03/2021 13:11:49 Aline da Silva Pedroso Escobar Arquivo: Manual técnico de móveis

 
Termos de participação
A participação na presente disputa evidencia ter o proponente examinado todos os termos deste edital e seus anexos aceitando
irretratavelmente suas exigências por declaração aceita quando do envio de sua proposta inicial pelo sistema eletrônico. 

Declaro, sob as penas da lei:

1. que a licitante tem conhecimento e atende a todas as exigências de habilitação e especificações técnicas previstas no edital;

2. que a licitante assume o compromisso de guardar todos os documentos originais/autenticados, anexados eletronicamente ou
apresentados para digitalização no ato da assinatura de ata de registro de preço, se for o caso, pelo prazo de 10 (dez) anos, e
apresentá-los quando requeridos pela Administração Pública;

3. que os documentos anexados eletronicamente ou apresentados para digitalização no ato da assinatura de ata de registro de preço, se
for o caso, são fiéis aos originais e válidos para todos os efeitos legais, incorrendo nas sanções previstas na Lei Federal nº 10.520/2002,
Lei Federal nº 12.462/2011, Lei Estadual nº 13.191/2009 e Decreto Federal nº 10.024/2019, conforme a legislação aplicável, em caso
de declaração falsa, sem prejuízo da responsabilização civil e criminal;

4. que a licitante não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis
anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos, conforme previsto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho
de 1993 (inciso XXXIII do art. 7o da Constituição Federal);

5. que a licitante tem conhecimento acerca das condutas passíveis de penalidades elencadas no Edital, de acordo com a modalidade, e
aquelas previstas no art. 87 da Lei Federal 8.666/1993, art. 7º da Lei Federal 10.520/2002, art. 47 da Lei Federal 12.462/2011, art. 28
da Lei Estadual 13.191/2009 e art. 49 do Decreto Federal nº 10.024/2019, conforme legislação aplicável;

6. que até a presente data inexistem fatos impeditivos à participação da licitante, conforme consta no edital, salvo disposição
extraordinária prevista em lei específica.

Termo aceito: LI E CONCORDO INTEGRALMENTE COM TODOS OS TERMOS DE PARTICIPAÇÃO ACIMA DESCRITOS.

 

LOTE: 1 - Móveis (mesas e armários)
Homologação
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Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, em 24/09/2021 a autoridade competente, Léo Faller Becker, homologou o
lote 1 da licitação referente ao Processo 21/3000-0000255-4, Edital 0011/2021.

 

Resultado
O lote foi adjudicado para BORTOLINI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF 90.051.160/0001-52, por R$ 712.500,00 (valor
Total do lote) em 10/09/2021 14:53 por Léo Faller Becker.
 

Fornecedor Vencedor Valor Global (R$) Data / Hora Aceite de Valor Aceite de
Proposta

BORTOLINI INDUSTRIA DE MOVEIS
LTDA R$ 712.500,00 24/03/2021

14:10:54
22/06/2021
14:43

02/08/2021
14:02

 

Seq. Código Item Nome Quantidade Valor Unitário (R$)

1 1326212 Armário Alto com 2 portas - AA1 30 un 1.069,95

2 1326213 Armário Baixo com 2 portas - AB1 85 un 599,55

3 1326214 Armário Estante com 2 portas - AE1 85 un 975,45

4 1326215 Estante com 15 escaninhos 30 un 856,80

5 1326216 Balcão de atendimento - BA100 10 un 649,47

6 1326217 Gaveteiro com 3 gavetas - GV3 28 un 568,05

7 1326218 Gaveteiro com 4 gavetas - GV4 200 un 615,30

8 1326219 Mesa para impressora - SR10 39 un 258,30

9 1326220 Mesa formato L 140cm 150 un 814,80

10 1326221 Mesa para reunião 4 lugares - MR4P 25 un 619,50

11 1326222 Mesa para reunião 8 lugares - MR8P 19 un 1.177,05

12 1326223 Mesa para reunião 10 lugares - MR10P 5 un 1.349,25

13 1326224 Mesa Retangular 120 cm - MR120 429 un 451,50

14 1326225 Mesa Retangular 140 cm - MR140 10 un 477,75

 

Informações do Lote

Tratamento ME/EPP: Preferência contratação para ME/EPP

Início do recebimento de propostas: 10/03/2021 18:00 Fim do recebimento de propostas: 24/03/2021 10:00

Tempo de disputa: 10 minuto(s) Unidade dos lances: Monetária (R$), 2 casas decimais

Ordem dos lances: Decrescente Decremento mínimo dos lances: 0,01 (em percentual)

 

Itens do lote de disputa
Item: 1
Descrição: 1326212 - Armário Alto com 2 portas - AA1

Descrição complementar: Descrição básica: Confeccionado em MDF, revestido nas duas faces com laminado melamínico BP, com duas
portas de sobrepor e cinco prateleiras internas; totalmente apoiado em base metálica para reforço e fixação das sapatas niveladoras.
Com as seguintes características: a) Corpo, laterais, base, portas e fundo de 18mm de espessura, tampo e prateleiras de 25mm,
encabeçamento lateral reto em material polimérico de alto impacto, 1mm de espessura, na cor do laminado, sendo a borda frontal do
tampo com encabeçamento em material polimérico liso de, no mínimo, 2,5mm de espessura, também na cor do laminado; b) Uma
prateleira fixa à altura de 960 mm do piso e as demais com altura regulável, por meio de pinos de aço em furação com passo de,
aproximadamente, 60 mm, na face interna dos painéis laterais e do fundo do móvel, constituindo 05 furos por plano de regulagem, com
capacidade para, no mínimo, 60Kg por plano de carga; c) Puxadores de embutir injetados em polipropileno, cor cinza compatível, modelo
profissional (não residencial), dobradiças em aço com abertura das portas em 270 graus e fechadura de comando único, tipo Cremona
com fechamento superior e inferior, com duas chaves (Soprano ou similar). d) Base do móvel estruturada com requadro em tubo de aço
20x50mm de, no mínimo, 1,2 mm de espessura, com fixação desse à base por meio de parafusos de rosca milimétrica em buchas
metálicas em Zamak. Sapatas niveladoras injetadas em nylon fixadas ao requadro metálico por meio de rebite tubular com rosca interna
e cabeça plana, tipo Rivkle (ou similar). Acabamento da base metálica em pintura eletrostática cinza prata. Padrão do melamínico: cinza
argila da Duratex ou similar. Acabamento das superfícies metálicas: pintura eletrostática cinza prata. Dimensões: 936x485x1980mm
(LxPxA). Observações: 1. O item deverá ser entregue montado e embalado (plástico bolha no corpo e cantos protegidos); 2. As
prateleiras deverão ser embaladas (plástico bolha) e separada do item; 3. Imagem conforme Manual Técnico;

Quantidade: 30     Unidade de fornecimento: UNIDADE

 

Item: 2
Descrição: 1326213 - Armário Baixo com 2 portas - AB1

Descrição complementar: Descrição básica: Confeccionado em MDF, revestido nas duas faces com laminado melamínico BP, com duas
portas e uma prateleira interna, e tampo nivelado com as superfícies de trabalho. Com as seguintes características: a) Corpo, laterais,
base, prateleira, portas e fundo de 18mm de espessura e tampo de 25mm, encabeçamento lateral reto em todos os lados em material
polimérico de alto impacto, 1mm de espessura, na cor do laminado, sendo a borda do tampo com encabeçamento em material
polimérico liso de, no mínimo, 2,0mm de espessura, também na cor do laminado; no fundo do móvel, localizado no centro e a,
aproximadamente, 40mm abaixo do tampo, um furo passa-cabo com diâmetro aproximado de 55mm e acabamento em material
polimérico na cor do laminado, nas duas faces; b) Prateleira com altura regulável, por meio de pinos de aço em furação, com passo de,
aproximadamente, 60mm, na face interna dos painéis laterais e do fundo do móvel, constituindo 05 furos por plano de regulagem. c)
Puxadores de embutir injetados em polipropileno, cor cinza compatível, modelo profissional (não residencial). Dobradiças em aço com
abertura das portas em ângulo mínimo de 180 graus e fechadura frontal tipo cilindro ou de comando único com fechamento superior e
inferior, tipo cremona, com duas chaves (Soprano ou similar). d) Base do móvel estruturada com requadro em tubo de aço de, no
mínimo, 20x50mm, 1,2mm de espessura, com fixação desse à base por meio de parafusos de rosca milimétrica em buchas metálicas em



13/12/2021 14:42 Compras Eletrônicas

https://www.compras.rs.gov.br/egov2/indexMenu.jsp 3/18

Zamak. Sapatas niveladoras injetadas em nylon fixadas ao requadro metálico por meio de rebite tubular com rosca interna e cabeça
plana, tipo Rivkle (ou similar). Acabamento da base metálica em pintura eletrostática cinza prata. Padrão do melamínico: cinza argila da
Duratex ou similar. Acabamento das partes metálicas: pintura eletrostática cinza prata. Dimensões: 936x600x730mm (LxPxA).
Observações: 1. O item deverá ser entregue montado e embalado (plástico bolha no corpo e cantos protegidos); 2. A prateleira deverá
ser embalada (plástico bolha) e separada do item; 3. Imagem conforme Manual Técnico;

Quantidade: 85     Unidade de fornecimento: UNIDADE

 

Item: 3
Descrição: 1326214 - Armário Estante com 2 portas - AE1

Descrição complementar: Descrição básica: Confeccionado em MDF, revestido nas duas faces com laminado melamínico BP, com
tampo intermediário (ou prateleira fixa) reforçado(a) por meio de travessa em tubo 20x30mm, com uma prateleira interna e duas portas
de sobrepor na parte inferior (armário) e 03 prateleiras externas na parte superior (estante); totalmente apoiado em base metálica para
reforço e fixação das sapatas niveladoras. Com as seguintes características: a) Corpo, laterais, base, portas e fundo de 18mm,
prateleiras e tampos (superior e intermediário) de 25mm, encabeçamento lateral reto em material polimérico de alto impacto, 1mm de
espessura, na cor do laminado, sendo a borda frontal do tampo com encabeçamento em material polimérico liso de, no mínimo, 2,5mm
de espessura, também na cor do laminado; b) Prateleiras com altura regulável, por meio de pinos de aço em furação, com passo de,
aproximadamente, 60mm, na face interna dos painéis laterais e do fundo do móvel, constituindo 05 furos por plano de regulagem, com
capacidade para, no mínimo, 60Kg por plano de carga; c) Puxadores de embutir injetados em polipropileno, cor cinza compatível, modelo
profissional (não residencial). Dobradiças em aço com abertura das portas em 270 graus e fechadura de comando único, tipo Cremona
com fechamento superior e inferior, com duas chaves (Soprano ou similar); d) Base do móvel estruturada com requadro em tubo de aço
20x50mm de, no mínimo, 1,2 mm de espessura, com fixação desse à base por meio de parafusos de rosca milimétrica em buchas
metálicas em Zamak. Sapatas niveladoras injetadas em nylon fixadas ao requadro metálico, por meio de rebite tubular com rosca interna
e cabeça plana, tipo Rivkle (ou similar). Acabamento da base metálica em pintura eletrostática cinza prata. Padrão do melamínico: cinza
argila da Duratex ou similar. Acabamento das partes metálicas: pintura eletrostática cinza prata. Dimensões: 936x485x1980mm (LxPxA).
Altura do tampo intermediário: 730mm. Observações: 1. O item deverá ser entregue montado e embalado (plástico bolha no corpo e
cantos protegidos); 2. As prateleiras deverão ser embaladas (plástico bolha) e separada do item; 3. Imagem conforme Manual Técnico;

Quantidade: 85     Unidade de fornecimento: UNIDADE

 

Item: 4
Descrição: 1326215 - Estante com 15 escaninhos

Descrição complementar: Descrição básica: Confeccionada em MDF, revestido nas duas faces com laminado melamínico BP, com 05
planos de carga (base mais 04 prateleiras fixas) e 02 divisores verticais fixos em cada plano, constituindo 15 escaninhos de
aproximadamente 300mm de largura por 363mm de altura; totalmente apoiado em base metálica para reforço e fixação das sapatas
niveladoras. Com as seguintes características: a) Corpo, laterais, base, fundo, prateleiras e divisores verticais de 18mm, e tampo de
25mm, encabeçamento lateral reto em material polimérico de alto impacto, 1mm de espessura, na cor do laminado, sendo a borda
frontal do tampo com encabeçamento em material polimérico liso de, no mínimo, 2,0mm de espessura, também na cor do laminado; b)
Prateleiras e divisores verticais fixos, por meio de parafusos tipo Rotofix ou entarugamento, tendo os divisores dimensão de 440x359
(prof x alt). Cada prateleira deve ter capacidade para suportar, no mínimo, 60kg. c) Base do móvel estruturada com requadro em tubo
de aço 20x50mm de, no mínimo, 1,2 mm de espessura, com fixação desse à base por meio de parafusos de rosca milimétrica em buchas
metálicas em Zamak. Sapatas niveladoras injetadas em nylon fixadas ao requadro metálico, por meio de rebite tubular com rosca interna
e cabeça plana, tipo Rivkle (ou similar). Acabamento da base metálica em pintura eletrostática cinza prata. Padrão do melamínico: cinza
argila da Duratex ou similar. Acabamento das superfícies metálicas: pintura eletrostática cinza prata. Dimensões: 936x485x1980mm
(LxPxA). Observações: 1. O item deverá ser entregue montado e embalado (plástico bolha no corpo e cantos protegidos); 2. Imagem
conforme Manual Técnico;

Quantidade: 30     Unidade de fornecimento: UNIDADE

 

Item: 5
Descrição: 1326216 - Balcão de atendimento - BA100

Descrição complementar: Descrição básica: Confeccionada em MDF, revestido nas duas faces, com laminado melamínico de baixa
pressão (BP), com 3 (três) prateleiras ajustáveis, constituído, no total, 04 planos de carga. com as seguintes características: a) Corpo,
laterais, base, portas e fundo de 18 mm, tampo de 25 mm, encabeçamento lateral reto em material polimérico de alto impacto,1mm de
espessura, na cor do laminado, sendo a borda frontal do tampo com encabeçamento em material polimérico liso de no mínimo 2,0mm de
espessura, também na cor do laminado; b) Prateleiras com altura regulável, por meio de pinos de aço em furação, com passo de
aproximadamente 60cmm, na face interna dos painéis laterais e do fundo do móvel, constituído de 05 furos por plano de regulagem ou
por meio de sistema de ganchos galvanizados fixados em cremalheiras de aço pintadas (tipo’’U com sessão de 15x5mm em chapa #22,
0,76mm de espessura, com graduação de 25 em 25 mm), fixadas internamente,nas laterais do móvel, em qualquer caso com
capacidade para no mínimo 60 kg por plano de carga: c) Base do móvel estruturada com requadro em tubo de aço de, no mínimo
25x25mm, 1,2mm de espessura (podendo acompanhar o modelo previsto para os armários e estantes, em tubo de 20x50mm) co
fixação desse à base por meio de parafusos de rosca milimétrica em buchas metálicas em Zamak. Sapatas niveladoras injetadas em
nylon fixadas ao requadro metálico por meio de rebite tubular com rosca interna e cabeça plana, tipo Rivkle (ou similar). Acabamento da
base metálica em pintura eletrostática cinza prata. Padrão do melamínico: cinza argila da Duratex ou similar. Acabamento das partes
metálicas: Pintura eletrostática cinza prata. Dimensões: 936x485x1135mm(LXPXA) 1. O item deverá ser entregue montado e embalado
(plástico bolha no corpo e cantos protegidos); 2. As prateleiras deverão ser embaladas (plástico bolha) e separada do item; 3. Imagem
conforme Manual Técnico;

Quantidade: 10     Unidade de fornecimento: UNIDADE

 

Item: 6
Descrição: 1326217 - Gaveteiro com 3 gavetas - GV3

Descrição complementar: Descrição básica: Tampo: Confeccionado em madeira MDF de 25 mm de espessura respectivamente,
revestida nas duas faces com filme melamínico texturizado, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir a madeira,
formando com ela um corpo único e inseparável, com acabamento em fita de borda PVC de 2,0mm de espessura e raio 2 mm em todas
as extremidades. Corpo: Costa, bases e laterais confeccionadas em madeira MDF de 18 mm de espessura respectivamente, revestida
com filme melamínico texturizado nas duas faces, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir a madeira, formando com
ela um corpo único e inseparável, com acabamento em fita de borda PVC de 1,0 mm de espessura em todas as extremidades. Todas as
peças do corpo do Gaveteiro são unidas por sistema de fixação tipo fix em nylon injetado. Gavetas: em aço chapa #22, 0,75mm de
espessura, laminado a frio com tratamento antiferrugem e pintura eletrostática, cor preto fosco, caixa do gavetão alta (mínimo 200mm);
frente das gavetas em MDF de 18mm, revestido com melamínico BP emadeirado cinza argila da Duratex (ou similar), com
encabeçamento lateral reto, em material polimérico de alto impacto, 1mm de espessura, na cor do laminado, frentes de sobrepor.
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Deslizamento por meio de corrediças metálicas telescópicas apoiadas, em aço estampado, com roletes de nylon autolubrificante (cor no
padrão das gavetas), capacidade de carga de, no mínimo, 20Kg em cada gaveta e 45kg para o gavetão. Puxadores: de embutir injetados
em polipropileno, cor cinza compatível, modelo profissional (não-residencial), com capacidade de resistência ao esforço de puxar e
deslocar o corpo do móvel. Fechadura frontal com mecanismo de fechamento simultâneo para todas as gavetas (tipo Soprano ou
similar), com duas chaves. Rodízios: 4 (quatro) rodízios de duplo giro com 50 mm de diâmetro na cor preta fixados na base inferior do
gaveteiro por meio de buchas de nylon medindo 9 x 6 e parafusos Philips 3,5 x 14 cabeças-chatas chatas, fazendo com que possa
montar e desmontar sem danos posteriores. Na base inferior do gavetão 1 (um) rodízio de duplo giro com 30 mm de diâmetro na cor
preta fixado na parte frontal evitando que o gaveteiro tombe durante a abertura desta gaveta. Padrão do melamínico: cinza argila da
Duratex ou similar. Acabamento das superfícies metálicas: pintura eletrostática cinza prata. Dimensões: 450x470x610mm (LxPxA).
Observações: 1. O item deverá ser entregue montado e embalado (plástico bolha no corpo e cantos protegidos); 2. Os rodízios duplos
deverão ser fixados no item; 3. Imagem conforme Manual Técnico;

Quantidade: 28     Unidade de fornecimento: UNIDADE

 

Item: 7
Descrição: 1326218 - Gaveteiro com 4 gavetas - GV4

Descrição complementar: Descrição básica: Tampo: Confeccionado em madeira MDF de 25 mm de espessura respectivamente,
revestida nas duas faces com filme melamínico texturizado, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir a madeira,
formando com ela um corpo único e inseparável, com acabamento em fita de borda PVC de 2,0mm de espessura e raio 2 mm em todas
as extremidades. Corpo: Costa, bases e laterais confeccionadas em madeira MDF de 18 mm de espessura respectivamente, revestida
com filme melamínico texturizado nas duas faces, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir a madeira, formando com
ela um corpo único e inseparável, com acabamento em fita de borda PVC de 1,0 mm de espessura em todas as extremidades. Todas as
peças do corpo do Gaveteiro são unidas por sistema de fixação tipo fix em nylon injetado. Gavetas: em aço chapa #22, 0,75mm de
espessura, laminado a frio com tratamento antiferrugem e pintura eletrostática, cor preto fosco; frente das gavetas em MDF de 18mm,
revestido com melamínico BP emadeirado cinza argila da Duratex (ou similar), com encabeçamento lateral reto, em material polimérico
de alto impacto, 1mm de espessura, na cor do laminado, frentes de sobrepor. Deslizamento por meio de corrediças metálicas
telescópicas apoiadas, em aço estampado, com roletes de nylon autolubrificante (cor no padrão das gavetas), capacidade de carga de,
no mínimo, 20Kg em cada gaveta. Puxadores de embutir injetados em polipropileno, cor cinza compatível, modelo profissional (não-
residencial), com capacidade de resistência ao esforço de puxar e deslocar o corpo do móvel. Fechadura frontal com mecanismo de
fechamento simultâneo para todas as gavetas (tipo Soprano ou similar), com duas chaves. Rodízios: Rodízios de duplo giro com 50 mm
de diâmetro na cor preta fixados na base inferior do gaveteiro por meio de buchas de nylon medindo 9 x 6 e parafusos Philips 3,5 x 14
cabeças-chatas chatas, fazendo com que possa montar e desmontar sem danos posteriores. Padrão do melamínico: cinza argila da
Duratex ou similar. Acabamento das superfícies metálicas: pintura eletrostática cinza prata. Dimensões: 460x500x690mm (LxPxA).
Observações: 1. O item deverá ser entregue montado e embalado (plástico bolha no corpo e cantos protegidos); 2. Os rodízios duplos
deverão ser fixados no item; 3. Imagem conforme Manual Técnico;

Quantidade: 200     Unidade de fornecimento: UNIDADE

 

Item: 8
Descrição: 1326219 - Mesa para impressora - SR10

Descrição complementar: Descrição básica: Estante baixa com pé-painel e 02 prateleiras sob o tampo. a) Tampo: confeccionado em
MDF (Medium Density Fiberboard), (25mm de espessura) com revestimento em laminado melaminico de baixa pressão (BP0 nas duas
faces, com encabeçamento lateral reto, em material polimérico de alto impacto (1mm de espessura) e bordas ativas em material
polimérico liso de, no mínimo, 2,0mm de espessura na cor do laminado. b) Estrutura /corpo: composto por painéis laterais (pé-paind),
painel transversal (fundo) e 02 prateleiras fixas sob o tampo em MDF (Medium Density Fiberboard) com 18mm de espessura, com
revestimento em laminado melamínico de baixa pressão (BP) nas faces, no mesmo padrão do tampo, com encabeçamento reto. Em fita
de material polimérico de alto impacto (1mm de espessura), na cor dos laminado. Sapatas niveladoras reguláveis fixadas na base dos
painéis laterais, pó meio de porcas-garras (zincadas), dimensionadas de acordo com as sapatas. Padrão do melamínico: cinza argila da
Duratex ou similar. Dimensões: 600x600x730mm(LXPXA). Observações: 1. O item deverá ser entregue montado e embalado (plástico
bolha no corpo e cantos protegidos); 2. Imagem conforme Manual Técnico;

Quantidade: 39     Unidade de fornecimento: UNIDADE

 

Item: 9
Descrição: 1326220 - Mesa formato L 140cm

Descrição complementar: Descrição básica: a)Tampo: sem emendas (não-composto), confeccionado em MDF, 25mm de espessura,
revestido em laminado melamínico de baixa pressão (BP) nas duas faces, com encabeçamento lateral reto em material polimérico de alto
impacto, 1mm de espessura, e bordas ativas em material polimérico liso de, no mínimo, 2,0mm de espessura, na cor do laminado. A
curvatura do ângulo da borda proximal, em razão da ergonomia, deverá possuir raio com dimensão situada entre 300mm (raio mínimo)
e 350mm (raio máximo). Deverá ter três furos passa-cabos, um em cada canto, no lado interno da retaguarda, com acabamento em
material polimérico na cor do tampo. Fixação do tampo por meio de parafusos com rosca milimétrica em buchas metálicas em Zamak. b)
Retaguarda (saia): em MDF (espessura mínima 18mm) revestido em laminado melamínico BP nas duas faces, no mesmo padrão da
superfície de trabalho, com encabeçamento das bordas reto em material polimérico de alto impacto, 1mm de espessura, na cor do
laminado. Tem função estrutural, sendo fixada nos pedestais, fazendo a união desses elementos. Deve possuir uma altura mínima de
300mm. c) Estrutura (pedestais): c.1) Pedestal lateral - com as seguintes características: - CORPO/COLUNA em alumínio extrudado ou
aço (espessura mínima 0,9mm, chapa #20), com calha para passagem de fios e cabos, bem como armazenagem do excesso desses,
com tampa removível de saque frontal. Com suporte para apoio e fixação ao tampo e solução para fixação da retaguarda. - BASE em aço
dobrado (chapa 14, 1,9mm de espessura) com ponteiras de material polimérico ou em aço estampado tipo pedestal “Welloze” ou similar
compatível. Com sapatas niveladoras reguláveis; c.2) Pedestal de canto - em alumínio extrudado ou aço dobrado (espessura mínima
0,9mm, chapa #20), com recurso para passagem de fios e cabos, com suporte para apoio e fixação ao tampo, bem como solução para
fixação das retaguardas, com sapata niveladora regulável; deverá compor com os pedestais laterais (formando um conjunto). d)
Suportes para Fios: tipo calha fabricada em aço SAE 1020 0,9mm, com 01 ou 02 níveis, para passagem e alojamento de fios e cabos
excedentes, e apoio de filtros para tomadas. Deve ter, no mínimo, 60mm de profundidade e 50mm de altura na aba. Fixados sob o
tampo, no lado interno das retaguardas (01 suporte para cada retaguarda), devendo atender 500mm da extensão da mesma. Fixação
por meio de parafusos com rosca milimétrica em buchas metálicas em Zamak. Padrão do melamínico: cinza argila da Duratex ou similar.
Acabamento das partes metálicas: pintura eletrostática cinza prata. Dimensões: 1400x600x1400x600mm, altura 730mm. Observações:
1. O item deverá ser entregue desmontado e cada volume/peça embalado (plástico bolha no corpo e cantos protegidos); 2. Acompanha
kit (completo) de parafusos para montagem do item; 3. Imagem conforme Manual Técnico;

Quantidade: 150     Unidade de fornecimento: UNIDADE

 

Item: 10
Descrição: 1326221 - Mesa para reunião 4 lugares - MR4P
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Descrição complementar: Descrição básica: Constituída de tampo (formato redondo) e pedestal central em aço. Com as seguintes
características: Tampo: em MDF, 25mm de espessura, revestido, nas duas faces, em laminado melamínico de baixa pressão (BP)
texturizado, com encabeçamento de bordas reto em material polimérico liso de, no mínimo, 2,0mm de espessura, na cor do laminado, e
bordas arredondadas (raio de 2,5mm nas junções borda com superfície de trabalho). Estrutura: pedestal central confeccionado em aço,
com corpo e base compostos, constituindo um conjunto na forma de "X" ou "Y", ou, ainda, com corpo tubular e base em "X" ou "Y". Com
as seguintes características: CORPO/COLUNA simples ou composta, em aço dobrado (espessura mínima 0,9mm, chapa #20), ou em aço
tubular SAE 1020, Ø100mm (mínimo) e parede com, no mínimo, 1,5mm de espessura, com suporte(s) para apoio e fixação ao tampo,
por meio de parafusos com rosca milimétrica em buchas metálicas em Zamak; a) BASE em aço dobrado (chapa 14, 1,9mm de
espessura) com ponteiras de material polimérico ou em aço estampado tipo pedestal marca Welloze ou similar compatível. Com sapatas
niveladoras reguláveis. Padrão do melamínico: cinza argila da Duratex ou similar. Acabamento das partes metálicas: pintura eletrostática
cinza prata. Dimensões: 1200x730mm (Diâmetro x A) Observações: 1. O item deverá ser entregue desmontado e cada volume/peça
embalado (plástico bolha no corpo e bordas protegidos); 2. Acompanha kit (completo) de parafusos para montagem do item; 3. Imagem
conforme Manual Técnico;

Quantidade: 25     Unidade de fornecimento: UNIDADE

 

Item: 11
Descrição: 1326222 - Mesa para reunião 8 lugares - MR8P

Descrição complementar: Descrição básica: Constituída de tampo em forma de canoa, retaguarda dupla e dois pedestais. Com as
seguintes características: Tampo: em peça única (inteiro), confeccionado em MDF (Medium Density Fiberboard), de 25 mm de espessura
revestido, nas duas faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP), com encabeçamento de bordas reto em material polimérico
liso de 2,5mm de espessura na cor do laminado, e bordas arredondadas conforme a ABNT (raio de 2,5mm nas junções borda com
superfície de trabalho). Na parte central do tampo, um recorte mínimo de 900mm x 110mm, com tampa basculante metálica (contínua
ou modulada), com acabamento em material polimérico na cor do espelho, contendo sistema de caixas de tomadas com no mínimo 4
módulos de tomada elétrica e 4 módulos compostos por blocos de USB Charger, RJ-45 (rede). Fixação do tampo por meio de parafusos
com rosca milimétrica em buchas metálicas em Zamak. Estrutura (pedestais): com as seguintes características: CORPO/COLUNA em
alumínio extrudado ou em aço estampado (espessura mínima 0,9mm, chapa#20), com calha para passagem de fios e cabos, bem como
armazenagem do excesso desses, com tampa metálica removível de saque frontal. Com suporte para apoio e fixação ao tampo e solução
para fixação das retaguardas, Weloze ou similar compatível; BASE em aço estampado (espessura mínima 1,9mm, chapa #14) tipo
pedestal Welloze ou similar compatível. Com sapatas niveladoras reguláveis. Retaguarda (saia): retaguarda dupla, constituída de 02
peças paralelas afastadas entre si, confeccionadas em MDF (Medium Density Fiberboard) de 18mm de espessura revestido, nas duas
faces, em laminado melamínico BP no padrão da superfície de trabalho, com encabeçamento de bordas reto em material polimérico
(1mm de espessura) na cor do laminado. Tem função estrutural, sendo as duas peças que a compõem fixadas nos pedestais, espaçadas
entre si, fazendo a união desses elementos. Deve possuir uma altura mínima de 370mm. Calha central (passa-cabo): espelho em aço,
tipo peça única, medindo, em seu total,735x131mm (compr. x larg.) com suporte em chapa de aço de 0,9mm de espessura, com
furações para acomodar no mínimo quatro pontos para rede elétrica, três pontos para RJ45 padrão Systemax e três pontos padrão
Keystone. Suporte para Fios: tipo calha fabricada em aço SAE 1020 0,9mm, com 01 ou 02 níveis, para passagem e alojamento de fios e
cabos excedentes, e apoio de filtros para tomadas. Deve ter, no mínimo, 60mm de profundidade e 50mm de altura na aba. Fixado sob o
tampo, no lado interno das retaguardas, devendo atender toda a extensão da mesma. Fixação por meio de parafusos com rosca
milimétrica em buchas metálicas em Zamak. Padrão do melamínico: padrão cinza argila da Duratex ou similar, conforme conveniência
administrativa da contratante. Acabamento das partes metálicas: pintura eletrostática cinza prata. Dimensões: 2000x1200x730mm. 1. O
item deverá ser entregue desmontado e cada volume/peça embalado (plástico bolha no corpo e cantos protegidos); 2. Acompanha kit
(completo) de parafusos para montagem do item; 3. Imagem conforme Manual Técnico;

Quantidade: 19     Unidade de fornecimento: UNIDADE

 

Item: 12
Descrição: 1326223 - Mesa para reunião 10 lugares - MR10P

Descrição complementar: Descrição básica: Constituída de tampo (repartido ao meio com fixação invisível das duas partes) em forma
de canoa, retaguarda dupla e dois pedestais. Com as seguintes características: Tampo: duas partes iguais formando o interio,
confeccionado em MDF (Medium Density Fiberboard), de 25 mm de espessura revestido, nas duas faces, com laminado melamínico de
baixa pressão (BP), com encabeçamento de bordas reto em material polimérico liso de 2,5mm de espessura na cor do laminado, e
bordas arredondadas conforme a ABNT (raio de 2,5mm nas junções borda com superfície de trabalho). Na parte central do tampo, um
recorte mínimo de 900mm x 110mm, com tampa basculante metálica (contínua ou modulada), com acabamento em material polimérico
na cor do espelho, contendo sistema de caixas de tomadas com no mínimo 4 módulos de tomada elétrica e 4 módulos compostos por
blocos de USB Charger, RJ-45 (rede). A altura mínima entre a superfície e a base onde estarão localizados os plugs deverá ter no mínimo
80mm, possibilitando a instalação de plugs e o perfeito fechamento da tampa. Fixação do tampo por meio de parafusos com rosca
milimétrica em buchas metálicas em Zamak. Estrutura (pedestais): com as seguintes características: CORPO/COLUNA em alumínio
extrudado ou em aço estampado (espessura mínima 0,9mm, chapa#20), com calha para passagem de fios e cabos, bem como
armazenagem do excesso desses, com tampa metálica removível de saque frontal. Com suporte para apoio e fixação ao tampo e solução
para fixação das retaguardas, Weloze ou similar compatível; BASE em aço estampado (espessura mínima 1,9mm, chapa #14) tipo
pedestal Welloze ou similar compatível. Com sapatas niveladoras reguláveis. Retaguarda (saia): retaguarda dupla, constituída de 02
peças paralelas afastadas entre si, confeccionadas em MDF (Medium Density Fiberboard) de 18mm de espessura revestido, nas duas
faces, em laminado melamínico BP no padrão da superfície de trabalho, com encabeçamento de bordas reto em material polimérico
(1mm de espessura) na cor do laminado. Tem função estrutural, sendo as duas peças que a compõem fixadas nos pedestais, espaçadas
entre si, fazendo a união desses elementos. Deve possuir uma altura mínima de 370mm. Calha central (passa-cabo): espelho em aço,
tipo peça única, medindo, em seu total,735x131mm (compr. x larg.) com suporte em chapa de aço de 0,9mm de espessura, com
furações para acomodar no mínimo quatro pontos para rede elétrica, três pontos para RJ45 padrão Systemax e três pontos padrão
Keystone. Deverá possuir sistema com tampa basculante com pino de nylon, em alumínio sendo seu acabamento em pintura
eletrostática cinza prata. Suporte para Fios: tipo calha fabricada em aço SAE 1020 0,9mm, com 01 ou 02 níveis, para passagem e
alojamento de fios e cabos excedentes, e apoio de filtros para tomadas. Deve ter, no mínimo, 60mm de profundidade e 50mm de altura
na aba. Fixado sob o tampo, no lado interno das retaguardas, devendo atender toda a extensão da mesma. Fixação por meio de
parafusos com rosca milimétrica em buchas metálicas em Zamak. Padrão do melamínico: padrão cinza argila da Duratex ou similar.
Acabamento das partes metálicas: pintura eletrostática cinza prata. Dimensões: 2700x1200x730mm. Observações: 1. O item deverá ser
entregue desmontado e cada volume/peça embalado (plástico bolha no corpo e cantos protegidos); 2. Acompanha kit (completo) de
parafusos para montagem do item; 3. O tampo será constituído de duas partes (fixação invisível) para facilitar no transporte do item; 4.
Imagem conforme Manual Técnico;

Quantidade: 5     Unidade de fornecimento: UNIDADE

 

Item: 13
Descrição: 1326224 - Mesa Retangular 120 cm - MR120

Descrição complementar: Descrição básica: a) Tampo: confeccionado em MDF, 25mm de espessura, revestido em laminado
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melamínico de baixa pressão (BP) nas duas faces, com encabeçamento lateral reto, em material polimérico de alto impacto, 1,0mm de
espessura, e bordas ativas em material polimérico liso ou estriado de, no mínimo, 2,0mm de espessura, na cor do laminado. Furo passa-
cabos com 60mm de diâmetro, centralizado, no lado interno da retaguarda, com acabamento em material polimérico na cor do tampo.
Fixação do tampo por meio de parafusos com rosca milimétrica em buchas metálicas. b) Retaguarda (saia): em MDF (espessura mínima
18mm) revestido em laminado melamínico BP nas duas faces, no mesmo padrão da superfície de trabalho, com encabeçamento das
bordas reto, em fita de material polimérico de alto impacto (1mm de espessura) na cor do laminado. Tem função estrutural, sendo fixada
nos pedestais, fazendo a união desses elementos. Deve possuir uma altura mínima de 300mm. c) Estrutura (pedestais): c.1) Pedestais
Laterais - com as seguintes características: - CORPO/COLUNA em alumínio extrudado ou aço (espessura mínima 0,9mm, chapa #20),
com calha para passagem de fios e cabos, bem como armazenagem do excesso desses, com tampa metálica removível de saque frontal.
Com suporte para apoio e fixação ao tampo e solução para fixação da retaguarda. - BASE em aço dobrado (chapa 14, 1,9mm de
espessura) sem ponteiras em aço estampado tipo pedestal Welloze ou similar compatível. Com sapatas niveladoras reguláveis. d)
Suporte para Fios: tipo calha fabricada em aço SAE 1020 0,9mm, com 01 ou 02 níveis, para passagem e alojamento de fios e cabos
excedentes, e apoio de filtros para tomadas. Deve ter, no mínimo, 60mm de profundidade e 50mm de altura na aba. Fixado sob o tampo,
no lado interno da retaguarda, centralizado, devendo ter 300mm de extensão. Fixação por meio de parafusos com rosca milimétrica em
buchas metálicas. Padrão do melamínico: cinza argila da Duratex ou similar. Acabamento das partes metálicas: pintura eletrostática
cinza prata. Dimensões: 1200x600x730mm (LxPxA). Observações: 1. O item deverá ser entregue desmontado e cada volume/peça
embalado (plástico bolha no corpo e cantos protegidos); 2. Acompanha kit (completo) de parafusos para montagem do item; 3. Imagem
conforme Manual Técnico;

Quantidade: 429     Unidade de fornecimento: UNIDADE

 

Item: 14
Descrição: 1326225 - Mesa Retangular 140 cm - MR140

Descrição complementar: Descrição básica: a) Tampo: confeccionado em MDF, 25mm de espessura, revestido em laminado
melamínico de baixa pressão (BP) nas duas faces, com encabeçamento lateral reto, em material polimérico de alto impacto, 1,0mm de
espessura, e bordas ativas em material polimérico liso ou estriado de, no mínimo, 2,0mm de espessura, na cor do laminado. Furo passa-
cabos com 60mm de diâmetro, centralizado, no lado interno da retaguarda, com acabamento em material polimérico na cor do tampo.
Fixação do tampo por meio de parafusos com rosca milimétrica em buchas metálicas. b) Retaguarda (saia): em MDF (espessura mínima
18mm) revestido em laminado melamínico BP nas duas faces, no mesmo padrão da superfície de trabalho, com encabeçamento das
bordas reto, em fita de material polimérico de alto impacto (1mm de espessura) na cor do laminado. Tem função estrutural, sendo fixada
nos pedestais, fazendo a união desses elementos. Deve possuir uma altura mínima de 300mm. c) Estrutura (pedestais): c.1) Pedestais
Laterais - com as seguintes características: - CORPO/COLUNA em alumínio extrudado ou aço (espessura mínima 0,9mm, chapa #20),
com calha para passagem de fios e cabos, bem como armazenagem do excesso desses, com tampa metálica removível de saque frontal.
Com suporte para apoio e fixação ao tampo e solução para fixação da retaguarda. - BASE em aço dobrado (chapa 14, 1,9mm de
espessura) sem ponteiras em aço estampado tipo pedestal Welloze ou similar compatível. Com sapatas niveladoras reguláveis. d)
Suporte para Fios: tipo calha fabricada em aço SAE 1020 0,9mm, com 01 ou 02 níveis, para passagem e alojamento de fios e cabos
excedentes, e apoio de filtros para tomadas. Deve ter, no mínimo, 60mm de profundidade e 50mm de altura na aba. Fixado sob o tampo,
no lado interno da retaguarda, centralizado, devendo ter 300mm de extensão. Fixação por meio de parafusos com rosca milimétrica em
buchas metálicas. Padrão do melamínico: cinza argila da Duratex ou similar. Acabamento das partes metálicas: pintura eletrostática
cinza prata. Dimensões: 1400x600x730mm (LxPxA). Observações: 1. O item deverá ser entregue desmontado e cada volume/peça
embalado (plástico bolha no corpo e cantos protegidos); 2. Acompanha kit (completo) de parafusos para montagem do item; 3. Imagem
conforme Manual Técnico;

Quantidade: 10     Unidade de fornecimento: UNIDADE

 

Propostas
Participaram deste lote as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas:

Fornecedor CNPJ/CPF Valor Total
(R$) Data / Hora ME/EPP Situação da Proposta

Layout Móveis para Escritório Ltda 02.604.236/0001-
62 1.066.000,00 23/03/2021

09:59:47 Não FORNECEDOR
DESCLASSIFICADO

Item 1: Armário Alto com 2 portas - AA1
Marca: LAYOUT Modelo: MAD.AEA2P

Item 2: Armário Baixo com 2 portas - AB1
Marca: LAYOUT Modelo: MAD.AB2P

Item 3: Armário Estante com 2 portas - AE1
Marca: LAYOUT Modelo: MAD.AASA

Item 4: Estante com 15 escaninhos
Marca: LAYOUT Modelo: MAD.AESC-15

Item 5: Balcão de atendimento - BA100
Marca: LAYOUT Modelo: MAD.BATL

Item 6: Gaveteiro com 3 gavetas - GV3
Marca: LAYOUT Modelo: MAD.GV3

Item 7: Gaveteiro com 4 gavetas - GV4
Marca: LAYOUT Modelo: MAD.GV4

Item 8: Mesa para impressora - SR10
Marca: LAYOUT Modelo: MAD.MTR-BALCÃO

Item 9: Mesa formato L 140cm
Marca: LAYOUT Modelo: MAD.ETL

Item 10: Mesa para reunião 4 lugares - MR4P
Marca: LAYOUT Modelo: MAD.MRRD

Item 11: Mesa para reunião 8 lugares - MR8P
Marca: LAYOUT Modelo: MAD.MRR

Item 12: Mesa para reunião 10 lugares - MR10P
Marca: LAYOUT Modelo: MAD.MRR

Item 13: Mesa Retangular 120 cm - MR120
Marca: LAYOUT Modelo: MAD.MTR

Item 14: Mesa Retangular 140 cm - MR140
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Marca: LAYOUT Modelo: MAD.MTR

BORTOLINI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA 90.051.160/0001-
52 1.122.780,00 23/03/2021

10:15:21 Não CLASSIFICADA

Item 1: Armário Alto com 2 portas - AA1
Marca: BORTOLINI Modelo: ARA

Item 2: Armário Baixo com 2 portas - AB1
Marca: BORTOLINI Modelo: ARB

Item 3: Armário Estante com 2 portas - AE1
Marca: BORTOLINI Modelo: ARE

Item 4: Estante com 15 escaninhos
Marca: BORTOLINI Modelo: ESEA

Item 5: Balcão de atendimento - BA100
Marca: BORTOLINI Modelo: ARM/E

Item 6: Gaveteiro com 3 gavetas - GV3
Marca: BORTOLINI Modelo: GAV3-MB

Item 7: Gaveteiro com 4 gavetas - GV4
Marca: BORTOLINI Modelo: GAV4-MB

Item 8: Mesa para impressora - SR10
Marca: BORTOLINI Modelo: ARB/E

Item 9: Mesa formato L 140cm
Marca: BORTOLINI Modelo: ETMA

Item 10: Mesa para reunião 4 lugares - MR4P
Marca: BORTOLINI Modelo: MRB2160/E

Item 11: Mesa para reunião 8 lugares - MR8P
Marca: BORTOLINI Modelo: MRB2202

Item 12: Mesa para reunião 10 lugares - MR10P
Marca: BORTOLINI Modelo: MRB2240/E

Item 13: Mesa Retangular 120 cm - MR120
Marca: BORTOLINI Modelo: ETMR

Item 14: Mesa Retangular 140 cm - MR140
Marca: BORTOLINI Modelo: ETMR

LABOR INDUSTRIA DE MOVEIS PARA
ESCRITORIO EIRELI

06.983.736/0001-
03 1.208.669,00 23/03/2021

10:09:51 Sim CLASSIFICADA

Item 1: Armário Alto com 2 portas - AA1
Marca: MIRANTI Modelo: SIAMP

Item 2: Armário Baixo com 2 portas - AB1
Marca: MIRANTI Modelo: SIBCP

Item 3: Armário Estante com 2 portas - AE1
Marca: MIRANTI Modelo: SIAMMI

Item 4: Estante com 15 escaninhos
Marca: MIRANTI Modelo: SIAM

Item 5: Balcão de atendimento - BA100
Marca: MIRANTI Modelo: SIBC

Item 6: Gaveteiro com 3 gavetas - GV3
Marca: MIRANTI Modelo: SIGVVL

Item 7: Gaveteiro com 4 gavetas - GV4
Marca: MIRANTI Modelo: SIGVVL

Item 8: Mesa para impressora - SR10
Marca: MIRANTI Modelo: SIMA

Item 9: Mesa formato L 140cm
Marca: MIRANTI Modelo: SIET

Item 10: Mesa para reunião 4 lugares - MR4P
Marca: MIRANTI Modelo: SLRN

Item 11: Mesa para reunião 8 lugares - MR8P
Marca: MIRANTI Modelo: SLRN

Item 12: Mesa para reunião 10 lugares - MR10P
Marca: MIRANTI Modelo: SLRN

Item 13: Mesa Retangular 120 cm - MR120
Marca: MIRANTI Modelo: SIMT

Item 14: Mesa Retangular 140 cm - MR140
Marca: MIRANTI Modelo: SIMT

MOVELEIRA TAPEJARA LTDA 93.139.699/0001-
56 1.883.700,00 23/03/2021

09:51:04 Não CLASSIFICADA

Item 1: Armário Alto com 2 portas - AA1
Marca: TAPEJARA Modelo: AA1

Item 2: Armário Baixo com 2 portas - AB1
Marca: TAPEJARA Modelo: AB1

Item 3: Armário Estante com 2 portas - AE1
Marca: TAPEJARA Modelo: AE1

Item 4: Estante com 15 escaninhos
Marca: TAPEJARA Modelo: EE15

Item 5: Balcão de atendimento - BA100
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Marca: TAPEJARA Modelo: BA100

Item 6: Gaveteiro com 3 gavetas - GV3
Marca: TAPEJARA Modelo: GV3

Item 7: Gaveteiro com 4 gavetas - GV4
Marca: TAPEJARA Modelo: GV4

Item 8: Mesa para impressora - SR10
Marca: TAPEJARA Modelo: SR10

Item 9: Mesa formato L 140cm
Marca: TAPEJARA Modelo: L140CM

Item 10: Mesa para reunião 4 lugares - MR4P
Marca: TAPEJARA Modelo: MR4P

Item 11: Mesa para reunião 8 lugares - MR8P
Marca: TAPEJARA Modelo: MR8P

Item 12: Mesa para reunião 10 lugares - MR10P
Marca: TAPEJARA Modelo: MR10P

Item 13: Mesa Retangular 120 cm - MR120
Marca: TAPEJARA Modelo: MR120

Item 14: Mesa Retangular 140 cm - MR140
Marca: TAPEJARA Modelo: MR140

TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 21.306.287/0001-
52 11.450.000,00 23/03/2021

11:23:21 Não FORNECEDOR
DESCLASSIFICADO

Item 1: Armário Alto com 2 portas - AA1
Marca: TECNO2000 Modelo: BREMEN

Item 2: Armário Baixo com 2 portas - AB1
Marca: TECNO2000 Modelo: BREMEN

Item 3: Armário Estante com 2 portas - AE1
Marca: TECNO2000 Modelo: BREMEN

Item 4: Estante com 15 escaninhos
Marca: TECNO2000 Modelo: BREMEN

Item 5: Balcão de atendimento - BA100
Marca: TECNO2000 Modelo: BREMEN

Item 6: Gaveteiro com 3 gavetas - GV3
Marca: TECNO2000 Modelo: BREMEN

Item 7: Gaveteiro com 4 gavetas - GV4
Marca: TECNO2000 Modelo: BREMEN

Item 8: Mesa para impressora - SR10
Marca: TECNO2000 Modelo: BREMEN

Item 9: Mesa formato L 140cm
Marca: TECNO2000 Modelo: BREMEN

Item 10: Mesa para reunião 4 lugares - MR4P
Marca: TECNO2000 Modelo: BREMEN

Item 11: Mesa para reunião 8 lugares - MR8P
Marca: TECNO2000 Modelo: BREMEN

Item 12: Mesa para reunião 10 lugares - MR10P
Marca: TECNO2000 Modelo: BREMEN

Item 13: Mesa Retangular 120 cm - MR120
Marca: TECNO2000 Modelo: BREMEN

Item 14: Mesa Retangular 140 cm - MR140
Marca: TECNO2000 Modelo: BREMEN

 

Lances (Lances sinalizados com "*" equivalem a Proposta Inicial)

Valor Total (R$) Fornecedor Data / Hora
Data / Hora
Aceite de
Valor

Data / Hora 
Aceite de
Proposta

Situação do Lance

646.195,00 Layout Móveis para Escritório
Ltda

24/03/2021
14:55:41

24/03/2021
14:58:29

NEGOCIADO /
FORNECEDOR
DESCLASSIFICADO

646.255,00 Layout Móveis para Escritório
Ltda

24/03/2021
14:12:19

FORNECEDOR
DESCLASSIFICADO

680.000,00 TECNO2000 INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA

24/03/2021
14:12:02

10/05/2021
10:59:50

FORNECEDOR
DESCLASSIFICADO

684.270,00 Layout Móveis para Escritório
Ltda

24/03/2021
14:11:29

FORNECEDOR
DESCLASSIFICADO

712.500,00 BORTOLINI INDUSTRIA DE
MOVEIS LTDA

24/03/2021
14:10:54

22/06/2021
14:43:22

02/08/2021
14:02:41 CLASSIFICADO

740.000,00 TECNO2000 INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA

24/03/2021
14:11:04

FORNECEDOR
DESCLASSIFICADO

750.000,00 TECNO2000 INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA

24/03/2021
14:10:31

FORNECEDOR
DESCLASSIFICADO

760.000,00 BORTOLINI INDUSTRIA DE
MOVEIS LTDA

24/03/2021
14:10:08 CLASSIFICADO
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790.000,00 Layout Móveis para Escritório
Ltda

24/03/2021
14:10:08

FORNECEDOR
DESCLASSIFICADO

794.915,00 LABOR INDUSTRIA DE MOVEIS
PARA ESCRITORIO EIRELI

24/03/2021
14:10:09 CLASSIFICADO

800.000,00 Layout Móveis para Escritório
Ltda

24/03/2021
14:09:43

FORNECEDOR
DESCLASSIFICADO

807.500,00 BORTOLINI INDUSTRIA DE
MOVEIS LTDA

24/03/2021
14:09:47 CLASSIFICADO

850.000,00 TECNO2000 INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA

24/03/2021
14:09:29

FORNECEDOR
DESCLASSIFICADO

869.913,00 LABOR INDUSTRIA DE MOVEIS
PARA ESCRITORIO EIRELI

24/03/2021
14:08:54 CLASSIFICADO

870.000,00 Layout Móveis para Escritório
Ltda

24/03/2021
14:08:36

FORNECEDOR
DESCLASSIFICADO

902.500,00 BORTOLINI INDUSTRIA DE
MOVEIS LTDA

24/03/2021
14:08:17 CLASSIFICADO

950.000,00 Layout Móveis para Escritório
Ltda

24/03/2021
14:07:35

FORNECEDOR
DESCLASSIFICADO

1.000.000,00 TECNO2000 INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA

24/03/2021
14:07:10

FORNECEDOR
DESCLASSIFICADO

1.066.000,00 * Layout Móveis para Escritório
Ltda

23/03/2021
09:59:47

FORNECEDOR
DESCLASSIFICADO

1.122.780,00 * BORTOLINI INDUSTRIA DE
MOVEIS LTDA

23/03/2021
10:15:21 CLASSIFICADO

1.208.669,00 * LABOR INDUSTRIA DE MOVEIS
PARA ESCRITORIO EIRELI

23/03/2021
10:09:51 CLASSIFICADO

1.883.700,00 * MOVELEIRA TAPEJARA LTDA 23/03/2021
09:51:04 CLASSIFICADO

11.450.000,00 * TECNO2000 INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA

23/03/2021
11:23:21

FORNECEDOR
DESCLASSIFICADO

 

Classificação

Posição Fornecedor CNPJ/CPF Melhor Oferta Global (R$)

1º BORTOLINI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA 90.051.160/0001-52 712.500,00

2º LABOR INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI 06.983.736/0001-03 794.915,00

3º MOVELEIRA TAPEJARA LTDA 93.139.699/0001-56 1.883.700,00

 

Julgamento de Proposta
Prazos de envio de documentação

Data Início Data Fim Motivo Reabertura

22/06/2021 15:47:44 22/06/2021 16:17:44 Fornecedor solicitou prazo adicional de 30 minutos.

22/06/2021 14:43:57 22/06/2021 15:43:57

Resultado do Julgamento de Proposta

Data Situação

02/08/2021 14:02 Aceita

 

Habilitação
Prazos de envio de documentação

Data Início Data Fim Situação Tipo Prazo

02/08/2021 14:02 02/08/2021 16:02 Fechado Normal

Resultado da Habilitação

Data Usuário Situação

05/08/2021 14:00 Aline da Silva Pedroso Escobar Habilitada

 

Intenções de Recursos Interpostas
Prazo registro intenção: 20 minuto(s) - Abertura: 05/08/2021 14:00 Fechamento: 05/08/2021 14:21

Fornecedor Data / Hora Intenção de Recurso Admissibilidade Justificativa

Layout
Móveis para
Escritório
Ltda

05/08/2021
14:06

Prezados(a), registramos tempestivamente intenção de recorrer, pois a nossa
documentação e produto (amostra) atendeu na integra, o solicitado em edital,
fomos prejudicados e desclassificados por excesso de preciosismo, e contra a
habilitação da atual arrematante pois as amostras apresentadas não atendem
ao solicitado,  após verificação em loco pelo nosso diretor, foi constatada
inconsistências nos produtos apresentados,  Pedimos e aguardamos
deferimento, dissecaremos nas razões do recurso.

Aceita
Intenção
de recurso
aceita.

TECNO2000
INDÚSTRIA

05/08/2021
14:07

Boa tarde, entramos com a intenção de recurso, pois nossos produtos atendem
sim o solicitado no edital. Explicaremos melhor no nosso recurso.

Aceita Intenção
de recurso
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E
COMÉRCIO
LTDA

aceita.

LABOR
INDUSTRIA
DE MOVEIS
PARA
ESCRITORIO
EIRELI

05/08/2021
14:13

Manifestamos a intenção de recurso, tendo em vista que a empresa ora aceita e
habilitada apresentou documentação técnica divergente ao solicitado no edital.
Além disso, as amostras apresentadas demonstraram inconformidades com as
normas vigentes. Dentro do prazo legal serão apresentadas as razões recursais.

Aceita
Intenção
de recurso
aceita.

 

Eventos de Negociação Direta, Convocação e Ajuste de Valor

Evento Início Fim Fornecedor Valor Classificado
(Total, R$)

Valor Ofertado
(Total, R$)ME/EPP

Negociação 24/03/2021
14:17

24/03/2021
14:58

Layout Móveis para Escritório
Ltda 646.255,00 646.195,00 Não

Negociação 10/05/2021
10:02

10/05/2021
10:59

TECNO2000 INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA 680.000,00 Não ofertou Não

Negociação 22/06/2021
14:30

22/06/2021
14:43

BORTOLINI INDUSTRIA DE
MOVEIS LTDA 712.500,00 Não ofertou Não

 

Eventos de Inabilitação e Desclassificação

Data /
Hora Evento Fornecedor Próximo

ClassificadoMotivo

10/05/2021
10:01 Desclassificação

Layout
Móveis para
Escritório
Ltda

TECNO2000
INDÚSTRIA
E
COMÉRCIO
LTDA

Com base nas caraterísticas passíveis de análise através de inspeção visual, foi
constatado que os itens 1 “Armário Alto com 2 portas - AA1”, 3 “Armário
Estante com 2 portas - AE1”, 4 “Estante com 15 escaninhos” e 6 “Gaveteiro
com 3 gavetas - GV3” NÃO ATENDEM às especificações do manual técnico de
móveis da Defensoria Pública e descrição do edital 11/2021.

22/06/2021
14:04 Desclassificação

TECNO2000
INDÚSTRIA
E
COMÉRCIO
LTDA

BORTOLINI
INDUSTRIA
DE MOVEIS
LTDA

Com base nas caraterísticas passíveis de análise através de inspeção visual, foi
constatado que os itens “Gaveteiro com 3 gavetas – GV3” e “Gaveteiro com 4
gavetas – GV4” NÃO ATENDEM às especificações do manual técnico de móveis
da Defensoria Pública e descrição do edital 11/2021.

 

Eventos do Lote

Evento Data / Hora Usuário Observação

Abertura de propostas 24/03/2021
10:00:42

Aline da Silva
Pedroso
Escobar

As propostas foram abertas.

Início/reinício da disputa 24/03/2021
14:00:20

Aline da Silva
Pedroso
Escobar

Início do tempo randômico 24/03/2021
14:10:30

Encerramento automatico 24/03/2021
14:16:55

Registro de convocações
LC123

24/03/2021
14:17:00

Abertura/reabertura de
rodada de negociação

24/03/2021
14:17:17

Aline da Silva
Pedroso
Escobar

Aberta negociação com o melhor classificado Layout Móveis para Escritório
Ltda - 02.604.236/0001-62.

Encerramento rodada de
negociação

24/03/2021
14:58:24

Aline da Silva
Pedroso
Escobar

Encerrada negociação com o melhor classificado Layout Móveis para Escritório
Ltda - 02.604.236/0001-62.

Aceite de valor 24/03/2021
14:58:29

Aline da Silva
Pedroso
Escobar

Foi aceito o valor de R$ 646.195,00 para o lote. Valor total ofertado pelo
melhor classificado na disputa deste lote, Layout Móveis para Escritório Ltda -
02.604.236/0001-62.

Abertura/Reabertura de
prazo para envio de
documentação de proposta

24/03/2021
14:58:46

Aline da Silva
Pedroso
Escobar

Aberto prazo para envio de documentação de proposta pelo Pregoeiro(a). O
prazo encerra às 24/03/2021 16:28. Utilize a opção "Julgamento de Proposta"
para enviar ou consultar a documentação enviada pelo sistema eletrônico.

Bloqueio/desbloqueio de
envio de mensagens para o
chat

26/03/2021
10:03:09

Aline da Silva
Pedroso
Escobar

Desbloqueado o envio de mensagens para o chat

Bloqueio/desbloqueio de
envio de mensagens para o
chat

26/03/2021
10:33:25

Aline da Silva
Pedroso
Escobar

Bloqueado o envio de mensagens para o chat

Bloqueio/desbloqueio de
envio de mensagens para o
chat

29/03/2021
14:02:27

Aline da Silva
Pedroso
Escobar

Desbloqueado o envio de mensagens para o chat

Bloqueio/desbloqueio de
envio de mensagens para o
chat

29/03/2021
14:13:11

Aline da Silva
Pedroso
Escobar

Bloqueado o envio de mensagens para o chat

Desclassificação/inabilitação
de empresa

10/05/2021
10:01:24

Aline da Silva
Pedroso

Fornecedor Layout Móveis para Escritório Ltda desclassificado. Motivo: Com
base nas caraterísticas passíveis de análise através de inspeção visual, foi
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Escobar constatado que os itens 1 “Armário Alto com 2 portas - AA1”, 3 “Armário
Estante com 2 portas - AE1”, 4 “Estante com 15 escaninhos” e 6 “Gaveteiro
com 3 gavetas - GV3” NÃO ATENDEM às especificações do manual técnico de
móveis da Defensoria Pública e descrição do edital 11/2021.

Abertura/reabertura de
rodada de negociação

10/05/2021
10:02:12

Aline da Silva
Pedroso
Escobar

Aberta negociação com o melhor classificado TECNO2000 INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA - 21.306.287/0001-52.

Encerramento rodada de
negociação

10/05/2021
10:59:40

Aline da Silva
Pedroso
Escobar

Encerrada negociação com o melhor classificado TECNO2000 INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA - 21.306.287/0001-52.

Aceite de valor 10/05/2021
10:59:50

Aline da Silva
Pedroso
Escobar

Foi aceito o valor de R$ 680.000,00 para o lote. Valor total ofertado pelo
melhor classificado na disputa deste lote, TECNO2000 INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA - 21.306.287/0001-52.

Abertura/Reabertura de
prazo para envio de
documentação de proposta

10/05/2021
10:59:55

Aline da Silva
Pedroso
Escobar

Aberto prazo para envio de documentação de proposta pelo Pregoeiro(a). O
prazo encerra às 10/05/2021 11:59. Utilize a opção "Julgamento de Proposta"
para enviar ou consultar a documentação enviada pelo sistema eletrônico.

Bloqueio/desbloqueio de
envio de mensagens para o
chat

10/05/2021
11:54:45

Aline da Silva
Pedroso
Escobar

Desbloqueado o envio de mensagens para o chat

Bloqueio/desbloqueio de
envio de mensagens para o
chat

10/05/2021
11:58:47

Aline da Silva
Pedroso
Escobar

Bloqueado o envio de mensagens para o chat

Desclassificação/inabilitação
de empresa

22/06/2021
14:04:41

Aline da Silva
Pedroso
Escobar

Fornecedor TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA desclassificado. Motivo:
Com base nas caraterísticas passíveis de análise através de inspeção visual, foi
constatado que os itens “Gaveteiro com 3 gavetas – GV3” e “Gaveteiro com 4
gavetas – GV4” NÃO ATENDEM às especificações do manual técnico de móveis
da Defensoria Pública e descrição do edital 11/2021.

Abertura/reabertura de
rodada de negociação

22/06/2021
14:30:36

Aline da Silva
Pedroso
Escobar

Aberta negociação com o melhor classificado BORTOLINI INDUSTRIA DE
MOVEIS LTDA - 90.051.160/0001-52.

Encerramento rodada de
negociação

22/06/2021
14:43:12

Aline da Silva
Pedroso
Escobar

Encerrada negociação com o melhor classificado BORTOLINI INDUSTRIA DE
MOVEIS LTDA - 90.051.160/0001-52.

Aceite de valor 22/06/2021
14:43:22

Aline da Silva
Pedroso
Escobar

Foi aceito o valor de R$ 712.500,00 para o lote. Valor total ofertado pelo
melhor classificado na disputa deste lote, BORTOLINI INDUSTRIA DE MOVEIS
LTDA - 90.051.160/0001-52.

Abertura/Reabertura de
prazo para envio de
documentação de proposta

22/06/2021
14:43:57

Aline da Silva
Pedroso
Escobar

Aberto prazo para envio de documentação de proposta pelo Pregoeiro(a). O
prazo encerra às 22/06/2021 15:43. Utilize a opção "Julgamento de Proposta"
para enviar ou consultar a documentação enviada pelo sistema eletrônico.

Bloqueio/desbloqueio de
envio de mensagens para o
chat

22/06/2021
15:30:42

Aline da Silva
Pedroso
Escobar

Desbloqueado o envio de mensagens para o chat

Bloqueio/desbloqueio de
envio de mensagens para o
chat

22/06/2021
15:32:50

Aline da Silva
Pedroso
Escobar

Bloqueado o envio de mensagens para o chat

Abertura/Reabertura de
prazo para envio de
documentação de proposta

22/06/2021
15:47:44

Aline da Silva
Pedroso
Escobar

Reaberto prazo para envio de documentação de proposta pelo Pregoeiro(a). O
prazo encerra às 22/06/2021 16:17. Utilize a opção "Julgamento de Proposta"
para enviar ou consultar a documentação enviada pelo sistema eletrônico.
Justificativa: Fornecedor solicitou prazo adicional de 30 minutos.

Aceite de proposta 02/08/2021
14:02:41

Aline da Silva
Pedroso
Escobar

Foi analisada e aceita a proposta melhor classificada para este lote. BORTOLINI
INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - 90.051.160/0001-52, com o valor de R$
712.500,00 (total) ofertado para o lote.

Aberto prazo de envio de
documentação de
habilitação

02/08/2021
14:02:54

Aline da Silva
Pedroso
Escobar

Habilitação 05/08/2021
14:00:54

Aline da Silva
Pedroso
Escobar

Empresa BORTOLINI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA habilitada no lote.

Início do tempo de intenção
de recursos

05/08/2021
14:00:54

Aline da Silva
Pedroso
Escobar

Envio de intenção de
recurso

05/08/2021
14:06:35

MARCOS
RICARDO
COSTI

Envio de intenção de
recurso

05/08/2021
14:07:37

JORDANO
CASTRO
NASCIMENTO

Envio de intenção de
recurso

05/08/2021
14:13:52

Janice
Comerlato
Possenti

Bloqueio/desbloqueio de
envio de mensagens para o
chat

05/08/2021
14:21:00 Bloqueado o envio de mensagens para o chat

Fim do tempo de intenção
de recursos

05/08/2021
14:21:00

Definição de prazos de
recurso

05/08/2021
14:25:19

Aline da Silva
Pedroso
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Escobar

Registro de recurso (razões) 09/08/2021
15:41:43

MARCOS
RICARDO
COSTI

Registro de recurso (razões) 09/08/2021
17:28:05

Janice
Comerlato
Possenti

Registro de contrarrazões 12/08/2021
17:01:05

ADEMAR
BORTOLINI

Registro de contrarrazões 12/08/2021
17:07:40

ADEMAR
BORTOLINI

Registro de decisão de
recurso (coordenador)

10/09/2021
14:47:21

Aline da Silva
Pedroso
Escobar

Julgamento Negado

Registro de decisão de
recurso (autoridade)

10/09/2021
14:49:21

Aline da Silva
Pedroso
Escobar

Julgamento Negado

Registro de decisão de
recurso (coordenador)

10/09/2021
14:49:52

Aline da Silva
Pedroso
Escobar

Julgamento Negado

Registro de decisão de
recurso (autoridade)

10/09/2021
14:53:00

Aline da Silva
Pedroso
Escobar

Julgamento Negado

Adjudicação 10/09/2021
14:53:55

Aline da Silva
Pedroso
Escobar

Lote adjudicado para o Fornecedor BORTOLINI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

Homologação 24/09/2021
10:02:50

Léo Faller
Becker

 

Troca de Mensagens

Fornecedor Data / Hora Mensagem

Aline da Silva
Pedroso
Escobar 
Pregoeiro(a)

24/03/2021
14:00:11

Boa tarde a todos os Licitantes. Senhores, estamos iniciando a fase de lances do Pregão Eletrônico nº
11/2021. Boa disputa a todos.

Aline da Silva
Pedroso
Escobar 
Pregoeiro(a)

24/03/2021
14:17:42 NEGOCIAÇÃO: Boa tarde. Sr licitante, questiono se esse é seu menor lance?

MARCOS
RICARDO
COSTI 
Layout
Móveis para
Escritório
Ltda

24/03/2021
14:20:18 NEGOCIAÇÃO: Boa Tarde!

MARCOS
RICARDO
COSTI 
Layout
Móveis para
Escritório
Ltda

24/03/2021
14:22:07

NEGOCIAÇÃO: Sim esta é a nossa melhor oferta, já concedemos todos os descontos possíveis na etapa de
lances, sem margem para redução.

Aline da Silva
Pedroso
Escobar 
Pregoeiro(a)

24/03/2021
14:22:20 NEGOCIAÇÃO: Ok, um momento

Aline da Silva
Pedroso
Escobar 
Pregoeiro(a)

24/03/2021
14:27:18

NEGOCIAÇÃO: Aceitaremos o valor ofertado. Por favor, ajuste o valor do lance para as quantidades de itens
do lote, observando que o sistema só permite 2 casas decimais (utilizar o botão "valor itens").

MARCOS
RICARDO
COSTI 
Layout
Móveis para
Escritório
Ltda

24/03/2021
14:31:25 NEGOCIAÇÃO: valores dos itens atualizados!

Aline da Silva
Pedroso
Escobar 
Pregoeiro(a)

24/03/2021
14:41:14 NEGOCIAÇÃO: Um momento

Aline da Silva
Pedroso
Escobar 
Pregoeiro(a)

24/03/2021
14:45:55

NEGOCIAÇÃO: Os itens 4, 5 e 8 estão com os valores unitários acima do valor de referência para os
referidos itens, ( em torno de 9%, 20% e 17% respectivamente). Favor realizar o ajuste.

MARCOS 24/03/2021 NEGOCIAÇÃO: favor liberar o valor dos itens para que possamos atualizar!
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RICARDO
COSTI 
Layout
Móveis para
Escritório
Ltda

14:54:59

MARCOS
RICARDO
COSTI 
Layout
Móveis para
Escritório
Ltda

24/03/2021
14:57:41 NEGOCIAÇÃO: valores unitários atualizados!

Aline da Silva
Pedroso
Escobar 
Pregoeiro(a)

24/03/2021
14:58:17 NEGOCIAÇÃO: Obrigada. Irei encerrar a negociação para aceite do valor.

Aline da Silva
Pedroso
Escobar 
Pregoeiro(a)

24/03/2021
14:59:23

Sr. licitante melhor classificado. Informo que está aberto o prazo para envio através do sistema da proposta
final atualizada e assinada, bem como do catálogo/ficha técnica dos produtos, com marca e modelos
ofertados. O prazo se encerrará às 16h28min.

Aline da Silva
Pedroso
Escobar 
Pregoeiro(a)

24/03/2021
15:00:07

Após o encerramento, pedimos que permaneçam logados no sistema, visto que será agendada nova data
para reabertura após análise da proposta de menor lance.

Aline da Silva
Pedroso
Escobar 
Pregoeiro(a)

24/03/2021
16:31:48

A sessão será suspensa para verificação da conformidade da marca e modelo da proposta com a descrição
do Edital e Termo de Referência. Informamos que daremos continuidade a sessão no dia 26/03/2021, às 10
horas, para comunicar a decisão da área técnica.

Aline da Silva
Pedroso
Escobar 
Pregoeiro(a)

26/03/2021
10:00:30 Bom dia à todos!Bom dia à todos!

Aline da Silva
Pedroso
Escobar 
Pregoeiro(a)

26/03/2021
10:00:43 Após a análise do catálogo técnico a área demandante solicitou os seguintes esclarecimentos:

Aline da Silva
Pedroso
Escobar 
Pregoeiro(a)

26/03/2021
10:01:12

1. Verificamos que os itens (1, 2, 3, 6 e 7) que possuem puxadores apresentam na imagem puxadores de
sobrepor, sendo que nossa descrição solicita “puxadores de embutir injetados em polipropileno”.2. O item 05
“balcão de atendimento - BA100” não atende ao nosso layout, tendo em vista que o referido móvel não
possui portas, apenas prateleiras.3. A imagem do item 11 “mesa para reunião 8 lugares – MR8P” não
apresenta na parte central do tampo, um recorte mínimo de 900mm x 110mm, com tampa basculante
metálica (contínua ou modulada).4. Não encontrei no referido catálogo o item 12 “mesa para reunião 10
lugares – MR10P”.1. Verificamos que os itens (1, 2, 3, 6 e 7) que possuem puxadores apresentam na
imagem puxadores de sobrepor, sendo que nossa descrição solicita “puxadores de embutir injetados em
polipropileno”.2. O item 05 “balcão de atendimento - BA100” não atende ao nosso layout, tendo em vista
que o referido móvel não possui portas, apenas prateleiras.3. A imagem do item 11 “mesa para reunião 8
lugares – MR8P” não apresenta na parte central do tampo, um recorte mínimo de 900mm x 110mm, com
tampa basculante metálica (contínua ou modulada).4. Não encontrei no referido catálogo o item 12 “mesa
para reunião 10 lugares – MR10P”.

Aline da Silva
Pedroso
Escobar 
Pregoeiro(a)

26/03/2021
10:03:04

Sendo assim, aguardamos a manifestação da empresa melhor classificada até segunda-feira dia 29/03/2021
às 14h.

MARCOS
RICARDO
COSTI 
Layout
Móveis para
Escritório
Ltda

26/03/2021
10:18:32

Verificamos que os itens (1, 2, 3, 6 e 7) que possuem puxadores apresentam na imagem puxadores de
sobrepor, sendo que nossa descrição solicita “puxadores de embutir injetados em polipropileno"Ressaltamos
que a imagem enviada é referencial  (ilustrativa) conforme citado somos fabricantes e entregaremos de
acordo com solicitado, o pleno atendimento poderá ser constatado com a apresentação de amostra
(protótipo) O item 05 “balcão de atendimento - BA100” não atende ao nosso layout, tendo em vista que o
referido móvel não possui portas, apenas prateleirasRessaltamos que a imagem enviada é referencial
 (ilustrativa) conforme citado somos fabricantes e entregaremos de acordo com solicitado, o pleno
atendimento poderá ser constatado com a apresentação de amostra (protótipo) 3. A imagem do item 11
“mesa para reunião 8 lugares – MR8P” não apresenta na parte central do tampo, um recorte mínimo de
900mm x 110mm, com tampa basculante metálica (contínua ou modulada).Ressaltamos que a imagem
enviada é referencial  (ilustrativa) conforme citado somos fabricantes e entregaremos de acordo com
solicitado, o pleno atendimento poderá ser constatado com a apresentação de amostra (protótipo) 4. Não
encontrei no referido catálogo o item 12 “mesa para reunião 10 lugares – MR10P”.Por serem os mesmo
produtos os itens 11 e 12 mesa para reunião só mudando o dimensional, só foi adicionado um único item
para ilustrar.  Ressaltamos que a imagem enviada é referencial  (ilustrativa) conforme citado somos
fabricantes e entregaremos de acordo com solicitado, o pleno atendimento poderá ser constatado com a
apresentação de amostra (protótipo) Nos colocamos a disposição.

Aline da Silva
Pedroso
Escobar 
Pregoeiro(a)

26/03/2021
10:33:16

Obrigada pelo retorno. As informação serão encaminhadas ao setor demandante para análise, sendo assim,
daremos continuidade à sessão na segunda-feira, dia 29/03/2021, às 14h.

Aline da Silva
Pedroso
Escobar 
Pregoeiro(a)

29/03/2021
14:00:44

Senhores licitantes, boa tarde! Estamos dando continuidade a presente dispensa, com resultado da análise
da proposta final e catálogo técnico encaminhados pela empresa melhor classificada.

Aline da Silva
Pedroso

29/03/2021
14:01:04

Sr. licitante melhor classificado. Após análise, informo que a área demandante retornou com a seguinte
manifestação: 1. Com relação a proposta final/comercial, verificamos que as descrições dos itens são iguais
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Escobar 
Pregoeiro(a)

as solicitadas pelo nosso termo de referência; 2. Analisando o catálogo ilustrativo/técnico, informo que foi
realizada uma consulta junto a referida empresa, conforme resposta do e-mail em anexo; Desta forma,
ficamos no aguardo do envio das amostras para que possamos avaliar tecnicamente os itens propostos.

Aline da Silva
Pedroso
Escobar 
Pregoeiro(a)

29/03/2021
14:01:28

Sendo assim, considerando a solicitação da área técnica e conforme facultado no item 12 do Anexo I Termo
de Referência, informo que deverá ser apresentada amostra dos produtos ofertados, nas seguintes
condições:

Aline da Silva
Pedroso
Escobar 
Pregoeiro(a)

29/03/2021
14:01:38

Será obrigatória a apresentação de amostras (todos os lotes) dos produtos ofertados pela vencedora da
etapa de lances, na quantidade de uma unidade por item;

Aline da Silva
Pedroso
Escobar 
Pregoeiro(a)

29/03/2021
14:01:46

As amostras, deverão ser remetidas, em até 15 (quinze) dias corridos, ao Centro de Distribuição e Logística
Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul - CDL, localizado na Rua Gaspar Martins, n.º 216, Bairro
Floresta, Porto Alegre, CEP 90220-160, horário de funcionamento das 09h00 às 12h00 e 13h00 às 18h00,
Fone (51) 3225-4641;

Aline da Silva
Pedroso
Escobar 
Pregoeiro(a)

29/03/2021
14:01:56 O prazo para envio da amostra se encerrará no dia 13/04/2021;

Aline da Silva
Pedroso
Escobar 
Pregoeiro(a)

29/03/2021
14:02:03

A avaliação das amostras apresentadas ficará a cargo da área demandante e/ou comissão formada para
este fim, a qual realizará a avaliação no prazo de 10 (dez) dias úteis contados do recebimento dos itens;

Aline da Silva
Pedroso
Escobar 
Pregoeiro(a)

29/03/2021
14:02:13

Após recebimento da amostra e análise, informaremos com antecedência, nesta sala, a data de continuidade
da sessão.

Aline da Silva
Pedroso
Escobar 
Pregoeiro(a)

29/03/2021
14:02:30 Alguma dúvida?

MARCOS
RICARDO
COSTI 
Layout
Móveis para
Escritório
Ltda

29/03/2021
14:04:37 boa tarde!

MARCOS
RICARDO
COSTI 
Layout
Móveis para
Escritório
Ltda

29/03/2021
14:08:23

Esta sendo solicitado uma amostra de cada item sendo que alguns itens são idênticos mudando apenas o
dimensional.

Aline da Silva
Pedroso
Escobar 
Pregoeiro(a)

29/03/2021
14:10:53

Sim, conforme previsto no item 12.1 do Termo de Referência: Será obrigatória a apresentação de amostras
(todos os lotes) dos produtos ofertados pela vencedora da etapa de lances, na quantidade de uma unidade
por item

Aline da Silva
Pedroso
Escobar 
Pregoeiro(a)

29/03/2021
14:13:08

Após recebimento da amostra e análise, informaremos com antecedência, nesta sala, a data de continuidade
da sessão. Boa tarde a todos. 

Aline da Silva
Pedroso
Escobar 
Pregoeiro(a)

31/03/2021
17:06:03

Prezados licitantes, boa tarde! Informamos que foi aceita pela área demandante a solicitação da empresa
melhor classificada, enviada por e-mail, pedindo a prorrogação no prazo para envio das amostras para 25
dias corridos. Sendo assim, o prazo para envio das amostras encerrará no dia 23/04/2021.

Aline da Silva
Pedroso
Escobar 
Pregoeiro(a)

06/05/2021
12:08:38

Prezados licitantes, bom dia! Informamos que a amostra foi recebida e analisada, sendo assim, daremos
continuidade à sessão com o resultado da análise da amostra na próxima segunda-feira 10/05/2021 às 10h.

Aline da Silva
Pedroso
Escobar 
Pregoeiro(a)

10/05/2021
10:00:11

Srs. licitantes, bom dia! Estamos dando continuidade ao presente pregão, com resultado da análise das
amostras encaminhadas pela empresa melhor classificada.

Aline da Silva
Pedroso
Escobar 
Pregoeiro(a)

10/05/2021
10:00:24

Com base nas caraterísticas passíveis de análise através de inspeção visual, foi constatado que os itens 1
“Armário Alto com 2 portas - AA1”, 3 “Armário Estante com 2 portas - AE1”, 4 “Estante com 15 escaninhos”
e 6 “Gaveteiro com 3 gavetas - GV3” NÃO ATENDEM às especificações do manual técnico de móveis da
Defensoria Pública e descrição do edital 11/2021, conforme descrito abaixo:

Aline da Silva
Pedroso
Escobar 
Pregoeiro(a)

10/05/2021
10:00:33

Item 1 - Armário Alto com 2 portas - AA1 – Através de inspeção visual simples, foi constatado que o armário
fornecido NÃO é totalmente apoiado em sua base metálica - conforme descrição básica do edital, havendo
espaçamento entre as bordas do móvel e a base metálica de apoio em todo o seu perímetro (Fig. 03). Tal
característica provocaria desgaste aos cantos inferiores das chapas laterais de MDF durante o tombamento
do móvel por ocasião de transporte e deslocamento.

Aline da Silva
Pedroso
Escobar 
Pregoeiro(a)

10/05/2021
10:00:41

Item 3 - Armário Estante com 2 portas - AE1 – Através de inspeção visual simples, foi constatado que a o
armário fornecido NÃO é totalmente apoiado em sua base metálica, havendo espaçamento entre as bordas
do móvel e a base metálica de apoio em todo o seu perímetro (Fig. 10). Tal característica provocaria
desgaste aos cantos inferiores das chapas laterais de MDF durante o tombamento do móvel por ocasião de
transporte e deslocamento. Além disso, foi constatada a AUSÊNCIA de reforço por meio de travessa em tubo
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20x30mm sob o tampo intermediário (Fig. 09), comprometendo assim a resistência do móvel às cargas que
serão aplicadas sobre ele. Tais aspectos não contemplam a descrição básica do edital.

Aline da Silva
Pedroso
Escobar 
Pregoeiro(a)

10/05/2021
10:00:49

Item 4 - Estante com 15 escaninhos – Através de inspeção visual simples, foi constatado que a estante
fornecida NÃO é totalmente apoiada em sua base metálica - conforme descrição básica do edital, havendo
espaçamento entre as bordas do móvel e a base metálica de apoio em todo o seu perímetro (Fig. 13 e 14).
Tal característica provocaria desgaste aos cantos inferiores das chapas laterais de MDF durante o
tombamento do móvel por ocasião de transporte e deslocamento.

Aline da Silva
Pedroso
Escobar 
Pregoeiro(a)

10/05/2021
10:00:58

Item 6 - Gaveteiro com 3 gavetas - GV3 – Através de inspeção visual simples foi constatado que a fixação
dos rodízios NÃO se limita às buchas e parafusos constantes da descrição básica do móvel, havendo a
utilização de arruelas como elemento nivelador dos rodízios removíveis das quinas em relação ao rodízio
anti-tombamento soldado no gavetão (Fig. 20). Tal solução pode acabar comprometendo a integridade do
móvel no processo de montagem/desmontagem bem como a sua estabilidade em decorrência de eventuais
esforços de deslocamento.

JORDANO
CASTRO
NASCIMENTO
TECNO2000
INDÚSTRIA E
COMÉRCIO
LTDA

10/05/2021
10:02:43 NEGOCIAÇÃO: Bom dia.

Aline da Silva
Pedroso
Escobar 
Pregoeiro(a)

10/05/2021
10:02:56 NEGOCIAÇÃO: Bom dia Sr licitante, questiono se esse é seu menor lance?

JORDANO
CASTRO
NASCIMENTO
TECNO2000
INDÚSTRIA E
COMÉRCIO
LTDA

10/05/2021
10:04:53 NEGOCIAÇÃO: Infelizmente não temos como diminuir ainda mais o valor.

Aline da Silva
Pedroso
Escobar 
Pregoeiro(a)

10/05/2021
10:05:40 NEGOCIAÇÃO: Um momento, por favor!

Aline da Silva
Pedroso
Escobar 
Pregoeiro(a)

10/05/2021
10:07:27

NEGOCIAÇÃO: Aceitaremos o valor ofertado. Por favor, ajuste o valor do lance para as quantidades de itens
do lote, observando que o sistema só permite 2 casas decimais (utilizar o botão "valor itens"). 

JORDANO
CASTRO
NASCIMENTO
TECNO2000
INDÚSTRIA E
COMÉRCIO
LTDA

10/05/2021
10:09:57 NEGOCIAÇÃO: Só um instante, por favor.

Aline da Silva
Pedroso
Escobar 
Pregoeiro(a)

10/05/2021
10:50:07

NEGOCIAÇÃO: Sr. licitante, o item 08 está com o valor unitário acima do valor de referência para o referido
item que é de R$ 400,00. Favor ajustar.

Aline da Silva
Pedroso
Escobar 
Pregoeiro(a)

10/05/2021
10:59:35 NEGOCIAÇÃO: Perfeito. Irei encerrar a negociação para aceite do valor.

Aline da Silva
Pedroso
Escobar 
Pregoeiro(a)

10/05/2021
11:00:25

Sr. licitante melhor classificado. Informo que está aberto o prazo para envio através do sistema da proposta
final atualizada e assinada, bem como do catálogo/ficha técnica dos produtos, com marca e modelos
ofertados. O prazo se encerrará às 11h59min.

Aline da Silva
Pedroso
Escobar 
Pregoeiro(a)

10/05/2021
11:01:28

Conforme facultado no item 12 do Anexo I Termo de Referência, informo que deverá ser apresentada
amostra dos produtos ofertados, nas seguintes condições:

Aline da Silva
Pedroso
Escobar 
Pregoeiro(a)

10/05/2021
11:01:45

Será obrigatória a apresentação de amostras (todos os lotes) dos produtos ofertados pela vencedora da
etapa de lances, na quantidade de uma unidade por item;

Aline da Silva
Pedroso
Escobar 
Pregoeiro(a)

10/05/2021
11:02:04

As amostras, deverão ser remetidas, em até 15 (quinze) dias corridos, ao Centro de Distribuição e Logística
Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul - CDL, localizado na Rua Gaspar Martins, n.º 216, Bairro
Floresta, Porto Alegre, CEP 90220-160, horário de funcionamento das 09h00 às 12h00 e 13h00 às 18h00,
Fone (51) 3225-4641;

Aline da Silva
Pedroso
Escobar 
Pregoeiro(a)

10/05/2021
11:02:52 O prazo para envio da amostra se encerrará no dia 25/05/2021;

Aline da Silva
Pedroso
Escobar 
Pregoeiro(a)

10/05/2021
11:03:02

A avaliação das amostras apresentadas ficará a cargo da área demandante e/ou comissão formada para
este fim, a qual realizará a avaliação no prazo de 10 (dez) dias úteis contados do recebimento dos itens;

Aline da Silva
Pedroso

10/05/2021
11:03:17

Após recebimento da amostra e análise, informaremos com antecedência, nesta sala, a data de continuidade
da sessão.
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Escobar 
Pregoeiro(a)

Aline da Silva
Pedroso
Escobar 
Pregoeiro(a)

10/05/2021
11:55:01 Sr. licitante, alguma dúvida com relação ao envio das amostras?

JORDANO
CASTRO
NASCIMENTO
TECNO2000
INDÚSTRIA E
COMÉRCIO
LTDA

10/05/2021
11:57:55 Nenhuma dúvida.

Aline da Silva
Pedroso
Escobar 
Pregoeiro(a)

10/05/2021
11:58:24

A sessão será suspensa para verificação da conformidade da marca e modelo da proposta com a descrição
do Edital e Termo de Referência. Após recebimento da amostra e análise, informaremos com antecedência,
nesta sala, a data de continuidade da sessão.

Aline da Silva
Pedroso
Escobar 
Pregoeiro(a)

12/05/2021
17:35:02

Prezados licitantes, boa tarde! Informamos que foi aceita pela área demandante a solicitação da empresa
melhor classificada, enviada por e-mail, pedindo a prorrogação no prazo para envio das amostras para a
data limite de 11/06/2021. 

Aline da Silva
Pedroso
Escobar 
Pregoeiro(a)

18/06/2021
14:40:18

Prezados licitantes, boa tarde! Informamos que as amostras foram recebidas e analisadas, sendo assim,
daremos continuidade à sessão com o resultado da análise das amostras na próxima terça-feira 22/06/2021
às 14h.

Aline da Silva
Pedroso
Escobar 
Pregoeiro(a)

22/06/2021
14:00:54

Srs. licitantes, bom dia! Estamos dando continuidade ao presente pregão, com resultado da análise das
amostras encaminhadas pela empresa melhor classificada.

Aline da Silva
Pedroso
Escobar 
Pregoeiro(a)

22/06/2021
14:02:11

Com base nas caraterísticas passíveis de análise através de inspeção visual, foi constatado que os itens
“Gaveteiro com 3 gavetas – GV3” e “Gaveteiro com 4 gavetas – GV4” NÃO ATENDEM às especificações do
manual técnico de móveis da Defensoria Pública e descrição do edital 11/2021, conforme descrito abaixo:

Aline da Silva
Pedroso
Escobar 
Pregoeiro(a)

22/06/2021
14:03:15

Item 6 - Gaveteiro com 3 gavetas - GV3 – Através de inspeção visual simples foi constatado que as duas
gavetas superiores NÃO possuem corrediças metálicas telescópicas, apresentando solução de abertura e
fechamento diversa da elencada no edital.

Aline da Silva
Pedroso
Escobar 
Pregoeiro(a)

22/06/2021
14:03:36

Item 7 - Gaveteiro com 4 gavetas - GV4 – Através de inspeção visual simples foi constatado que as gavetas
NÃO possuem corrediças metálicas telescópicas, apresentando solução de abertura e fechamento diversa da
elencada no edital.

ADEMAR
BORTOLINI 
BORTOLINI
INDUSTRIA
DE MOVEIS
LTDA

22/06/2021
14:31:01 NEGOCIAÇÃO: Boa Tarde, Sr. Pregoeiro!

Aline da Silva
Pedroso
Escobar 
Pregoeiro(a)

22/06/2021
14:31:09 NEGOCIAÇÃO: Boa tarde Sr. Licitante. Esse é seu menor lance?

ADEMAR
BORTOLINI 
BORTOLINI
INDUSTRIA
DE MOVEIS
LTDA

22/06/2021
14:31:23 NEGOCIAÇÃO: Boa tarde, Sr. Pregoeiro!

ADEMAR
BORTOLINI 
BORTOLINI
INDUSTRIA
DE MOVEIS
LTDA

22/06/2021
14:32:24 NEGOCIAÇÃO: Sim, o valor apresentado na data da disputa é o nosso menor lance!

Aline da Silva
Pedroso
Escobar 
Pregoeiro(a)

22/06/2021
14:34:21

NEGOCIAÇÃO: Certo! Nesse momento procederemos à aceitação do lance. Por favor, ajuste o valor do lance
para as quantidades dos itens do lote, observando que o sistema só permite 2 casas decimais.

Aline da Silva
Pedroso
Escobar 
Pregoeiro(a)

22/06/2021
14:34:32 NEGOCIAÇÃO: Utilizar o botão "valor itens"

ADEMAR
BORTOLINI 
BORTOLINI
INDUSTRIA
DE MOVEIS
LTDA

22/06/2021
14:34:51 NEGOCIAÇÃO: ok, estaremos providenciando.

ADEMAR
BORTOLINI 
BORTOLINI

22/06/2021
14:42:06

NEGOCIAÇÃO: Preços atualizados.
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INDUSTRIA
DE MOVEIS
LTDA

ADEMAR
BORTOLINI 
BORTOLINI
INDUSTRIA
DE MOVEIS
LTDA

22/06/2021
14:42:45 NEGOCIAÇÃO: Preços atualizados.

Aline da Silva
Pedroso
Escobar 
Pregoeiro(a)

22/06/2021
14:43:09 NEGOCIAÇÃO: Perfeito!

Aline da Silva
Pedroso
Escobar 
Pregoeiro(a)

22/06/2021
14:44:21

Sr. licitante melhor classificado. Informo que está aberto o prazo para envio através do sistema da proposta
final atualizada e assinada, bem como do catálogo/ficha técnica dos produtos, com marca e modelos
ofertados. O prazo se encerrará às 15h43min.

Aline da Silva
Pedroso
Escobar 
Pregoeiro(a)

22/06/2021
14:44:28

Conforme facultado no item 12 do Anexo I Termo de Referência, informo que deverá ser apresentada
amostra dos produtos ofertados, nas seguintes condições:

Aline da Silva
Pedroso
Escobar 
Pregoeiro(a)

22/06/2021
14:44:35

Será obrigatória a apresentação de amostras (todos os lotes) dos produtos ofertados pela vencedora da
etapa de lances, na quantidade de uma unidade por item;

Aline da Silva
Pedroso
Escobar 
Pregoeiro(a)

22/06/2021
14:44:42

As amostras, deverão ser remetidas, em até 15 (quinze) dias corridos, ao Centro de Distribuição e Logística
Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul - CDL, localizado na Rua Gaspar Martins, n.º 216, Bairro
Floresta, Porto Alegre, CEP 90220-160, horário de funcionamento das 09h00 às 12h00 e 13h00 às 18h00,
Fone (51) 3225-4641;

Aline da Silva
Pedroso
Escobar 
Pregoeiro(a)

22/06/2021
14:45:23 O prazo para envio da amostra se encerrará no dia 07/07/2021;

Aline da Silva
Pedroso
Escobar 
Pregoeiro(a)

22/06/2021
14:45:31

A avaliação das amostras apresentadas ficará a cargo da área demandante e/ou comissão formada para
este fim, a qual realizará a avaliação no prazo de 10 (dez) dias úteis contados do recebimento dos itens;

Aline da Silva
Pedroso
Escobar 
Pregoeiro(a)

22/06/2021
14:45:38

Após recebimento da amostra e análise, informaremos com antecedência, nesta sala, a data de continuidade
da sessão.

Aline da Silva
Pedroso
Escobar 
Pregoeiro(a)

22/06/2021
15:31:03

Sr. licitante, alguma dúvida com relação ao envio das amostras?Sr. licitante, alguma dúvida com relação ao
envio das amostras?

ADEMAR
BORTOLINI 
BORTOLINI
INDUSTRIA
DE MOVEIS
LTDA

22/06/2021
15:31:24 Sr. Pregoeiro, com relaçao as amostras tudo ok.

ADEMAR
BORTOLINI 
BORTOLINI
INDUSTRIA
DE MOVEIS
LTDA

22/06/2021
15:31:44 Solicito apenas uma prorrogação de 30 minutos para envio da proposta e do catalogo.

Aline da Silva
Pedroso
Escobar 
Pregoeiro(a)

22/06/2021
15:32:22 Ok, assim que o prazo inicial encerrar, será concedido o prazo adicional de 30 minutos.

Aline da Silva
Pedroso
Escobar 
Pregoeiro(a)

22/06/2021
16:18:42

A sessão será suspensa para verificação da conformidade da marca e modelo da proposta com a descrição
do Edital e Termo de Referência. Após recebimento da amostra e análise, informaremos com antecedência,
nesta sala, a data de continuidade da sessão.

Aline da Silva
Pedroso
Escobar 
Pregoeiro(a)

25/06/2021
16:26:15

Prezados licitantes, boa tarde! Informamos que foi aceita pela área demandante a solicitação da empresa
melhor classificada, enviada por e-mail, pedindo a prorrogação no prazo para envio das amostras para a
data limite de 22/07/2021.

Paulo Ricardo
Araujo Irmao
Pregoeiro(a)

30/07/2021
08:48:26

Prezados licitantes, bom dia! Informamos que a amostra foi recebida e analisada, sendo assim, daremos
continuidade à sessão com o resultado da análise da amostra na próxima segunda-feira 02/08/2021 às 14h

Aline da Silva
Pedroso
Escobar 
Pregoeiro(a)

02/08/2021
14:00:52

Srs. licitantes, boa tarde. Estamos dando continuidade ao presente pregão, com resultado da análise da
proposta final e amostras encaminhadas pela empresa melhor classificada.

Aline da Silva
Pedroso

02/08/2021
14:02:27

Com base nas caraterísticas passíveis de análise através de inspeção visual, foi constatado que os itens
avaliados ATENDEM às especificações dos referidos manual e edital.
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Escobar 
Pregoeiro(a)

Aline da Silva
Pedroso
Escobar 
Pregoeiro(a)

02/08/2021
14:03:42

Informo que restou aberto o prazo de 2h, para envio pelo sistema eletrônico dos documentos de habilitação
exigidos no item 13 do Edital. O prazo para envio dos documentos se encerrará às 16h02min.

Aline da Silva
Pedroso
Escobar 
Pregoeiro(a)

02/08/2021
16:04:01

Informamos que os documentos recebidos serão conferidos e analisados, assim, daremos prosseguimento à
sessão com julgamento da habilitação, no dia 05/08/2021 às 14h.

Aline da Silva
Pedroso
Escobar 
Pregoeiro(a)

05/08/2021
14:00:15

Senhores licitantes, boa tarde! Estamos dando continuidade ao presente pregão, com resultado da análise
da habilitação encaminhados pela empresa melhor classificada.

Aline da Silva
Pedroso
Escobar 
Pregoeiro(a)

05/08/2021
14:00:48

Realizada a conferência dos documentos de habilitação encaminhados pela empresa BORTOLINI INDUSTRIA
DE MOVEIS LTDA, informo que a mesma foi habilitada.

 

Após encerramento da fase de lances e atendido os procedimentos da Lei Complementar 123, o licitante melhor classificado em cada lote
foi declarado vencedor conforme indicado no quadro Resultado da sessão pública, a classificação dos valores ofertados foi publicada nos
quadros de Propostas e Lances, e foi concedido o prazo recursal de acordo com o preconizado em Decreto ou Edital. 
Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão cuja ata foi lavrada e assinada pelo(a) Pregoeiro(a).

 
 
 
 
----------------------------------------------
Aline da Silva Pedroso Escobar
Pregoeiro(a)

----------------------------------------------
Léo Faller Becker
Homologador(a)
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