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Pregão Eletrônico
925154.632021 .8465 .4328 .439270734

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00063/2021
Às 08:45 horas do dia 15 de outubro de 2021, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da
Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria 37/2021 de 26/03/2021, 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 63/2021, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00063/2021. Modo de disputa: Aberto.
Objeto: Aquisição de cadeiras de escritório para o CRCPR, contemplando entrega e montagem.. O Pregoeiro abriu a
Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em
seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.
Item: 1
Descrição: Cadeira escritório
Descrição Complementar: Cadeira escritório, material estrutura: aço, material revestimento assento e encosto:
tecido 100% poliéster, material encosto: espuma injetada, material assento: espuma injetada, tratamento superficial
estrutura: antiferrugem, tipo base: giratória com 5 rodízios duplos, tipo encosto: espaldar alto, apoio braço: com
braços, cor: preta, cor estrutura: preta
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 22
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 18.098,7400
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 50,00
Aceito para: VITRINE AMBIENTES PARA ESCRITORIO LTDA, pelo melhor lance de R$ 15.890,0000 e com valor
negociado a R$ 15.889,9400 .
Histórico
Item: 1 - Cadeira escritório
Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF

Fornecedor

26.655.819/0001-80 MAW
COMERCIO DE
MOVEIS E
EQUIPAMENTOS
LTDA

ME/EPP
Declaração
Quantidade
Equiparada ME/EPP
Sim

Sim

22

Valor Unit.
R$ 822,0000

Valor Global

Data/Hora
Registro

R$ 18.084,0000 13/10/2021
11:27:35

Marca: NILMAR
Fabricante: NILMAR
Modelo / Versão: CD1NM
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira escritório, material estrutura: aço, material revestimento
assento e encosto: tecido 100% poliéster, material encosto: espuma injetada, material assento: espuma
injetada, tratamento superficial estrutura: antiferrugem, tipo base: giratória com 5 rodízios duplos, tipo encosto:
espaldar alto, apoio braço: com braços, cor: preta, cor estrutura: preta
Porte da empresa: ME/EPP

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

Sim

Sim

22

R$ 822,0000

R$ 18.084,0000 15/10/2021
08:44:04

Marca: PLAXMETAL
Fabricante: PLAXMETAL
Modelo / Versão: PREMIUM
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira escritório, material estrutura: aço, material revestimento
assento e encosto: tecido 100% poliéster, material encosto: espuma injetada, material assento: espuma
injetada, tratamento superficial estrutura: antiferrugem, tipo base: giratória com 5 rodízios duplos, tipo encosto:
espaldar alto, apoio braço: com braços, cor: preta, cor estrutura: preta
Porte da empresa: ME/EPP

05.684.135/0001-37 VITRINE
AMBIENTES
PARA
ESCRITORIO
LTDA
https://www.comprasnet.gov.br/seguro/indexgov.asp

Sim

Sim

22

R$ 822,6700

R$ 18.098,7400 07/10/2021
08:50:39
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Marca: PLAXMETAL
Fabricante: PLAXMETAL
Modelo / Versão: PREMIUM DIRETOR
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira escritório, material estrutura: tubo aço, material
revestimento assento e encosto: tecido poliéster crepe. Material encosto: espuma poliuretano injetada, material
assento: madeira e espuma poliuretano. Tratamento superficial estrutura: fosfatizado, tipo base: giratória com 5
rodízios, tipo encosto: espaldar alto, apoio braço: com braços reguláveis, com regulagem vertical. Cor encosto e
assento: preto. Tipo sistema regulagem vertical: a gás. Acabamento superficial estrutura: pintura epóxi. Cor da
estrutura: preta. Quantidade de pés: 05 unidades, com rodízio duplo de 50mm de diâmetro. Cadeira ergonômica
que atende a NR-17 (Norma de ergonomia) e ABNT NBR 13962:2018, com certificação FSC. – CONFORME ITEM
6 DO ANEXO 1 “TERMO DE REFERÊNCIA”
Porte da empresa: ME/EPP

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

Sim

Sim

22

R$ 822,6700

R$ 18.098,7400 14/10/2021
17:23:50

Marca: RIO FLEX
Fabricante: RIO FLEX
Modelo / Versão: GA01F
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira escritório, material estrutura: aço, material revestimento
assento e encosto: tecido 100% poliéster, material encosto: espuma injetada, material assento: espuma
injetada, tratamento superficial estrutura: antiferrugem, tipo base: giratória com 5 rodízios duplos, tipo encosto:
espaldar alto, apoio braço: com braços, cor: preta, cor estrutura: preta
Porte da empresa: ME/EPP

13.579.783/0001-51 MARCELO
MOHALLEM

Sim

Sim

22

R$ 1.500,0000 R$ 33.000,0000 30/09/2021
16:30:08

Marca: frisokar
Fabricante: frioskar
Modelo / Versão: fr
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno
texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. De fácil limpeza, alta resistência
mecânica contra impactos e resistente a produtos químicos. COLUNA DE REGULAGEM DE ALTURA E TUBO
TELESCÓPICO DE ACABAMENTO. ALAVANCA DE TRAVAMENTO E LIBERAÇÃO DO RECLINAMENTO DE ASSENTO E
ENCOSTO - Coluna de regulagem de altura por acionamento a gás com 90mm de curso, fabricada em tubo de
aço de 1,50mm. Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epoxi pó com prétratamento antiferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente a coluna com película de aproximadamente 100
mícrons com propriedades de resistência a agentes químicos. A bucha guia para o pistão deverá ser injetada em
resina de engenharia poliacetal de alta resistência ao desgaste e calibrada individualmente em dois passes com
precisão de 0,03mm. Com comprimento de, no mínimo, 70mm proporciona a guia adequada para o perfeito
funcionamento do conjunto, evitando folgas e garantindo a durabilidade. - Pistão a gás para regulagem de altura
em conformidade com a norma DIN 4550 Classe 4 (EN 16955), fixado ao tubo central através de porca rápida.
O movimento de rotação da coluna deverá ser sobre rolamento de esferas tratadas termicamente, garantindo
alta resistência ao desgaste e mínimo atrito, suavizando o movimento de rotação. - Seu sistema preciso de
acoplamento ao mecanismo e a base deverá se dar através de cone morse, o que confere facilidade para
montagem e casos eventuais de manutenção. - Capa telescópica de 3 elementos, injetada em polipropileno
texturizado que proporciona ótimo acabamento e proteção à coluna central, sendo elemento de ligação estética
entre a base e o mecanismo. Eficiente sistema de fixação na parte superior, a fim de que o pistão se mantenha
totalmente coberto em qualquer configuração de altura do assento. Referido sistema de fixação deve propiciar
travamento perfeito evitando que durante o uso da cadeira esta venha a se desprender da base ou, deixe o
pistão aparecendo na parte superior perdendo sua função estética e de proteção, possibilitando, assim, que o
acúmulo de partículas possa prejudicar o funcionamento do sistema de regulagem de altura. - Deverá contar
com alavanca para travamento e liberação do reclinamento simultâneo de assento e encosto. A tensão desse
reclinamento é ajustável por meio de uma manopla que quando girada aumenta ou diminui a pressão sobre a
mola que regula o movimento. APOIO DE BRAÇOS - Braços reguláveis em forma de “T”, medindo no mínimo 230
mm e máximo de 250 mm x mínimo de 70 mm e máximo de 80 mm x 40 mm (máximo); Apóia-braços em
espuma de poliuretano injetado com formato anatômico, 60mm da parte frontal com inclinação de 15°,
proporcionando conforto ao usuário conforme exigências da NR17, alma em chapa de aço com 2mm de
espessura no mínimo; - União entre o assento e apóia-braços em chapa de aço com espessura mínima de 6mm,
com dois furos para fixar e regular a distância lateral entre o assento e o braço. - Regulagem de distância
interna dos apóia-braços (abertura) com curso de 55 mm por apóia-braço (total de abertura 110 mm) através
de manípulo ergonômico provendo um ajuste milimétrico para melhor adaptação ao usuário. - Possui repuxo
estrutural nas dobras, com resistência ao esforço de até 100 Kg e recorte na parte lateral para alocação do trilho
e mecanismo de travamento. Revestido com capa em polipropileno injetado micro texturizado em uma peça
única sem emendas; Dotado de mecanismo interno que permita o ajuste de
Porte da empresa: ME/EPP

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

CNPJ/CPF

Data/Hora Registro

R$ 33.000,0000

13.579.783/0001-51

15/10/2021 08:45:00:303

R$ 18.098,7400

05.684.135/0001-37

15/10/2021 08:45:00:303

R$ 18.098,7400

31.075.213/0001-06

15/10/2021 08:45:00:303

R$ 18.084,0000

77.781.417/0001-63

15/10/2021 08:45:00:303

R$ 18.084,0000

26.655.819/0001-80

15/10/2021 08:45:00:303

R$ 18.020,0000

31.075.213/0001-06

15/10/2021 09:02:31:033

R$ 17.970,0000

05.684.135/0001-37

15/10/2021 09:09:33:710

R$ 17.920,0000

31.075.213/0001-06

15/10/2021 09:10:06:383

R$ 17.870,0000

05.684.135/0001-37

15/10/2021 09:11:38:427
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R$ 17.820,0000

31.075.213/0001-06

15/10/2021 09:11:49:430

R$ 17.770,0000

05.684.135/0001-37

15/10/2021 09:12:53:710

R$ 17.720,0000

31.075.213/0001-06

15/10/2021 09:13:14:620

R$ 17.670,0000

05.684.135/0001-37

15/10/2021 09:13:16:783

R$ 17.620,0000

31.075.213/0001-06

15/10/2021 09:13:47:753

R$ 17.570,0000

05.684.135/0001-37

15/10/2021 09:13:49:627

R$ 17.520,0000

31.075.213/0001-06

15/10/2021 09:14:04:667

R$ 17.470,0000

05.684.135/0001-37

15/10/2021 09:14:06:057

R$ 17.420,0000

31.075.213/0001-06

15/10/2021 09:14:25:607

R$ 17.370,0000

05.684.135/0001-37

15/10/2021 09:14:28:177

R$ 17.320,0000

31.075.213/0001-06

15/10/2021 09:14:39:077

R$ 17.270,0000

05.684.135/0001-37

15/10/2021 09:14:41:500

R$ 17.220,0000

31.075.213/0001-06

15/10/2021 09:14:52:560

R$ 17.170,0000

05.684.135/0001-37

15/10/2021 09:14:53:867

R$ 17.120,0000

31.075.213/0001-06

15/10/2021 09:15:04:880

R$ 17.070,0000

05.684.135/0001-37

15/10/2021 09:15:06:973

R$ 14.020,0000

31.075.213/0001-06

15/10/2021 09:15:24:167

R$ 16.920,0000

31.075.213/0001-06

15/10/2021 09:16:20:090

R$ 16.870,0000

05.684.135/0001-37

15/10/2021 09:17:36:563

R$ 16.800,0000

77.781.417/0001-63

15/10/2021 09:18:25:667

R$ 16.750,0000

05.684.135/0001-37

15/10/2021 09:18:27:253

R$ 16.820,0000

31.075.213/0001-06

15/10/2021 09:18:30:717

R$ 16.700,0000

31.075.213/0001-06

15/10/2021 09:19:06:580

R$ 16.649,8200

05.684.135/0001-37

15/10/2021 09:19:54:807

R$ 16.650,0000

31.075.213/0001-06

15/10/2021 09:20:26:630

R$ 16.599,0000

31.075.213/0001-06

15/10/2021 09:21:14:067

R$ 16.490,0000

77.781.417/0001-63

15/10/2021 09:21:24:243

R$ 16.499,0000

31.075.213/0001-06

15/10/2021 09:21:29:703

R$ 16.440,0000

31.075.213/0001-06

15/10/2021 09:21:49:490

R$ 16.390,0000

05.684.135/0001-37

15/10/2021 09:22:07:263

R$ 16.340,0000

31.075.213/0001-06

15/10/2021 09:22:12:913

R$ 16.290,0000

05.684.135/0001-37

15/10/2021 09:22:15:517

R$ 16.240,0000

31.075.213/0001-06

15/10/2021 09:22:33:647

R$ 16.190,0000

05.684.135/0001-37

15/10/2021 09:22:35:520

R$ 16.140,0000

31.075.213/0001-06

15/10/2021 09:22:54:873

R$ 16.090,0000

05.684.135/0001-37

15/10/2021 09:22:56:413

R$ 16.040,0000

31.075.213/0001-06

15/10/2021 09:23:12:497

R$ 15.990,0000

05.684.135/0001-37

15/10/2021 09:23:14:200

R$ 15.940,0000

77.781.417/0001-63

15/10/2021 09:24:29:777

R$ 15.890,0000

05.684.135/0001-37

15/10/2021 09:24:31:110

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

Data

Observações

Abertura

15/10/2021
Item aberto.
09:00:00

Exclusão de
lance

15/10/2021
Exclusão do lance no valor de R$ 14.020,0000.
09:16:13

Encerramento 15/10/2021
Encerrada etapa aberta do item.
etapa aberta
09:26:32
Encerramento

15/10/2021
Item encerrado.
09:26:32

Abertura do
prazo Convocação
anexo

15/10/2021 Convocado para envio de anexo o fornecedor VITRINE AMBIENTES PARA ESCRITORIO LTDA,
09:35:16 CNPJ/CPF: 05.684.135/0001-37.

Abertura do
prazo Convocação
anexo

15/10/2021 Convocado para envio de anexo o fornecedor VITRINE AMBIENTES PARA ESCRITORIO LTDA,
09:35:16 CNPJ/CPF: 05.684.135/0001-37.

Encerramento 15/10/2021 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor VITRINE AMBIENTES PARA
do prazo 09:43:11 ESCRITORIO LTDA, CNPJ/CPF: 05.684.135/0001-37.
https://www.comprasnet.gov.br/seguro/indexgov.asp
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Convocação
anexo
Abertura do
prazo Convocação
anexo

18/10/2021 Convocado para envio de anexo o fornecedor VITRINE AMBIENTES PARA ESCRITORIO LTDA,
17:13:48 CNPJ/CPF: 05.684.135/0001-37.

Encerramento
do prazo 19/10/2021 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor VITRINE AMBIENTES PARA
Convocação
13:22:46 ESCRITORIO LTDA, CNPJ/CPF: 05.684.135/0001-37.
anexo
Aceite de
proposta

Aceite individual da proposta. Fornecedor: VITRINE AMBIENTES PARA ESCRITORIO LTDA,
25/10/2021 CNPJ/CPF: 05.684.135/0001-37, pelo melhor lance de R$ 15.890,0000 e com valor negociado a
16:06:53 R$ 15.889,9400. Motivo: A proposta está de acordo com as exigências do edital e o valor está
adequado ao lance final.

Habilitação individual da proposta. Fornecedor: VITRINE AMBIENTES PARA ESCRITORIO LTDA,
Habilitação de 25/10/2021
CNPJ/CPF: 05.684.135/0001-37, pelo melhor lance de R$ 15.890,0000 e com valor negociado a
fornecedor
16:09:05
R$ 15.889,9400.
Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens
Data

Mensagem

Sistema

15/10/2021
08:45:00

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 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de
abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.

Pregoeiro

15/10/2021
08:48:27

Bom dia Licitantes! Estamos iniciando a sessão, já foi realizada a conferência das
propostas e informamos que a etapa de lances iniciará às 09:00.

Pregoeiro

15/10/2021
08:49:14

Antes de iniciarmos a etapa de lances, alguns avisos iniciais: Por gentileza, solicitamos
que permaneçam logados até o final da sessão ou até a sua suspensão, tendo em vista
que podemos realizar algum esclarecimento ou solicitar algum documento;

Pregoeiro

15/10/2021
08:50:18

1 - O critério de julgamento da proposta será pelo menor valor global, considerado
como máximo o valor de R$18.098,74;

Pregoeiro

15/10/2021
08:51:49

2 - Após a fase de lances, convocaremos o licitante mais bem colocado para a
apresentação da documentação técnica, mencionada no item 7 do anexo I;

Pregoeiro

15/10/2021
08:53:16

3 - Aprovada a documentação técnica, será exigida a apresentação da amostra, nos
termos do item 12 do anexo I. Todos os licitantes poderão acompanhar a análise das
amostras.

Sistema

15/10/2021
09:00:00

Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será
iniciada. Mantenham-se conectados.

Sistema

15/10/2021
09:00:01

O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema

15/10/2021
09:00:01

Algumas propostas do item 1 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.

Sistema

15/10/2021
09:16:13

O lance no valor de R$ 14.020,0000 do item 1 foi excluído por este pregoeiro por ter
sido considerado inexequível. Caso não concorde com a exclusão, favor reenviar o
lance.

Pregoeiro

15/10/2021
09:17:03

Licitantes, o lance de R$14.020,00 foi excluído em razão de acharmos que se trata de
um erro. Caso o licitante ainda tenha interesse de dar o lance, favor enviar novamente
no sistema.

Sistema

15/10/2021
09:26:32

O item 1 está encerrado.

Sistema

15/10/2021
09:26:41

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

Pregoeiro

15/10/2021
09:31:05

Licitantes, iniciaremos a etapa de julgamento, peço que se atentem aos comandos do
chat, sob pena de perda do negócio, por inobservância de solicitação ou obrigação.

Pregoeiro

15/10/2021
09:34:58

Para VITRINE AMBIENTES PARA ESCRITORIO LTDA - Licitante, convocarei a
apresentação da proposta atualizada ao lance final no sistema, juntamente com o
catálogo de especificações técnicas, laudos e certificados indicados no item 7 do anexo
I. O prazo será de 24h contado da convocação, encerrando-se no dia 18/10/2021, às
09:35.

Sistema

15/10/2021
09:35:16

Senhor fornecedor VITRINE AMBIENTES PARA ESCRITORIO LTDA, CNPJ/CPF:
05.684.135/0001-37, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.

Sistema

15/10/2021
09:35:16

Senhor fornecedor VITRINE AMBIENTES PARA ESCRITORIO LTDA, CNPJ/CPF:
05.684.135/0001-37, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.

Pregoeiro

15/10/2021
09:36:23

Para VITRINE AMBIENTES PARA ESCRITORIO LTDA - Caso já tenha inserido os
catálogos, laudos e certificados, avaliarei aqueles já inseridos no sistema, ficando
pendente apenas a apresentação da proposta comercial atualizada.

Pregoeiro

15/10/2021

Suspenderemos a sessão até às 17h do dia 18/10/2021, dando continuidade ao

https://www.comprasnet.gov.br/seguro/indexgov.asp
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09:37:53

julgamento de propostas. Agradeço a participação de todos. Tenham um ótimo dia.

Sistema

15/10/2021
09:43:11

Senhor Pregoeiro, o fornecedor VITRINE AMBIENTES PARA ESCRITORIO LTDA,
CNPJ/CPF: 05.684.135/0001-37, enviou o anexo para o ítem 1.

Pregoeiro

18/10/2021
17:00:21

Boa tarde licitantes. Darei continuidade à etapa de julgamento, peço que continuem
logados e acompanhem as decisões.

Pregoeiro

18/10/2021
17:05:04

Para VITRINE AMBIENTES PARA ESCRITORIO LTDA - Licitante, após a análise dos
documentos da proposta não localizamos os laudos/parecer técnicos referentes aos
itens 7.1.5 e 7.1.6 do anexo I. Peço a gentileza de indicar qual arquivo contém os
documentos e caso não tenham sido juntados, peço que façam no prazo de 24h. Para
tanto, farei a convocação do anexo para a apresentação dos documentos faltantes.

Pregoeiro

18/10/2021
17:07:01

Para VITRINE AMBIENTES PARA ESCRITORIO LTDA - Está logado ?

Pregoeiro

18/10/2021
17:13:39

Para VITRINE AMBIENTES PARA ESCRITORIO LTDA - Neste caso, convocarei no
sistema para a apresentação dos laudos/parecer técnicos referentes aos itens 7.1.5 e
7.1.6 do anexo I, encerrando às 17:14 do dia 19/10/2021.

Sistema

18/10/2021
17:13:48

Senhor fornecedor VITRINE AMBIENTES PARA ESCRITORIO LTDA, CNPJ/CPF:
05.684.135/0001-37, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.

Pregoeiro

18/10/2021
17:14:55

Reagendarei a continuidade da sessão para o dia 19/10/2021, às 17:15, para dar
continuidade à etapa de julgamento e possível resultado de julgamento.

Pregoeiro

18/10/2021
17:15:00

Boa tarde a todos.

Sistema

19/10/2021
13:22:46

Senhor Pregoeiro, o fornecedor VITRINE AMBIENTES PARA ESCRITORIO LTDA,
CNPJ/CPF: 05.684.135/0001-37, enviou o anexo para o ítem 1.

Pregoeiro

19/10/2021
17:02:49

Boa tarde licitantes. Darei continuidade à etapa de julgamento, peço que continuem
logados e acompanhem as decisões.

Pregoeiro

19/10/2021
17:18:21

Para VITRINE AMBIENTES PARA ESCRITORIO LTDA - Para fins de cumprimento ao
disposto no item 12 do Anexo I do Edital, convoco a licitante VITRINE AMBIENTES
PARA ESCRITORIO LTDA para apresentação de amostra da cadeira de escritório de
acordo com a proposta apresentada.

Pregoeiro

19/10/2021
17:18:50

Para VITRINE AMBIENTES PARA ESCRITORIO LTDA - Nos termos do subitem 12.2 do
Anexo I, a amostra deverá ser entregue no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, na
Divisão de Compras, Licitações e Contratos do CRCPR em Curitiba-PR. O julgamento
da proposta ficará condicionado à apresentação da amostra e análise de sua
conformidade com as especificações do Anexo I do Edital.

05.684.135/000137

19/10/2021
17:19:59

Boa Tarde

05.684.135/000137

19/10/2021
17:20:12

Me passa CNPJ para emitir a nota

Pregoeiro

19/10/2021
17:22:41

Para VITRINE AMBIENTES PARA ESCRITORIO LTDA - 76.592.559/0001-10

05.684.135/000137

19/10/2021
17:24:33

ok, obrigado

Pregoeiro

19/10/2021
17:25:22

A presente sessão será suspensa até a data de 26/10/2021, às 17:00h, para
cumprimento da solicitação pela Licitante VITRINE AMBIENTES PARA ESCRITORIO
LTDA.

Pregoeiro

21/10/2021
16:28:52

Senhores Licitantes, informo que já recebemos a amostra enviada pela VITRINE
AMBIENTES PARA ESCRITORIO LTDA. Assim, realizaremos sessão de análise de
conformidade da cadeira com as especificações no dia 22/10/2021, às 16h30, na sede
do CRCPR. A sessão poderá ser acompanhada pelos interessados, nos termos do item
12.5 do Anexo I.

Pregoeiro

25/10/2021
09:50:40

Licitantes, aviso que a sessão de análise de conformidade da amostra apresentada
pela empresa VITRINE AMBIENTES PARA ESCRITORIO LTDA foi finalizada. Marcarei a
continuidade da sessão de julgamento e resultado de habilitação para hoje
(25/10/2021), às 16h.

Pregoeiro

25/10/2021
16:04:12

Boa tarde licitantes. Darei continuidade à etapa de julgamento, peço que continuem
logados e acompanhem as decisões.

Pregoeiro

25/10/2021
16:05:38

Após a análise, foi constatado que a cadeira cumpre as exigências do edital, razão pela
qual farei a aceitação da proposta.

Pregoeiro

25/10/2021
16:08:46

A proposta da empresa VITRINE AMBIENTES PARA ESCRITORIO LTDA foi aceita. Na
sequência realizarei a habilitação ou inabilitação da empresa.

Sistema

25/10/2021
16:09:05

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

25/10/2021
16:09:43

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 25/10/2021 às
17:10:00.

Pregoeiro

25/10/2021
16:11:13

Feita a habilitação da empresa arrematante, foi aberto o prazo para a manifestação de
intenção de recurso. O prazo será de 01h contado do momento da habilitação,
encerrando-se às 17:09.

Pregoeiro

25/10/2021
16:12:49

Agradeço a participação de todos.

Pregoeiro

25/10/2021
16:13:32

Apenas uma correção, o prazo para a manifestação de intenção de recurso encerra-se
às 17:10.
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Eventos do Pregão
Evento

Data/Hora

Alteração equipe

04/10/2021
09:49:16

Observações

Abertura da sessão
pública

15/10/2021
08:45:00

Abertura da sessão pública

Encerramento da
análise de
propostas

15/10/2021
09:00:00

Etapa de análise de propostas encerrada.

Julgamento de
propostas

15/10/2021
09:26:40

Início da etapa de julgamento de propostas

Abertura do prazo

25/10/2021
16:09:05

Abertura de prazo para intenção de recurso

Fechamento do
prazo

25/10/2021
16:09:43

Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 25/10/2021 às
17:10:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens.
Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto
10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 08:12 horas do dia 26 de
outubro de 2021, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

VICTORIA ROSSINI ANDREIU
Pregoeiro Oficial
ALISSON BOBATO DALSANTO
Equipe de Apoio
HELENA YURIKO HASEGAWA TORQUATO
Equipe de Apoio

Voltar
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