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Pregão Eletrônico

926614.12019 .14318 .4476 .495313071

 conselho federal do serviço social - cfess
  

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
 Nº 00001/2019 

  
Às 14:00 horas do dia 28 de janeiro de 2019, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da
Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal PORTARIA CFESS Nº 21, de 31 de agosto de 2018 de 31/08/2018,
em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 5.450 de 31 de maio
de 2005, referente ao Processo nº 012019, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00001/2019. Objeto:
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de 30 (trinta) poltronas modelo presidente com espaldar alto e mecanismo
sincronizado que regula a altura do assento e inclinação sincronizada entre assento e encosto para o Conselho Federal de
Serviço Social, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.. O Pregoeiro
abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em
seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

 
 
Item: 1
Descrição: CADEIRA ESCRITÓRIO
Descrição Complementar: CADEIRA ESCRITÓRIO, NOME CADEIRA ESCRITORIO
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 30 Unidade de fornecimento: unidade
Valor estimado: R$ 63.401,1100 Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso
 
Aceito para: FORMA STYLE SEATING ERGONOMIC LTDA, pelo melhor lance de R$ 27.000,0000 .
 

Histórico
Item: 1 - CADEIRA ESCRITÓRIO

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

CNPJ/CPF Fornecedor Porte 
 ME/EPP

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

Registro
22.572.500/0001-30 LUZIANA

PEREIRA LIMA
Sim Sim 30 R$ 1.670,0000 R$ 50.100,0000 16/01/2019

17:23:42
Marca: GL 

 Fabricante: GL MOVEIS PLANEJADOS 
 Modelo / Versão: GL 

 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA ESCRITÓRIO, NOME CADEIRA ESCRITORIO

08.335.746/0001-68 ZAAT
COMERCIO DE
MOVEIS LTDA

Sim Sim 30 R$ 2.110,0000 R$ 63.300,0000 28/01/2019
12:56:08

Marca: flexforme 
 Fabricante: flexforme 

 Modelo / Versão: Cad. Alt 
 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ASSENTO: Anatômico e estruturado em concha; Fixação à base se

dará por estrutura de aço reforçada; e Regulagem de profundidade. ENCOSTO: Espaldar alto, anatômico e
estruturado em concha. União do assento/encosto estruturada em aço, interna ou externamente. Regulagem de
altura. ESTOFAMENTO: Espuma de poliuretano em toda parte saliente do estofado, moldada anatomicamente, com
espessura média de 40 mm. REVESTIMENTO: Couro preto, natural ou sintético, com acabamento em costura dupla.
BASE GIRATÓRIA: Movimentos silenciosos, sobre rolamentos com esferas que permitam o movimento de 360º;
Composta de uma coluna central confeccionada em aço e 5 (cinco) patas em alumínio polido fundido, sem
emendas. Regulagem da altura do conjunto assento/encosto deverá ser pneumática ou a gás. O conjunto
assento/encosto será dotado de regulagem para inclinação (relax) do tipo “síncrone”, proporcionando para cada
grau de inclinação no assento, dois graus de inclinação no encosto, permitindo o seu bloqueio em várias posições e
com dispositivo de tensão ajustável de acordo com o peso do usuário. APOIA-BRAÇOS: Estrutura em alumínio ou
aço cromado, fixada à estrutura da base e não diretamente no assento. Regulável na altura e lateralmente.
RODÍZIO: Cada pata possuirá 1 (um) rodízio duplo para piso duro (injetado em nylon e revestido em poliuretano),
fixado por pino metálico. CADEIRA ESPALDAR ALTO ACABAMENTO: Parte externa inferior do assento e capa externa
de proteção do contra encosto em polipropileno rígido ou fibra de vidro. Coluna central da base giratória revestida,
se necessário, com capa telescópica de polipropileno rígido. Todos os componentes plásticos na cor preta. Partes
metálicas com pintura epóxi por processo de calor em estufa (eletrostático) na cor preta. Demais especificações e
exigências em plena conformidade com edital.

00.616.615/0001-47 FUTURA
INTERIORES E
MOBILIARIO
PANORAMICO
LTDA

Sim Sim 30 R$ 2.113,0000 R$ 63.390,0000 28/01/2019
12:43:16
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Marca: rhodes 
 Fabricante: rhodes 

 Modelo / Versão: ... 
 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Informações Basicas: ASSENTO: Anatômico e estruturado em

concha; Fixação à base se dará por estrutura de aço reforçada; e Regulagem de profundidade. ENCOSTO: Espaldar
alto, anatômico e estruturado em concha. União do assento/encosto estruturada em aço, interna ou externamente.
Regulagem de altura. ESTOFAMENTO: Espuma de poliuretano em toda parte saliente do estofado, moldada
anatomicamente, com espessura média de 40 mm. REVESTIMENTO: Couro preto, natural ou sintético, com
acabamento em costura dupla. BASE GIRATÓRIA: Movimentos silenciosos, sobre rolamentos com esferas que
permitam o movimento de 360º; Composta de uma coluna central confeccionada em aço e 5 (cinco) patas em
alumínio polido fundido, sem emendas. Regulagem da altura do conjunto assento/encosto deverá ser pneumática
ou a gás. O conjunto assento/encosto será dotado de regulagem para inclinação (relax) do tipo “síncrone”,
proporcionando para cada grau de inclinação no assento, dois graus de inclinação no encosto, permitindo o seu
bloqueio em várias posições e com dispositivo de tensão ajustável de acordo com o peso do usuário. APOIA-
BRAÇOS: Estrutura em alumínio ou aço cromado, fixada à estrutura da base e não diretamente no assento.
Regulável na altura e lateralmente. RODÍZIO: Cada pata possuirá 1 (um) rodízio duplo para piso duro (injetado em
nylon e revestido em poliuretano), fixado por pino metálico. CADEIRA ESPALDAR ALTO ACABAMENTO: Parte
externa inferior do assento e capa externa de proteção do contra encosto em polipropileno rígido ou fibra de vidro.
Coluna central da base giratória revestida, se necessário, com capa telescópica de polipropileno rígido. Todos os
componentes plásticos na cor preta. Partes metálicas com pintura epóxi por processo de calor em estufa
(eletrostático) na cor preta. Informações adicionais: B125 Base diretor alumínio polida R102 Rodizio Flex nylon ( no
edital pede em poliuretano) C1142 Coluna á gás 105mm K92065 Braço Stratto fixação no assento com acabamento
cromado J932 Apoio de braço em PU stratto T212 Telescópio piramide F1752 Flange Start 300 (mecanismo
sincronizado) E10172 Lamina com regulagem M0702 Mecanismo Slitta (permite a regulagem de profundidade do
assento) W1652 Capa de encosto W2662 Chassi de encosto ERE2036N Espuma de encosto densidade 55 W1682
Chassi de assento (madeira) W1672 Capa de assento ERA2006N Espuma de assento densidade 55

24.904.294/0001-44 EQUIMAK
MOVEIS EIRELI

Sim Sim 30 R$ 2.113,0000 R$ 63.390,0000 28/01/2019
12:58:57

Marca: flexforme 
 Fabricante: flexforme 

 Modelo / Versão: Cad. Alt 02 
 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA ESCRITÓRIO, NOME CADEIRA ESCRITORIO ASSENTO:

Anatômico e estruturado em concha; Fixação à base se dará por estrutura de aço reforçada; e Regulagem de
profundidade. ENCOSTO: Espaldar alto, anatômico e estruturado em concha. União do assento/encosto estruturada
em aço, interna ou externamente. Regulagem de altura. ESTOFAMENTO: Espuma de poliuretano em toda parte
saliente do estofado, moldada anatomicamente, com espessura média de 40 mm. REVESTIMENTO: Couro preto,
natural ou sintético, com acabamento em costura dupla. BASE GIRATÓRIA: Movimentos silenciosos, sobre
rolamentos com esferas que permitam o movimento de 360º; Composta de uma coluna central confeccionada em
aço e 5 (cinco) patas em alumínio polido fundido, sem emendas. Regulagem da altura do conjunto assento/encosto
deverá ser pneumática ou a gás. O conjunto assento/encosto será dotado de regulagem para inclinação (relax) do
tipo “síncrone”, proporcionando para cada grau de inclinação no assento, dois graus de inclinação no encosto,
permitindo o seu bloqueio em várias posições e com dispositivo de tensão ajustável de acordo com o peso do
usuário. APOIA-BRAÇOS: Estrutura em alumínio ou aço cromado, fixada à estrutura da base e não diretamente no
assento. Regulável na altura e lateralmente. RODÍZIO: Cada pata possuirá 1 (um) rodízio duplo para piso duro
(injetado em nylon e revestido em poliuretano), fixado por pino metálico. CADEIRA ESPALDAR ALTO ACABAMENTO:
Parte externa inferior do assento e capa externa de proteção do contra encosto em polipropileno rígido ou fibra de
vidro. Coluna central da base giratória revestida, se necessário, com capa telescópica de polipropileno rígido. Todos
os componentes plásticos na cor preta. Partes metálicas com pintura epóxi por processo de calor em estufa
(eletrostático) na cor preta

21.103.048/0001-03 J S FAGUNDES
EIRELI

Sim Sim 30 R$ 2.500,0000 R$ 75.000,0000 22/01/2019
08:33:57

Marca: frisokar 
 Fabricante: frisokar 

 Modelo / Versão: giratória 
 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA ESPALDAR ALTO CERTIFICAÇÃO: O modelo cotado deverá

possuir Certificado de Marca de Conformidade, expedida pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT),
referente à norma NBR 13962/2006, acompanhado do respectivo Relatório de Ensaio contendo identificação visual
clara e inequívoca do produto ensaiado. Comprovação da certificação deverá ser apresentada pela empresa em
conjunto com a proposta. Em alternativa ao Certificado de Marca de Conformidade da ABNT, serão aceitos também
Certificados de Conformidade Modelo 5 emitido por Organismo de Certificação de Produto (OCP) acreditado pelo
Inmetro, desde que acompanhado do respectivo Relatório de Ensaio ( contendo identificação visual clara e
inequívoca do produto ensaiado) baseado na NBR 13962 ( 2006) feito por Laboratório acreditado pelo Inmetro,
tudo nos moldes da Portaria Inmetro nº 118/2015 ou da Portaria pertinente que estava em vigor na época da
expedição do Certificado. Caberá à licitante comprovar a validade da Certificação de Conformidade Modelo 5 e do
Relatório de Ensaio, bem como a autenticidade das acreditações dos OCP e dos laboratórios; caso não sejam
apresentadas as respectivas provas, o Certificado será rejeitado, e a licitante, desclassificada. Caso certificada pela
ABNT, esta cadeira deverá conter identificação (logotipo) da Marca de Conformidade ABNT. A cadeira e
componentes deverão compor um modelo totalmente produzido em série, de linha industrial. Especificações
Técnicas Mínimas ASSENTO: Anatômico e estruturado em concha; Fixação à base se dará por estrutura de aço
reforçada; e Regulagem de profundidade. ENCOSTO: Espaldar alto, anatômico e estruturado em concha. União do
assento/encosto estruturada em aço, interna ou externamente. Regulagem de altura. ESTOFAMENTO: Espuma de
poliuretano em toda parte saliente do estofado, moldada anatomicamente, com espessura média de 40 mm.
REVESTIMENTO: Couro preto, natural ou sintético, com acabamento em costura dupla. BASE GIRATÓRIA:
Movimentos silenciosos, sobre rolamentos com esferas que permitam o movimento de 360º; Composta de uma
coluna central confeccionada em aço e 5 (cinco) patas em alumínio polido fundido, sem emendas. Regulagem da
altura do conjunto assento/encosto deverá ser pneumática ou a gás. O conjunto assento/encosto será dotado de
regulagem para inclinação (relax) do tipo “síncrone”, proporcionando para cada grau de inclinação no assento, dois
graus de inclinação no encosto, permitindo o seu bloqueio em várias posições e com dispositivo de tensão ajustável
de acordo com o peso do usuário. APOIA-BRAÇOS: Estrutura em alumínio ou aço cromado, fixada à estrutura da
base e não diretamente no assento. Regulável na altura e lateralmente. RODÍZIO: Cada pata possuirá 1 (um)
rodízio duplo para piso duro (injetado em nylon e revestido em poliuretano), fixado por pino metálico.
ACABAMENTO: Parte externa inferior do assento e capa externa de proteção do contra encosto em polipropileno
rígido ou fibra de vidro. Coluna central da base giratória revestida, se necessário, com capa telescópica de
polipropileno rígido. Todos os componentes plásticos na cor preta. Partes metálicas com pintura epóxi por processo
de calor em estufa (eletrostático) na cor preta.

08.612.803/0001-09 PREMIUM
MOVEIS PARA

Sim Sim 30 R$ 2.566,0000 R$ 76.980,0000 24/01/2019
16:00:28
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ESCRITORIO
LTDA
Marca: OMP 

 Fabricante: OMP 
 Modelo / Versão: FACE ALTA 

 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA ESPALDAR ALTO - CATMAT: 20680 CERTIFICAÇÃO: O
modelo cotado possui Certificado de Marca de Conformidade, expedida pela Associação Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT), referente à norma NBR 13962/2006, acompanhado do respectivo Relatório de Ensaio contendo
identificação visual clara e inequívoca do produto ensaiado. Comprovação da certificação será apresentada pela
empresa em conjunto com a proposta. Em alternativa ao Certificado de Marca de Conformidade da ABNT, serão
aceitos também Certificados de Conformidade Modelo 5 emitido por Organismo de Certificação de Produto (OCP)
acreditado pelo Inmetro, desde que acompanhado do respectivo Relatório de Ensaio ( contendo identificação visual
clara e inequívoca do produto ensaiado) baseado na NBR 13962 ( 2006) feito por Laboratório acreditado pelo
Inmetro, tudo nos moldes da Portaria Inmetro nº 118/2015 ou da Portaria pertinente que estava em vigor na época
da expedição do Certificado. Caberá à licitante comprovar a validade da Certificação de Conformidade Modelo 5 e do
Relatório de Ensaio, bem como a autenticidade das acreditações dos OCP e dos laboratórios; caso não sejam
apresentadas as respectivas provas, o Certificado será rejeitado, e a licitante, desclassificada. Caso certificada pela
ABNT, esta cadeira deverá conter identificação (logotipo) da Marca de Conformidade ABNT. A cadeira e
componentes deverão compor um modelo totalmente produzido em série, de linha industrial. Especificações
Técnicas Mínimas ASSENTO: Anatômico e estruturado em concha; Fixação à base se dará por estrutura de aço
reforçada; e Regulagem de profundidade. ENCOSTO: Espaldar alto, anatômico e estruturado em concha. União do
assento/encosto estruturada em aço, interna ou externamente. Regulagem de altura. ESTOFAMENTO: Espuma de
poliuretano em toda parte saliente do estofado, moldada anatomicamente, com espessura média de 40 mm.
REVESTIMENTO: Couro preto, sintético, com acabamento em costura dupla. BASE GIRATÓRIA: Movimentos
silenciosos, sobre rolamentos com esferas que permitam o movimento de 360º; Composta de uma coluna central
confeccionada em aço e 5 (cinco) patas em alumínio polido fundido, sem emendas. Regulagem da altura do
conjunto assento/encosto deverá ser pneumática ou a gás. O conjunto assento/encosto será dotado de regulagem
para inclinação (relax) do tipo “síncrone”, proporcionando para cada grau de inclinação no assento, dois graus de
inclinação no encosto, permitindo o seu bloqueio em várias posições e com dispositivo de tensão ajustável de
acordo com o peso do usuário. APOIA-BRAÇOS: Estrutura em aço cromado, fixada à estrutura da base e não
diretamente no assento. Regulável na altura e lateralmente. RODÍZIO: Cada pata possuirá 1 (um) rodízio duplo
para piso duro (injetado em nylon e revestido em poliuretano), fixado por pino metálico. ACABAMENTO: Parte
externa inferior do assento e capa externa de proteção do contra encosto em polipropileno rígido ou fibra de vidro.
Coluna central da base giratória revestida, se necessário, com capa telescópica de polipropileno rígido. Todos os
componentes plásticos na cor preta. Partes metálicas com pintura epóxi por processo de calor em estufa
(eletrostático) na cor preta. REFERENCIAS MINIMAS: Marca OMP Modelo FACE ALTA Observações Gerais: Cada
cadeira tem selo do fabricante. Conforme previsto na norma NBR 13962/2006, cada cadeira deverá ser fornecida
com manual do usuário, no qual constem a classificação, as instruções para uso e regulagem, e as recomendações
de segurança cabíveis. Todas as peças de aço receberão, antes da pintura, tratamento de fosfatização por imersão
de primeira qualidade ou tratamento nanotecnológico à base de titânio ou zircônio. Quando necessárias deverão ser
utilizadas soldas MIG, com acabamento sem falhas ou bolhas. Qualquer material construtivo não poderá ser
confeccionado utilizando-se produtos reciclados, nem apresentar rebarbas e deverão ter cor e textura uniforme. A
empresa deverá utilizar na fabricação do móvel, espuma de poliuretano de primeira qualidade sem a presença de
carga ou impurezas. Garantia de 5 anos. A espuma deve ser isenta de CFC e atender a NBR 9178:2015 ou edição
imediatamente anterior (NBR 9178:2003).

26.365.896/0001-04 FORMA STYLE
SEATING
ERGONOMIC
LTDA

Sim Sim 30 R$ 2.579,0000 R$ 77.370,0000 25/01/2019
15:20:29

Marca: ARES LINE 
 Fabricante: FORMA STYLE 

 Modelo / Versão: Trendy 
 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Giratória Espaldar Alto. ASSENTO: Anatômico e estruturado

em concha; Fixação à base se dará por estrutura de aço reforçada; e Regulagem de profundidade. ENCOSTO:
Espaldar alto, anatômico e estruturado em concha. União do assento/encosto estruturada em aço, interna ou
externamente. Regulagem de altura. ESTOFAMENTO: Espuma de poliuretano em toda parte saliente do estofado,
moldada anatomicamente, com espessura média de 40 mm. REVESTIMENTO: Couro preto, natural ou sintético,
com acabamento em costura dupla. BASE GIRATÓRIA: Movimentos silenciosos, sobre rolamentos com esferas que
permitam o movimento de 360º; Composta de uma coluna central confeccionada em aço e 5 (cinco) patas em
alumínio polido fundido, sem emendas. Regulagem da altura do conjunto assento/encosto deverá ser pneumática
ou a gás. O conjunto assento/encosto será dotado de regulagem para inclinação (relax) do tipo “síncrone”,
proporcionando para cada grau de inclinação no assento, dois graus de inclinação no encosto, permitindo o seu
bloqueio em várias posições e com dispositivo de tensão ajustável de acordo com o peso do usuário. APOIA-
BRAÇOS: Estrutura em alumínio ou aço cromado, fixada à estrutura da base e não diretamente no assento.
Regulável na altura e lateralmente. RODÍZIO: Cada pata possuirá 1 (um) rodízio duplo para piso duro (injetado em
nylon e revestido em poliuretano), fixado por pino metálico. ACABAMENTO: Parte externa inferior do assento e capa
externa de proteção do contra encosto em polipropileno rígido ou fibra de vidro. Coluna central da base giratória
revestida, se necessário, com capa telescópica de polipropileno rígido. Todos os componentes plásticos na cor preta.
Partes metálicas com pintura epóxi por processo de calor em estufa (eletrostático) na cor preta. Conforme NBR
13962/2006.

31.307.996/0001-06 M & W DE
CARVALHO
COMERCIO
VAREJISTA DE
ALIMENTOS -
LTD

Sim Sim 30 R$ 2.579,8000 R$ 77.394,0000 28/01/2019
13:52:35

Marca: FLEXFORM 
 Fabricante: FLEXFORM 

 Modelo / Versão: FLEXFORM 
 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA ESCRITÓRIO, NOME CADEIRA ESCRITORIO

15.763.135/0001-86 OLIVEIRA.COM
LTDA

Sim Sim 30 R$ 2.700,0000 R$ 81.000,0000 24/01/2019
17:42:21

Marca: GiroFlex 
 Fabricante: GiroFlex 
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Modelo / Versão: 38S66H6201 
 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA ESCRITÓRIO, NOME CADEIRA ESCRITORIO

05.501.437/0001-22 RWM
COMERCIO E
MANUTENCAO
EM PRODUTOS
DE
INFORMATICA
LT

Sim Sim 30 R$ 3.900,0000 R$ 117.000,0000 24/01/2019
10:04:44

Marca: GIROFLEX 
 Fabricante: GIROFLEX 

 Modelo / Versão: 38S66H6201 
 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA ESCRITÓRIO, MARCA GIROFLEX LINHA POLYTROP

28.128.604/0001-37 FENIX
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO
168DF LTDA

Sim Sim 30 R$ 5.000,0000 R$ 150.000,0000 28/01/2019
13:40:30

Marca: FLEX FORM 
 Fabricante: FLEX FORM 

 Modelo / Versão: FLEX FORM 
 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA ESPALDAR ALTO - CATMAT: 20680 CERTIFICAÇÃO: O

modelo cotado deverá possuir Certificado de Marca de Conformidade, expedida pela Associação Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT), referente à norma NBR 13962/2006, acompanhado do respectivo Relatório de Ensaio
contendo identificação visual clara e inequívoca do produto ensaiado. Comprovação da certificação deverá ser
apresentada pela empresa em conjunto com a proposta. Em alternativa ao Certificado de Marca de Conformidade
da ABNT, serão aceitos também Certificados de Conformidade Modelo 5 emitido por Organismo de Certificação de
Produto (OCP) acreditado pelo Inmetro, desde que acompanhado do respectivo Relatório de Ensaio ( contendo
identificação visual clara e inequívoca do produto ensaiado) baseado na NBR 13962 ( 2006) feito por Laboratório
acreditado pelo Inmetro, tudo nos moldes da Portaria Inmetro nº 118/2015 ou da Portaria pertinente que estava
em vigor na época da expedição do Certificado. Caberá à licitante comprovar a validade da Certificação de
Conformidade Modelo 5 e do Relatório de Ensaio, bem como a autenticidade das acreditações dos OCP e dos
laboratórios; caso não sejam apresentadas as respectivas provas, o Certificado será rejeitado, e a licitante,
desclassificada. Caso certificada pela ABNT, esta cadeira deverá conter identificação (logotipo) da Marca de
Conformidade ABNT. A cadeira e componentes deverão compor um modelo totalmente produzido em série, de linha
industrial.

05.258.798/0001-90 HGC TAVEIRA
COMERCIO DE
MOVEIS -
EIRELI

Sim Sim 30 R$ 6.000,0000 R$ 180.000,0000 16/01/2019
17:58:11

Marca: Shopping do Escritor 
 Fabricante: Frisokar 

 Modelo / Versão: Presidente 
 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA ESPALDAR ALTO - CATMAT: 20680 CERTIFICAÇÃO: O

modelo cotado deverá possuir Certificado de Marca de Conformidade, expedida pela Associação Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT), referente à norma NBR 13962/2006, acompanhado do respectivo Relatório de Ensaio
contendo identificação visual clara e inequívoca do produto ensaiado. Comprovação da certificação deverá ser
apresentada pela empresa em conjunto com a proposta. Em alternativa ao Certificado de Marca de Conformidade
da ABNT, serão aceitos também Certificados de Conformidade Modelo 5 emitido por Organismo de Certificação de
Produto (OCP) acreditado pelo Inmetro, desde que acompanhado do respectivo Relatório de Ensaio ( contendo
identificação visual clara e inequívoca do produto ensaiado) baseado na NBR 13962 ( 2006) feito por Laboratório
acreditado pelo Inmetro, tudo nos moldes da Portaria Inmetro nº 118/2015 ou da Portaria pertinente que estava
em vigor na época da expedição do Certificado. Caberá à licitante comprovar a validade da Certificação de
Conformidade Modelo 5 e do Relatório de Ensaio, bem como a autenticidade das acreditações dos OCP e dos
laboratórios; caso não sejam apresentadas as respectivas provas, o Certificado será rejeitado, e a licitante,
desclassificada. Caso certificada pela ABNT, esta cadeira deverá conter identificação (logotipo) da Marca de
Conformidade ABNT. A cadeira e componentes deverão compor um modelo totalmente produzido em série, de linha
industrial. Especificações Técnicas Mínimas ASSENTO: Anatômico e estruturado em concha; Fixação à base se dará
por estrutura de aço reforçada; e Regulagem de profundidade. ENCOSTO: Espaldar alto, anatômico e estruturado
em concha. União do assento/encosto estruturada em aço, interna ou externamente. Regulagem de altura.
ESTOFAMENTO: Espuma de poliuretano em toda parte saliente do estofado, moldada anatomicamente, com
espessura média de 40 mm. REVESTIMENTO: Couro preto, natural ou sintético, com acabamento em costura dupla.
BASE GIRATÓRIA: Movimentos silenciosos, sobre rolamentos com esferas que permitam o movimento de 360º;
Composta de uma coluna central confeccionada em aço e 5 (cinco) patas em alumínio polido fundido, sem
emendas. Regulagem da altura do conjunto assento/encosto deverá ser pneumática ou a gás. O conjunto
assento/encosto será dotado de regulagem para inclinação (relax) do tipo “síncrone”, proporcionando para cada
grau de inclinação no assento, dois graus de inclinação no encosto, permitindo o seu bloqueio em várias posições e
com dispositivo de tensão ajustável de acordo com o peso do usuário. APOIA-BRAÇOS: Estrutura em alumínio ou
aço cromado, fixada à estrutura da base e não diretamente no assento. Regulável na altura e lateralmente.
RODÍZIO: Cada pata possuirá 1 (um) rodízio duplo para piso duro (injetado em nylon e revestido em poliuretano),
fixado por pino metálico. ACABAMENTO: Parte externa inferior do assento e capa externa de proteção do contra
encosto em polipropileno rígido ou fibra de vidro. Coluna central da base giratória revestida, se necessário, com
capa telescópica de polipropileno rígido. Todos os componentes plásticos na cor preta. Partes metálicas com pintura
epóxi por processo de calor em estufa (eletrostático) na cor preta. REFERENCIAS MINIMAS: Marca Flexform: linha
Premium Super, modelo Roma Light. Marca Alberflex: Linha 2000, modelo 20PP3. Marca Giroflex: Linha Polytrop,
Modelo 38S66H6201. Observações Gerais: Cada cadeira deverá conter selo do fabricante. Conforme previsto na
norma NBR 13962/2006, cada cadeira deverá ser fornecida com manual do usuário, no qual constem a
classificação, as instruções para uso e regulagem, e as recomendações de segurança cabíveis. Todas as peças de
aço receberão, antes da pintura, tratamento de fosfatização por imersão de primeira qualidade ou tratamento
nanotecnológico à base de titânio ou zircônio. Quando necessárias deverão ser utilizadas soldas MIG, com
acabamento sem falhas ou bolhas. Qualquer material construtivo não poderá ser confeccionado utilizando-se
produtos reciclados, nem apresentar rebarbas e deverão ter cor e textura uniforme. A empresa deverá utilizar na
fabricação do móvel, espuma de poliuretano de primeira qualidade sem a presença de carga ou impurezas. Garantia
de 5 anos. A espuma deve ser isenta de CFC e atender a NBR 9178:2015 ou edição imediatamente anterior (NBR
9178:2003).

27.210.985/0001-36 LUIZ Sim Sim 30 R$ 10.000,0000 R$ 300.000,0000 16/01/2019
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FERNANDO
BORGES

10:57:46

Marca: alberflex 
 Fabricante: alberflex 

 Modelo / Versão: alberflex 
 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA ESPALDAR ALTO - CATMAT: 20680 CERTIFICAÇÃO: O

modelo cotado deverá possuir Certificado de Marca de Conformidade, expedida pela Associação Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT), referente à norma NBR 13962/2006, acompanhado do respectivo Relatório de Ensaio
contendo identificação visual clara e inequívoca do produto ensaiado. Comprovação da certificação deverá ser
apresentada pela empresa em conjunto com a proposta. Em alternativa ao Certificado de Marca de Conformidade
da ABNT, serão aceitos também Certificados de Conformidade Modelo 5 emitido por Organismo de Certificação de
Produto (OCP) acreditado pelo Inmetro, desde que acompanhado do respectivo Relatório de Ensaio ( contendo
identificação visual clara e inequívoca do produto ensaiado) baseado na NBR 13962 ( 2006) feito por Laboratório
acreditado pelo Inmetro, tudo nos moldes da Portaria Inmetro nº 118/2015 ou da Portaria pertinente que estava
em vigor na época da expedição do Certificado. Caberá à licitante comprovar a validade da Certificação de
Conformidade Modelo 5 e do Relatório de Ensaio, bem como a autenticidade das acreditações dos OCP e dos
laboratórios; caso não sejam apresentadas as respectivas provas, o Certificado será rejeitado, e a licitante,
desclassificada. Caso certificada pela ABNT, esta cadeira deverá conter identificação (logotipo) da Marca de
Conformidade ABNT. A cadeira e componentes deverão compor um modelo totalmente produzido em série, de linha
industrial. Especificações Técnicas Mínimas ASSENTO: Anatômico e estruturado em concha; Fixação à base se dará
por estrutura de aço reforçada; e Regulagem de profundidade. ENCOSTO: Espaldar alto, anatômico e estruturado
em concha. União do assento/encosto estruturada em aço, interna ou externamente. Regulagem de altura.
ESTOFAMENTO: Espuma de poliuretano em toda parte saliente do estofado, moldada anatomicamente, com
espessura média de 40 mm. REVESTIMENTO: Couro preto, natural ou sintético, com acabamento em costura dupla.
BASE GIRATÓRIA: Movimentos silenciosos, sobre rolamentos com esferas que permitam o movimento de 360º;
Composta de uma coluna central confeccionada em aço e 5 (cinco) patas em alumínio polido fundido, sem
emendas. Regulagem da altura do conjunto assento/encosto deverá ser pneumática ou a gás. O conjunto
assento/encosto será dotado de regulagem para inclinação (relax) do tipo “síncrone”, proporcionando para cada
grau de inclinação no assento, dois graus de inclinação no encosto, permitindo o seu bloqueio em várias posições e
com dispositivo de tensão ajustável de acordo com o peso do usuário. APOIA-BRAÇOS: Estrutura em alumínio ou
aço cromado, fixada à estrutura da base e não diretamente no assento. Regulável na altura e lateralmente.
RODÍZIO: Cada pata possuirá 1 (um) rodízio duplo para piso duro (injetado em nylon e revestido em poliuretano),
fixado por pino metálico. ACABAMENTO: Parte externa inferior do assento e capa externa de proteção do contra
encosto em polipropileno rígido ou fibra de vidro. Coluna central da base giratória revestida, se necessário, com
capa telescópica de polipropileno rígido. Todos os componentes plásticos na cor preta. Partes metálicas com pintura
epóxi por processo de calor em estufa (eletrostático) na cor preta. REFERENCIAS MINIMAS: Marca Flexform: linha
Premium Super, modelo Roma Light. Marca Alberflex: Linha 2000, modelo 20PP3. Marca Giroflex: Linha Polytrop,
Modelo 38S66H6201. Observações Gerais: Cada cadeira deverá conter selo do fabricante. Conforme previsto na
norma NBR 13962/2006, cada cadeira deverá ser fornecida com manual do usuário, no qual constem a
classificação, as instruções para uso e regulagem, e as recomendações de segurança cabíveis. Todas as peças de
aço receberão, antes da pintura, tratamento de fosfatização por imersão de primeira qualidade ou tratamento
nanotecnológico à base de titânio ou zircônio. Quando necessárias deverão ser utilizadas soldas MIG, com
acabamento sem falhas ou bolhas. Qualquer material construtivo não poderá ser confeccionado utilizando-se
produtos reciclados, nem apresentar rebarbas e deverão ter cor e textura uniforme. A empresa deverá utilizar na
fabricação do móvel, espuma de poliuretano de primeira qualidade sem a presença de carga ou impurezas. Garantia
de 5 anos. A espuma deve ser isenta de CFC e atender a NBR 9178:2015 ou edição imediatamente anterior (NBR
9178:2003).

28.199.997/0001-70 MOGI MEDICAL
EQUIPAMENTOS
EIRELI

Sim Sim 30 R$ 10.000,0000 R$ 300.000,0000 16/01/2019
11:19:16

Marca: alberflex 
 Fabricante: alberflex 

 Modelo / Versão: 20pp3 
 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Marca Alberflex: Linha 2000, modelo 20PP3

10.214.272/0001-48 EDYTUDO
COMERCIO DE
FERRAGENS E
VARIEDADES
LTDA

Sim Sim 30 R$ 10.000,0000 R$ 300.000,0000 28/01/2019
13:41:37

Marca: Candall 
 Fabricante: Candall 

 Modelo / Versão: Candall 
 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Características Cadeira Polytrop Assento e Encosto em Tecido Preto

Com apóia-braços Base Metálica Preta Dimensões do Produto: 62,8 L x 65,5 P x 86,4-100,9 H (18Kg) L - Largura, P
- Profundidade e H - Altura - dimensões em cm Importante: Pode existir uma possível diferença entre a cor e
tonalidade da foto e o acabamento real. “Medidas podem variar de acordo com condições previamente ajustadas.”
Revestimentos Tecido, Aço

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 300.000,0000 27.210.985/0001-36 28/01/2019 14:00:54:280
R$ 300.000,0000 28.199.997/0001-70 28/01/2019 14:00:54:280
R$ 300.000,0000 10.214.272/0001-48 28/01/2019 14:00:54:280
R$ 180.000,0000 05.258.798/0001-90 28/01/2019 14:00:54:280
R$ 150.000,0000 28.128.604/0001-37 28/01/2019 14:00:54:280
R$ 117.000,0000 05.501.437/0001-22 28/01/2019 14:00:54:280
R$ 81.000,0000 15.763.135/0001-86 28/01/2019 14:00:54:280
R$ 77.394,0000 31.307.996/0001-06 28/01/2019 14:00:54:280
R$ 77.370,0000 26.365.896/0001-04 28/01/2019 14:00:54:280
R$ 76.980,0000 08.612.803/0001-09 28/01/2019 14:00:54:280
R$ 75.000,0000 21.103.048/0001-03 28/01/2019 14:00:54:280
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R$ 63.390,0000 00.616.615/0001-47 28/01/2019 14:00:54:280
R$ 63.390,0000 24.904.294/0001-44 28/01/2019 14:00:54:280
R$ 63.300,0000 08.335.746/0001-68 28/01/2019 14:00:54:280
R$ 50.100,0000 22.572.500/0001-30 28/01/2019 14:00:54:280
R$ 48.900,0000 24.904.294/0001-44 28/01/2019 14:06:38:880
R$ 63.290,0000 28.128.604/0001-37 28/01/2019 14:07:09:040
R$ 73.998,5400 28.199.997/0001-70 28/01/2019 14:11:13:663
R$ 63.000,0000 00.616.615/0001-47 28/01/2019 14:12:41:747
R$ 74.520,0000 10.214.272/0001-48 28/01/2019 14:16:41:823
R$ 56.200,0000 05.501.437/0001-22 28/01/2019 14:18:31:020
R$ 35.000,0000 08.335.746/0001-68 28/01/2019 14:21:35:357
R$ 62.900,0000 28.128.604/0001-37 28/01/2019 14:21:39:000
R$ 33.000,0000 24.904.294/0001-44 28/01/2019 14:22:03:203
R$ 31.000,0000 08.335.746/0001-68 28/01/2019 14:22:17:237
R$ 28.000,0000 24.904.294/0001-44 28/01/2019 14:22:31:987
R$ 27.000,0000 08.335.746/0001-68 28/01/2019 14:22:44:143
R$ 50.000,0000 00.616.615/0001-47 28/01/2019 14:24:44:963
R$ 27.000,0000 26.365.896/0001-04 28/01/2019 14:25:15:933

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aberto 28/01/2019
14:05:37 Item aberto.

Iminência de
Encerramento

28/01/2019
14:20:22 Batida iminente. Data/hora iminência: 28/01/2019 14:25:22.

Encerrado 28/01/2019
14:25:34 Item encerrado

Abertura do
prazo de
Convocação -
Anexo

28/01/2019
14:40:58

Convocado para envio de anexo o fornecedor ZAAT COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF:
08.335.746/0001-68.

Recusa 28/01/2019
16:43:21

Recusa da proposta. Fornecedor: ZAAT COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 08.335.746/0001-
68, pelo melhor lance de R$ 27.000,0000. Motivo: Recusa da proposta em razão de seu não envio
no prazo estipulado em edital.

Encerramento
do prazo de
Convocação -
Anexo

28/01/2019
16:43:21

Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor ZAAT COMERCIO DE
MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 08.335.746/0001-68.

Abertura do
prazo de
Convocação -
Anexo

28/01/2019
16:50:21

Convocado para envio de anexo o fornecedor FORMA STYLE SEATING ERGONOMIC LTDA,
CNPJ/CPF: 26.365.896/0001-04.

Encerramento
do prazo de
Convocação -
Anexo

28/01/2019
17:36:54

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FORMA STYLE SEATING ERGONOMIC
LTDA, CNPJ/CPF: 26.365.896/0001-04.

Aceite 29/01/2019
14:02:38

Aceite individual da proposta. Fornecedor: FORMA STYLE SEATING ERGONOMIC LTDA, CNPJ/CPF:
26.365.896/0001-04, pelo melhor lance de R$ 27.000,0000.

Abertura do
prazo de
Convocação -
Anexo

29/01/2019
14:03:56

Convocado para envio de anexo o fornecedor FORMA STYLE SEATING ERGONOMIC LTDA,
CNPJ/CPF: 26.365.896/0001-04.

Encerramento
do prazo de
Convocação -
Anexo

29/01/2019
15:03:05

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FORMA STYLE SEATING ERGONOMIC
LTDA, CNPJ/CPF: 26.365.896/0001-04.

Habilitado 29/01/2019
15:36:28

Habilitação individual da proposta. Fornecedor: FORMA STYLE SEATING ERGONOMIC LTDA,
CNPJ/CPF: 26.365.896/0001-04, pelo melhor lance de R$ 27.000,0000.

Registro
Intenção de
Recurso

29/01/2019
15:50:31

Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: EQUIMAK MOVEIS EIRELI CNPJ/CPF:
24904294000144. Motivo: A Empresa vem interpor intenção de recurso pelo fato que a Empresa
considerada vencedora do certame não apresentou Certificado de Marca de Conformidade,
expedida pela Associação Brasileira de Norma

Intenção de
Recurso Aceita

29/01/2019
16:08:38

Intenção de recurso aceita. Fornecedor: EQUIMAK MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 24904294000144.
Motivo: Intenção aceita.

Intenções de Recurso para o Item
CNPJ/CPF Data/Hora do Recurso Data/Hora Admissibilidade Situação

24.904.294/0001-44 29/01/2019 15:50 29/01/2019 16:08 Aceito



04/02/2019 COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

https://www.comprasnet.gov.br/seguro/indexgov.asp 7/10

Motivo Intenção:A Empresa vem interpor intenção de recurso pelo fato que a Empresa considerada
vencedora do certame não apresentou Certificado de Marca de Conformidade, expedida pela Associação
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Foi apresentado certificações de outros certificadores, no entanto o
instrumento convocatório é claro quanto a essa Exigência. Com base nessa informação solicitamos que
decai o direito da Empresa considerada vencedora.
Motivo Aceite ou Recusa:Intenção aceita.

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Pregoeiro 28/01/2019
14:01:26

Senhores Licitantes, boa tarde.

Pregoeiro 28/01/2019
14:01:39

Em nome da Presidente do Conselho Federal de Serviço Social/CFESS, declaro aberta a
sessão pública referente ao certame licitatório – Pregão Eletrônico nº 01/2019, e desde

já agradeço a todos pela participação.
Pregoeiro 28/01/2019

14:01:50
Dentro de instantes, o sistema estará aberto para lances.

Pregoeiro 28/01/2019
14:01:59

Favor verificar suas propostas iniciais, pois após a abertura da etapa de lances não
haverá possibilidade de cancelar a proposta no sistema, e a recusa do licitante em

entregar o objeto que foi ofertado será objeto de punição nos termos da lei.
Pregoeiro 28/01/2019

14:02:12
Gostaria de lembrá-los da importância do envio de lances com responsabilidade, pois

terão de honrar seus compromissos durante a futura execução. Então, apresentem suas
ofertas de acordo com sua capacidade operacional para a execução do objeto,

independentemente do valor dos lances que serão apresentados, evitando, com isso,
sanções previstas no instrumento convocatório.

Pregoeiro 28/01/2019
14:02:20

Informo-vos que cada licitante pode melhorar sua própria oferta de preço sem
necessariamente ser menor que a melhor oferta registrada para o item. Ou seja, o

licitante que estiver classificado em 3º lugar pode melhorar sua proposta atual, ainda
que este lance não seja suficiente para assumir a 1ª posição do pregão. Se o 1º colocado

for desclassificado, será chamado o seguinte na ordem final de classificação.
Pregoeiro 28/01/2019

14:02:28
Lembro a todos que o critério de julgamento das propostas será o “menor preço”.

Pregoeiro 28/01/2019
14:02:39

Ressaltamos que é de responsabilidade dos licitantes acompanhar as operações no
sistema durante toda a licitação, especialmente no que se refere à obrigatoriedade de
resposta às mensagens enviadas pelo Pregoeiro no chat e o atendimento ao prazo de

envio de documentação, sob pena de desclassificação e aplicação das sanções
administrativas.

Pregoeiro 28/01/2019
14:02:55

Neste momento, farei a análise quanto à “aceitabilidade preliminar” das propostas
cadastradas para fins de classificação à fase de lances.

Pregoeiro 28/01/2019
14:04:40

Considerando o disposto em Acórdãos do TCU, na fase de “aceitação preliminar” das
propostas, abster-me-ei de, exceto nas hipóteses de flagrante e manifesta

inexequibilidade, averiguar a aceitabilidade no tocante ao preço, porquanto ele está
sujeito a alterações na fase de lances.

Pregoeiro 28/01/2019
14:04:47

Conforme item 7.2.1. do edital, o valor máximo pretendido para esta licitação é de R$
77.394,93 (setenta e sete mil, trezentos e noventa e quatro reais e noventa e três

centavos) e o valor estimado é de valor estimado para esta licitação é de R$ 63.401,11
(Sessenta e três mil, quatrocentos e um reais e onze centavos).

Pregoeiro 28/01/2019
14:05:46

O item já está aberto para o recebimento de lances. Boa sorte a todos!

Pregoeiro 28/01/2019
14:08:32

Estamos aguardando melhores propostas. Não deixem para apresentar seus melhores
lances no último instante.

Pregoeiro 28/01/2019
14:14:50

Não deixem para apresentar seus melhores lances no último instante.

Pregoeiro 28/01/2019
14:14:57

Estamos aguardando lances mais expressivos.

Pregoeiro 28/01/2019
14:15:47

Vamos encerrar o item para lances, em breve entrará na etapa de encerramento
aleatório. Ofertem seus lances!

Sistema 28/01/2019
14:20:22

O(s) Item(ns) 1 está(ão) em iminência até 14:25 de 28/01/2019, após isso entrará(ão)
no encerramento aleatório.

Pregoeiro 28/01/2019
14:20:37

Informo-vos que dentro de 5 (cinco) minutos será iniciado o “encerramento aleatório”
para o item cotado, ou seja, decorridos esses 5 (cinco) minutos, o sistema poderá,

aleatoriamente, encerrar a possibilidade de ofertar lances.
Pregoeiro 28/01/2019

14:24:04
INFORMO QUE ESTÁ PRESTES A ENTRAR NO PRAZO DO ENCERRAMENTO “ALEATÓRIO”,
OU SEJA, O FECHAMENTO DO PREGÃO OCORRERÁ PELO SISTEMA. POR ESSE MOTIVO

NÃO DEIXE DE APRESENTAR SEU MELHOR PREÇO.
Sistema 28/01/2019

14:25:36
Srs. Fornecedores, todos os itens estão encerrados. Será iniciada a fase de aceitação das

propostas. Favor acompanhar através da consulta "Acompanha
aceitação/habilitação/admissibilidade"

Pregoeiro 28/01/2019
14:27:57

A fase de lances foi encerrada. Agradecemos a participação de todos.

Pregoeiro 28/01/2019
14:33:11

O sistema registrou a empresa ZAAT COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ
08.335.746/0001-68, como a que apresentou o menor preço para o Grupo 1, no valor de



04/02/2019 COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

https://www.comprasnet.gov.br/seguro/indexgov.asp 8/10

R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais).
Pregoeiro 28/01/2019

14:33:51
Para ZAAT COMERCIO DE MOVEIS LTDA - Boa tarde Sr. Licitante. Em busca da proposta
mais vantajosa para a Administração Pública, solicito verificar a possibilidade de redução

do valor ofertado.
Pregoeiro 28/01/2019

14:37:28
Para ZAAT COMERCIO DE MOVEIS LTDA - Ressaltamos que é de responsabilidade dos
licitantes acompanhar as operações no sistema durante toda a licitação, especialmente

no que se refere à obrigatoriedade de resposta às mensagens enviadas pelo Pregoeiro no
chat e o atendimento ao prazo de envio de documentação, sob pena de desclassificação

e aplicação das sanções administrativas.
Pregoeiro 28/01/2019

14:40:09
Para ZAAT COMERCIO DE MOVEIS LTDA - Solicitamos que enviem juntamente com a

proposta comercial, as certificações descritas no Termo de Referencia.
Pregoeiro 28/01/2019

14:40:51
Para ZAAT COMERCIO DE MOVEIS LTDA - Para fins de aceitação da proposta, solicito que
envie a PROPOSTA COMERCIAL no prazo de 2 (duas) horas, por meio da opção “Enviar

Anexo” do sistema Comprasnet.
Sistema 28/01/2019

14:40:58
Senhor fornecedor ZAAT COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 08.335.746/0001-68,

solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro 28/01/2019

14:42:07
Para ZAAT COMERCIO DE MOVEIS LTDA - Informarmos que tem até às 16h41min para

envio de sua proposta de preços.
08.335.746/0001-

68
28/01/2019
14:42:07

Boa tarde

08.335.746/0001-
68

28/01/2019
14:47:25

Perfeitamente

Pregoeiro 28/01/2019
14:47:44

Para ZAAT COMERCIO DE MOVEIS LTDA - Estamos no aguardo.

Pregoeiro 28/01/2019
15:48:21

Para ZAAT COMERCIO DE MOVEIS LTDA - Senhor fornecedor, informamos que, após a
finalização da etapa de lances, não haverá possibilidade de cancelar a proposta no

sistema, e a recusa do licitante em entregar o objeto que foi ofertado será objeto de
punição nos termos da lei, por esse motivo, solicitamos a gentileza que envie sua

proposta até às 16h41min.
Sistema 28/01/2019

16:43:21
Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor

Pregoeiro 28/01/2019
16:44:24

Srs. licitantes, o representante da empresa ZAAT COMERCIO DE MOVEIS LTDA, não
encaminhou sua proposta de preços no prazo estipulado em edital.

Pregoeiro 28/01/2019
16:44:47

Por esse motivo, informamos que sua proposta foi recusada.

Pregoeiro 28/01/2019
16:45:30

Passaremos, então, a convocação do próximo classificado com menor preço.

Pregoeiro 28/01/2019
16:47:37

O sistema registrou a empresa FORMA STYLE SEATING ERGONOMIC LTDA, CNPJ
26.365.896/0001-04, como a que apresentou o menor preço para o Grupo 1, no valor de

R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais).
Pregoeiro 28/01/2019

16:48:05
Para FORMA STYLE SEATING ERGONOMIC LTDA - Sr. licitante, boa tarde.

Pregoeiro 28/01/2019
16:48:10

Para FORMA STYLE SEATING ERGONOMIC LTDA - Em busca da proposta mais vantajosa
para a Administração Pública, solicito verificar a possibilidade de redução do valor

ofertado.
26.365.896/0001-

04
28/01/2019
16:49:55

Boa tarde, Sr(a) Pregoeiro(a). Infelizmente já estamos no nosso menor preço.

Pregoeiro 28/01/2019
16:50:10

Para FORMA STYLE SEATING ERGONOMIC LTDA - Para fins de aceitação da proposta,
solicito que envie a PROPOSTA COMERCIAL no prazo de 2 (duas) horas, por meio da

opção “Enviar Anexo” do sistema Comprasnet. Os demais documentos serão solicitados
APÓS a aceitação da proposta.

Sistema 28/01/2019
16:50:21

Senhor fornecedor FORMA STYLE SEATING ERGONOMIC LTDA, CNPJ/CPF:
26.365.896/0001-04, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.

Pregoeiro 28/01/2019
16:51:11

Para FORMA STYLE SEATING ERGONOMIC LTDA - Ok.

Pregoeiro 28/01/2019
16:51:22

Para FORMA STYLE SEATING ERGONOMIC LTDA - Informarmos que tem até às
18h50min para envio de sua proposta de preços.

Pregoeiro 28/01/2019
16:52:42

Para FORMA STYLE SEATING ERGONOMIC LTDA - Solicitamos que enviem juntamente
com a proposta comercial, as certificações descritas no Termo de Referencia.

Sistema 28/01/2019
17:36:54

Senhor Pregoeiro, o fornecedor FORMA STYLE SEATING ERGONOMIC LTDA, CNPJ/CPF:
26.365.896/0001-04, enviou o anexo para o ítem 1.

Pregoeiro 28/01/2019
17:39:36

Acusamos o recebimento dos arquivos anexados pela empresa FORMA STYLE SEATING
ERGONOMIC LTDA, CNPJ 26.365.896/0001-04.

Pregoeiro 28/01/2019
17:44:56

Senhores licitantes, informamos que esta sessão será suspensa para analise da proposta,
sendo que sua reabertura será no dia 29 de janeiro de 2019 (terça feira), às 14h.

Pregoeiro 28/01/2019
17:45:22

No momento da reabertura, iremos informar se a proposta foi aceita ou não e, caso seja
aceita, iremos solicitar o envio dos documentos de habilitação constantes no Edital, no

prazo máximo de 2 (duas) horas, por meio da opção “Enviar Anexo” do sistema
Comprasnet.

Pregoeiro 28/01/2019
17:45:35

Neste momento, despeço-me e conto com a participação de todos amanhã.

Pregoeiro 28/01/2019 GLEYTON CARVALHO AMACENA – Pregoeiro 28 de janeiro de 2019
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17:45:46
Pregoeiro 29/01/2019

14:01:31
Senhores Licitantes, boa tarde. Em nome do Conselho Federal de Serviço Social/CFESS,
declaro reaberta a sessão pública referente ao certame licitatório – Pregão Eletrônico n.º

01/2019, e desde já agradeço a todos pela participação.
Pregoeiro 29/01/2019

14:02:10
DECLARAMOS ACEITA a proposta apresentada pela empresa FORMA STYLE SEATING

ERGONOMIC LTDA, CNPJ 26.365.896/0001-04.
Pregoeiro 29/01/2019

14:02:59
Informamos aos licitantes que passaremos à fase de HABILITAÇÃO para verificação da
validade dos documentos que será apresentado pela empresa FORMA STYLE SEATING
ERGONOMIC LTDA, CNPJ 26.365.896/0001-04, conforme disposto no edital do Pregão

Eletrônico nº 01/2019.
Pregoeiro 29/01/2019

14:03:22
Informamos que se procederá consulta ao SICAF para verificar a situação de habilitação

da empresa.
Sistema 29/01/2019

14:03:56
Senhor fornecedor FORMA STYLE SEATING ERGONOMIC LTDA, CNPJ/CPF:

26.365.896/0001-04, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro 29/01/2019

14:04:00
Para FORMA STYLE SEATING ERGONOMIC LTDA - Solicitamos o envio dos documentos
de habilitação constantes no Edital, no prazo máximo de 2 (duas) horas, por meio da

opção “Enviar Anexo” do sistema Comprasnet.
Pregoeiro 29/01/2019

14:04:19
Para FORMA STYLE SEATING ERGONOMIC LTDA - Informarmos que tem até às

16h04min para envio de sua documentação.
Pregoeiro 29/01/2019

14:13:35
Para FORMA STYLE SEATING ERGONOMIC LTDA - Ressaltamos que é de responsabilidade

dos licitantes acompanhar as operações no sistema durante toda a licitação,
especialmente no que se refere à obrigatoriedade de resposta às mensagens enviadas

pelo Pregoeiro no chat e o atendimento ao prazo de envio de documentação, sob pena de
desclassificação e aplicação das sanções administrativas.

Sistema 29/01/2019
15:03:05

Senhor Pregoeiro, o fornecedor FORMA STYLE SEATING ERGONOMIC LTDA, CNPJ/CPF:
26.365.896/0001-04, enviou o anexo para o ítem 1.

Pregoeiro 29/01/2019
15:13:11

Acusamos o recebimento dos arquivos anexados pela empresa FORMA STYLE SEATING
ERGONOMIC LTDA, CNPJ 26.365.896/0001-04.

Pregoeiro 29/01/2019
15:13:21

Iniciaremos a avaliação da documentação.

Pregoeiro 29/01/2019
15:13:33

Esta sessão não será encerrada até a análise da documentação da empresa vencedora.
Caso esta não esteja habilitada, será convocado o próximo classificado registrado no
sistema. Não se desconectem e façam o acompanhamento das mensagens no “Chat”.

Pregoeiro 29/01/2019
15:32:32

Informamos que, após consulta ao SICAF para verificar a situação de habilitação da
empresa, esta se encontra regular e com toda documentação em dia.

Pregoeiro 29/01/2019
15:33:34

A análise da documentação foi concluída e a empresa FORMA STYLE SEATING
ERGONOMIC LTDA, CNPJ 26.365.896/0001-04 comprovou que atende aos requisitos

fixados no Edital, razão pela qual promoveremos, neste momento, a
aceitação/habilitação no sistema.

Pregoeiro 29/01/2019
15:34:20

LEMBRAMOS À EMPRESA VENCEDORA QUE O ORIGINAL DA PROPOSTA E DA
DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO DEVERÁ SER ENCAMINHADO À CPL, NO SEGUINTE
ENDEREÇO: SHS - Quadra 6 – Complexo Brasil 21 – Bloco E – Sala 2001 - CEP- 70322-

915 – Brasília/DF.
Pregoeiro 29/01/2019

15:34:40
Srs. Licitantes, neste momento, realizarei a habilitação do licitante vencedor. Solicito que
permaneçam conectados até o encerramento da sessão, uma vez que poderei retomar o
chat quando da apreciação do juízo de admissibilidade em eventual intenção de recurso.

Sistema 29/01/2019
15:36:28

Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os
itens/grupos na situação de ´aceito e habilitado´ ou ´cancelado na aceitação´.

Pregoeiro 29/01/2019
15:37:41

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 29/01/2019 às
16:07:00.

Pregoeiro 29/01/2019
15:38:02

Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para o item
na situação de ´aceito e habilitado´ ou ‘cancelado na aceitação’.

Pregoeiro 29/01/2019
15:38:14

A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer,
importará na decadência desse direito, ficando o pregoeiro autorizado a adjudicar o

objeto ao licitante declarado vencedor. Fonte: Decreto n.º 5.450, de 31de maio de 2005,
art. 26, § 1º.

Pregoeiro 29/01/2019
16:08:55

Encerrado prazo para a manifestação de interposição de recurso. Por oportuno, lembro
que o processo administrativo referente a esse certame licitatório está a disposição de

todos na sede do CFESS.
Pregoeiro 29/01/2019

16:09:06
Agradeço, em nome do CFESS, a participação de todos no presente certame, bem como
pelo elevado nível de profissionalismo de todos na condução e desenvolvimento deste

Pregão.
Pregoeiro 29/01/2019

16:09:13
Espero encontrá-los em certames futuros. Grato. GLEYTON CARVALHO AMACENA –

Pregoeiro.

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Suspensão
Administrativa

28/01/2019
17:47:56

Previsão de Reabertura: 29/01/2019 14:00:00.  Motivo: Senhores licitantes, informamos que
esta sessão está suspensa, para analise da proposta, sendo que sua reabertura será no dia 29
de janeiro de 2019 (terça feira), às 14h.
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Reativado 29/01/2019
13:57:26

Abertura de Prazo 29/01/2019
15:36:28 Abertura de prazo para intenção de recurso

Informado
Fechamento de

Prazo

29/01/2019
15:37:41 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 29/01/2019 às 16:07:00.

 
Data limite para registro de recurso: 01/02/2019.

 Data limite para registro de contra-razão: 06/02/2019.
 Data limite para registro de decisão: 20/02/2019.

  
Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens.
Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 26, do Decreto
5450/2005. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 16:13 horas do dia 29 de janeiro de 2019, cuja ata foi
lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

  

 
GLEYTON CARVALHO AMACENA 

 Pregoeiro Oficial

 
LUCAS MACHADO DE FIGUEIREDO

 Equipe de Apoio

 
ESTER BARBOSA DE ARAUJO GOMES

 Equipe de Apoio

 

 

Voltar   
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