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9.3. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 

9.4. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no siste-

ma, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

9.5. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento de-

finitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

9.6. 0 sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, 

sendo que somente estas participarão da fase de lances. 

9.7. 0 sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens 

entre o Pregoeiro e os licitantes. 

10— Formulação dos lances: modo de disputa aberto e fechado 

10.1. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lan-

ces exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informa-

dos do seu recebimento e do valor consignado no registro. 

10.2. 0 lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item. 

10.3. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o ho-

rário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

10.4. 0 licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou per-

centual de desconto superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema. 

10.5. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo 

de disputa "aberto e fechado", em que os licitantes apresentarão lances públicos e 

sucessivos, com lance final e fechado. 

10.5.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze 

minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente 

dos lances, após o que transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleato- 
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riamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de 

lances. 

10.5.2. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá opor-

tunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços 

até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até 

cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

10.5.3. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas 

neste item, poderão os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de 

classificação, até o máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco 

minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

10.5.4 Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o 

sistema ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores. 

10.5.5. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabele-

cida nos itens anteriores, haverá o reinicio da etapa fechada, para que os demais li-

citantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance 

final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste 

prazo. 

10.5.6. Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificada-

mente, admitir o reinicio da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na eta-

pa de lance fechado atender As exigências de habilitação. 

10.6 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecen-

do aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar. 

10/. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informa-

dos, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do li-

citante. 
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10.8. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa 

competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos lici-

tantes para a recepção dos lances. 

10.9. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro per-

sistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada 

somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoei-

ro aos participantes, no sitio eletrônico utilizado para divulgação. 

10.10. 0 Critério de julgamento adotado será o menor preço por item, 

conforme definido neste Edital e seus anexos. 

10.11. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de 

sua proposta. 

10.12. Em relação a itens não exclusivos para participação de microem-

presas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será 

efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade em-

presarial. 0 sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de 

pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira 

colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, 

para o fim de aplicar-se o disposto nos  arts.  44 e 45 da  LC  n° 123, de 2006. 

10.12.1. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas 

de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da 

melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira co-

locada. 

10.12.2. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de 

encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao 

da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, conta-

dos após a comunicação automática para tanto. 
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10.12.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor 

classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas 

as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem 

naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exerci-

cio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior. 

10.12A. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas micro-

empresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabele-

cidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifi-

que aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

10.12.5. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de 

lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado. 

10.13. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de 

desempate será aquele previsto na Lei n° 8.666, de 1993. 

10.14. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo 

sistema eletrônico dentre as propostas ou os lances empatados. 

10.15. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o prego-

eiro deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que te-

nha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a 

negociação em condições diferentes das previstas neste Edital. 

10.16. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser 

acompanhada pelos demais licitantes. 

10.17. Serão aceitos lances com até 04 (quatro) casas decimais após a 

virgula. 

11 — Envio da proposta de pregos 
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11.1. 0 pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo 

de 02 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a ne-

gociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, 

quando necessários A confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresenta-

dos. 

11.2. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de 

solicitação fundamentada feita no  chat  pelo licitante, antes de findo o prazo. 

11.3. 0 licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a docu-

mentação indicada no item anterior, será desclassificado e sujeitar-se-6 As sanções 

previstas neste Edital. 

11.4. A proposta deverá conter: 

11.4.1. Proposta de preços, vedado o preenchimento desta com dados 

aleatórios, sob pena de desclassificação; 

11.4.2. Preços unitários e totais, em Real, em algarismo, com no máximo 

quatro casas após a virgula, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previ-

são inflacionária; 

11.4.4. Indicação de que nos preços ofertados já estão inclusos os tribu-

tos, fretes, taxas, seguros, encargos sociais, trabalhistas e todas as demais despe-

sas necessárias à execução do objeto; 

11.4.5. Indicação de fabricante, marca e modelo, bem como catálogo co-

mercial com o produto a ser fornecido. 

11.4.6. Prazo de validade da proposta de, no  minim,  60 (sessenta) dias, 

contados da data de abertura da licitação. 

11.5. Após o encerramento da sessão de lances e negociações, esta será 

suspensa, a fim de que o Pregoeiro possa proceder A análise e julgamento, bem 

como proceder ao julgamento da habilitação das empresas classificadas. 
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12 — Da aceitabilidade da proposta 

12.1. Encerrada a etapa de negociação e envio de documentos, a sessão 

será suspensa para que o pregoeiro examine a proposta classificada em primeiro lu-

gar quanto A adequação ao objeto e A compatibilidade do preço em relação ao máxi-

mo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos. Para tanto, poderá 

solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal da Feas. 

12.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresen-

tar preço final superior ao preço máximo fixado, desconto menor do que o mínimo 

exigido ou que apresentar preço manifestamente inexequível. 

12.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global 

ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos 

insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o 

ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando 

se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os 

quais ele renuncie a parcela ou A totalidade da remuneração. 

12.3. Caso a compatibilidade com as especificações demandadas, sobre-

tudo quanto a padrões de qualidade e desempenho, não possa ser aferida pelos 

meios previstos nos subitens acima, o Pregoeiro exigirá que o licitante classificado • 

em primeiro lugar apresente amostra, sob pena de não aceitação da proposta, no lo- 

cal a ser indicado e dentro de 02 (dois) dias úteis contados da solicitação. 

12.3.1. Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horá-

rio de realização do procedimento para a avaliação das amostras, cuja presença 

será facultada a todos os interessados, incluindo os demais licitantes. 

12.3.2. Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de men-

sagem no sistema. 

12.3.3. Serão avaliados os seguintes aspectos e padrões mínimos de 

aceitabilidade: 
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12.3.3.1. o critério de análise será o constante no descritivo contido no 

Anexo I. 

12.3.4. No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na 

entrega, sem justificativa aceita pelo Pregoeiro, ou havendo entrega de amostra fora 

das especificações previstas neste Edital, a proposta do licitante será recusada. 

12.3.5. Se as amostras apresentadas pelo primeiro classificado não forem 

aceitas, o Pregoeiro analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo 

segundo classificado. Seguir-se-á com a verificação das amostras e, assim, sucessi-

vamente, até a verificação de uma que atenda As especificações constantes no Ter-

mo de Referência. 

12.3.6. Os exemplares colocados à disposição da Administração serão 

tratados como protótipos, podendo ser manuseados e desmontados pela equipe téc-

nica responsável pela análise, não gerando direito a ressarcimento. 

12.3.7. Após a divulgação do resultado final da licitação, as amostras en-

tregues deverão ser recolhidas pelos licitantes no prazo de 5 (cinco) dias, após o 

qual poderão ser descartadas pela Administração, sem direito a ressarcimento. 

12.3.8. Os licitantes deverão colocar à disposição da Administração todas 

as condições indispensáveis à realização de testes e fornecer, sem ônus, os manu-

ais impressos em  lingua  portuguesa, necessários ao seu perfeito manuseio, quando 

for o caso. 

12.4. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro 

examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de 

classificação. 

12.5. No julgamento da habilitação e das propostas, o Pregoeiro poderá 

sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos 

e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessi- 
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vel a todos os licitantes, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e 

classificação. 

12.6. 0 desatendimento de exigências formais não essenciais não impor-

tará o afastamento da licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, ob-

servados os princípios da isonomia e do interesse público. 

12.7. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro ve-

rificará a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital. 

13 —Julgamento Da Habilitação 

13.1. Somente serão julgadas as habilitações das empresas que 

forem classificadas. 

13.2. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação 

dos licitantes detentores das propostas classificadas, o Pregoeiro verificará o even-

tual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à exis-

tência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, me-

diante a consulta aos seguintes cadastros: 

13.2.1. Cadastro Nacional de Empresas Inidõneas e Suspensas — 

CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (www.portalda-

transparencia.gov.br/ceis);  

13.2.2. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Im-

probidade Administrativa e Inelegibilidade mantido pelo Conselho 

Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_re-

querido.php).  

13.2.3. Lista de Inidõneos e o Cadastro Integrado de Condenações 

por Ilícitos Administrativos — CADICON, mantidos pelo Tribunal de 

Contas da União — TCU; 
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13.4. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa lici-

tante e, no caso do Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbi-

dade Administrativa (CNCIA), do CNJ, também de seu sócio majoritário, por força do 

artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao res-

ponsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar 

com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio 

majoritário. 

13.5. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante 

inabilitado, por falta de condição de participação. 

13.6. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos lici-

tantes será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em 

relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação eco-

nômica financeira. 0 documento de qualificação técnica abaixo exigido deverá ser 

enviado junto à proposta eletrônica, como forma de anexo. 

13.7. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações cons-

tantes do SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, 

ou encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva docu-

mentação atualizada. 

13.8. 0 descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do lici-

tante, exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita 

pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar as certidões válidas. 

13.9. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação 

complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já 

apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via 

sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de inabilitação. 

13.10. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimen-

to de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quan-

do houver dúvida em relação à integridade do documento digital. 
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13.11. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de 

CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. 

13.12. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em 

nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em 

nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovada-

mente, forem emitidos somente em nome da matriz. 

13.13 Ressalvado o disposto no item 5.3 (documentos abrangidos pelo Si-

caf), os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação re-

lacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação: 

13.14. Habilitação jurídica: 

13.14.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público 

de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

13.14.2. Em se tratando de microempreendedor individual — MEI: Certifi-

cado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará 

condicionada A verificação da autenticidade no sitio www.portaldoempreendedor.-

gov.br; 

13.14.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de res-

ponsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vi-

gor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado 

de documento comprobat6rio de seus administradores; 

13.14.4. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde ope-

ra, com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participan-

te sucursal, filial ou agência; 

13.14.5. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no 

Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova 

da indicação dos seus administradores; 
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13.14.6. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vi-

gor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Co-

mercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem 

como o registro de que trata o  art.  107 da Lei n°5.764, de 1971; 

13.14.7. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamen-

to no Pais: decreto de autorização; 

13.14.8. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as 

alterações ou da consolidação respectiva; 

13.15. Regularidade fiscal e trabalhista: 

13.15.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas 

ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso; 

13.15.2. prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, 

mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da 

Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

(PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e 6 Divida Ativa da União 

(DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos 

termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita 

Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 

13.15.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço (FGTS); 

13.15.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça 

do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de 

negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, 

aprovada pelo Decreto-Lei n°5.452, de 1° de maio de 1943; 

13.15.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicilio ou 

sede do licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

13.15.7. caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais 

relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante 
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declaração da Fazenda Estadual do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na 

forma da lei; 

13.15.8. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Municipal relativa 

aos Tributos Municipais da sede da proponente, mediante apresentação de Certidão 

Negativa de Débito ou Certidão Positiva com efeito de Negativa ou documento 

equivalente do Município do domicilio ou sede do licitante, na forma da lei; 

13.15.9. Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como 

microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a 

documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo 

que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação. 

13.16. Qualificação Econômico-Financeira. 

13.16.1. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede 

da pessoa jurídica; 

13.16.2. Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exerci-

cio social já exigíveis e apresentados na forma da lei, com TERMO DE ABERTURA 

E ENCERRAMENTO e devidamente registrado na Junta Comercial ou Cartório de 

Títulos e Documentos e para sociedade anônima: publicado na imprensa oficial, que 

comprovem a boa situação financeira da pessoa jurídica, sendo vedada a sua subs-

tituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por  indices  

oficiais quando encerrado há mais de 03 (três) meses da data da solicitação da ins-

crição no cadastro de fornecedores  (art.  31, inciso I, da Lei n°8666/1993) e altera-

ções. 0 Balanço a ser apresentado deverá ser referente ao ano de 2021. 

13.16. 2.1. A boa situação será avaliada pelos  indices  conforme  art.  90, do 

Decreto Municipal 104/2019: 

ILC > ou = 1 

ILG > ou = 1  

SG  > ou = 1 
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1 - ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE =  LC 

LC  = ATIVO CIRCULANTE/PASSIVO CIRCULANTE 

2- ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL = LG 

ATIVO CIRCULANTE+ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 

LG -  

PASSIVO CIRCULANTE+ PASSIVO NA() CIRCULANTE 

3- SOLVÊNCIA GERAL =  SG  

ATIVO TOTAL 

SG=  

PASSIVO CIRCULANTE+ PASSIVO NÃO CIRCULANTE 

13.16.2.2.0s  indices  deverão ser indicados de conformidade com as Nor-

mas Técnicas Contábeis e a Lei Federal n° 8.666/1993. 

13.16. 2.3. As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1 

(um) em qualquer dos  indices  de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral  (SG)  e 

Liquidez Corrente  (LC),  deverão comprovar, considerados os riscos para a 

Administração, patrimônio liquido positivo (Decreto Municipal 104/2019,  art.  10, § 

3'). 

13.17. Qualificação técnica (deverá se anexada no ato do envio da 

proposta eletrônica). 

Comprovação de aptidão através de no mínimo 01 (um) atestado de ca-

pacidade técnica,  fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que 

comprove que a empresa licitante prestou serviço igual ou similar em características 

com o objeto da presente licitação, conforme preconiza o  Art.  30, inciso II e §1° da 

Lei 8666/93. Não serão aceitos atestados de empresas que pertençam ao mesmo 

grupo empresarial. 
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13.18. No momento do julgamento da habilitação, o Pregoeiro consultará 

ao sistema em que a empresa estiver cadastrada, em que constam as datas de ven-

cimento dos documentos exigidos para a habilitação (SICAF ou eventualmente e-

compras), a fim de verificar a vigência e autenticidade destes. 

13.19. A página da consulta será impressa pelo Pregoeiro. A validade dos 

documentos será conferida. Em caso de alguma certidão estar fora de validade, po-

derão ser consultados os sítios oficiais emissores de certidões. Se ainda assim, o 

Pregoeiro não lograr êxito na aferição da regularidade da documentação, a empresa 

será convocada para que, no prazo de 24 h (a contar do recebimento da solicitação) 

envie cópia via sistema do documento solicitado. 0 não envio acarretará na inabilita-

cão da empresa, salvos os casos de condições exclusivas para a habilitação de mi-

croempresas ou empresas de pequeno porte. 

13.20. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualifi-

cada como microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a 

existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a em-

presa será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do 

vencedor, comprovar a regularização. 0 prazo poderá ser prorrogado por igual perí-

odo, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante 

apresentação de justificativa. 

13.20.1. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subi-

tem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previs-

tas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na or-

dem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, 

empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na docu-

mentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização. 

13.21. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos 

exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no  "chat"  a nova data e ho-

rário para a continuidade da mesma. 
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13.22. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja 

por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desa-

cordo com o estabelecido neste Edital. 

13.23. Os documentos exigidos para habilitação deverão estar dentro de 

seus prazos de validade. Os documentos que não constarem em seu texto o prazo 

de validade deverão ser apresentados com expedição máxima de 03 (três) meses a 

contar da data de sua emissão. 

13.24. Os documentos aqui solicitados poderão ser apresentados em 

original, ou por qualquer processo de cópia autenticada ou cópia simples. 

13.25 0 licitante não cadastrado no SICAF ou e-compras deverá 

apresentar toda a documentação de habilitação prevista neste Edital. 

13.26. Conforme o Decreto Municipal n° 104/2019 e Instrução Normativa 

n° 03/2018 é de responsabilidade da empresa licitante a manutenção das datas 

atualizadas dos documentos no SICAF.  

13.27. A Feas fará a análise da documentação para classificação da pro-

posta a partir dos documentos anexados, bem como consulta aos  sites  oficiais aci-

ma apontados. Caso haja desconformidade com o solicitado a empresa será des-

classificada e/ou inabilitada. 

13.28. A data para a divulgação do resultado será informada pelo Prego-

eiro durante a sessão de lances, no  "chat"  de conversação ou através de comunica-

do a ser publicado na plataforma de compras governamentais, sendo responsabili-

dade única e exclusiva das empresas interessadas o acompanhamento das datas. 

13.30. Constatado o atendimento As exigências de habilitação fixadas no 

Edital, o licitante será declarado vencedor. 

14— Dos Recursos 
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14.1. Declarado o vencedor, a licitante que quiser recorrer deverá 

manifestar imediata e motivadamente a sua intenção, isto 6, indicando contra quais 

decisões pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema, nos 

termos do  art.  33 do Decreto Municipal n° 1.235/2003. 0 prazo para a manifestação 

da intenção de interpor recurso será de 04 (quatro) horas úteis, ou seja, das 08:00 

As 12:00 horas do dia Ca seguinte da divulgação do resultado final de julgamento. 

14.2. Os recursos e contrarrazões deverão ser manifestados 

exclusivamente por meio eletrônico via internet, no portal de compras 

governamentais. 

14.3. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a 

tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se 

admite ou não o recurso, fundamentadamente. 

14.3.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, 

mas apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

14.4. Uma vez admitida a intenção, abrir-se-6 então o prazo de 03 (três) 

dias Citeis para apresentação das razões do recurso, ficando as demais licitantes 

desde logo intimadas para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que 

começarão a correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista 

imediata dos elementos indispensáveis A defesa dos seus interesses. 

14.5. A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante 

importará na decadência do direito de recurso. 

14.6. Decorridos os prazos para os recursos e contrarrazões, o Pregoeiro 

terá poderá: 

14.6.1. Negar admissibilidade ao recurso, quando interposto sem 

motivação ou fora do prazo estabelecido; 

14.6.2. Motivadamente, reconsiderar a decisão dado o recurso interposto; 
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14.6.3. Manter a decisão, encaminhando o recurso A autoridade 

julgadora, que decidirá. 

14.5. 0 acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos 

insuscetíveis de aproveitamento. 

14.6. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos 

procedimentais, a autoridade competente adjudicará o objeto e homologará o 

processo licitatório para determinar a contratação. 

14.7. Não havendo recurso, o Pregoeiro adjudicará o objeto ao licitante 

vencedor e encaminhará o procedimento A autoridade superior para homologação. 

15— Da Adjudicação, Da Homologação E Da Convocação 

15.1. 0 objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado 

vencedor, por ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela 

autoridade competente, após a regular decisão dos recursos apresentados. 

15.2. Havendo manifestação da intenção de recorrer, conforme 

procedimentos citados no tópico anterior e, após a decisão dos recursos, constatada 

a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente adjudicará o objeto do 

certame A licitante vencedora e homologará o procedimento. 

15.3. Homologado o resultado, a proponente vencedora será convocada, 

por escrito, para a assinatura do Contrato/Ata de Registro de Preços. 

16— Da Ata De Registro De Preços 

16.1. Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 

até 03 (três) dias, contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata 

de Registro de Preços, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de 

decair do direito A contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital. 
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16.2. Alternativamente à convocação para comparecer perante o orgão ou 

entidade para a assinatura da Ata de Registro de Preços, a Administração poderá 

encaminhá-la para assinatura, mediante correspondência postal com aviso de 

recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinada e devolvida no prazo 

de 02 (dois) dias, a contar da data de seu recebimento. 

16.3. Integrará a Ata de Registro de Preços, como parte indissociável, a 

proposta apresentada pela adjudicatária. 

16.4. 0 prazo estabelecido para assinatura da Ata de Registro de Preços 

poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pela 

licitante vencedora, durante o seu transcurso, se apresentada motivação para tanto 

e desde que devidamente aceita pela Feas. 

16.5. Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto 

necessárias para o registro de todos os itens constantes no Termo de Referência, 

com a indicação da licitante vencedora, a descrição dos itens, as respectivas 

quantidades, preços registrados e demais condições. 

16.6. Será incluído na ata, sob a forma de anexo, o cadastro de reserva 

com o registro das licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços 

iguais aos da licitante vencedora na sequência da classificação do certame. 

16.7. Sempre que o primeiro classificado não atender à convocação para 

a assinatura da Ata de Registro de Preços, é facultado à Administração, dentro do 

prazo e condições estabelecidos, convocar os remanescentes, observada a ordem 

de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições 

estabelecidas, inclusive quanto ao preço, nos termos do Decreto Municipal n° 

290/2016. 

16.8. Quando os primeiros classificados, signatários da Ata de Registro 

de Preços, estiverem impossibilitados de cumprir com o fornecimento (devidamente 

justificado e aceito pela Administração) as licitantes que compõem o cadastro de 

ci 
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reserva ou as remanescentes poderão ser chamadas, obedecendo à ordem de 

classificação, para assiná-la. 

16.9. Quando houver a necessidade de contratação dos fornecedores que 

compõem o cadastro de reserva ou remanescentes, serão realizados os 

procedimentos para a habilitação, sendo condição para a contratação o 

cumprimento integral de todas as condições previstas no Edital de licitação. 

16.10. A existência de preços registrados não obriga a Administração a 

firmar contratações que deles possam advir, facultada a realização de licitação 

especifica para aquisição pretendida. 

16.11. 0 Contratante, após a assinatura da Ata de Registro de Preços e a 

qualquer momento, poderá convocar a Contratada para negociar a redução dos 

preços registrados, se porventura constatar que os preços registrados estão 

incompatíveis com os pregos de mercado. 

16.12. 0 prazo de validade da Ata de Registro de Preços será 12 meses. 

16.13. Serão publicados no Diário Oficial do Município, trimestralmente, 

os valores unitários utilizados pelos órgãos do Município de Curitiba, referentes a 

este Pregão Eletrônico. 

16.14. A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada ou suspensa na 

hipótese da ocorrência das situações previstas no Decreto Municipal n° 290/2016. 

17— Do cadastro de reserva de fornecedores 

17.1. Após o encerramento da etapa competitiva, as licitantes poderão 

reduzir seus preços ao valor da proposta da licitante mais bem classificada e, 

nessas condições, após a homologação do certame, em até duas horas, poderão 

dar o aceite para participar do cadastro de reserva. 

17.2. A apresentação de novas propostas na forma deste item não 

prejudicará o resultado do certame em relação à licitante mais bem classificada. 
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17.3. Havendo uma ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas 

em valor igual ao da licitante vencedora, estas serão classificados segundo a ordem 

da última proposta individual apresentada durante a fase competitiva, mediante 

publicação de relatório 

17.4. Esta ordem de classificação das licitantes registradas deverá ser 

respeitada nas contratações e somente será utilizada caso o mais bem colocado no 

certame não assine a ata, tenha seu registro cancelado ou na impossibilidade de 

atendimento pelo primeiro colocado da ata, nos termos do Decreto Municipal n° 

290/2016. 

18— Da Ordem De Compra 

18.1. Após a assinatura da Ata de Registro de Preços a licitante deverá 

aguardar a liberação das Ordens de Compra, para providenciar a entrega dos 

produtos. 

18.2. 0 prazo para entrega dos produtos terá inicio a partir da data de 

recebimento da Ordem de Compra. 

18.3. A empresa vencedora deverá observar quando do recebimento da 

Ordem de Compra, os quantitativos, marca e valores nela descritos. Em caso de 

desacordo com o registrado, deverá entrar em contato com a Feas a fim de sanar 

possíveis erros. 

18.4. A entrega dos insumos deverá ser efetuada em até 15 dias 

consecutivos a partir do recebimento da Ordem de Compra, em qualquer das 

unidades abaixo dispostas: 

18.4.1. Hospital Municipal do Idoso Zilda Arns — Hiza: localizado 

na Rua Lothário  Boutin,  n.° 90, Bairro Pinheirinho, Curitiba, Paraná; 

18.4.2. Centro Médico Comunitário Bairro Novo: localizado na 

Rua Jussara, n.° 2.234, Bairro Sitio Cercado, Curitiba, Paraná; 
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18.4.3. Unidade de Pronto Atendimento Tatuquara — UPA 

Tatuquara: localizada na Rua Jornalista  Emilio  Zolá Florenzano, n.° 

835, Tatuquara, Curitiba, Paraná; 

18.4.4. Unidade de Pronto Atendimento Fazendinha: localizada 

na Rua Carlos Klemtz, n.° 1883, bairro Fazendinha, Curitiba PR. 

CEP 81320-510. 

18.5. As entregas deverão ocorrer nas quantidades e locais determinadas 

na Ordem de Compra, no horário das 08 h As 11h3Omin e das 13 h As 16h30min de 

segunda a sexta-feira, livre de quaisquer outros encargos, sejam fretes, carretos, 

taxas ou outros presentes As Notas Fiscais correspondentes. Considerar-se-6 em 

mora no dia seguinte ao vencimento deste prazo. 

18.6. Para maiores informações sobre a entrega dos produtos entrar em 

contato com a Sra. Fabiana Martins, na Feas, localizada na Rua Lothário  Boutin,  n°: 

90, Bairro: Pinheirinho. CEP: 81.110.522 Curitiba — PR, Telefones: (41) 3316-

5942/3316-5905. 

19 — Das obrigações 

19.1. Após a emissão da ordem de compra/assinatura do contrato, as 

partes assumem obrigações reciprocas. 

19.2. As obrigações da Contratada e do Contratante são as descritas no 

Termo de Referência, parte integrante deste Edital. 

19.3. As despesas decorrentes da entrega do objeto em desacordo com 

as condições impostas na licitação são de responsabilidade da Contratada. 

19.4. É vedada a troca da marca e/ou do modelo do produto ofertado, sob 

pena da recusa pela Feas e possibilidade de abertura de procedimento de 

penalização. 
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19.5. Ficam designados como Gestor e Suplente da contratação 

decorrente deste Pregão Eletrônico e para o exercício das atribuições constantes do 

artigo 17 e outros correlatos do Decreto Municipal n° 610/2019, os respectivos 

servidores: Fabiana Martins  (mat.  1427) e Edemilson Marcos Ribeiro  (mat.  146). 

20— Do Pagamento 

20.1. Os pagamentos serão efetuados no prazo de trinta dias após a 

entrega dos produtos e a avaliação completa e total dos itens pelo Almoxarifado, 

mediante apresentação da nota fiscal emitida pela contratada, observado em todo o 

caso, o disposto nos artigos 78, incisos XIV e XV da Lei 8.666/93. 

20.2. A empresa deverá apresentar notas fiscais de acordo com o contido 

na Ordem de Compra recebida, a fim de que se possam efetuar os pagamentos cor-

respondentes. 

21 — Das Penalidades 

21.1. Se a licitante adjudicada deixar de entregar o objeto licitado por 

qualquer motivo e/ou recusar os serviços dentro do prazo de validade da proposta 

ou o fizer fora das especificações e condições pré-determinadas e ainda em 

qualquer outra hipótese de inexecução parcial ou total do contrato, poderão ser 

aplicadas as penalidades seguintes, independente de outras previstas em lei, 

facultada defesa prévia ao interessado: 

21.1.1. Advertência. 

21.1.2. Multa de mora de 1% (um por cento) ao dia sobre o valor da 

ordem de compra relativa ao item em atraso, limitado até o prazo máximo de 10 

dias. Vencido o prazo de que se trata este item, o pagamento poderá ser cancelado 

ou o contrato ser rescindido, a critério da Administração. 
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21.1.3. Multa punitiva de 10% (dez por cento) sobre o valor total do item 

registrado, no caso de transcorrer o prazo previsto do item 21.1.2. e persistir o 

inadimplemento. Caso se trate do fornecimento de item essencial, cuja 

descontinuidade na entrega possa acarretar danos e prejuízos aos setores 

assistenciais das unidades administradas pela Feas, a multa punitiva poderá ser 

fixada em até 15% (quinze por canto), conforme relatório de impacto. 

21.1.4. As multas de mora e punitiva poderão ser cumuladas. 

21.1.5. Suspensão do direito de licitar ou contratar com a Feas, pelo pra-

zo não superior a 05 (cinco) anos, penalidade essa a ser aplicada pela autoridade 

competente, segundo a natureza da falta e o prejuízo causado à Administração Pú-

blica, de acordo com a Lei Federal n° 10520/02. 

21.1.6. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Feas, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovi-

da a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será 

concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resul-

tantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no item anterior, de 

acordo com a Lei Federal n° 8666/93. 

21.2. As penalidades de multa de mora e punitiva serão aplicadas, 

observado o procedimento no Decreto Municipal 610/2019. 

21.3. As multas serão descontadas dos pagamentos eventualmente 

devidos e, ainda, nos casos em que não haja fatura em aberto, ou vincenda, será 

notificada a empresa, que deverá, no prazo máximo estipulado pela Feas, depositar 

o valor correspondente à penalização, em conta a ser informada pela Contratante. 

21.4. Na hipótese do pagamento das multas não ocorrer na forma prevista 

no item anterior, escoado o prazo de 5 (cinco) dias, contados da data do 

recebimento, pela detentora, da respectiva notificação, a cobrança será objeto de 

medidas administrativas e/ou judiciais cabíveis, incidindo correção monetária no 
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período compreendido entre o dia imediatamente posterior A data final para liquidar 

a multa e aquele em que o pagamento efetivamente ocorrer. 

21.5. As multas são autônomas e a aplicação de uma não exclui a de 

outras. 

21.6. Sem prejuízo da aplicação, A detentora, das sanções cabíveis, a 

Administração recorrerá As garantias constituídas, a fim de se ressarcir dos 

prejuízos que lhe tenham sido decorrentes do contrato e promover a cobrança 

judicial ou extrajudicial de perdas e danos. 

21.7. Ficam as participantes cientes de que, na hipótese de constatação 

de formação de conluio ou diante do indicio de qualquer crime previsto na Lei de 

Licitações, o caso será oficiado ao Ministério Público, sem prejuízo das medidas 

Administrativas a serem aplicadas contra quem der causa ao crime. 

22— Disposições Gerais 

22.1. Reserva-se A autoridade competente o direito de revogar no todo ou 

em parte a presente licitação visando o interesse da Administração Pública, devendo 

anulá-la por ilegalidade, assegurados o contraditório e a ampla defesa, conforme 

dispõe o artigo 49 e parágrafos da Lei Federal n° 8666/93. 

22.2. Farão parte integrante da ata de registro de pregos, independente 

de transcrição, as instruções contidas neste edital de embasamento e os 

documentos nele referenciados, além da proposta apresentada pela empresa 

vencedora. 

22.3. Quando os primeiros classificados estiverem impossibilitados de 

cumprir com o fornecimento (devidamente justificado e aceito pela Administração) as 

licitantes remanescentes poderão ser chamadas para fornecer os objetos licitados, 

desde que o preço registrado encontre-se dentro dos praticados no mercado. 
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22.4. A qualquer tempo, o preço registrado poderá ser revisto conforme 

disposto na Lei 8666/93. 

22.5. Nos casos em que seja solicitado o reequilibrio econômico- 

financeiro da Ata de Registro de Preços, será obrigação da licitante a comprovação 

da álea extraordinária. Será obrigatória a apresentação dos seguintes documentos: 

22.5.1. Planilha de composição de custos do item, utilizada na elaboração 

da proposta inicial do Pregão eletrônico; 

22.5.2. Planilha de composição de custos do item utilizada na elaboração 

da proposta para reequilibrio do item; 

22.5.3. Todos os documentos que comprovem os fatos alegados na 

composição de custos, seja os utilizados no momento da elaboração da proposta 

inicial do pregão, quanto os que embasarão o pedido de reequilibrio  (ex.:  notas 

fiscais, guias de recolhimentos, comprovantes de pagamento,  etc.).  

22.6. Na falta de documentos citados no item 22.5, o pedido será 

sumariamente negado por falta de instrumentalização processual. 

22.7. A detecção, pela Feas, a qualquer tempo durante a utilização dos 

produtos adquiridos através do presente Pregão Eletrônico, de vícios de qualidade, 

importará na aplicação dos dispositivos da Lei Federal n. ° 8.078/90 (Código de 

Defesa do Consumidor). 

22.8. Conforme o artigo 31 do Código de Defesa do Consumidor, a oferta 

e a apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, 

claras, precisas, ostensivas e em  lingua  portuguesa sobre suas características, 

qualidade, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, 

entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança 

dos consumidores. 
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22.9. Em caso de devolução dos produtos por estarem em desacordo 

com as especificações editalicias, todas as despesas para substituição destes e a 

regularização das pendências, serão de inteira responsabilidade da empresa 

contratada. 

22.10. Se durante a licitação ou a contratação a Feas entender pela 

necessidade de envio do bem entregue para análise e avaliação laboratorial, todos 

os custos referentes ao procedimento serão de responsabilidade da 

licitante/Contratada. 

22.11. Caso a empresa fabricante ou o produto vier a ser interditada, a 

empresa vencedora poderá substituir o produto por outro com a mesma composição 

e concentração, devendo previamente obter a aprovação do setor responsável, sem 

custos adicionais para a Feas. 

22.12. 0 abandono do fornecimento dos materiais em qualquer etapa, por 

parte da empresa contratada, ensejará ação de perdas e danos. 

22.13. A empresa vencedora assumirá integral e exclusivamente toda a 

responsabilidade no que diz respeito As obrigações fiscais, trabalhistas, 

previdenciárias e os demais encargos que porventura venham a incidir sobre o 

objeto deste Pregão. 

22.14. A proponente que vier causar impedimentos ao normal e legal 

andamento do Pregão, além das sanções legais previstas, será responsabilizada 

civilmente pelos danos e prejuízos causados A entidade licitante, derivados da não 

conclusão do processo licitatório, bem como do objeto pretendido. 

22.15. As licitantes e a Contratada devem observar e fazer observar o 

mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de 

execução do objeto contratual. 

22.15.1. Para os propósitos deste item, definem-se as seguintes práticas: 
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22.15.1.1. "prática corrupta": oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou 

indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor 

público no processo de licitação ou na execução de contrato; 

22.15.1.2. "prática fraudulenta": a falsificação ou omissão dos fatos, com o 

objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato; 

22.15.1.3. "prática colusiva": esquematizar ou estabelecer um acordo 

entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou 

prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-

competitivos; 

22.15.1.4. "prática coercitiva": causar dano ou ameaçar causar dano, 

direta ou indiretamente, As pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua 

participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato. 

22.15.1.5. "prática obstrutiva": (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar 

provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo 

financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de 

alegações de prática prevista acima; deste Edital;  (ii)  atos cuja intenção seja impedir 

materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover 

inspeção. 

22.16. Nos casos em que forem constatadas a prática de atos contra a 

Administração Pública Municipal, será aplicável o Decreto Municipal n° 1671/2019, 

que regulamenta, no âmbito do Poder Executivo Municipal, a Lei Federal n° 12.846, 

de 1° de agosto de 2013, que dispõe sobre a responsabilização administrativa de 

pessoas jurídicas pela prática de atos contra a Administração Pública municipal e dá 

outras providências 

22.17. 0 Pregoeiro poderá inabilitar, ou desclassificar a proposta ou 

mesmo desqualificar a empresa, a qualquer tempo, no caso de conhecimento de 

fato ou circunstância superveniente desabonadora da empresa ou de seus sócios 

nos termos do artigo 43, parágrafo 5° da Lei n. ° 8.666/93. 
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22.18. Ao Pregoeiro e à Equipe de Apoio é facultado solicitar das 

proponentes esclarecimentos com relação aos documentos ou produtos 

apresentados, bem como promover diligências ou solicitar pareceres técnicos 

destinados a esclarecer a instrução do processo. 

22.19. Quando solicitado pelo Pregoeiro, os documentos poderão ser 

apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada ou cópia 

simples. 

22.20. Não serão aceitos, em hipótese alguma, documentos de 

classificação de proposta e habilitação, encaminhados via  e-mail,  ou qualquer outra 

forma, que não no portal de compras governamentais, dentro do prazo estipulado. 

22.21. Quando todas as licitantes forem inabilitadas ou todas as 

propostas forem desclassificadas, a administração poderá fixar aos licitantes o prazo 

de oito dias (Reis para a apresentação de nova documentação ou de outras 

propostas escoimadas de suas causas. 

22.22. Os documentos solicitados que forem emitidos pela  Internet,  NÃO 

precisam de autenticação em cartório, o Pregoeiro ou a Equipe de Apoio conferirá a 

autenticidade via  Internet.  

22.23. A licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das 

informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da Licitação, bem 

como dos lances ofertados, aos quais fica irrestritamente vinculada. 

22.24. Em nenhuma fase do processo será aceita carta ou outro meio de 

comunicação informando engano, erro ou omissão da parte da licitante, fornecedor 

ou de funcionário para justificar equívocos cometidos pela empresa no processo, em 

quaisquer das fases da licitação ou da execução do contrato. 

22.25. A existência de pregos registrados não obriga a Feas a firmar as 

contratações que deles poderão advir facultando-lhe a realização de licitação 
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especifica para a aquisição pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do registro 

a preferência de fornecimento em igualdade de condições. 

22.26. A quantidade dos produtos, relacionada no Anexo I deste Edital, 

serve apenas como orientação para composição de preços não constituindo, sob 

nenhuma hipótese, garantia de faturamento. 

22.27. Os prazos estabelecidos neste Edital, contar-se-ão em dias corri-

dos, salvo se expressamente fizer-se referência a dias úteis. Para contagem de am-

bos os casos exclui-se o primeiro dia e conta-se o último dia. 

22.28. Os termos do edital prevalecem sobre os termos da plataforma 

compras governamentais em caso de contradição documental. 

22.29. Em caso de dúvidas nos descritivos dos materiais, entrar em 

contato com o Sr.  Juliano  Eugenio da Silva, julianoesilva@feaes.curitiba.pr.gov.br, 

através de pedido de esclarecimento. 

22.30. Demais detalhes que eventualmente não foram previstos no pre-

sente Edital, mas que a boa técnica leve a presumir sua necessidade, não deverão 

ser omitidos na apresentação da proposta pelo licitante. 

22.31. Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pelo Pregoeiro, 

encarregado do recebimento, análise e julgamento das propostas. 

Curitiba, 19 de julho de 2022. 

-- , 
OLo r) _1 \ , 

Ic
IA 

tv ) r 4 
Juliano Eugenio a ilva  

Pregoeiro 
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Anexo 1 

Termo De Referência 

Processo Administrativo n°: 171/2022. 

1. Objeto: 

Registro de preços para futuro fornecimento de móveis para escritório. 

2. Justificativa: 

Os móveis para escritório, listados no termo de referência deste processo licita-

tório, são essenciais pois destinam-se a manter abastecidas as unidades da 

Feas dos itens para consumo administrativo, bem como atendem a necessida-

de organizacional dos setores. Solicitamos para a aquisição destes produtos o 

Sistema de Registro de Pregos pelo período de 12 meses para garantir que to-

dos os itens estimados possam ser adquiridos em sua totalidade, porém con-

forme demanda periódica da Feas. Por se tratar de produtos de uso comum no 

mercado e que podem ser objetiva e concisamente definidos, estes itens são 

considerados bens comuns e, portanto, totalmente aplicáveis à modalidade 

pregão. Por fim, considerando o disposto na legislação vigente este certame 

será exclusivo para participação de ME/EPP. 

3. Descritivo Técnico Dos Produtos; Quantidades; Valores Máximos 
Permitidos. 

Item 1: código 220296 — armário alto 2 portas (I xpx h (mm): 800 x 500 x 1500) 

Quantidade: 40 unidades 

Valor máximo permitido: R$ 1.168,33 

Descritivo: 

Medidas: Ixpxh (mm): 800 x 500 x 1500 (Obs: considerando 150mm de pé 

embutido na (h) do móvel). 

CAIXA/ESTRUTURA: Fabricada em MDF, tipo standart com no mínimo 720kg/m3  de 

densidade média, com espessura de 18mm, ambas as faces revestidas em 
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laminado decorativo melaminico de baixa pressão, na cor bege ou ovo com 

acabamento texturizado. Bordas/topos laminadas com fitas de  PVC  texturizada, na 

cor do móvel. A caixa/estrutura é dividida em base, laterais e barras de sustentação 

(frontais e posteriores). A montagem do móvel deverá ser com parafusos tipo mini-

fix.A escolha da cor do móvel dar-se-6 no momento da emissão da ordem de 

compra. 

FUNDO: Fabricado em MDF, com espessura de 18mm, ambas as faces revestidas 

em laminado decorativo melaminico de baixa pressão na cor bege, ovo ou branco, 

com acabamento texturizado. A montagem deverá ser com parafusos tipo mini-fix.  

PRATELEIRAS INTERNAS: Fabricadas em MDF, tipo standart com no mínimo 

720kg/m3  de densidade média, com espessura de 18mm, ambas as faces revestidas 

com laminado decorativo melaminico de baixa pressão, na cor bege, ovo ou branco 

com acabamento texturizado. Bordas/topos laminadas com fitas de  PVC  texturizada, 

na cor do móvel. Contendo 03 prateleiras, espessura de 18mm no mesmo material e 

cor do móvel, dispostas de maneira uniforme dentro do móvel. Sendo 01 estrutural 

utilizando sistema de montagem com parafusos mini-fix.  Para o apoio das 

prateleiras, utilizar dispositivos para regulagem de altura, niquelado, tipo cadeirinha. 

TAMPO: Fabricado em MDF, tipo standart com no mínimo 720kg/m3  de densidade 

média, com espessura de 25mm, ambas as faces revestidas com laminado 

decorativo melarninico de baixa pressão, na cor bege, ovo ou branco com 

acabamento texturizado. 

Bordas/topos laminadas com fitas de  PVC  texturizada, na cor do móvel. As bordas 

frontais são arredondadas em 180°  (post  —  forming)  e revestidas em  PVC.  

PORTAS: Fabricadas em MDF, tipo standart com no mínimo 720kg/m3  de densidade 

média, com espessura de 18mm, ambas as faces revestidas com laminado 

decorativo melaminico de baixa pressão, na cor bege, ovo ou branco com 

acabamento texturizado. Bordas/topos laminadas com fitas de  PVC  texturizada, na 

cor do móvel. As bordas verticais são arredondadas  (post  —  forming)  e as bordas 

Pregão Eletrônico n° 109/2022 — Feas Pagina 43 de 58 



DETALHAMENTO P kiETALON 

Feas 

R.  Cap.  Argemiro Monteiro Wanderley, 161 
3° andar 

Capão Raso — Curitiba/PR 
CEP 81.130-160 

(41) 3316-5927 
www.feas.curitiba.pr.gov.br  

horizontais são revestidas em  PVC.  Dobradiças utilizadas: (35mm, com referência 

de ângulo P/ONO: 045HI/10-05 SLINE  ON  CURVA C52). Fechadura utilizada:  (ref.  

861/31mm), colocada no meio da porta, 50mm abaixo do puxador). 

PUXADORES: Fabricados em aço zamak, tipo alça, formato meia-lua, revestimento 

cromado, com distância entre os furos de 128mm. PÉS: Fabricados em tubo em  ago  

carbono galvanizado de 40mm x 40mm, parede de 1,50mm, com regulagem de 

altura tipo rosca, com buchas metálicas. Os componentes deverão ser ligados entre 

si pelo processo de solda MIG, não aparentes. 

Obs: Todas as peças metálicas usadas no processo de fabricação devem receber 

tratamento desengraxante a quente por meio de imersão e tratamento 

antiferruginoso, a fim de constituir um substrato seguro para a aplicação de pintura 

eletrostática epóxi-p6, na cor branca com polimerização em estufa na temperatura 

de aproximadamente 210°C. A camada de tinta deverá conter espessura  minima  60 

micrômetros e aderência  minima  da tinta x1y1. 
VISTA FRONTAL viSTA LATERAL  PERSPECTIVA 

Item 2: código 220295 — armário modular 02 portas, tampo em MDF 

(I xpxh (mm): 800 x 500 x 900) 

Quantidade: 40 unidades 

Valor máximo permitido: R$ 951,33 
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Descritivo: 

MEDIDAS: Ixpxh (mm): 800 x 500 x 900 (Obs: considerando 150mm de pé 

embutido na (h) do móvel) 

CAIXA/ESTRUTURA: Fabricada em MDF, tipo standart com no mínimo 720kg/m3  de 

densidade média, com espessura de 18mm, ambas as faces revestidas em 

laminado decorativo melaminico de baixa pressão, na cor bege ou ovo com 

acabamento texturizado. Bordas/topos laminadas com fitas de  PVC  texturizada, na 

cor do móvel. A caixa/estrutura é dividida em base, laterais e barras de sustentação 

(frontais e posteriores). A montagem do móvel deverá ser com parafusos tipo mini- 

fix.  

FUNDO: Fabricado em MDF, com espessura de 6mm, ambas as faces revestidas 

em laminado decorativo melaminico de baixa pressão, na cor bege, ovo ou branco 

com acabamento texturizado. A montagem deverá ser parafusada e colada. 

PRATELEIRA INTERNA: Fabricada em MDF, tipo standart com no mínimo 720kg/m3  

de densidade média, com espessura de 18mm, ambas as faces revestidas com 

laminado decorativo melarninico de baixa pressão, na cor bege, ovo ou branco com 

acabamento texturizado. Bordas/topos laminadas com fitas de  PVC  texturizada, na 

cor do móvel. Contendo 01 prateleira, espessura de 18mm no mesmo material e cor 

do móvel, centralizada na parte interna. Para o apoio das prateleiras, utilizar 

dispositivos para regulagem de altura, niquelado, tipo cadeirinha. 

TAMPO: Fabricado em MDF, tipo standart com no mínimo 720kg/m3  de densidade 

média, com espessura de 25mm, ambas as faces revestidas com laminado 

decorativo melaminico de baixa pressão na cor bege, ovo ou branco com 

acabamento texturizado. Bordas/topos laminadas com fitas de  PVC  texturizada, na 

cor do móvel. As bordas frontais são arredondadas em 180°  (post  —  forming)  e 

revestidas em  PVC.  

PORTAS: Fabricadas em MDF, tipo standart com no mil-limo 720kg/m3  de densidade 

média,  corn  espessura de 18mm, ambas as faces revestidas com laminado 
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decorativo melaminico de baixa pressão, na cor bege, ovo ou branco com 

acabamento texturizado. Bordas/topos laminadas com fitas de  PVC  texturizada, na 

cor do móvel. As bordas verticais são arredondadas  (post  —  forming)  e as bordas 

horizontais são revestidas em  PVC.  Dobradiças utilizadas: (35mnn, com referência 

de ângulo P/ONO: 045HI/10-05 SLINE  ON  CURVA C52). 

PUXADORES: Fabricados em aço zamak, tipo alça, formato meia-lua, revestimento 

cromado, com distância entre os furos de 128mm. PÉS: Fabricados em tubo em aço 

carbono galvanizado de 40nnm x 40nnm, parede de 1,50mm, com regulagem de 

altura tipo rosca, com buchas metálicas. Os componentes deverão ser ligados entre 

si pelo processo de solda MIG, não aparentes. 

Obs: Todas as peças metálicas usadas no processo de fabricação devem receber 

tratamento desengraxante a quente por meio de imersão e tratamento 

antiferruginoso, a fim de constituir um substrato seguro para a aplicação de pintura 

eletrostática epóxi-pó, na cor branca com polimerização em estufa na temperatura 

de aproximadamente 210°C. A camada de tinta deverá conter espessura  minima  60 

micrômetros e aderência  minima  da tinta x1y1. 

VISTA FRONTAL VISTA LATERAL 

DETAL M TO PF MET 

Item 3: código 221426 — banco giratório a  gas  com encosto 

0 banco giratório deve possuir regulagem de altura através de alavanca com 

sistema a  gds.  Altura deve variar entre 50 cm e 60cm. 0 assento e encosto devem 
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ser confeccionados com espuma injetada de alta densidade, ambos revestidos em 

courvim lavável na cor preta. A base giratória deve ser confeccionada em  nylon  com 

5 pés com rodízios giratórios. 0 sistema de pistão dever possuir uma capa protetora. 

0 banco deverá suportar até 110 Kg. 

Quantidade: 10 unidades 

Valor máximo permitido: R$ 723,33 

Item 4: código 219548 — mesa de trabalho retangular (I xpxh (mm): 1300 x 700 

x 750) 

Quantidade: 40 unidades 

Valor máximo permitido: R$ 825,00 

Descritivo: 

MEDIDAS:Ixpxh (mm): 1300 x 700 x 750 

TAMPO: Fabricado em MDF, na cor bege ou ovo tipo standart com no mínimo 

720kg/m3  de densidade média, com espessura de 25nryn, ambas as faces revestidas 

com laminado decorativo melaminico de baixa pressão, na cor do móvel, com 

acabamento texturizado. Bordas/topos laminadas com fitas de  PVC  de 03mm de 

espessura, na cor do móvel. Bordas arredondadas. Para fixação do tampo, utilizar 

bucha expansiva, em latão, de 06mm com parafuso de  ago.  
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SAIA DA MESA: Fabricada em MDF, tipo standart com no mínimo 720kg/m3  de 

densidade média, com espessura de 18mm, ambas as faces revestidas em 

laminado decorativo melaminico de baixa pressão, na cor bege, ovo ou branco com 

acabamento texturizado. A saia da mesa deverá ter 400 mm (h). Deverá ser fixada 

com parafusos mini-fix.  

ESTRUTURA: Composto por base inferior em  ago  industrial tubular oblongo 60 x 

30mm, com parede de 1,50 de espessura sem ponteira plástica. O pórtico 

confeccionado em aço tubular semi-oblongo de 60 x 25mm com parede de 1,50mm 

de espessura, contendo espaço de 120mm entre si para passagem de rede elétrica, 

lógica e telefônica. Tampa facilmente removível fabricada em chapa de aço dobrado 

com encaixe e espessura de 1,20mm, com saque frontal para livre instalação e 

manutenção, aberturas superior e inferior na chapa interna que será fixa. Na parte 

superior deverá conter chapa de aço de 1" x 1/4  com tamanho de 450mm. Contendo 

um pé de canto confeccionado em tubo de 3" com parede de 0,2mm unido entre si 

por calha estrutural fabricada em chapa de aço de 0,2mm de espessura contendo 

compartimento com 03 (três) vias para passagem de fios e encaixe para tomadas. 

Utilizar buchas metálicas para sapatas antiderrapantes com diâmetro de 3,4mm na 

área de contato com o piso, injetadas em polipropileno de alta densidade. A 

montagem dos pés por gabarito e pelo processo de solda mig, não aparentes. 

Obs: Todas as peças metálicas usadas no processo de fabricação recebem 

tratamento desengraxante a quente por meio de imersão e tratamento 

antiferruginoso, a fim de constituir um substrato seguro para a aplicação de pintura 

eletrostática epóxi-pó, na cor preta com polimerização em estufa na temperatura de 

aproximadamente 210°C. A camada de tinta deverá conter espessura  minima  60 

micrômetros e aderência  minima  da tinta x1y1. 
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MESA DE TRABALHO  

Item 5: código 221439 —  Sofa  3 lugares 

Sofá 3 lugares confeccionado em madeira. A estrutura dos braços e encosto deverá 

ser composto de alumínio com fibra sintética. As almofadas do assento e encosto 

deverá possuir densidade  minima  de D-26 (kg/m3), serem revestidas em tecido 

impermeável na coloração bege metrópole. Caso haja de madeira da estrutura 

expostas deverá ser na coloração clara. A largura  minima  do sofá deverá ser de 220 

Cm. 

Quantidade: 01 unidade 

Valor máximo permitido: R$ 4.976,67 
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4. Condições Gerais Para Cotação 

1. A licitante deverá cotar produtos novos. Não serão aceitos produtos 

reformados ou recondicionados. Dessa forma, os produtos deverão ser 

entregues acondicionados em suas embalagens originais. 

2. Os equipamentos deverão ser entregues com todos os componentes 

necessários ao seu perfeito funcionamento, nas configurações e padrões 

especificados pelo fabricante. 

3. As empresas vencedoras deverão oferecer garantia de no mínimo 12 (doze) 

meses para seus produtos ofertados; comprometendo-se a substitui-los dentro 

deste período caso apresentem defeitos de fabricação, além de assistência 

técnica especializada em caso de mau funcionamento, sem ônus adicionais de 

qualquer espécie à Feas. Caso o descritivo do produto constante neste edital 

especificar uma garantia de maior período, prevalece a mais vantajosa à Feas, 

a saber, a de maior tempo. 

4. Não poderão ser modificadas as quantidades, unidades e especificações do 

objeto licitado. Casos supervenientes serão avaliados pela Feaes. 

5. As embalagens de transporte devem apresentar as condições corretas de 

armazenamento do produto (temperatura, umidade, empilhamento,  etc.).  Os 

produtos deverão estar acondicionados em embalagens originais de seu 

fabricante. 

6. As licitantes deverão observar todas as características (descrição) dos 

produtos solicitados. Se no momento da entrega, os produtos não 

corresponderem às especificações solicitadas, fica a empresa obrigada a 

efetuar a troca dos mesmos, dentro do período de 48 h (quarenta e oito horas), 

sem ônus adicionais à Feas, caso em que não ocorrendo a troca, fica a 

empresa sujeita às penalidades previstas em Edital de Embasamento. 

7. A entrega dos insumos deverá ser efetuada em até 15 dias consecutivos a 

partir do recebimento da Ordem de Compra, em qualquer das unidades sob 

gestão da Feas, a saber: 

7.1. Hospital do Idoso ZiIda Arns — Hiza: localizado na Rua Lothário  

Boutin,  n.° 90, Bairro Pinheirinho, Curitiba, Paraná; 
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7.2. Centro Médico Comunitário Bairro Novo: localizado na Rua 

Jussara, n.° 2.234, Bairro Sitio Cercado, Curitiba, Paraná; 

7.3. Unidade de Pronto Atendimento Tatuquara — UPA Tatuquara: 

localizada na Rua Jornalista  Emilio  Zo16 Florenzano, n.° 835, Tatuquara, 

Curitiba, Paraná; 

7.4. Unidade de Pronto Atendimento Fazendinha: localizada na Rua 

Carlos Klemtz, n.° 1883, bairro Fazendinha, Curitiba PR. CEP 81320-510. 

8. As entregas deverão ocorrer nas quantidades e locais determinadas na 

Ordem de Compra, no horário das 08 h As 11h3Omin e das 13 h As 16h30min 

de segunda a sexta-feira, livre de quaisquer outros encargos, sejam fretes, 

carretos, taxas ou outros presentes As Notas Fiscais correspondentes. 

Considerar-se-á em mora no dia seguinte ao vencimento deste prazo. 

9. A entrega deverá ocorrer em estrita obediência ao solicitado pela Feas 

através das Ordens de Compra em todas as suas especificidades, tanto no que 

diz respeito a quantidades e locais, quanto a quaisquer outras características 

ali presentes. 

10. Caso a Feaes julgue necessário, solicitará das proponentes informações, 

amostras e/ou documentos necessários para o correto julgamento e para a 

aprovação dos produtos. As informações solicitadas deverão ser apresentadas 

em até 48 h (quarenta e oito horas), a partir da solicitação feita através de 

Oficio ou  e-mail  pela CPL/Feas. 

5. Da proteção de dados 

1. A Contratada, por si e por seus empregados, obriga-se a atuar no 

presente Contrato em conformidade com a Legislação vigente sobre Proteção de 

Dados Pessoais e as determinações de órgãos reguladores/fiscalizadores sobre a 

matéria, em especial a Lei 13.709/2018, além das demais normas e políticas de 

proteção de dados de cada pais onde houver qualquer tipo de tratamento dos dados 

dos clientes, o que inclui os dados da Contratante. No manuseio dos dados a 

Contratada deverá: 

1.1. Manter e utilizar medidas de segurança administrativas, técnicas e 

físicas apropriadas e suficientes para proteger a confidencialidade e integridade de 
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todos os dados pessoais mantidos ou consultados/transmitidos eletronicamente, 

para garantir a proteção desses dados contra acesso não autorizado, destruição, 

uso, modificação, divulgação ou perda acidental ou indevida; 

1.2. Acessar os dados dentro de seu escopo e na medida abrangida por sua 

permissão de acesso (autorização) e que os dados pessoais não podem ser lidos, 

copiados, modificados ou removidos sem autorização expressa e por escrito da 

contratante; 

1.3. Garantir, que os dados pessoais não poderão ser revelados a terceiros, 

com exceção da prévia autorização por escrito da contratante, quer direta ou 

indiretamente. Caso a contratada seja obrigada por determinação legal a fornecer 

dados pessoais a uma autoridade pública, deverá informar previamente a 

contratante para que esta tome as medidas que julgar cabíveis; 

1.4. Notificar a contratante em até 24 (vinte e quatro) horas a respeito da 

ocorrência de qualquer incidente que implique violação ou risco de violação das 

disposições legais relativas à proteção de Dados Pessoais pela Contratada, seus 

funcionários, ou terceiros autorizados de que venha a ter conhecimento ou suspeita. 

Paragrafo primeiro: A CONTRATADA será integralmente responsável pelo 

pagamento de perdas e danos de ordem moral e material, bem como pelo 

ressarcimento do pagamento de qualquer multa ou penalidade imposta 

CONTRATANTE e/ou a terceiros diretamente resultantes do descumprimento pela 

CONTRATADA de qualquer das cláusulas previstas neste capitulo quanto à proteção 

e uso dos dados pessoais. 

Paragrafo segundo: Encerrada a vigência do contrato ou não havendo mais 

necessidade de utilização dos dados pessoais, sensíveis ou não, a CONTRATADA 

interromperá o tratamento e, em no prazo máximo de 30 dias, sob instruções e na 

medida do determinado pela CONTRATANTE, eliminará completamente os Dados 

Pessoais e todas as cópias porventura existentes (em formato digital, físico ou outro 

qualquer), salvo quando necessite mantê-los para cumprimento de obrigação legal 

ou outra hipótese legal prevista na LGPD. 

Paragrafo terceiro: A CONTRATADA declara, por meio deste instrumento, 

que: 
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I. Cumpre a legislação aplicável sobre privacidade e proteção de dados, 

especialmente a Lei 13.709/2018 ("Lei Geral de Proteção de Dados" ou "LGPD"), 

sem exclusão das demais normas setoriais ou gerais sobre o tema; implementando 

todas as medidas técnicas de segurança da informação, disponíveis, além de 

medidas organizacionais para controle de acesso aos Dados Pessoais; 

II. Atua como Controladora de Dados Pessoais, de forma autônoma e 

independente, nos termos da LGPD, respondendo pelas atividades de Tratamento a 

que tenha ingerência, incluídas aquelas conduzidas por seus empregados e, em 

nenhuma hipótese a CONTRATANTE será responsabilizada pelo Tratamento de 

Dados Pessoais realizados pela CONTRATADA." 

Curitiba, 05 de julho de 2022. 

Fabiana Martins 
Gestora do Contrato 

Pregâo Eletrônico n° 109/2022 — Feas Pagina 53 de 58 

A 



Feas 

R.  Cap.  Argemiro Monteiro Wanderley, 161 
3° andar 

Capão Raso — Curitiba/PR 
CEP 81.130-160 

(41) 3316-5927 
www.feas.curitiba.pr.gov.br  

Anexo 2 

Justificativas de pregos e orçamentos balizadores 

No que diz respeito aos pregos escolhidos para referência, 

constantes no presente processo licitatório, informamos os critérios adotados: 

Itens 1, 2 e 3 (média dos 3 menores orçamentos): foi considerada a 

média dos 3 menores orçamentos, visto que observou-se uma diferença muito 

significativa nas outras propostas. 

Item 4 (média dos 2 menores orçamentos): foi considerada a média 

dos 2 menores orçamentos, visto que observou-se uma diferença muito significativa 

nas outras propostas. 

Item 5 (média de todos os orçamentos): foi considerada a média de 

todos os orçamentos. 

Desta forma salientamos que as escolhas tomadas para o 

estabelecimento dos pregos presentes neste processo licitatório têm, em suma, as 

seguintes justificativas: fuga de pregos inexequíveis ou exacerbados 

(constantemente presentes nos orçamentos) que geram, respectivamente, o 

fracasso do processo de compras pela falta de ofertas dado o baixo valor a ser pago 

pela instituição, e a majoração dos pregos, o que ataca o principio da 

economicidade. E ainda levam-se em consideração os pregos praticados atualmente 

pela Feas para aquisição destes itens, frutos de registros de pregos anteriores. 

Desta forma reiteramos que os pregos praticados no presente 

processo estão de acordo com os praticados no mercado e que as decisões visam 

equilibrada e econômica aquisição dos itens por parte da Feas, sem que haja 

desnecessária majoração dos pregos e que o principio da economicidade seja 

respeitado. 

Fabiana Martins 

Coordenadora de Compras Feas 

Seguem orçamentos referenciadores: 
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Anexo 3 

 

Minuta da ata de registro de pregos. 
Ata de Registro de Pregos n.° 
Processo Administrativo n°: 171/2022 — Feas. 
Pregão Eletrônico n. ° 109/2022 — Feas. 
Interessado: Fundação Estatal de Atenção à Saúde. 

Aos dias do mês de do ano de dois mil e vinte e..., na cidade de Curitiba, 

Estado do Paraná, no ...(local), localizado no , reuniram-se o diretor-geral  

(inserir nome completo e CPF) e diretora administrativa financeira (inserir nome 

completo e CPF), na qualidade de representantes da Feas, CNPJ 14.814.139/0001- 

83 e a empresa com sede na  

CNPJ  neste ato representada por )  

CPF , tendo em vista as condições estabelecidas no edital de 

pregão eletrônico n° .../2022, cujo objeto é "Registro de pregos para futuro 

fornecimento de móveis para escritório", e resolveram e acordaram firmar a 

presente Ata de Registro de Pregos, obedecidas as condições estabelecidas na Lei 

n°. 10.520/2002, subsidiariamente a Lei Federal n° 8.666/93 e Decreto Municipal n° 

290/2016, referente aos itens abaixo discriminados e seus respectivos preços 

unitários: 

Itens com 1° menor prego. 
Item: 
Marca: 
Valor unitário: R$ 
Quantidade: 
Valor total: R$ 

Fica declarado que os preços constantes na presente ata, portanto registrados, são 

válidos por 12 (doze) meses, contados da data da publicação desta ata no Diário 

Oficial do Município de Curitiba. 

As obrigações da Contratada e da Feas e demais condições gerais, assim como as 

penalidades se encontram no Edital de Embasamento do Pregão Eletrônico n° 

Conforme Decreto n°290/2016  art.  15, a existência de pregos registrados não obriga 

a administração a contratar, facultando-se a realização de licitação especifica para a 

aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade 

de condições. 
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S 

Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente ata que, após lida e 

aprovada, será assinada pelas partes: 

Diretor-Geral Feas Contratada 

Diretora Adm. Financeira — Feas 
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Anexo 4 

Minuta de cadastro reserva 

Pregão Eletrônico n° 

Objeto: "Registro de pregos para futuro fornecimento de móveis para 

escritório". 

Interessado: Feas. 

Empresa:  

Em consonância com o  art.  9° do Decreto Municipal n° 290/2016, a empresa referida 

em epígrafe concorda em registrar para cadastro de reserva, os itens abaixo, 

cotados no referido Pregão Eletrônico com o mesmo valor da empresa considerada 

vencedora. 

Itens do cadastro de reserva: 

Item n° xx: (código e descrição). 

Marca: 

Valor unitário: R$ 

Fica declarado que a licitante com prego constante no cadastro de reserva será 

convocada quando houver a necessidade de contratação de remanescente, 

devendo cumprir todas as condições previstas no Edital de licitação e assinar Ata de 

Registro de Preços, a qual terá validade pelo período restante, considerada a data 

da publicação original. 

As obrigações das partes e demais condições gerais, assim como as penalidades, 

encontram-se no Edital de Embasamento do Pregão Eletrônico n° ... e Anexos, 

instrumentos aos quais a empresa se encontra vinculada. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração. 

Local e data.  

Assinatura devidamente identificada do representante legal da empresa proponente, 

apontado no contrato social ou procuração com poderes específicos. 
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12/08/2022 09:52 Compras.gov.br  - 0  SITE  DE COMPRAS DO GOVERNO 

CONSULTA ATA DE PREGÃO 

928285.1092022 .12778 .4341 .96596804  

FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO A SAÚDE/PR 

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
No 00109/2022 (SRP) 

As 08:40 horas do dia 02 de agosto de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da 
Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria 48/2022 de 21/06/2022, em atendimento as 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 171.2022, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão no 00109/2022. Modo de disputa: 
Aberto/Fechado. Objeto: Registro de pregos para futuro fornecimento de móveis para escritório.. 0 Pregoeiro abriu a 
Sessão Pública em atendimento as 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: Armário Escritório 
Descrição Complementar: Armário Escritório Material: Mdf , Revestimento: Laminado Melarninico Baixa Pressão 
Padrão Madeirado , Largura: 80 CM, Altura: 160 CM, Características Adicionais: Sapatas Reguladoras Náilon/Partes 
Metálicas/Anti- , Profundidade: 50 CM, Material Base: Tubo  Ago  30 X 20mm , Tipo: Alto , Espessura: 25 M 
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada 
Quantidade: 40 Unidade de fornecimento: Unidade 
Valor Máximo Aceitável: R$ 1.168,3300 Situação: Aceito e Habilitado 
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não 
Intervalo mínimo entre lances: - 

Aceito para: DIMAS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, pelo melhor lance de R$ 665,0000 e a quantidade de 40 
Unidade. 

Item; 2 
Descrição: Armário Escritório 
Descrição Complementar: Armário Escritório Material: Mdf , Quantidade Portas: 2  UN,  Quantidade Prateleiras: 1  UN,  
Revestimento: Laminado Melarninico , Largura: 90 CM, Altura: 76 CM, Profundidade: 50 CM, Tipo: Suspenso 
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada 
Quantidade: 40 Unidade de fornecimento: Unidade 
Valor Máximo Aceitável: R$ 951,3300 Situação: Aceito e Habilitado 
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não 
Intervalo mínimo entre lances: - 

Aceito para: FARIAS E FARIAS MOVEIS LTDA, pelo melhor lance de R$ 578,0000 e a quantidade de 40 Unidade . 

Item: 3 
Descrição: Banco Giratório 
Descrição Complementar: Banco Giratório Material: Tubo De  Ago  , Acabamento Da Estrutura: Pintura Poliuretana , 
Tipo De Assento: Assento Giratório E Altura Regulavel , Acabamento Do Assento: Poliuretano Injetado, Pvc Laminado S/ 
Costura , Tipo De Pés: Pés Com 5 Rodizios , Acionamento: A  Gas  , Tipo Encosto: Encosto Regulagem Horizontal 
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada 
Quantidade: 10 Unidade de fornecimento: Unidade 
Valor Máximo Aceitável: R$ 723,3300 Situação: Aceito e Habilitado 
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não 
Intervalo mínimo entre lances: - 

Aceito para: FARIAS E FARIAS MOVEIS LTDA, pelo melhor lance de R$ 425,0000 e a quantidade de 10 Unidade. 

Item: 4 
Descrição: Modulo de trabalho 
Descrição Complementar: Módulo De Trabalho Material: Madeira Mdf , Características Adicionais: Painel Alto, Tampo 
Com Furo Para Passagem De Fiag , Revestimento: Laminado Melaminico , Cor: Cinza , Tipo: Individual , Curvatura 
Lateral: 90 GRA, Altura: 1.200 MM, Profundidade: 900 MM, Aplicação:  Call Center  
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada 
Quantidade: 40 Unidade de fornecimento: Unidade 
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Valor Máximo Aceitável: R$ 825,0000 Situação: Aceito e Habilitado 
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não 
Intervalo mínimo entre lances: - 

Aceito para: FARIAS E FARIAS MOVEIS LTDA, pelo melhor lance de R$ 485,0000 e a quantidade de 40 Unidade . 

Item: 5 
Descrição:  Sofa  
Descrição Complementar: Sofá Material Estrutura: Madeira , Material Estofamento: Espuma Poliuretano , 
Revestimento: Couro , Quantidade Módulos: 1  UN,  Cor: Preta , Características Adicionais: Com Braços, Encosto Em 
Capiton6 , Quantidade Assentos: 3  UN,  Largura: 2,20 M, Profundidade: 0,95 M, Altura: 0,80 
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada 
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade 
Valor Máximo Aceitável: R$ 4.976,6700 Situação: Aceito e Habilitado 
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não 
Intervalo mínimo entre lances: - 

Aceito para: A F S DE MORAIS COMERCIO, pelo melhor lance de R$ 3.900,0000 e a quantidade de 1 Unidade . 

Histórico 

Item: 1 - Armário Escritório 

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

ME/EPP Declaração 
Equiparada ME/EPP 

CNP3/CPF Fornecedor Quantidade  Valor Unit. Valor Global Data/Hora 
Registro 

• 

• 

17.591.628/0001-01 NAMIARE Sim Sim 40 R$ 1.160,0000 R$ 46.400,0000 01/08/2022 
MOVEIS EIRELI 18:58:04 

Marca: NAMIARE 
Fabricante: namiare 
Modelo / Versão: nm01 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário Escritório Material: Mdf , Revestimento: Laminado 
Melaminico Baixa Pressão Padrão Madeirado , Largura: 80 CM, Altura: 160 CM, Características Adicionais: 
Sapatas Reguladoras Náilon/Partes Metálicas/Anti- , Profundidade: 50 CM, Material Base: Tubo  Ago  30 X 20mm , 
Tipo: Alto , Espessura: 25 M, demais especificaç6es conforme edital e proposta anexa 
Porte da empresa: ME/EPP 

26.655.819/0001-80  MAW Sim Sim 40 R$ 1.168,0000 R$ 46.720,0000 25/07/2022 
COMERCIO DE 14:29:36 
MOVEIS E 
EQUIPAMENTOS 
LTDA 

Marca: NILMAR 
Fabricante: NILMAR 
Modelo / Versão: AM1NM 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário Escritório Material: Mdf , Revestimento: Laminado 
Melaminico Baixa Pressão Padrão Madeirado , Largura: 80 CM, Altura: 160 CM, Características Adicionais: 
Sapatas Reguladoras Náilon/Partes Metálicas/Anti- , Profundidade: 50 CM, Material Base: Tubo  Ago  30 X 20mm , 
Tipo: Alto, Espessura: 25 M 
Porte da empresa: ME/EPP 

42.545.548/0001-67 A F S DE Sim Sim 40 R$ 1.168,0000 R$ 46.720,0000 01/08/2022 
MORAIS 13:12:05 
COMERCIO 

Marca: COMBRAZ 
Fabricante: COMBRAZ 
Modelo / Versão: ARMARIO 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: armário alto 2 portas (I xpxh (mm): 800 x 500 x 1500) 
Descritivo: Medidas: Ixpxh (mm): 800 x 500 x 1500 (Obs: considerando 150mm de pé embutido na (h) do 
move!). CAIXA/ESTRUTURA: Fabricada em MDF, tipo standart com no mínimo 720kg/m3  de densidade média, 
com espessura de 18mm, ambas as faces revestidas em laminado decorativo melaminico de baixa pressão, na 
cor bege ou ovo com acabamento texturizado. Bordas/topos laminadas com fitas de  PVC  texturizada, na cor do 
móvel. A caixa/estrutura é dividida em base, laterais e barras de sustentação (frontais e posteriores). A 
montagem do móvel deverá ser com parafusos tipo minifix. A escolha da cor do móvel dar-se-6 no momento da 
emissão da ordem de compra. FUNDO: Fabricado em MDF, com espessura de 18mm, ambas as faces revestidas 
em laminado decorativo melarninico de baixa pressão na cor bege, ovo ou branco, com acabamento texturizado. 
A montagem deverá ser com parafusos tipo mini-fix.  PRATELEIRAS INTERNAS: Fabricadas em MDF, tipo standart  
corn  no mínimo 720kg/m3  de densidade média, com espessura de 18mm, ambas as faces revestidas com 
laminado decorativo melaminico de baixa pressão, na cor bege, ovo ou branco com acabamento texturizado. 
Bordas/topos laminadas com fitas de  PVC  texturizada, na cor do móvel. Contendo 03 prateleiras, espessura de 
18mm no mesmo material e cor do móvel, dispostas de maneira uniforme dentro do move!. Sendo 01 estrutural 
utilizando sistema de montagem  corn  parafusos mini-fix.  Para o apoio das prateleiras, utilizar dispositivos para 
regulagem de altura, niquelado, tipo cadeirinha. TAMPO: Fabricado em MDF, tipo standart com no mínimo 
720kg/m3  de densidade média, com espessura de 25mm, ambas as faces revestidas com laminado decorativo 
melarninico de baixa pressão, na cor bege, ovo ou branco com acabamento texturizado. Bordas/topos laminadas 
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com fitas de  PVC  texturizada, na cor do móvel. As bordas frontais são arredondadas em 1800  (post  -  forming)  e 
revestidas em  PVC.  PORTAS: Fabricadas em MDF, tipo standart com no mínimo 720kg/m3  de densidade media, 
com espessura de 18mm, ambas as faces revestidas com laminado decorativo melaminico de baixa pressão, na 
cor bege, ovo ou branco com acabamento texturizado. Bordas/topos laminadas com fitas de  PVC  texturizada, na 
cor do movei. As bordas verticais são arredondadas  (post  -  forming)  e as bordas horizontais são revestidas em  
PVC.  Dobradiças utilizadas: (35mm, com referência de Angulo P/ONO: 0451-11/10-05 SL1NE  ON  CURVA C52). 
Fechadura utilizada:  (ref.  861/31mm), colocada no meio da porta, 50mm abaixo do puxador). PUXADORES: 
Fabricados em  ago  zamak, tipo alga, formato meia-lua, revestimento cromado, com distância entre os furos de 
128mm. PÉS: Fabricados em tubo em  ago  carbono galvanizado de 40mm x 40mm, parede de 1,50mm, com 
regulagem de altura tipo rosca, com buchas metálicas. Os componentes deverão ser ligados entre si pelo 
processo de solda MIG, não aparentes. Obs: Todas as pegas metálicas usadas no processo de fabricação devem 
receber tratamento desengraxante a quente por meio de imersão e tratamento antiferruginoso, a fim de 
constituir um substrato seguro para a aplicação de pintura eletrostática epóxi-pó, na cor branca com 
polimerizagão em estufa na temperatura de aproximadamente 210°C. A camada de tinta deverá conter 
espessura  minima  60 micrômetros e aderência  minima  da tinta xlyl. 
Porte da empresa: ME/EPP 

06.718.646/0001-95 PATRICIA DE Sim Sim 40 R$ 1.168,0000 R$ 46.720,0000 01/08/2022 
MORAES HINZ 15:09:02 

Marca: PRÓPRIA 
Fabricante: FABRICAÇÃO PRÓPRIA 
Modelo / Versão: PRÓPRIO 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição Medidas: I x p xh (mm): 800 x 500 x 1500 (Obs: 
considerando 150mm de pé embutido na (h) do móvel). CAIXA/ESTRUTURA: Fabricada em MDF, tipo standart 
com no mínimo 720kg/m3  de densidade média, com espessura de 18mm, ambas as faces revestidas em 
laminado decorativo melaminico de baixa pressão, na cor bege ou ovo com acabamento texturizado. 
Bordas/topos laminadas com fitas de  PVC  texturizada, na cor do móvel. A caixa/estrutura é dividida em base, 
laterais e barras de sustentação (frontais e posteriores). A montagem do móvel deverá ser com parafusos tipo 
minifix. A escolha da cor do móvel dar-se-6 no momento da emissão da ordem de compra. FUNDO: Fabricado 
em MDF, com espessura de 18mm, ambas as faces revestidas em laminado decorativo melaminico de baixa 
pressão na cor bege, ovo ou branco, com acabamento texturizado. A montagem deverá ser com parafusos tipo 
mini-fix.  PRATELEIRAS INTERNAS: Fabricadas em MDF, tipo standart com no mínimo 720kg/m3  de densidade 
média, com espessura de 18mm, ambas as faces revestidas com laminado decorativo melaminico de baixa 
pressão, na cor bege, ovo ou branco com acabamento texturizado. Bordas/topos laminadas com fitas de  PVC  
texturizada, na cor do móvel. Contendo 03 prateleiras, espessura de 18mm no mesmo material e cor do móvel, 
dispostas de maneira uniforme dentro do móvel. Sendo 01 estrutural utilizando sistema de montagem com 
parafusos mini-fix.  Para o apoio das prateleiras, utilizar dispositivos para regulagem de altura, niquelado, tipo 
cadeirinha. TAMPO: Fabricado em MDF, tipo standart com no mínimo 720kg/m3  de densidade média, com 
espessura de 25mm, ambas as faces revestidas com laminado decorativo melaminico de baixa pressão, na cor 
bege, ovo ou branco com acabamento texturizado. Bordas/topos laminadas com fitas de  PVC  texturizada, na cor 
do móvel. As bordas frontais são arredondadas em 180°  (post  -  forming)  e revestidas em  PVC.  PORTAS: 
Fabricadas em MDF, tipo standart com no mínimo 720kg/m3  de densidade média, com espessura de 18mm, 
ambas as faces revestidas com laminado decorativo melaminico de baixa pressão, na cor bege, ovo ou branco 
com acabamento texturizado. Bordas/topos laminadas com fitas de  PVC  texturizada, na cor do móvel. As bordas  

verticals  são arredondadas  (post  -  forming)  e as bordas horizontais são revestidas em  PVC.  Dobradiças 

utilizadas: (35mm, com referência de ângulo P/ONO: 045H1/10-05 SLINE  ON  CURVA C52). Fechadura utilizada:  

(ref.  861/31mm), colocada no meio da porta, 50mm abaixo do puxador). PUXADORES: Fabricados em  ago  
zamak, tipo alga, formato meia-lua, revestimento cromado, com distância entre os furos de 128mm. PÉS: 
Fabricados em tubo em  ago  carbono galvanizado de 40mm x 40mm, parede de 1,50mm, com regulagem de 
altura tipo rosca, com buchas metálicas. Os componentes deverão ser ligados entre si pelo processo de solda 
MIG, não aparentes. Obs: Todas as pegas metálicas usadas no processo de fabricação devem receber 
tratamento desengraxante a quente por meio de imersão e tratamento antiferruginoso, a fim de constituir um 
substrato seguro para a aplicação de pintura eletrostática epóxi-pó, na cor branca com polimerização em estufa 
na temperatura de aproximadamente 210°C. A camada de tinta deverá conter espessura  minima  60 

micrômetros e aderência  minima  da tinta xlyl. 
Porte da empresa: ME/EPP 

24.868.089/0001-70  BOND  MOVEIS Sim Sim 40 R$ 1.168,0000 R$ 46.720,0000 01/08/2022 

- EIRELI 21 : 10:49 

Marca: Própria 
Fabricante: Própria 
Modelo / Versão: Conforme edital 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: armário alto 2 portas (I x px h (mm): 800 x 500 x 1500) código 
220296 
Porte da empresa: ME/EPP 

06.351.401/0001-72 DIMAS Sim Sim .40 R$ 1.168,3000 R$ 46.732,0000 01/08/2022 

INDUSTRIA DE 17:58:00 

MOVEIS LTDA 

Marca: ACHEI MÓVEIS 
Fabricante: ACHEI MOVEIS 
Modelo / Versão: ST 0030 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Código 220296 - armário alto 2 portas (I xpx h (mm): 800 x 500 
x 1500) Descritivo:Medidas: I xpx h (mm): 800 x 500 x 1500 (Obs: considerando 150mm de pé embutido na 
(h) do móvel).CAIXA/ESTRUTURA: Fabricada em MDF, tipo standart com no mínimo 720kg/m3  de densidade 
média, com espessura de 18mm, ambas as faces revestidas laminado decorativo melaminico de baixa pressão, 
na cor bege ou ovo com acabamento texturizado. Bordas/topos laminadas com fitas de  PVC  texturizada, na cor 
do móvel. A caixa/estrutura é dividida em base, laterais e barras de sustentação (frontais e posteriores). A 
montagem do móvel deverá ser com parafusos tipo mini- fix.A escolha da cor do móvel dar-se-6 no momento da 
emissão da ordem de compra. FUNDO: Fabricado em MDF, com espessura de 18mm, ambas as faces revestidas 
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em laminado decorativo melaminico de baixa pressão na cor bege, ovo ou branco, com acabamento texturizado. 
A montagem deverá ser com parafusos tipo mini-fix.  PRATELEIRAS INTERNAS: Fabricadas em MDF, tipo standart 
com no mínimo 720kg/m3  de densidade média, com espessura de 18mm, ambas as faces revestidas com 
laminado decorativo melaminico de baixa pressão, na cor bege, ovo ou branco com acabamento texturizado. 
Bordas/topos laminadas com fitas de  PVC  texturizada, na cor do move]. Contendo 03 prateleiras, espessura de 
18mm no mesmo material e cor do móvel, dispostas de maneira uniforme dentro do móvel. Sendo 01 estrutural 
utilizando sistema de montagem com parafusos mini-fix.  Para o apoio das prateleiras, utilizar dispositivos para 
regulagem de altura, niquelado, tipo cadeirinha. TAMPO: Fabricado em MDF, tipo standart com no mínimo 
720kg/m3  de densidade media, com espessura de 25mm, ambas as faces revestidas com laminado decorativo 
melaminico de baixa pressão, na cor bege, ovo ou branco com acabamento texturizado. Bordas/topos laminadas 
com fitas de  PVC  texturizada, na cor do móvel. As bordas frontais são arredondadas em 180°  (post  -  forming)  e 
revestidas em  PVC.  PORTAS: Fabricadas em MDF, tipo standart com no mínimo 720kg/m3  de densidade media, 
com espessura de 18mm, ambas as faces revestidas com laminado decorativo melaminico de baixa pressão, na 
cor bege, ovo ou branco com acabamento texturizado. Bordas/topos laminadas com fitas de  PVC  texturizada, na 
cor do move!. As bordas verticais são arredondadas  (post  -  forming)  e as bordas horizontais são revestidas em  
PVC.  Dobradiças utilizadas: (35mm, com referencia de ângulo P/ONO: 045HI/10-05 SLINE  ON  CURVA C52). 
Fechadura utilizada:  (ref.  861/31mm), colocada no meio da porta, 50mm abaixo do puxador). PUXADORES: 
Fabricados em  ago  zamak, tipo alga, formato meia-lua, revestimento cromado, com distância entre os furos de 
128mm. PÉS: Fabricados em tubo em  ago  carbono galvanizado de 40mm x 40mm, parede de 1,50mm, com 
regulagem de altura tipo rosca, com buchas metálicas. Os componentes deverão ser ligados entre si pelo 
processo de solda MIG, não aparentes. Obs: Todas as pegas metálicas usadas no processo de fabricação devem 
receber tratamento desengraxante a quente por meio de imersão e tratamento antiferruginoso, a fim de 
constituir um substrato seguro para a aplicação de pintura eletrostática epoxi-pó, na cor branca  corn  
polimerização em estufa na temperatura de aproximadamente 210°C. A camada de tinta deverá conter 
espessura  minima  60 micrómetros e aderência  minima  da tinta x1y1. 
Porte da empresa: ME/EPP 

11.943.540/0001-25 FARIAS E Sim Sim 40 R$ 1.168,3300 R$ 46.733,2000 28/07/2022 
FARIAS MOVEIS 17:04:43 
LTDA 

Marca: Martinucci 
Fabricante: Ma rti nucci 
Modelo / Versão: armário alto 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: armário alto 2 portas (I xpxh (mm): 800 x 500 x 1500). 
CAIXA/ESTRUTURA: Fabricada em MDF, tipo standart com no mínimo 720kg/m3  de densidade média, com 
espessura de 18mm, ambas as faces revestidas em laminado decorativo melaminico de baixa pressão, na cor 
bege ou ovo com acabamento texturizado. Bordas/topos laminadas com fitas de  PVC  texturizada, na cor do 
móvel. A caixa/estrutura e dividida em base, laterais e barras de Sustentação (frontais e posteriores). A 
montagem do movel deverá ser com parafusos tipo minifix. A escolha da cor do movel dar-se-6 no momento da 
emissão da ordem de compra. FUNDO: Fabricado em MDF, com espessura de 18mm, ambas as faces revestidas 
em laminado decorativo melaminico de baixa pressão na cor bege, ovo ou branco, com acabamento texturizado. 
A montagem deverá ser com parafusos tipo mini-fix.  PRATELEIRAS INTERNAS: Fabricadas em MDF, tipo standart 
com no mínimo 720kg/m3  de densidade média, com espessura de 18mm, ambas as faces revestidas com 
laminado decorativo melaminico de baixa pressão, na cor bege, ovo ou branco com acabamento texturizado. 
Bordas/topos laminadas com fitas de  PVC  texturizada, na cor do móvel. Contendo 03 prateleiras, espessura de 
18mm no mesmo material e cor do móvel, dispostas de maneira uniforme dentro do móvel. Sendo 01 estrutural 
utilizando sistema de montagem com parafusos mini-fix.  Para o apoio das prateleiras, utilizar dispositivos para 
regulagem de altura, niquelado, tipo cadeirinha. TAMPO: Fabricado em MDF, tipo standart com no mínimo 
720kg/m3  de densidade média, com espessura de 25mm, ambas as faces revestidas com laminado decorativo 
melaminico de baixa pressão, na cor bege, ovo ou branco com acabamento texturizado. Bordas/topos laminadas 
com fitas de  PVC  texturizada, na cor do move!. As bordas frontais são arredondadas em 180°  (post  -  forming)  e 
revestidas em  PVC.  PORTAS: Fabricadas em MDF, tipo standart com no mínimo 720kg/m3  de densidade media, 
com espessura de 18mm, ambas as faces revestidas com laminado decorativo melaminico de baixa pressão, na 
cor bege, ovo ou branco com acabamento texturizado. Bordas/topos laminadas com fitas de  PVC  texturizada, na 
cor do móvel. As bordas verticais são arredondadas  (post  -  forming)  e as bordas horizontais são revestidas em  
PVC.  Dobradiças utilizadas: (35mm, com referencia de ângulo P/ONO: 045HI/10-05 SLINE  ON  CURVA C52). 
Fechadura utilizada:  (ref.  861/31mm), colocada no meio da porta, 50mm abaixo do puxador). PUXADORES: 
Fabricados em  ago  zamak, tipo alga, formato meia-lua, revestimento cromado, com distância entre os furos de 
128mm. PÉS: Fabricados em tubo em  ago  carbono galvanizado de 40mm x 40mm, parede de 1,50mm, com 
regulagem de altura tipo rosca, com buchas metálicas. Os componentes deverão ser ligados entre si pelo 
processo de solda MIG, não aparentes. 
Porte da empresa: ME/EPP 

45.692.169/0001-98 BELMOVEIS Sim Sim 40 R$ 1.168,3300 R$ 46.733,2000 01/08/2022 
LTDA 09:09:43 

Marca: Belniaki 
Fabricante: Belniaki & Belniaki ltda 
Modelo / Versão:  AA  
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: armário alto 2 portas (I xpx h (mm): 800 x 500 x 1500) 
Quantidade: 40 unidades Valor máximo permitido: R$ 1.168,33 Descritivo: Medidas:  Ix  px h (mm): 800 x 500 
x 1500  (Ohs:  considerando 150mm de pé embutido na (h) do móvel). CAIXA/ESTRUTURA: Fabricada em MDF, 
tipo standart com no mínimo 720kg/m3  de densidade média, com espessura de 18mm, ambas as faces 
revestidas em laminado decorativo melaminico de baixa pressão, na cor bege ou ovo com acabamento 
texturizado. Bordas/topos laminadas com fitas de  PVC  texturizada, na cor do móvel. A caixa/estrutura e dividida 
em base, laterais e barras de sustentação (frontais e posteriores). A montagem do move] deverá ser com 
parafusos tipo mini fix.A escolha da cor do move] dar-se-á no momento da emissão da ordem de compra. 
FUNDO: Fabricado em MDF, com espessura de 18mm, ambas as faces revestidas em laminado decorativo 
melaminico de baixa pressão na cor bege, ovo ou branco, com acabamento texturizado. A montagem deverá ser 
com parafusos tipo mini-fix.  PRATELEIRAS INTERNAS: Fabricadas em MDF, tipo standart com no mínimo 
720kg/m3  de densidade média, com espessura de 18mm, ambas as faces revestidas com laminado decorativo 
melaminico de baixa pressão, na cor bege, ovo ou branco com acabamento texturizado. Bordas/topos laminadas 
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com fitas de  PVC  texturizada, na cor do móvel. Contendo 03 prateleiras, espessura de 18mm no mesmo material 
e cor do move!, dispostas de maneira uniforme dentro do move!. Sendo 01 estrutural utilizando sistema de 
montagem com parafusos mini-fix.  Para o apoio das prateleiras, utilizar dispositivos para regulagem de altura, 
niquelado, tipo cadeirinha. TAMPO: Fabricado em MDF, tipo standart com no mínimo 720kg/m3  de densidade 
média, com espessura de 25mm, ambas as faces revestidas com laminado decorativo melaminico de baixa 
pressão, na cor bege, ovo ou branco com acabamento texturizado. Bordas/topos laminadas com fitas de  PVC  
texturizada, na cor do móvel. As bordas frontais são arredondadas em 180'  (post  -  forming)  e revestidas em  
PVC.  PORTAS: Fabricadas em MDF, tipo standart com no mínimo 720kg/m3  de densidade media, com espessura 
de 18mm, ambas as faces revestidas com laminado decorativo melaminico de baixa pressão, na cor bege, ovo 
ou branco com acabamento texturizado. Bordas/topos laminadas com fitas de  PVC  texturizada, na cor do move!. 
As bordas verticais são arredondadas  (post  -  forming)  e as bordas horizontais são revestidas em  PVC.  
Dobradiças utilizadas: (35mm, com referencia de ângulo P/ONO: 045HI/10-05 SLINE  ON  CURVA C52). 
Fechadura utilizada:  (ref.  861/31mm), colocada no meio da porta, 50mm abaixo do puxador). PUXADORES: 
Fabricados emaço zamak, tipo alga, formato meia-lua, revestimento cromado, com distância entre os furos de 
128mm. PES: Fabricados em tubo em  ago  carbono galvanizado de 40mm x 40mm, parede de 1,50mm, com 
regulagem de altura tipo rosca, com buchas metálicas. Os componentes deverão ser ligados entre si pelo 
processo de solda MIG, não aparentes. Obs: Todas as pegas metálicas usadas no processo de fabricação devem 
receber tratamento desengraxante a quente por meio de imersão e tratamento antiferruginoso, a fim de 
constituir um substrato seguro para a aplicação de pintura eletrostática epoxi-pó, na cor branca com 
polimerização em estufa na temperatura de aproximadamente 210°C. A camada de tinta deverá conter 
espessura  minima  60 micrómetros e aderência  minima  da tinta xlyl. 
Porte da empresa: ME/EPP 

16.967.775/0001-70 FLEXFORMA Sim Sim 40 R$ 1.168,3300 R$ 46.733,2000 01/08/2022 
COMERCIAL DE 11:05:28 
MOVEIS E 
EQUIPAMENTOS 
PARA 
ESCRITORIO 
LTDA 

Marca: ekomob 
Fabricante: ekomob 
Modelo / Versão:  mob  1 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: código 220296 - armário alto 2 portas (I xpxh (mm): 800 x 500 
x 1500) Medidas:  Ix  pxh (mm): 800 x 500 x 1500 (Obs: considerando 150mm de pé embutido na (h) do 
móvel). CAIXA/ESTRUTURA: Fabricada em MDF, tipo standart com no mínimo 720kg/m3  de densidade media,  
corn  espessura de 18mm, ambas as faces revestidas em laminado decorativo melaminico de baixa pressão, na 
cor bege ou ovo com acabamento texturizado. Bordas/topos laminadas com fitas de  PVC  texturizada, na cor do 
móvel. A caixa/estrutura é dividida em base, laterais e barras de sustentação (frontais e posteriores). A 
montagem do móvel deverá ser com parafusos tipo minifix.A escolha da cor do móvel dar-se-6 no momento da 
emissão da ordem de compra. FUNDO: Fabricado em MDF, com espessura de 18mm, ambas as faces revestidas 
em laminado decorativo melaminico de baixa pressão na cor bege, ovo ou branco, com acabamento texturizado. 
A montagem deverá ser com parafusos tipo minifix. PRATELEIRAS INTERNAS: Fabricadas em MDF, tipo standart 
com no mínimo 720kg/m3  de densidade média, com espessura de 18mm, ambas as faces revestidas com 
laminado decorativo melaminico de baixa pressão, na cor bege, ovo ou branco com acabamento texturizado. 
Bordas/topos laminadas com fitas de  PVC  texturizada, na cor do move!. Contendo 03 prateleiras, espessura de 
18mm no mesmo material e cor do móvel, dispostas de maneira uniforme dentro do móvel. Sendo 01 estrutural 
utilizando sistema de montagem com parafusos minifix. Para o apoio das prateleiras, utilizar dispositivos para 
regulagem de altura, niquelado, tipo cadeirinha. TAMPO: Fabricado em MDF, tipo standart com no mínimo 
720kg/m3  de densidade média, com espessura de 25mm, ambas as faces revestidas com laminado decorativo 
melaminico de baixa pressão, na cor bege, ovo ou branco com acabamento texturizado. Bordas/topos laminadas 
com fitas de  PVC  texturizada, na cor do móvel. As bordas frontais são arredondadas em 180°  (post  -  forming)  e 
revestidas em  PVC.  PORTAS: Fabricadas em MDF, tipo standart com no mínimo 720kg/m3  de densidade média, 
com espessura de 18mm, ambas as faces revestidas com laminado decorativo melaminico de baixa pressão, na 
cor bege, ovo ou branco com acabamento texturizado. Bordas/topos laminadas com fitas de  PVC  texturizada, na 
cor do móvel. As bordas verticais são arredondadas  (post  -  forming)  e as bordas horizontais são revestidas em  
PVC.  Dobradiças utilizadas: (35mm, com referencia de ângulo P/ONO: 045HI/10 -05 SLINE  ON  CURVA C52). 
Fechadura utilizada:  (ref.  861/31mm), colocada no meio da porta, 50mm abaixo do puxador). PUXADORES: 
Fabricados em  ago  zamak, tipo alga, formato meia -lua, revestimento cromado, com distância entre os furos de 
128mm. PES: Fabricados em tubo em  ago  carbono galvanizado de 40mm x 40mm, parede de 1,50mm, com 
regulagem de altura tipo rosca, com buchas metálicas. Os componentes deverão ser ligados entre si pelo 
processo de solda MIG, não aparentes. Obs: Todas as pegas metálicas usadas no processo de fabricação devem 
receber tratamento desengraxante a quente por meio de imersão e tratamento antiferruginoso, a fim de 
constituir um substrato seguro para a aplicação de pintura eletrostática epoxi - pó, na cor branca com 
polimerizagão em estufa na temperatura de aproximadamente 210°C. A camada de tinta deverá conter 
espessura  minima  60 micrómetros e aderência  minima  da tinta xlyl. 
Porte da empresa: ME/EPP 

18.111.933/0001-11 FABIANE Sim Sim 40 R$ 1.168,3300 R$ 46.733,200001/08/2022 
FERNANDES 15:55:24 
VEIGA LTDA 

Marca: USE MÓVEIS 
Fabricante: USE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA 
Modelo / Versão: RAVENA 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMARIO ALTO 2 PORTAS (L XPXH (MM): 800 X 500 X 1500) 
(Obs: considerando 150mm de pé embutido na (h) do móvel). CAIXA/ESTRUTURA: Fabricada em MDF, tipo 
standart com no mínimo 720kg/m3  de densidade media, com espessura de 18mm, ambas as faces revestidas 
em laminado decorativo melaminico de baixa pressão, na cor bege ou ovo com acabamento texturizado. 
Bordas/topos laminadas com fitas de  PVC  texturizada, na cor do move]. A caixa/estrutura é dividida em base, 
laterais e barras de sustentação (frontais e posteriores). A montagem do movel deverá ser com parafusos tipo 
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minifix.A escolha da cor do móvel dar-se-6 no momento da emissão da ordem de compra... 
Porte da empresa: ME/EPP 

28.010.869/0001-36 LICITAMAIS Sim Sim 40 R$ 1.168,3300 R$ 46.733,2000 01/08/2022 
COMERCIO E 16:29:40 
SERVICOS LTDA 

Marca: STIVARI 
Fabricante: STIVARI 
Modelo / Versão: PRÓPRIO 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: Armário Escritório Material: Mdf , Revestimento: 
Laminado Melaminico Baixa Pressão Padrão Madeirado ' Largura: 80 CM, Altura: 160 CM, Características 
Adicionais: Sapatas Reguladoras Náilon/Partes Metálicas/Anti- , Profundidade: 50 CM, Material Base: Tubo  Ago  
30 X 20mm , Tipo: Alto , Espessura: 25 M 
Porte da empresa: ME/EPP 

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro 

R$ 1.168,3300 11.943.540/0001-25 02/08/2022 08:40:00:313 

R$ 1.168,3300 16.967.775/0001-70 02/08/2022 08:40:00:313 

R$ 1.168,3300 45.692.169/0001-98 02/08/2022 08:40:00:313 

R$ 1.168,3300 18.111.933/0001-11 02/08/2022 08:40:00:313 

R$ 1.168,3300 28.010.869/0001-36 02/08/2022 08:40:00:313 

R$ 1.168,3000 06.351.401/0001-72 02/08/2022 08:40:00:313  

R$ 1.168,0000 06.718.646/0001-95 02/08/2022 08:40:00:313 

R$ 1.168,0000 26.655.819/0001-80 02/08/2022 08:40:00:313 

R$ 1.168,0000 42.545.548/0001-67 02/08/2022 08:40:00:313 

R$ 1.168,0000 24.868.089/0001-70 02/08/2022 08:40:00:313 

R$ 1.160,0000 17.591.628/0001-01 02/08/2022 08:40:00:313 

R$ 1.159,0000 06.351.401/0001-72 02/08/2022 08:51:02:243 

R$ 1.150,0000 28.010.869/0001-36 02/08/2022 08:51:52:367 

R$ 1.149,0000 06.351.401/0001-72 02/08/2022 08:51:56:253 

R$ 1.148,0000 28.010.869/0001-36 02/08/2022 08:52:19:537 

R$ 1.147,0000 06.351.401/0001-72 02/08/2022 08:52:22:303 

R$ 1.100,0000 28.010.869/0001-36 02/08/2022 08:52:27:377 

R$ 1.099,0000 06.351.401/0001-72 02/08/2022 08:52:32:333 

R$ 1.135,0000 45.692.169/0001-98 02/08/2022 08:52:39:363 

R$ 1.000,0000 28.010.869/0001-36 02/08/2022 08:52:46:347 

R$ 999,0000 06.351.401/0001-72 02/08/2022 08:52:48:400 

R$ 950,0000 28.010.869/0001-36 02/08/2022 08:52:53:010 

R$ 949,0000 06.351.401/0001-72 02/08/2022 08:52:58:427 

R$ 1.100,0000 24.868.089/0001-70 02/08/2022 08:52:59:693 

R$ 960,0000 17.591.628/0001-01 02/08/2022 08:55:59:950 

R$ 949,1200 06.718.646/0001-95 02/08/2022 08:56:43:900 

R$ 948,0000 11.943.540/0001-25 02/08/2022 08:58:28:613 

R$ 947,0000 06.351.401/0001-72 02/08/2022 08:58:29:413 

R$ 947,1200 06.718.646/0001-95 02/08/2022 08:58:46:377 

R$ 946,0000 11.943.540/0001-25 02/08/2022 09:01:30:477 

R$ 945,0000 06.351.401/0001-72 02/08/2022 09:01:32:090 

R$ 944,0000 11.943.540/0001-25 02/08/2022 09:01:56:093 

R$ 943,0000 06.351.401/0001-72 02/08/2022 09:01:58:193 

R$ 940,0000 11.943.540/0001-25 02/08/2022 09:02:17:060 

R$ 939,0000 06.351.401/0001-72 02/08/2022 09:02:18:263 

R$ 938,0000 11.943.540/0001-25 02/08/2022 09:02:29:690 

R$ 937,0000 06.351.401/0001-72 02/08/2022 09:02:34:317 

R$ 937,1200 06.718.646/0001-95 02/08/2022 09:02:48:857 

R$ 935,0000 11.943.540/0001-25 02/08/2022 09:02:55:567 

R$ 900,0000 28.010.869/0001-36 02/08/2022 09:02:58:277 

R$ 899,0000 06.351.401/0001-72 02/08/2022 09:03:00:363 

R$ 1.099,9900 42.545.548/0001-67 02/08/2022 09:03:26:400 
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R$ 899,1700 06.718.646/0001-95 02/08/2022 09:03:28:097 

R$ 898,0000 26.655.819/0001-80 02/08/2022 09:03:39:220 

R$ 897,0000 06.351.401/0001-72 02/08/2022 09:03:40:470 

R$ 895,0000 11.943.540/0001-25 02/08/2022 09:03:58:420 

R$ 894,0000 06.351.401/0001-72 02/08/2022 09:04:02:523 

R$ 892,0000 11.943.540/0001-25 02/08/2022 09:05:16:080 

R$ 891,0000 06.351.401/0001-72 02/08/2022 09:05:20:707 

R$ 870,0000 06.718.646/0001-95 02/08/2022 09:05:25:010 

R$ 869,0000 06.351.401/0001-72 02/08/2022 09:05:30:720 

R$ 865,0000 11.943.540/0001-25 02/08/2022 09:05:42:347 

R$ 864,0000 06.351.401/0001-72 02/08/2022 09:05:46:810 

R$ 850,0000 11.943.540/0001-25 02/08/2022 09:05:57:137 

R$ 849,0000 06.351.401/0001-72 02/08/2022 09:06:01:017 

R$ 898,0000 17.591.628/0001-01 02/08/2022 09:06:01:063 

R$ 845,0000 11.943.540/0001-25 02/08/2022 09:06:57:033 

R$ 844,0000 06.351.401/0001-72 02/08/2022 09:06:59:057 

R$ 846,1000 06.718.646/0001-95 02/08/2022 09:07:07:267 

R$ 840,0000 11.943.540/0001-25 02/08/2022 09:08:03:137 

R$ 839,0000 06.351.401/0001-72 02/08/2022 09:08:05:220 

R$ 835,0000 11.943.540/0001-25 02/08/2022 09:09:18:530 

R$ 834,0000 06.351.401/0001-72 02/08/2022 09:09:19:447 

R$ 830,0000 11.943.540/0001-25 02/08/2022 09:10:23:450 

R$ 829,0000 06.351.401/0001-72 02/08/2022 09:10:25:630 

R$ 828,0000 11.943.540/0001-25 02/08/2022 09:10:52:187 

R$ 827,0000 06.351.401/0001-72 02/08/2022 09:10:57:763 

R$ 826,0000 11.943.540/0001-25 02/08/2022 09:11:42:570 

R$ 825,0000 06.351.401/0001-72 02/08/2022 09:11:43:953 

R$ 824,0000 11.943.540/0001-25 02/08/2022 09:12:24:283 

R$ 823,0000 06.351.401/0001-72 02/08/2022 09:12:30:087 

R$ 822,0000 11.943.540/0001-25 02/08/2022 09:13:12:303 

R$ 821,0000 06.351.401/0001-72 02/08/2022 09:13:18:280 

R$ 665,0000 06.351.401/0001-72 02/08/2022 09:15:18:787 

R$ 819,9000 11.943.540/0001-25 02/08/2022 09:15:28:847 

R$ 774,0000 06.718.646/0001-95  02/08/2022 09:15:29:453  

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item 

Eventos do Item 

Evento Data Observações 

Encerramento analise de 02/08/2022 
08:44:59 

Item com análise de propostas finalizada. 
propostas 

Abertura 02/08/2022 Item aberto para lances. 
08:51:00 

02/08/2022 
09:14:16 

02/08/2022 
.09:14:16 

02/08/2022 
09:19:17 

02/08/2022 Item teve empate real para os valores 898,0000 e 1.168,3300. Procedeu-se o sorteio 
09:19:17 eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. 

02/08/2022 
09:19:17 

02/08/2022 Convocado para envio de anexo o fornecedor DIMAS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, 
09:36:23 CNPJ/CPF: 06.351.401/0001-72. 

Encerramento do prazo - 02/08/2022 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DIMAS INDUSTRIA DE 
Convocação anexo 10:33:08 MOVEIS LTDA, CNI33/CPF: 06.351.401/0001-72. 

Em análise 02/08/2022 Item Em Analise. Motivo: Análise de adequabilidade a ser realizada pelo setor 
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Encerramento etapa 
aberta 

Inicio  la  etapa fechada 

Encerramento etapa 
fechada 

Sorteio eletrônico 

Encerramento 

Abertura do prazo - 
Convocação anexo 

Item com etapa aberta encerrada. 

Fornecedores convocados para a  lo  etapa fechada apresentaram lance entre R$ 
821,0000 e R$ 900,0000. 

Item com etapa fechada encerrada. 

Item encerrado para lances. 
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10:56:55 competente. 

Desfeito situação em 08/08/2022 Desfeito situação do item em análise. Motivo: Análise concluida. 
análise 11:59:24 

Aceite de 
09/08/2022 Aceite individual da proposta. Fornecedor: DIMAS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, 

proposta  
15:32:28 CNI3J/CPF: 06.351.401/0001-72, pelo melhor lance de R$ 665,0000. 

Habilitação de 09/08/2022 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DIMAS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA 
fornecedor 15:34:39 - CNI3J/CPF: 06.351.401/0001-72 

Não existem intengóes de recurso para o item 

Item: 2 - Armário Escritório 

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

CNI33/CPF Fornecedor ME/EPP Declaração Quantidade Valor  Unit.  Valor Global 
Equiparada ME/EPP 

Data/Hora 
Registro 

06.718.646/0001-95 PATRICIA DE Sim Sim 40 R$ 950,0000 R$ 38.000,0000 01/08/2022 
MORAES HINZ 15:09:02 

Marca: PRÓPRIA 
Fabricante: FABRICAÇÃO PRóPRIA 
Modelo / Versão: PROPRIO 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição MEDIDAS: I xp x h (mm): 800 x 500 x 900 (Obs: 
considerando 150mm de pé embutido na (h) do móvel) CAIXA/ESTRUTURA: Fabricada em MDF, tipo standart 
com no mínimo 720kg/m3  de densidade média, com espessura de 18mm, ambas as faces revestidas em 
laminado decorativo melaminico de baixa pressão, na cor bege ou ovo com acabamento texturizado. 
Bordas/topos laminadas com fitas de  PVC  texturizada, na cor do móvel. A caixa/estrutura é dividida em base, 
laterais e barras de sustentação (frontais e posteriores). A montagem do movel deverá ser com parafusos tipo 
minifix. FUNDO: Fabricado em MDF, com espessura de 6mm, ambas as faces revestidas em laminado 
decorativo melaminico de baixa pressão, na cor bege, ovo ou branco com acabamento texturizado. A 
montagem deverá ser parafusada e colada. PRATELEIRA INTERNA: Fabricada em MDF, tipo standart com no 
mínimo 720kg/m3  de densidade media,  corn  espessura de 18mm, ambas as faces revestidas com laminado 
decorativo melaminico de baixa pressão, na cor bege, ovo ou branco com acabamento texturizado. 
Bordas/topos laminadas com fitas de  PVC  texturizada, na cor do móvel. Contendo 01 prateleira, espessura de 
18mm no mesmo material e cor do move!, centralizada na parte interna. Para o apoio das prateleiras, utilizar 
dispositivos para regulagem de altura, niquelado, tipo cadeirinha. TAMPO: Fabricado em MDF, tipo standart 
com no mínimo 720kg/m3  de densidade média, com espessura de 25mm, ambas as faces revestidas com 
laminado decorativo melaminico de baixa pressão na cor bege, ovo ou branco com acabamento texturizado. 
Bordas/topos laminadas com fitas de  PVC  texturizada, na cor do move!. As bordas frontais são arredondadas 
em 180°  (post  -  forming)  e revestidas em  PVC.  PORTAS: Fabricadas em MDF, tipo standart com no mínimo 
720kg/m3  de densidade media, com espessura de 18mm, ambas as faces revestidas com laminado decorativo 
melaminico de baixa pressão, na cor bege, ovo ou branco com acabamento texturizado. Bordas/topos 
laminadas com fitas de  PVC  texturizada, na cor do móvel. As bordas  verticals  são arredondadas  (post  -  
forming)  e as bordas horizontais são revestidas em  PVC.  Dobradiças utilizadas: (35mm, com referência de 
ângulo P/ONO: 045HI/10-05  SLIME ON  CURVA C52). PUXADORES: Fabricados amaço zamak, tipo alga, 
formato meia-lua, revestimento cromado,  corn  distância entre os furos de 128mm. PÉS: Fabricados em tubo 
em  ago  carbono galvanizado de 40mm x 40mm, parede de 1,50mm, com regulagem de altura tipo rosca, com 
buchas metálicas. Os componentes deverão ser ligados entre si pelo processo de solda MIG, não aparentes. 
Obs: Todas as pegas metálicas usadas no processo de fabricação devem receber tratamento desengraxante a 
quente por meio de imersão e tratamento antiferruginoso, a fim de constituir um substrato seguro para a 
aplicação de pintura eletrostática epoxi-pó, na cor branca com polimerização em estufa na temperatura de 
aproximadamente 210°C. A camada de tinta deverá conter espessura  minima  60 micrômetros e aderência  
minima  da tinta xlyl. 
Porte da empresa: ME/EPP 

17.591.628/0001-01 NAMIARE Sim Sim 40 R$ 950,0000 R$ 38.000,0000 01/08/2022 
MOVEIS EIRELI 18:58:04 

Marca: NAMIARE 
Fabricante: namiare 
Modelo / Versão: nm02 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário Escritório Material: Mdf , Quantidade Portas: 2  UN,  
Quantidade Prateleiras: 1  UN,  Revestimento: Laminado Melaminico , Largura: 90 CM, Altura: 76 CM, 
Profundidade: 50 CM, Tipo: Suspenso, demais especificações conforme edital e proposta anexa 
Porte da empresa: ME/EPP 

26.655.819/0001-80  MAW Sim Sim 40 R$ 951,0000 R$ 38.040,0000 25/07/2022 
COMERCIO DE 14:29:36 
MOVEIS E 
EQUIPAMENTOS 
LTDA 

Marca: NILMAR 
Fabricante: NILMAR 
Modelo / Versão: AM2NM 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário Escritório Material: Mdf , Quantidade Portas: 2  UN,  
Quantidade Prateleiras: 1  UN,  Revestimento: Laminado Melaminico , Largura: 90 CM, Altura: 76 CM, 
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Profundidade: 50 CM, Tipo: Suspenso 
Porte da empresa: ME/EPP 

42.545.548/0001-67 A  FS  DE Sim Sim 40 R$ 951,0000R$ 38.040,0000 01/08/2022 
MORAIS i 13:12:06 
COMERCIO 

Marca: COMBRAZ 
Fabricante: COMBRAZ 
Modelo / Versão: ARMARIO 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: armário modular 02 portas, tampo em MDF (I x px h (mm): 
800 x 500 x 900) Descritivo: MEDIDAS: I xpx h (mm): 800 x 500 x 900 (Obs: considerando 150mm de pé 
embutido na (h) do móvel) CAIXA/ESTRUTURA: Fabricada em MDF, tipo standart com no mínimo 720kg/m3  de 
densidade média, com espessura de 18mm, ambas as faces revestidas em laminado decorativo melaminico de 
baixa pressão, na cor bege ou ovo com acabamento texturizado. Bordas/topos laminadas com fitas de  PVC  
texturizada, na cor do móvel. A caixa/estrutura é dividida em base, laterais e barras de sustentação (frontais e 
posteriores). A montagem do móvel deverá ser com parafusos tipo minifix. FUNDO: Fabricado em MDF, com 
espessura de 6mm, ambas as faces revestidas em laminado decorativo melaminico de baixa pressão, na cor 
bege, ovo ou branco com acabamento texturizado. A montagem deverá ser parafusada e colada. PRATELEIRA 
INTERNA: Fabricada em MDF, tipo standart com no mínimo 720kg/m3  de densidade média, com espessura de 
18mm, ambas as faces revestidas com laminado decorativo melaminico de baixa pressão, na cor bege, ovo ou 
branco com acabamento texturizado. Bordas/topos laminadas com fitas de  PVC  texturizada, na cor do móvel. 
Contendo 01 prateleira, espessura de 18mm no mesmo material e cor do móvel, centralizada na parte interna. 
Para o apoio das prateleiras, utilizar dispositivos para regulagem de altura, niquelado, tipo cadeirinha. TAMPO: 
Fabricado em MDF, tipo standart com no mínimo 720kg/m3  de densidade média, com espessura de 25mm, 
ambas as faces revestidas com laminado decorativo melaminico de baixa pressão na cor bege, ovo ou branco 
com acabamento texturizado. Bordas/topos laminadas com fitas de  PVC  texturizada, na cor do móvel. As 
bordas frontais são arredondadas em 180°  (post  —  forming)  e revestidas em  PVC.  PORTAS: Fabricadas em 
MDF, tipo standart com no mínimo 720k9/m3  de densidade media, com espessura de 18mm, ambas as faces 
revestidas com laminado decorativo melaminico de baixa pressão, na cor bege, ovo ou branco com 
acabamento texturizado. Bordas/topos laminadas com fitas de  PVC  texturizada, na cor do móvel. As bordas 
verticais são arredondadas  (post  —  forming)  e as bordas  horizontals  são revestidas em  PVC.  Dobradiças 
utilizadas: (35mm, com referência de ângulo P/ONO: 045HI/10-05 SLINE  ON  CURVA C52). PUXADORES: 
Fabricados em  ago  zamak, tipo alga, formato meia-lua, revestimento cromado, com distância entre os furos de 
128mm. PES: Fabricados em tubo em  ago  carbono galvanizado de 40mm x 40mm, parede de 1,50mm, com 
regulagem de altura tipo rosca, com buchas metálicas. Os componentes deverão ser ligados entre si pelo 
processo de solda MIG, não aparentes. Obs: Todas as pegas metálicas usadas no processo de fabricação 
devem receber tratamento desengraxante a quente por meio de imersão e tratamento antiferruginoso, a fim 
de constituir um substrato seguro para a aplicação de pintura eletrostática epóxi-pó, na cor branca com 
polimerização em estufa na temperatura de aproximadamente 210°C. A camada de tinta deverá conter 
espessura  minima  60 micrômetros e aderência  minima  da tinta xlyl. 
Porte da empresa: ME/EPP 

24.868.089/0001-70  BOND  MOVEIS - Sim Sim 40 R$ 951,0000 R$ 38.040,0000 01/08/2022 
EIRELI E 21 : 10 :49 

• Marca: Própria 
Fabricante: Própria 
Modelo / Versão: Conforme edital 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: armário modular 02 portas, tampo em MDF (I x px h (mm): 
800 x 500 x 900) código 220295 
Porte da empresa: ME/EPP 

06.351.401/0001-72 DIMAS Sim Sim R$ 951,3000 R$ 38.052,0000 01/08/2022 
INDUSTRIA DE 17:58:00 
MOVEIS LTDA 

Marca: ACHEI MOVEIS 
Fabricante: ACHEI MOVEIS 
Modelo / Versão: ST 0031 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Código 220295 - armário modular 02 portas, tampo em MDF (I x 
p x h (mm): 800 x 500 x 900)Descritivo:MEDIDAS: Ixpxh (mm): 800 x 500 x 900 (Obs: considerando 
150mrn de pé embutido na (h) do móvel)CAIXA/ESTRUTURA: Fabricada em MDF, tipo standart com no mínimo 
720kg/m3  de densidade média, com espessura de 18mm, ambas as faces revestidas em laminado decorativo 
• melaminico de baixa pressão, na cor bege ou ovo com acabamento texturizado. Bordas/topos laminadas com 
fitas de  PVC  texturizada, na cor do móvel. A caixa/estrutura é dividida em base, laterais e barras de 
sustentação (frontais e posteriores). A montagem do móvel deverá ser com parafusos tipo mini- fix.FUNDO: 
Fabricado em MDF, com espessura de 6mm, ambas as faces revestidas em laminado decorativo melaminico de 
baixa pressão, na cor bege, ovo ou branco com acabamento texturizado. A montagem deverá ser parafusada e 
colada.PRATELEIRA INTERNA: Fabricada em MDF, tipo standart com no mínimo 720kg/m3  de densidade média, 
com espessura de 18mm, ambas as faces revestidas com laminado decorativo melaminico de baixa pressão, 
na cor bege, ovo ou branco com acabamento texturizado. Bordas/topos laminadas com fitas de  PVC  
texturizada, na cor do móvel. Contendo 01 prateleira, espessura de 18mm no mesmo material e cor do móvel, 
centralizada na parte interna. Para o apoio das prateleiras, utilizar dispositivos para regulagem de altura, 
niquelado, tipo cadeirinha.TAMPO: Fabricado em MDF, tipo standart com no mínimo 720kg/m3  de densidade 
media, com espessura de 25mm, ambas as faces revestidas com laminado decorativo melaminico de baixa 
pressão na cor bege, ovo ou branco com acabamento texturizado. Bordas/topos laminadas com fitas de  PVC  
texturizada, na cor do móvel. As bordas frontais são arredondadas em 180°  (post  -  forming)  e revestidas em  
PVC.  PORTAS: Fabricadas em MDF, tipo standart com no mínimo 720kg/m3  de densidade média, com 
espessura de 18mm, ambas as faces revestidas com laminado decorativo melaminico de baixa pressão, na cor 
bege, ovo ou branco com acabamento texturizado. Bordas/topos laminadas com fitas de  PVC  texturizada, na 
cor do móvel. As bordas verticais são arredondadas  (post  -  forming)  e as bordas horizontais são revestidas em  
PVC.  Dobradiças utilizadas: (35mm, com referência de ângulo P/ONO: 045HI/10-05 SLINE  ON  CURVA C52). 
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PUXADORES: Fabricados em  ago  zamak, tipo alga, formato meia-lua, revestimento cromado, com distância 
entre os furos de 128mm. PÉS: Fabricados em tubo em  ago  carbono galvanizado de 40mm x 40mm, parede 
de 1,50mm, com regulagem de altura tipo rosca, com buchas metálicas. Os componentes deverão ser ligados 
entre si pelo processo de solda MIG, não aparentes. Obs: Todas as pegas metálicas usadas no processo de 
fabricação devem receber tratamento desengraxante a quente por meio de imersão e tratamento 
antiferruginoso, a fim de constituir um substrato seguro para a aplicação de pintura eletrostática el:6)(1-0, na 
cor branca com polimerização em estufa na temperatura de aproximadamente 210°C. A camada de tinta 
deverá conter espessura  minima  60 micrómetros e aderência  minima  da tinta xly1. 
Porte da empresa: ME/EPP 

11.943.540/0001-25 FARIAS E Sim Sim 40 R$ 951,3300 . R$ 38.053,2000 28/07/2022 
FARIAS MOVEIS 17:04:43 
LTDA 

Marca: Martinucci 
Fabricante: Ma rtin ucci 
Modelo / Versão: armário modular 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: armário modular 02 portas, tampo em MDF (I xpx h (mm): 
800 x 500 x 900). cAIXA/ESTRUTURA: Fabricada em MDF, tipo standart com no mínimo 720kg/m3  de 
densidade media, com espessura de 18mm, ambas as faces revestidas em laminado decorativo melaminico de 
baixa pressão, na cor bege ou ovo com acabamento texturizado. Bordas/topos laminadas com fitas de  PVC  
texturizada, na cor do móvel. A caixa/estrutura é dividida em base, laterais e barras de sustentação (frontais e 
posteriores). A montagem do móvel deverá ser com parafusos tipo minifix. FUNDO: Fabricado em MDF, com 
espessura de 6mm, ambas as faces revestidas em laminado decorativo melaminico de baixa pressão, na cor 
bege, ovo ou branco com acabamento texturizado. A montagem deverá ser parafusada e colada. PRATELEIRA 
INTERNA: Fabricada em MDF, tipo standart com no mínimo 720kg/m3  de densidade media, com espessura de 
18mm, ambas as faces revestidas com laminado decorativo melaminico de baixa pressão, na cor bege, ovo ou 
branco com acabamento texturizado. Bordas/topos laminadas com fitas de  PVC  texturizada, na cor do móvel. 
Contendo 01 prateleira, espessura de 18mm no mesmo material e cor do móvel, centralizada na parte interna. 
Para o apoio das prateleiras, utilizar dispositivos para regulagem de altura, niquelado, tipo cadeirinha. TAMPO: 
Fabricado em MDF, tipo standart com no mínimo 720kg/m3  de densidade média, com espessura de 25mm, 
ambas as faces revestidas com laminado decorativo melaminico de baixa pressão na cor bege, ovo ou branco 
com acabamento texturizado. Bordas/topos laminadas com fitas de  PVC  texturizada, na cor do move!. As 
bordas frontais são arredondadas em 180°  (post  -  forming)  e revestidas em  PVC.  PORTAS: Fabricadas em 
MDF, tipo standart  corn  no mínimo 720kg/m3  de densidade média, com espessura de 18mm, ambas as faces 
revestidas com laminadodecorativo melaminico de baixa pressão, na cor bege, ovo ou branco com acabamento 
texturizado. Bordas/topos laminadas  corn  fitas de  PVC  texturizada, na cor do móvel. As bordas verticais são 
•arredondadas  (post  -  forming)  e as bordas horizontais são revestidas em  PVC.  Dobradiças utilizadas: (35mm, 
com referencia de ângulo P/ONO: 045HI/10-05 SLINE  ON  CURVA C52). PUXADORES: Fabricados em  ago  
zamak, tipo alga, formato meia-lua, revestimento cromado,  corn  distância entre os furos de 128mm. PÉS: 

'Fabricados em tubo em  ago  carbono galvanizado de 40mm x 40mm, parede de 1,50mm, com regulagem de 
altura tipo rosca, com buchas metálicas. Os componentes deverão ser ligados entre si pelo processo de solda 
MIG, não aparentes. 
Porte da empresa: ME/EPP 

45.692.169/0001-98 BELMOVEIS Sim Sim 40 R$ 951,3300 R$ 38.053,2000 01/08/2022 
LTDA 09:10:58 

Marca: Belniaki 
Fabricante: Belniaki & Belniaki ltda 
Modelo / Versão:  AB  
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: armário modular 02 portas, tampo em MDF (I xpx h (mm): 
800 x 500 x 900) Quantidade: 40 unidades Valor máximo permitido: R$ 951,33 Descritivo: MEDIDAS: Ixpxh 
(mm): 800 x 500 x 900 (Obs: considerando 150mm de pé embutido na (h) do móvel) CAIXA/ESTRUTURA: 
Fabricada em MDF, tipo standart com no mínimo 720kg/m3  de densidade média, com espessura de 18mm, 
ambas as faces revestidas em laminado decorativo melaminico de baixa pressão, na cor bege ou ovo  corn  
acabamento texturizado. Bordas/topos laminadas  corn  fitas de  PVC  texturizada, na cor do move!. A 
caixa/estrutura é dividida em base, laterais e barras de sustentação (frontais e posteriores). A montagem do 
móvel deverá ser com parafusos tipo mini  fix.  FUNDO: Fabricado em MDF, com espessura de 6mm, ambas as 
faces revestidas em laminado decorativo melaminico de baixa pressão, na cor bege, ovo ou branco  corn  
acabamento texturizado. A montagem deverá ser parafusada e colada. PRATELEIRA INTERNA: Fabricada em 
MDF, tipo standart com no mínimo 720kg/m3  de densidade media, com espessura de 18mm, ambas as faces 
revestidas com laminado decorativo melaminico de baixa pressão, na cor bege, ovo ou branco com 
acabamento texturizado. Bordas/topos laminadas com fitas de  PVC  texturizada, na cor do móvel. Contendo 01 
prateleira, espessura de 18mm no mesmo material e cor do move], centralizada na parte interna. Para o apoio 
das prateleiras, utilizar dispositivos para regulagem de altura, niquelado, tipo cadeirinha. TAMPO: Fabricado 
em MDF, tipo standart com no mínimo 720kg/m3  de densidade média, com espessura de 25mm, ambas as 
faces revestidas com laminado decorativo melaminico de baixa pressão na cor bege, ovo ou branco com 
acabamento texturizado. Bordas/topos laminadas com fitas de  PVC  texturizada, na cor do móvel. As bordas 
frontais são arredondadas em 180°  (post  -  forming)  e revestidas em  PVC.  PORTAS: Fabricadas em MDF, tipo 
standart com no mínimo 720kg/m3  de densidade media, com espessura de 18mm, ambas as faces revestidas 
com laminado decorativo melaminico de baixa pressão, na cor bege, ovo ou branco com acabamento 
texturizado. Bordas/topos laminadas com fitas de  PVC  texturizada, na cor do móvel. As bordas verticais são 
arredondadas  (post  -  forming)  e as bordas  horizontals  são revestidas em  PVC.  Dobradiças utilizadas: (35mm, 
com referencia de ângulo P/ONO: 045HI/10-05 SLINE  ON  CURVA C52). PUXADORES: Fabricados em aço 
zamak, tipo alga, formato meia-lua, revestimento cromado, com distância entre os furos de 128mm. PES: 
Fabricados em tubo em  ago  carbono galvanizado de 40mm x 40mm, parede de 1,50mm, com regulagem de 
altura tipo rosca, com buchas metálicas. Os componentes deverão ser ligados entre si pelo processo de solda 
MIG, não aparentes. Obs: Todas as pegas metálicas usadas no processo de fabricação devem receber 
tratamento desengraxante a quente por meio de imersão e tratamento antiferruginoso, a fim de constituir um 
substrato seguro para a aplicação de pintura eletrostática epox1-0, na cor branca com polimerizagão em 
estufa na temperatura de aproximadamente 210°C. A camada de tinta deverá conter espessura  minima  60 

• 
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micrômetros e aderência  minima  da tinta xlyl. 
Porte da empresa: ME/EPP 

16.967.775/0001-70 FLEXFORMA Sim 
COMERCIAL DE 
MOVEIS E 
EQUIPAMENTOS 
PARA 
ESCRITO RIO 
LTDA 

Marca: ekomob 
Fabricante: ekomob 
Modelo / Versão:  mob  2 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: código 220295 - armário modular 02 portas, tampo em MDF (I x 
p x h (mm): 800 x 500 x 900) MEDIDAS: Ixpxh (mm): 800 x 500 x 900 (Obs: considerando 150mm de pé 
embutido na (h) do móvel) CAIXA/ESTRUTURA: Fabricada em MDF, tipo standart com no mínimo 720kg/m3  de 
densidade media, com espessura de 18mm, ambas as faces revestidas em laminado decorativo melaminico de 
baixa pressão, na cor bege ou ovo com acabamento texturizado. Bordas/topos laminadas com fitas de  PVC  
texturizada, na cor do móvel. A caixa/estrutura é dividida em base, laterais e barras de sustentação (frontais e 
posteriores). A montagem do móvel deverá ser com parafusos tipo minifix. FUNDO: Fabricado em MDF, com 
espessura de 6mm, ambas as faces revestidas em laminado decorativo melaminico de baixa pressão, na cor 
bege, ovo ou branco com acabamento texturizado. A montagem deverá ser parafusada e colada. PRATELEIRA 
INTERNA: Fabricada em MDF, tipo standart com no mínimo 720kg/m3  de densidade média, com espessura de 
18mm, ambas as faces revestidas com laminado decorativo melaminico de baixa pressão, na cor bege, ovo ou 
branco com acabamento texturizado. Bordas/topos laminadas com fitas de  PVC  texturizada, na cor do móvel. 
Contendo 01 prateleira, espessura de 18mm no mesmo material e cor do móvel, centralizada na parte interna. 
Para o apoio das prateleiras, utilizar dispositivos para regulagem de altura, niquelado, tipo cadeirinha. TAMPO: 
Fabricado em MDF, tipo standart com no mínimo 720kg/m3  de densidade média, com espessura de 25mm, 
ambas as faces revestidas com laminado decorativo melaminico de baixa pressão na cor bege, ovo ou branco 
com acabamento texturizado. Bordas/topos laminadas com fitas de  PVC  texturizada, na cor do móvel. As 
bordas frontais são arredondadas em 180°  (post  -  forming)  e revestidas em  PVC.  PORTAS: Fabricadas em 
MDF, tipo standart com no mínimo 720kg/m3  de densidade media, com espessura de 18mm, ambas as faces 
revestidas com laminado decorativo melaminico de baixa pressão, na cor bege, ovo ou branco com 
acabamento texturizado. Bordas/topos laminadas com  Vitas  de  PVC  texturizada, na cor do móvel. As bordas 
verticais são arredondadas  (post  -  forming)  e as bordas horizontais são revestidas em  PVC.  Dobradiças 
utilizadas: (35mm, com referencia de ângulo P/ONO: 045HI/10 -05  SLIME ON  CURVA C52). PUXADORES: 
Fabricados em  ago  zamak, tipo alga, formato meia -lua, revestimento cromado, com distância entre os furos 
de 128mm. PÉS: Fabricados em tubo em  ago  carbono galvanizado de 40mm x 40mm, parede de 1,50mm, 
com regulagem de altura tipo rosca, com buchas metálicas. Os componentes deverão ser ligados entre si pelo 
processo de solda MIG, não aparentes. Obs: Todas as pegas metálicas usadas no processo de fabricação 
devem receber tratamento desengraxante a quente por meio de imersão e tratamento antiferruginoso, a fim 
de constituir um substrato seguro para a aplicação de pintura eletrostática epóxi-pó, na cor branca com 
polimerização em estufa na temperatura de aproximadamente 210°C. A camada de tinta deverá conter 
espessura  minima  60 micrómetros e aderência  minima  da tinta xlyl 
Porte da empresa: ME/EPP 

18.111.933/0001-11 FA13IANE Sim Sim 40 R$ 951,3300;R$ 38.053,2000 01/08/2022 
FERNANDES 15:55:24 
VEIGA LTDA 

Marca: USE MÓVEIS 
Fabricante: USE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA 
Modelo / Versão: RAVENA 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMARIO MODULAR 02 PORTAS, TAMPO EM MDF (L X PX H 
(MM): 800-X 500 X 900) (Obs: considerando 150mm de pé embutido na (h) do móvel) CAIXA/ESTRUTURA: 
Fabricada em MDF, tipo standart com no mínimo 720kg/m3  de densidade media, com espessura de 18mm, 
ambas as faces revestidas em laminado decorativo melaminico de baixa pressão, na cor bege ou ovo com 
acabamento texturizado. Bordas/topos laminadas com fitas de  PVC  texturizada, na cor do móvel. A 
caixa/estrutura e dividida em base,  laterals  e barras de sustentação (frontais e posteriores). A montagem do 
mOvel deverá ser com parafusos tipo minifix. FUNDO: Fabricado em MDF, com espessura de 6mm, ambas as-
faces revestidas em laminado decorativo melaminico de baixa pressão, na cor bege, ovo ou branco com 
acabamento texturizado. A montagem deverá ser parafusada e colada... 
Porte da empresa: ME/EPP 

28.010.869/0001-36 LICITAMAIS Sim Sim 40 1R$ 951,3300 R$ 38.053,2000 01/08/2022 
COMERCIO E 16:29:40 
SERVICOS LTDA 

Marca: STIVARI 
Fabricante: STIVARI 
Modelo / Versão: PROPRIO 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário Escritório Material: Mdf , Quantidade Portas: 2  UN,  
Quantidade Prateleiras: 1  UN,  Revestimento: Laminado Melaminico , Largura: 90 CM, Altura: 76 CM, 
Profundidade: 50 CM, Tipo: Suspenso 
Porte da empresa: ME/EPP 

26.716.048/0001-94  MAXIMA Sim Sim 40 R$ 951,3300R$ 38.053,2000 02/08/2022 
ATACADISTA 07:37:43 
EIRELI 

Marca: M. MOBILE 
Fabricante: M. MOBILE 
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Modelo I Versão: MM800 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário Modular 2 Portas, Tampo em MDF (i xpxh (mm): 800 
x 500 x 900) 
Porte da empresa: ME/EPP 

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

Valor do Lance CNP3/CPF Data/Hora Registro 

R$ 951,3300 11.943.540/0001-25 02/08/2022 08:40:00:313 

R$ 951,3300 16.967.775/0001-70 02/08/2022 08:40:00:313 

R$ 951,3300 45.692.169/0001-98 02/08/2022 08:40:00:313 

R$ 951,3300 18.111.933/0001-11 02/08/2022 08:40:00:313 

R$ 951,3300 26.716.048/0001-94 02/08/2022 08:40:00:313 

R$ 951,3300 28.010.869/0001-36 02/08/2022 08:40:00:313 

R$ 951,3000 06.351.401/0001-72 02/08/2022 08:40:00:313 

R$ 951,0000 26.655.819/0001-80 02/08/2022 08:40:00:313 

R$ 951,0000 42.545.548/0001-67 02/08/2022 08:40:00:313 

R$ 951,0000 24.868.089/0001-70 02/08/2022 08:40:00:313 

R$ 950,0000 17.591.628/0001-01 02/08/2022 08:40:00:313 

R$ 950,0000 06.718.646/0001-95 02/08/2022 08:40:00:313 

R$ 940,0000 26.716.048/0001-94 02/08/2022 08:51:39:313 

R$ 920,0000 24.868.089/0001-70 02/08/2022 08:53:04:583 

R$ 900,0000 28.010.869/0001-36 02/08/2022 08:53:08:880 

R$ 910,0000 45.692.169/0001-98 02/08/2022 08:53:11:273 

R$ 880,0000 26.716.048/0001-94 02/08/2022 08:53:40:290 

R$ 800,0000 28.010.869/0001-36 02/08/2022 08:54:17:800 

R$ 948,0000 26.655.819/0001-80 02/08/2022 08:54:37:163 

R$ 900,0000 11.943.540/0001-25 02/08/2022 08:55:51:720 

R$ 799,0000 11.943.540/0001-25 02/08/2022 08:56:11:453 

R$ 819,0000 17.591.628/0001-01 02/08/2022 08:56:12:120 

R$ 799,0700 06.718.646/0001-95 02/08/2022 08:56:59:930 

R$ 798,0000 45.692.169/0001-98 02/08/2022 08:58:08:930 

R$ 797,0000 11.943.540/0001-25 02/08/2022 08:58:54:977 

R$ 796,0000 11.943.540/0001-25 02/08/2022 09:02:45:807 

R$ 796,1700 06.718.646/0001-95 02/08/2022 09:03:02:937 

R$ 580,0000 28.010.869/0001-36 02/08/2022 09:03:08:543 

R$ 919,9900 42.545.548/0001-67 02/08/2022 09:03:27:207 

R$ 579,0000 11.943.540/0001-25 02/08/2022 09:04:11:497 

R$ 780,0000 06.718.646/0001-95 02/08/2022 09:04:14:980 

R$ 780,0000 26.655.819/0001-80 02/08/2022 09:04:56:797 

R$ 640,0000 06.718.646/0001-95 02/08/2022 09:05:10:053 

R$ 599,0000 17.591.628/0001-01 02/08/2022 09:05:40:357 

R$ 610,0000 06.718.646/0001-95 02/08/2022 09:11:02:913 

R$ 578,0000 11.943.540/0001-25 02/08/2022 09:13:53:287 

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item 

Eventos do Item 

Evento Data Observações 

Encerramento análise de 02/08/2022 
propostas 08:45:25 

Abertura 02/08/2022 Item aberto para lances. 
08:51:01 

Encerramento etapa 02/08/2022 Item com etapa aberta encerrada. 
aberta 09:12:41 

02/08/2022 Fornecedores convocados para a  lo  etapa fechada apresentaram lance entre R$ 
09:12:41 579,0000 e R$ 610,0000. 

Encerramento etapa 02/08/2022 
fechada 09:17:42 

Sorteio eletrônico 02/08/2022 Item teve empate real para o valor 951,3300. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre 
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Item com análise de propostas finalizada. 

Inicio  la  etapa fechada 

Item com etapa fechada encerrada. 



Data/Hora 
Registro 

R$ 7.230,0000 25/07/2022 
14:29:36 

Valor Global 
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Encerramento 

Abertura do prazo - 
Convocação anexo 

Encerramento do prazo - 
Convocação anexo 

Em análise 

Desfeito situação em 
análise 

Aceite de proposta 

Habilitação de fornecedor  

09:17:42 

02/08/2022 
09:17:42 

02/08/2022 
09:41:05 

02/08/2022 
10:15:05 

02/08/2022 
10:57:08 

08/08/2022 
11:59:32  

os fornecedores com propostas empatadas. 

Item encerrado para lances. 

Convocado para envio de anexo o fornecedor FARIAS E FARIAS MOVEIS LTDA, 
CNPJ/CPF: 11.943.540/0001-25. 

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FARIAS E FARIAS 
MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 11.943.540/0001-25. 

Item Em Análise. Motivo: Análise de adequabilidade a ser realizada pelo setor 
competente. 

Desfeito situação do item em análise. Motivo: Análise concluída. 

09/08/2022 Aceite individual da proposta. Fornecedor: FARIAS E FARIAS MOVEIS LTDA, 
15:33:03 CNPJ/CPF: 11.943.540/0001-25, pelo melhor lance de R$ 578,0000. 

09/08/2022 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FARIAS E FARIAS MOVEIS LTDA - 
15:34:39 CNPJ/CPF: 11.943.540/0001-25 

Não existem intenções de recurso para o item 

Item: 3 - Banco Giratório 

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

ME/EPP DeclaragSo  CNI33/CPF Fornecedor Equiparada Quantidade Valor  Unit  
ME/EPP 

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

Marca: NILMAR 
Fabricante: NILMAR 
Modelo / Versão: BC1NM 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Banco Giratório Material: Tubo De  Ago  , Acabamento Da 
Estrutura: Pintura Poliuretana , Tipo De Assento: Assento Giratório E Altura Regulavel , Acabamento Do 
Assento: Poliuretano Injetado, Pvc Laminado SI Costura , Tipo De Pés: Pés Com 5 Rodizios , Acionamento: A  
Gas  , Tipo Encosto: Encosto Regulagem Horizontal 
Porte da empresa: ME/EPP 

42.545.548/0001-67 A F S DE MORAIS Sim Sim 10 R$ 723,0000.R$ 7.230,0000 01/08/2022 
COMERCIO 13:12:08 

Marca: COMBRAZ 
Fabricante: COMBRAZ 
Modelo / Versão: BANCO 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: banco giratório a  gas  com encosto 0 banco giratório deve 
possuir regulagem de altura através de alavanca com sistema a  gas.  Altura deve variar entre 50 cm e 60cm. 0 
assento e encosto devem ser confeccionados com espuma injetada de alta densidade, ambos revestidos em 
courvim lavável na cor preta. A base giratória deve ser confeccionada em  nylon  com 5 pés com rodízios 
giratórios. 0 sistema de pistão dever possuir uma capa protetora. 0 banco deverá suportar ate 110 Kg 
Porte da empresa: ME/EPP 

26.562.781/0001-00 MOVEIS Sim 
INDUSTRIAL 
CAMILI - EIRELI 

Marca: marca própria 
Fabricante: marca própria 
Modelo / Versão: mocho giratório 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Banco Giratório Material: Tubo De  Ago  , Acabamento Da 
Estrutura: Pintura Poliuretana , Tipo De Assento: Assento Giratório E Altura Regulavel , Acabamento Do 
Assento: Poliuretano Injetado, Pvc Laminado S/ Costura , Tipo De Pés: Pés Com 5 Rodízios , Acionamento: A  
Gas  , Tipo Encosto: Encosto Regulagem Horizontal 
Porte da empresa: ME/EPP 

11.943.540/0001-25 FARIAS E FARIAS Sim Sim 10 R$ 723,3300 R$ 7.233,3000 28/07/2022 
MOVEIS LTDA 17:04:43 

Marca: Balmarc 
Fabricante: Balmarc 
Modelo / Versão: banco giratório 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: banco giratório a gás com encosto. regulagem de altura através 
de alavanca com sistema a  gas.  Altura deve variar entre 50 cm e 60cm. 0 assento e encosto devem ser 
confeccionados com espuma injetada de alta densidade, ambos revestidos em courvim lavável na cor preta. A 
base giratória deve ser confeccionada em  nylon  com 5 pés com rodizios giratórios. 0 sistema de pistão dever 
possuir uma capa protetora. 0 banco deverá suportar até 110 Kg. 
Porte da empresa: ME/EPP 
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10 R$ 723,0000 

Sim 10 R$ 723,0000 R$ 7.230,0000 01/08/2022 
16:04:52  
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16.967.775/0001-70 FLEXFORMA Sim Sim 10 R$ 723,3300 R$ 7.233,3000 01/08/2022 
COMERCIAL DE 11:05:28 
MOVEIS E 
EQUIPAMENTOS 
PARA 
ESCRITORIO 
LTDA 

Marca: ekomob 
Fabricante: ekomob 
Modelo / Versão:  cad  3 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: código 221426 - banco giratório a gás com encosto 0 banco 
giratório deve possuir regulagem de altura através de alavanca com sistema a gás. Altura deve variar entre 50 
cm e 60cm. 0 assento e encosto devem ser confeccionados com espuma injetada de alta densidade, ambos 
revestidos em courvim lavável na cor preta. A base giratória deve ser confeccionada em  nylon  com 5 pés com 
rodizios giratórios. 0 sistema de pistão dever possuir uma capa protetora. 0 banco deverá suportar até 110 Kg 
Porte da empresa: ME/EPP 

31.075.213/0001-06 RIO  FLEX Sim Sim 10 R$ 723,3300R$ 7.233,300001/08/2022 
COMERCIO DE 17:17:36 
EQUIPAMENTOS 
PARA 
ESCRITORIO 
LTDA 

Marca: RIO  FLEX  
Fabricante: RIO  FLEX  
Modelo / Versão: G801F 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Banco Giratório Material: Tubo De  Ago  , Acabamento Da 
Estrutura: Pintura Poliuretana , Tipo De Assento: Assento Giratório E Altura Regulável , Acabamento Do 
Assento: Poliuretano Injetado, Pvc Laminado 5/ Costura , Tipo De Pés: Pés Com 5 Rodízios , Acionamento: A 
Gás , Tipo Encosto: Encosto Regulagem Horizontal 
Porte da empresa: ME/EPP 

26.716.048/0001-94  MAXIMA Sim Sim 10 R$ 723,3300 R$ 7.233,3000 02/08/2022 
ATACADISTA 07:37:43 
EIRELI 

Marca: FRISOKAR 
Fabricante: FRISOKAR 
Modelo / Versão: FKMC 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Banco Giratótio a Gás com Encosto - revestimento em courvin 
na cor preta. 
Porte da empresa: ME/EPP 

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

Valor do Lance CNI13/CPF Data/Hora Registro 

R$ 723,3300 11.943.540/0001-25 02/08/2022 08:40:00:313 

R$ 723,3300 16.967.775/0001-70 02/08/2022 08:40:00:313 

R$ 723,3300 31.075.213/0001-06 02/08/2022 08:40:00:313 

R$ 723,3300 26.716.048/0001-94 02/08/2022 08:40:00:313 

R$ 723,0000 26.562.781/0001-00 02/08/2022 08:40:00:313 

R$ 723,0000 42.545.548/0001-67 02/08/2022 08:40:00:313 

R$ 723,0000 26.655.819/0001-80 02/08/2022 08:40:00:313 

R$ 722,0000 31.075.213/0001-06 02/08/2022 08:51:15:473 

R$ 721,0000 26.562.781/0001-00 02/08/2022 08:51:20:870 

R$ 720,0000 31.075.213/0001-06 02/08/2022 08:51:41:590 

R$ 710,0000 26.716.048/0001-94 02/08/2022 08:52:03:483 

R$ 709,0000 31.075.213/0001-06 02/08/2022 08:52:10:583 

R$ 700,0000 26.716.048/0001-94 02/08/2022 08:53:51:953 

R$ 699,0000 31.075.213/0001-06 02/08/2022 08:54:16:627 

R$ 650,0000 26.716.048/0001-94 02/08/2022 08:56:03:847 

R$ 649,0000 31.075.213/0001-06 02/08/2022 08:56:21:623 

R$ 640,0000 26.716.048/0001-94 02/08/2022 08:56:29:713 

R$ 638,0000 11.943.540/0001-25 02/08/2022 08:56:40:043 

R$ 637,0000 31,075.213/0001-06 02/08/2022 08:57:06:687 

R$ 620,0000 26.716.048/0001-94 02/08/2022 08:58:07:380 

R$ 619,0000 31.075.213/0001-06 02/08/2022 08:58:16:257 

R$ 618,0000 11.943.540/0001-25 02/08/2022 08:59:05:833 

R$ 600,0000 26.716.048/0001-94 02/08/2022 08:59:13:217 
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Desfeito situação em 08/08/2022 
análise E 11:59:40 

Desfeito situação do item em análise. Motivo: Análise concluida. 
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R$ 599,0000 31.075.213/0001-06 02/08/2022 08:59:24:633 

R$ 580,0000 26.716.048/0001-94 02/08/2022 09:00:29:903 

R$ 579,0000 31.075.213/0001-06 02/08/2022 09:01:30:197 

R$ 578,0000 11.943.540/0001-25 02/08/2022 09:01:40:463 

R$ 570,0000 26.716.048/0001-94 02/08/2022 09:01:40:683 

R$ 569,0000 11.943.540/0001-25 02/08/2022 09:01:48:297 

R$ 550,0000 26.716.048/0001-94 02/08/2022 09:01:56:873 

R$ 540,0000 31.075.213/0001-06 02/08/2022 09:02:04:467 

R$ 548,0000 11.943.540/0001-25 02/08/2022 09:02:06:963 

R$ 520,0000 26.716.048/0001-94 02/08/2022 09:02:51:097 

R$ 518,0000 11.943.540/0001-25 02/08/2022 09:03:04:997 

R$ 720,9900 42.545.548/0001-67 02/08/2022 09:03:28:037 

R$ 517,0000 31.075.213/0001-06 02/08/2022 09: 03:45: 640 

R$ 510,0000 26.716.048/0001-94 02/08/2022 09: 04:03: 383 

R$ 509,0000 11.943.540/0001-25 02/08/2022 09: 04:23: 153 

R$ 508,0000 31.075.213/0001-06 02/08/2022 09:04:32:040 

R$ 500,0000 26.716.048/0001-94 02/08/2022 09:04:41:250 

R$ 506,0000 11.943.540/0001-25 02/08/2022 09:04:53:930 

R$ 499,0000 31.075.213/0001-06 02/08/2022 09:04:54:957 

R$ 480,0000 26.716.048/0001-94 02/08/2022 09:05:05:293 

R$ 478,0000 11.943.540/0001-25 02/08/2022 09:05:25:973 

R$ 479,0000 31.075.213/0001-06 02/08/2022 09:05:27:537 

R$ 470,0000 26.716.048/0001-94 02/08/2022 09:05:32:413 

R$ 468,0000 11.943.540/0001-25 02/08/2022 09:06:20: 077 

R$ 460,0000 26.716.048/0001-94 02/08/2022 09: 06: 58:350 

R$ 458,0000 11.943.540/0001-25 02/08/2022 09:07:09:030 

R$ 450,0000 26.716.048/0001-94 02/08/2022 09:07:14:580 

R$ 449,0000 31.075.213/0001-06 02/08/2022 09:07:24:090 

R$ 440,0000 26.716.048/0001-94 02/08/2022 09:07:34:073 

R$ 437,0000 11.943.540/0001-25 02/08/2022 09:08:15:563 

R$ 430,0000 26.716.048/0001-94 02/08/2022 09:08:23:957 

R$ 428,0000 11.943.540/0001-25 02/08/2022 09:09:38:110 

R$ 425,0000 11.943.540/0001-25 02/08/2022 09:14:17:597  

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item 

Eventos do Item 

Evento Data 

Encerramento análise de 02/08/2022 
propostas 08:46:34 

Abertura 
02/08/2022 

08:51:02 

Encerramento etapa E 02/08/2022 
aberta 09:12:44 

Observações 

Item com análise de propostas finalizada. 

Item aberto para lances. 

Item com etapa aberta encerrada. 

Inicio  la  etapa fechada 
02/08/2022 Fornecedores convocados para a 10  etapa fechada apresentaram lance entre R$ 
09:12:44 428,0000 e R$ 449,0000. 

02/08/2022 
09:17:45 

Encerramento etapa 02/08/2022 
fechada 09:17:45 

Item com etapa fechada encerrada. 

Abertura do prazo - 02/08/2022 Convocado para envio de anexo o fornecedor FARIAS E FARIAS MOVEIS LTDA, 
Convocação anexo 09:41:21 CNPJ/CPF: 11.943.540/0001-25. 

Encerramento do prazo - 02/08/2022 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FARIAS E FARIAS 
Convocação anexo 10:15:20 MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 11.943.540/0001-25. 

Em análise 02/08/2022 Item Em Análise. Motivo: Análise de adequabilidade a ser realizada pelo setor 
10:57:47 competente. 

Encerramento Item encerrado para lances. 

:15 
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Aceite de proposta 09/08/2022 Aceite individual da proposta. Fornecedor: FARIAS E FARIAS MOVEIS LTDA, 
15:33:21 CNPJ/CPF: 11.943.540/0001-25, pelo melhor lance de R$ 425,0000. 

Habilitação de fornecedor 09/08/2022 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FARIAS E FARIAS MOVEIS LTDA - 
• 15:34:39 •CNPJ/CPF: 11.943.540/0001-25 

Não existem intenções de recurso para o item 

Item: 4 - Módulo de trabalho 

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

ME/EPP
aracla 

 Declaração 
Reg 

CNN/CPF Fornecedor Equip Quantidade Valor  Unit.  Valor Global Data/Hora 
istro ME/EPP 

17.591.628/0001-01 NAMIARE Sim Sim 40 R$ 775,0000 R$ 31.000,0000 01/08/2022 
MOVEIS EIRELI 18:58:04  

Marca: NAMIARE 
Fabricante: namiare 
Modelo / Versão: nm04 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modulo De Trabalho Material: Madeira Mdf , Características 
Adicionais: Painel Alto, Tampo Com Furo Para Passagem De  Flag  , Revestimento: Laminado Melaminico , Cor: 
Cinza , Tipo: Individual , Curvatura Lateral: 90 GRA, Altura: 1.200 MM, Profundidade: 900 MM, Aplicação:  Call 
Center,  demais especificações conforme edital e proposta anexa 
Porte da empresa: ME/EPP 

26.655.819/0001-80  MAW Sim Sim 40 R$ 825,0000 R$ 33.000,0000 25/07/2022 
COMERCIO DE 14:29:36  
MOVEIS E 
EQUIPAMENTOS 
LTDA 

Marca: NILMAR 
Fabricante: NILMAR 
Modelo / Versão: MT1NM 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modulo De Trabalho Material: Madeira Mdf , Características 
Adicionais: Painel Alto, Tampo Com Furo Para Passagem De  Flag  , Revestimento: Laminado Melaminico , Cor: 
Cinza , Tipo: Individual , Curvatura Lateral: 90 GRA, Altura: 1.200 MM, Profundidade: 900 MM, Aplicação:  Call 
Center  
Porte da empresa: ME/EPP 

11.943.540/0001-25 FARIAS E Sim Sim 40 R$ 825,0000 R$ 33.000,0000 28/07/2022 
FARIAS MOVEIS 17:04:43  
LTDA 

Marca: Martinucci 
Fabricante: Martinucci 
Modelo / Versão: mesa de trabalho retangular 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: mesa de trabalho retangular (I xpxh (mm): 1300 x 700 x 
750). TAMPO: Fabricado em MDF, na cor bege ou ovo tipo standart com no mínimo 720kg/m3  de densidade 
média, com espessura de 25mm, ambas as faces revestidas com laminado decorativo melaminico de baixa 
pressão, na cor do móvel, com acabamento texturizado. Bordas/topos laminadas com fitas de  PVC  de 03mm 
de espessura, na cor do móvel. Bordas arredondadas. Para fixação do tampo, utilizar bucha expansiva, em 
latão, de 06mm com parafuso de  ago.  SAIA DA MESA: Fabricada em MDF, tipo standart  corn  no mínimo 
720kg/m3  de densidade media,  corn  espessura de 18mm, ambas as faces revestidas em laminado decorativo 
melaminico de baixa pressão, na cor bege, ovo ou branco com acabamento texturizado. A saia da mesa 
deverá ter 400 mm (h). Deverá ser fixada com parafusos mini-fix.  ESTRUTURA: Composto por base inferior 
em  ago  industrial tubular oblongo 60 x 30mm, com parede de 1,50 de espessura sem ponteira plástica.  
portico  confeccionado em  ago  tubular semi-oblongo de 60 x 25mm com parede de 1,50mm de espessura, 
contendo espaço de 120mm entre si para passagem de rede elétrica, lógica e telefônica. Tampa facilmente 
removível fabricada em chapa de  ago  dobrado com encaixe e espessura de 1,20mm,  corn  saque frontal para 
livre instalação e manutenção, aberturas superior e inferior na chapa interna que será fixa. Na parte superior 
deverá conter chapa de  ago  de 1" x 1/4  corn  tamanho de 450mm. Contendo um pé de canto confeccionado em 
tubo de 3" com parede de 0,2mm unido entre si por calha estrutural fabricada em chapa de  ago  de 0,2mm de 
espessura contendo compartimento com 03 (três) vias para passagem de fios e encaixe para tornadas. Utilizar 
buchas metálicas para sapatas antiderrapantes com diâmetro de 3,4mm na área de contato com o piso, 
injetadas em polipropileno de alta densidade. A montagem dos pés por gabarito e pelo processo de solda mig, 
não aparentes. 
Porte da empresa: ME/EPP 

45.692.169/0001-98 BELMOVEIS Sim Sim 40 825,Õ000R$  33.000,000001/08/2022 
LTDA 09:12:14 

Marca: Belniaki 
Fabricante: Belniaki & Belniaki ltda 
Modelo / Versão:  MR  
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: mesa de trabalho retangular (I xpxh (mm): 1300 x 700 x 750) 
Quantidade: 40 unidades Valor máximo permitido: R$ 825,00 Descritivo: MEDIDAS:  Ix  p x h (mm): 1300 x 
700 x 750 TAMPO: Fabricado em MDF, na cor bege ou ovo tipo standart com no mínimo 720kg/m3  de 
densidade média, com espessura de 25mm, ambas as faces revestidas com laminado decorativo melaminico 
•de baixa pressão, na cor do move!, com acabamento texturizado. Bordas/topos laminadas com fitas de  PVC  de 
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03mm de espessura, na cor do móvel. Bordas arredondadas. Para fixação do tampo, utilizar bucha expansiva, 
em latão, de 06mm com parafuso de  ago.  SAIA DA MESA: Fabricada em MDF, tipo standart com no mínimo 
720kg/m3  de densidade média, com espessura de 18mm, ambas as faces revestidas em laminado decorativo 
melaminico de baixa pressão, na cor bege, ovo ou branco com acabamento texturizado. A saia da mesa 
deverá ter 400 mm (h). Deverá ser fixada com parafusos mini-fix.  ESTRUTURA: Composto por base inferior 
em  ago  industrial tubular oblongo 60 x 30mm, com parede de 1,50 de espessura sem ponteira plástica. 
pórtico confeccionado em  ago  tubular semi-oblongo de 60 x 25mm com parede de 1,50mm de espessura, 
contendo espaço de 120mm entre si para passagem de rede elétrica, lógica e telefônica. Tampa facilmente 
removível fabricada em chapa de  ago  dobrado com encaixe e espessura de 1,20mm, com saque frontal para 
livre instalação e manutenção, aberturas superior e inferior na chapa interna que  sera  fixa. Na parte superior 
deverá conter chapa de  ago  de 1" x 1/4  com tamanho de 450mm. Contendo um pé de canto confeccionado em 
tubo de 3" com parede de 0,2mm unido entre si por calha estrutural fabricada em chapa de  ago  de 0,2mm de 
espessura contendo compartimento com 03 (três) vias para passagem de fios e encaixe para tomadas. Utilizar 
buchas metálicas para sapatas antiderrapantes com diâmetro de 3,4mm na área de contato com o piso, 
injetadas em polipropileno de alta densidade. A montagem dos pés por gabarito e pelo processo de solda mig, 
não aparentes. Obs: Todas as pegas metálicas usadas no  process°  de fabricação recebem tratamento 
desengraxante a quente por meio de imersão e tratamento antiferruginoso, a fim de constituir um substrato 
seguro para a aplicação de pintura eletrostática epóxi-pó, na cor preta com polimerIzação em estufa na 
temperatura de aproximadamente 210°C. A camada de tinta deverá conter espessura  minima  60 micrômetros 
e aderência  minima  da tinta xlyl. 
Porte da empresa: ME/EPP 

16.967.775/0001-70 FLEXFORMA Sim Sim 40 R$ 825,0000 R$ 33.000,0000 01/08/2022 
COMERCIAL DE 11:05:28 

MOVEIS E 
EQUIPAMENTOS 
PARA 
ESCRITORIO 
LTDA 

Marca: ekomob 
Fabricante: ekomob 
Modelo / Versão:  mob  4 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: código 219548 — mesa de trabalho retangular (I xpxh (mm): 
1300 x 700 x 750) Quantidade: 40 unidades Valor máximo permitido: R$ 825,00 Descritivo: MEDIDAS: Ixpx 
h (mm): 1300 x 700 x 750 TAMPO: Fabricado em MDF, na cor bege ou ovo tipo standart com no mínimo 
720kg/m3  de densidade media, com espessura de 25mm, ambas as faces revestidas com laminado decorativo 
melarninico de baixa pressão, na cor do móvel, com acabamento texturizado. Bordas/topos laminadas com 
fitas de  PVC  de 03mm de espessura, na cor do móvel. Bordas arredondadas. Para fixação do tampo, utilizar 
bucha expansiva, em latão, de 06mm com parafuso de  ago.  SAIA DA MESA: Fabricada em MDF, tipo standart 
com no  minima  720kg/m3  de densidade média, com espessura de 18mm, ambas as faces revestidas em 
laminado decorativo melarninico de baixa pressão, na cor bege, ovo ou branco com acabamento texturizado. A 
saia da mesa deverá ter 400 mm (h). Deverá ser fixada com parafusos mini-fix.  ESTRUTURA: Composto por 
base inferior em  ago  industrial tubular oblongo 60 x 30mm, com parede de 1,50 de espessura sem ponteira 
plástica. O pórtico confeccionado em  ago  tubular semi-oblongo de 60 x 25mm com parede de 1,50mm de 
espessura, contendo espaço de 120mm entre si para passagem de rede elétrica, lógica e telefônica. Tampa 
facilmente removível fabricada em chapa de  ago  dobrado com encaixe e espessura de 1,20mm, com saque 
frontal para livre instalação e manutenção, aberturas superior e inferior na chapa interna que será fixa. Na 
parte superior deverá conter chapa de  ago  de 1" x 1/4  com tamanho de 450mm. Contendo um pé de canto 
confeccionado em tubo de 3" com parede de 0,2mm unido entre si por calha estrutural fabricada em chapa de  

ago  de 0,2mm de espessura contendo compartimento com 03 (três) vias para passagem de fios e encaixe para 
tomadas. Utilizar buchas metálicas para sapatas antiderrapantes com diâmetro de 3,4mm na  area  de contato 
com o piso, injetadas em polipropileno de alta densidade. A montagem dos pés por gabarito e pelo processo 
de solda mig, não aparentes. Obs: Todas as pegas metálicas usadas no processo de fabricação recebem 
tratamento desengraxante a quente por meio de imersão e tratamento antiferruginoso, a fim de constituir um 
substrato seguro para a aplicação de pintura eletrostática epóxi-pó, na cor preta com polimerizagão em estufa 
na temperatura de aproximadamente 210°C. A camada de tinta deverá conter espessura  minima  60 

micrômetros e aderência  minima  da tinta xlyl. 
Porte da empresa: ME/EPP 

42.545.548/0001-67 A F S DE Sim Sim 40 R$ 825,0000 R$ 33.000,0000 01/08/2022 

MORAIS i i 13:12:09 

COMERCIO 

Marca: COMBRAZ 
Fabricante: COMBRAZ 
Modelo / Versão: ESTAÇÃO 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: mesa de trabalho retangular (I xpxh (mm): 1300 x 700 x 750) 
Descritivo: MEDIDAS:  Ix  pxh (mm): 1300 x 700x 750 TAMPO: Fabricado em MDF, na cor bege ou ovo tipo 
standart com no mínimo 720kg/m3  de densidade média, com espessura de 25mm, ambas as faces revestidas 
com laminado decorativo melaminico de baixa pressão, na cor do móvel, com acabamento texturizado. 
Bordas/topos laminadas com fitas de  PVC  de 03mm de espessura, na cor do móvel. Bordas arredondadas. 
Para fixação do tampo, utilizar bucha expansiva, em latão, de 06mm com parafuso de  ago.  SAIA DA MESA: 
Fabricada em MDF, tipo standart com no mínimo 720kg/m3  de densidade média, com espessura de 18mm, 
ambas as faces revestidas em laminado decorativo melarninico de baixa pressão, na cor bege, ovo ou branco 
com acabamento texturizado. A saia da mesa deverá ter 400 mm (h). Deverá ser fixada com parafusos mini-
fix.  ESTRUTURA: Composto por base inferior em  ago  industrial tubular oblongo 60 x 30mm, com parede de 
1,50 de espessura sem ponteira plástica. O pórtico confeccionado em  ago  tubular semi-oblongo de 60 x 25mm 
com parede de 1,50mm de espessura, contendo espaço de 120mm entre si para passagem de rede elétrica, 
lógica e telefônica. Tampa facilmente removível fabricada em chapa de  ago  dobrado com encaixe e espessura 
de 1,20mm, com saque frontal para livre instalação e manutenção, aberturas superior e inferior na chapa 
interna que  sera  fixa. Na parte superior deverá conter chapa de  ago  de 1" x 1/4  com tamanho de 450mm. 
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Contendo um pé de canto confeccionado em tubo de 3" com parede de 0,2mm unido entre si por calha 
estrutural fabricada em chapa de  ago  de 0,2mm de espessura contendo compartimento com 03 (três) vias 
para passagem de fios e encaixe para tomadas. Utilizar buchas metálicas para sapatas antiderrapantes com 
diâmetro de 3,4mm na  area  de contato com o piso, injetadas em polipropileno de alta densidade. A montagem 
dos pés por gabarito e pelo processo de solda mig, não aparentes. obs: Todas as pegas metálicas usadas no 
processo de fabricação recebem tratamento desengraxante a quente por meio de imersão e tratamento 
antiferruginoso, a fim de constituir um substrato seguro para a aplicação de pintura eletrostática epóxi-pó, na 
cor preta com polimerizag'ão em estufa na temperatura de aproximadamente 210°C. A camada de tinta deverá 
conter espessura  minima  60 micrômetros e aderência  minima  da tinta xly1. 
Porte da empresa: ME/EPP 

06.718.646/0001-95 PATRICIA DE Sim Sim 40 R$ 825,0000 R$ 33.000,0000 01/08/2022 
MORAES HINZ i 15:09:02  

Marca: PRÓPRIA 
Fabricante: FABRICAÇÃO PROPRIA 
Modelo / Versão: PROPRIO 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descritivo: MEDIDAS: Ixpxh (mm): 1300 x 700 x 750 TAMPO: 
Fabricado em MDF, na cor bege ou ovo tipo standart com no mínimo 720kg/m3  de densidade média, com 
espessura de 25mm, ambas as faces revestidas com laminado decorativo melamínico de baixa pressão, na cor 
do móvel, com acabamento texturizado. Bordas/topos laminadas com fitas de  PVC  de 03mm de espessura, na 
cor do móvel. Bordas arredondadas. Para fixação do tampo, utilizar bucha expansiva, em latão, de 06mm com 
parafuso de  ago.  SAIA DA MESA: Fabricada em MDF, tipo standart com no mínimo 720kg/m3  de densidade 
• média, com espessura de 18mm, ambas as faces revestidas em laminado decorativo melaminico de baixa 
pressão, na cor bege, ovo ou branco com acabamento texturizado. A saia da mesa deverá ter 400 mm (h). 
Deverá ser fixada com parafusos mini-fix.  ESTRUTURA: Composto por base inferior em  ago  industrial tubular 
oblongo 60 x 30mm, com parede de 1,50 de espessura sem ponteira plástica. 0  portico  confeccionado em  ago  
tubular semi-oblongo de 60 x 25mm com parede de 1,50mm de espessura, contendo espaço de 120mm entre 
si para passagem de rede elétrica, lógica e telefônica. Tampa facilmente removível fabricada em chapa de  ago  
dobrado com encaixe e espessura de 1,20mm, com saque frontal para livre instalação e manutenção, 
aberturas superior e inferior na chapa interna que  sera  fixa. Na parte superior deverá conter chapa de  ago  de 
1" x 1/4  com tamanho de 450mm. Contendo um pé de canto confeccionado em tubo de 3" com parede de 
0,2mm unido entre si por calha estrutural fabricada em chapa de  ago  de 0,2mm de espessura contendo 
compartimento com 03 (três) vias para passagem de fios e encaixe para tomadas. Utilizar buchas metálicas 
para sapatas antiderrapantes com diâmetro de 3,4mm na  area  de contato com o piso, injetadas em 
polipropileno de alta densidade. A montagem dos pés por gabarito e pelo processo de solda mig, não 
aparentes. Obs: Todas as pegas metálicas usadas no processo de fabricação recebem tratamento 
desengraxante a quente por meio de imersão e tratamento antiferruginoso, a fim de constituir um  substrata  
seguro para a aplicação de pintura eletrostática epoxi-pó, na cor preta com polimerização em estufa na 
temperatura de aproximadamente 210°C. A camada de tinta deverá conter espessura  minima  60 micrômetros 
e aderência  minima  da tinta xlyl. 
Porte da empresa: ME/EPP 

18.111.933/0001-11 FABIANE Sim Sim 40 R$ 825,0000 R$ 33.000,0000 01/08/2022 
FERNANDES 15:55:24 
VEIGA LTDA 

Marca: USE MOVEIS 
Fabricante: USE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA 
Modelo / Versão: RAVENA 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE TRABALHO RETANGULAR (L XPXH (MM): 1300 X 700 
X 750) TAMPO: Fabricado em MDF, na cor bege ou ovo tipo standart com no mínimo 720kg/m3  de densidade 
média, com espessura de 25mm, ambas as faces revestidas com laminado decorativo melaminico de baixa 
pressão, na cor do move!, com acabamento texturizado. Bordas/topos laminadas com fitas de  PVC  de 03mm 
de espessura, na cor do móvel. Bordas arredondadas. Para fixação do tampo, utilizar bucha expansiva, em 
latão, de 06mm com parafuso de  ago.  SAIA DA MESA: Fabricada em MDF, tipo standart com no mínimo 
720kg/m3  de densidade média, com espessura de 18mm, ambas as faces revestidas em laminado decorativo 
melaminico de baixa pressão, na cor bege, ovo ou branco com acabamento texturizado. A saia da mesa 
deverá ter 400 mm (h). Deverá ser fixada com parafusos mini-fix...  
Porte da empresa: ME/EPP 

28.010.869/0001-36 LICITAMAIS Sim Sim 40 R$ 825,0000 R$ 33.000,0000 01/08/2022 
COMERCIO E 16:29:40 
SERVICOS LTDA 

Marca: STIVARI 
Fabricante: STIVARI 
Modelo / Versão: PROPRIO 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Módulo De Trabalho Material: Madeira Mdf , Características 
Adicionais: Painel Alto, Tampo Com Furo Para Passagem De  Flag  , Revestimento: Laminado Melaminico , Cor: 
Cinza , Tipo: Individual , Curvatura Lateral: 90 GRA, Altura: 1.200 MM, Profundidade: 900 MM, Aplicação:  Call 
Center  
Porte da empresa: ME/EPP 

26.716.048/0001-94  MAXIMA Sim Sim 40 R$ 825,0000 R$ 33.000,0000 02/08/2022 
ATACADISTA 07:37:43 
EIRELI 

Marca: M. 
Fabricante: M. MOBILE 
Modelo / Versão: MM750 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de trabalho retangular (I xpxh (mm): 1300 x 700 x 750) 
Porte da empresa: ME/EPP 
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D3 

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

Valor do Lance CNI23/CPF Data/Hora Registro 

R$ 825,0000 11.943.540/0001-25 02/08/2022 08:40:00:313 

R$ 825,0000 16.967.775/0001-70 02/08/2022 08:40:00:313 

R$ 825,0000 06.718.646/0001-95 02/08/2022 08:40:00:313 

R$ 825,0000 26.655.819/0001-80 02/08/2022 08:40:00:313 

R$ 825,0000 42.545.548/0001-67 02/08/2022 08:40:00:313 

R$ 825,0000 45.692.169/0001-98 02/08/2022 08:40:00:313 

R$ 825,0000 18.111.933/0001-11 02/08/2022 08:40:00:313 

R$ 825,0000 26.716.048/0001-94 02/08/2022 08:40:00:313 

R$ 825,0000 28.010.869/0001-36 02/08/2022 08:40:00:313 

R$775,0000 17.591.628/0001-01 02/08/2022 08:40:00:313 

R$ 770,0000 28.010.869/0001-36 02/08/2022 08:52:13:400 

R$ 768,0000 45.692.169/0001-98 02/08/2022 08:53:20:937 

R$ 760,0000 28.010.869/0001-36 02/08/2022 08:53:37:740 

R$ 750,0000 26.716.048/0001-94 02/08/2022 08:54:02:387 

R$ 650,0000 28.010.869/0001-36 02/08/2022 08:54:11:387 

R$ 699,8800 17.591.628/0001-01 02/08/2022 08:55:18:730 

R$ 640,0000 26.716.048/0001-94 02/08/2022 08:55:57:293 

R$ 639,0000 11.943.540/0001-25 02/08/2022 08:56:54:343 

R$ 639,1100 06.718.646/0001-95 02/08/2022 08:57:19:037 

R$ 620,0000 26.716.048/0001-94 02/08/2022 08:58:13:797 

R$ 638,0000 45.692.169/0001-98 02/08/2022 08:58:17:383 

R$ 619,0000 45.692.169/0001-98 02/08/2022 08:58:24:747 

R$ 619,1400 06.718.646/0001-95 02/08/2022 08:58:37:667 

R$ 600,0000 26.716.048/0001-94 02/08/2022 08:59:19:503 

R$ 600,1700 06.718.646/0001-95 02/08/2022 09:00:38:780 

R$ 599,0000 26.655.819/0001-80 02/08/2022 09:01:35:110 

R$ 590,0000 26.716.048/0001-94 02/08/2022 09:01:45:247 

R$ 590,1700 06.718.646/0001-95 02/08/2022 09:03:10:783 

R$ 699,8700 42.545.548/0001-67 02/08/2022 09:03:29:330 

R$ 589,0000 11.943.540/0001-25 02/08/2022 09:03:32:973 

R$ 580,0000 26.716.048/0001-94 02/08/2022 09:04:09:290 

R$ 578,0000 11.943.540/0001-25 02/08/2022 09:04:33:180 

R$ 560,0000 26.716.048/0001-94 02/08/2022 09:04:53:133 

R$ 550,0000 06.718.646/0001-95 02/08/2022 09:05:00:657 

R$ 559,0000 11.943.540/0001-25 02/08/2022 09:05:05:280 

R$ 520,0000 26.716.048/0001-94 02/08/2022 09:05:11:257 

R$ 516,0000 11.943.540/0001-25 02/08/2022 09:06:31:457 

R$ 510,0000 26.716.048/0001-94 02/08/2022 09:07:03:657 

R$ 506,0000 11.943.540/0001-25 02/08/2022 09:07:24:527 

R$ 500,0000 26.716.048/0001-94 02/08/2022 09:07:41:403 

R$ 593,0000 45.692.169/0001-98 02/08/2022 09:07:42:733 

R$ 540,0000 06.718.646/0001-95 02/08/2022 09:07:44:977 

R$ 496,0000 11.943.540/0001-25 02/08/2022 09:08:38:990 

R$ 490,0000 26.716.048/0001-94 02/08/2022 09:08:50:320 

R$ 486,0000 11.943.540/0001-25 02/08/2022 09:09:03:647 

R$ 485,0000 11.943.540/0001-25 02/08/2022 09:09:57:280 

R$ 528,0000 06.718.646/0001-95 02/08/2022 09:10:20:503 

No existem lances de desempate ME/EPP para o item 

Eventos do Item 

Evento Data 

Encerramento análise de 02/08/2022 
propostas 08:47:19 

Observações 

Item com análise de propostas finalizada. 
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02/08/2022 Item aberto para lances. 
08:51:03 

02/08/2022 
09:09:24 

Item com etapa aberta encerrada. 

02/08/2022 Fornecedores convocados para a 10  etapa fechada apresentaram lance entre R$ 
09:09:24 486,0000 e R$ 599,0000. 

02/08/2022 
Item com etapa fechada encerrada. 

09:14:25 

02/08/2022 Item teve empate real para o valor 825,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre 
09:14:25 os fornecedores com propostas empatadas. 

02/08/2022 Item encerrado para lances. 
09:14:25 

02/08/2022 Convocado para envio de anexo o fornecedor FARIAS E FARIAS MOVEIS LTDA, 
09:40:51 CNPJ/CPF: 11.943.540/0001-25. 

02/08/2022 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FARIAS E FARIAS 
10:15:35 MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 11.943.540/0001-25. 

02/08/2022 Item Em Análise. Motivo: Análise de adequabilidade a ser realizada pelo setor 
10:58:04 competente. 

08/08/2022 
11:59:48 

09/08/2022 Aceite individual da proposta. Fornecedor: FARIAS E FARIAS MOVEIS LTDA, 
15:33:34 CNPJ/CPF: 11.943.540/0001-25, pelo melhor lance de R$ 485,0000. 

09/08/2022 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FARIAS E FARIAS MOVEIS LTDA - 
15:34:39 CNPJ/CPF: 11.943.540/0001-25  

Mho  existem intenções de recurso para o item 

Abertura 

Encerramento etapa 
aberta 

Inicio  la  etapa fechada 

Encerramento etapa 
fechada 

Sorteio eletrônico 

Encerramento 

Abertura do prazo - 
Convocação anexo 

Encerramento do prazo 
Convocação anexo 

.Em análise 

Desfeito situação em 
análise 

Aceite de proposta 

Habilitação de fornecedor 

Desfeito situação do item em análise. Motivo: Análise concluída. 

Item: 5 - Sofá 

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

CNPJ/CPF Fornecedor 
Equiparada  

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

Declaração 
Registro 

26.655.819/0001-80  MAW Sim Sim 1 R$ 4.976,0000 R$ 4.976,0000 25/07/2022 
COMERCIO DE 14:29:36 
MOVEIS E 
EQUIPAMENTOS 
LTDA 

Marca: NILMAR 
Fabricante: NILMAR 
Modelo / Versão: SPFA1 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:  Sofa  Material Estrutura: Madeira , Material Estofamento: Espuma 
Poliuretano , Revestimento: Couro , Quantidade Módulos: 1  UN,  Cor: Preta , Características Adicionais: Com 
Braços, Encosto Em Capitona , Quantidade Assentos: 3  UN,  Largura: 2,20 M, Profundidade: 0,95 M, Altura: 
0,80 
Porte da empresa: ME/EPP 

42.545.548/0001-67 A F S DE Sim Sim 1 R$ 4.976,0000 R$ 4.976,0000 01/08/2022 
MORAIS 13:12:10 
COMERCIO 

Marca: COMBRAZ 
Fabricante: COMBRAZ 
Modelo / Versão:  SOFA  
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:  Sofa  3 lugares  Sofa  3 lugares confeccionado em madeira. A 
estrutura dos braços e encosto deverá ser composto de alumínio com fibra sintética. As almofadas do assento e 
encosto deverá possuir densidade  minima  de 0-26 (kg/m3), serem revestidas em tecido impermeável na 
coloração bege metrópole. Caso haja de madeira da estrutura expostas deverá ser na coloração clara. A 
largura  minima  do  sofa  deverá ser de 220 cm 
Porte da empresa: ME/EPP 

11.943.540/0001-25 FARIAS E Sim Sim 1 R$ 4.976,6700 R$ 4.976,6700 28/07/2022 
FARIAS MOVEIS 17:04:43 
LTDA 

Marca: Combinare 
Fabricante: Combinare 
Modelo / Versão: Ateneu 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sofá 3 lugares confeccionado em madeira. A estrutura dos 
braços e encosto deverá ser composto de alumínio com fibra sintética. As almofadas do assento e encosto 
deverá possuir densidade  minima  de 0-26 (kg/m3), serem revestidas em tecido impermeável na coloração 
bege metrópole. Caso haja de madeira da estrutura expostas deverá ser na coloração clara. A largura  minima  
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do  sofa  deverá ser de 220 cm. 
Porte da empresa: ME/EPP 

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

Valor do Lance CNP3/CPF Data/Hora Registro 

R$ 4.976,6700 11.943.540/0001-25 02/08/2022 08:40:00:313 

R$ 4.976,0000 42.545.548/0001-67 02/08/2022 08:40:00:313 

R$ 4.976,0000 26.655.819/0001-80 02/08/2022 08:40:00:313 

R$ 4.975,0000 11.943.540/0001-25 02/08/2022 08:57:46:100 

R$ 4.974,9900 42.545.548/0001-67 02/08/2022 09:03:25:177 

R$ 4.970,0000 11.943.540/0001-25 02/08/2022 09:03:45:130 

R$ 4.969,0000 26.655.819/0001-80 02/08/2022 09:04:04:013 

R$ 4.968,9900 42.545.548/0001-67 02/08/2022 09:06:04:247 

R$ 4.960,0000 11.943.540/0001-25 02/08/2022 09:07:48:990 

R$ 4.959,9900 42.545.548/0001-67 02/08/2022 09: 07: 50:633 

R$ 4.950,0000 11.943.540/0001-25 02/08/2022 09:08:55:903 

R$ 4.949,9900 42.545.548/0001-67 02/08/2022 09:08:57:537 

R$ 3.900,0000 42.545.548/0001-67 02/08/2022 09 : 09:35: 387 

R$ 4.940,0000 11.943.540/0001-25 02/08/2022 09:10:09:880 

R$ 4.900,0000  26.655.819/0001-80 02/08/2022 09:14:08:790 

12/08/2022 09:52 

Eventos do Item 

Evento 

Encerramento análise de 
propostas 

Abertura 

Encerramento etapa 
aberta 

Inicio  la  etapa fechada 

Encerramento 

Encerramento etapa 
fechada 

Abertura do prazo - 
Convocação anexo 

Data 

02/08/2022 
08:47:39 

02/08/2022 
08:51:03 

02/08/2022 
09: 09:34 

02/08/2022 
09:09:34 

02/08/2022 
09:14:35 

02/08/2022 
09:14:35 

02/08/2022 
09:53:30  

Encerramento do prazo - 02/08/2022 
Convocação anexo 10:01:44 

O 

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item 

Observações 

Item com análise de propostas finalizada. 

Item aberto para lances. 

Item com etapa aberta encerrada. 

Fornecedores convocados para a  lo  etapa fechada apresentaram lance entre R$ 
4.949,9900 e R$ 4.969,0000. 

Item encerrado para lances. 

Item com etapa fechada encerrada. 

Convocado para envio de anexo o fornecedor A F S DE MORAIS COMERCIO, 
CNPJ/CPF: 42.545.548/0001-67. 

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor A F S DE MORAIS 
COMERCIO, CNPJ/CPF: 42.545.548/0001-67. 

02/08/2022 Item Em Análise. Motivo: Analise de adequabilidade a ser realizada pelo setor 
10:58:32 competente. 

08/08/2022 
11:59:56 

09/08/2022 Aceite individual da proposta. Fornecedor: A F S DE MORAIS COMERCIO, CNPJ/CPF: 
15:34:19 42.545.548/0001-67, pelo melhor lance de R$ 3.900,0000. 

09/08/2022 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: A F S DE MORAIS COMERCIO - 
15:34:39 CNPJ/CPF: 42.545.548/0001-67 

Em análise 

Desfeito situação em 
análise 

Aceite de proposta 

Habilitação de fornecedor 

Desfeito situação do item em análise. Motivo: Análise concluída. 

Não existem intenções de recurso para o item 

Troca de Mensagens 

Data 

02/08/2022 
08:40:00  

Sistema 02/08/2022 

Mensagem 

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

abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Haverá aviso prévio de abertura dos 
itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados. 

Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa  sera  

Sistema 
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iniciada. Mantenham-se conectados. 

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

A abertura do item 2 para lances esta agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se 
conectados. 

A abertura do item 3 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se 
conectados. 

A abertura do item 4 para lances esta agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se 
conectados. 

A abertura do item 5 para lances esta agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se 
conectados. 

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

0 item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. 

Algumas propostas do item 2 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances. 

0 item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. 

Algumas propostas do item 3 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances. 

0 item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. 

0 item 5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. 

A etapa fechada foi iniciada para o item 4. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 
486,0000 e R$ 599,0000 poderá enviar um lance único e fechado até as 09: 14:24 do 

dia 02/08/2022. 

02/08/2022 A etapa fechada foi iniciada para o item 5. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 
09:09:34 4.949,9900 e R$ 4.969,0000 poderá enviar um lance único e fechado até as 09:14:34 

do dia 02/08/2022. 

02/08/2022 A etapa fechada foi iniciada para o item 2. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 
09:12:41 579,0000 e R$ 610,0000 poderá enviar um lance único e fechado até as 09: 17:41 do 

dia 02/08/2022. 

02/08/2022 A etapa fechada foi iniciada para o item 3. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 
09:12:44 428,0000 e R$ 449,0000 poderá enviar um lance único e fechado até as 09: 17:44 do 

dia 02/08/2022. 

02/08/2022 A etapa fechada foi iniciada para o item 1. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 
09:14:16 821,0000 e R$ 900,0000 poderá enviar um lance único e fechado até as 09: 19:16 do 

dia 02/08/2022. 

0 fornecedor da proposta no valor de R$ 593,0000 não enviou lance único e fechado 
para o item 4. 

0 fornecedor da proposta no valor de R$ 490,0000 não enviou lance único e fechado 
para o item 4. 

0 fornecedor da proposta no valor de R$ 599,0000 não enviou lance único e fechado 
para o item 4. 

0 item 4 teve empate real para o valor 825,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico 
entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no 

Julgamento de Propostas. 

0 item 4 esta encerrado. 

0 item 5 está encerrado. 

0 fornecedor da proposta no valor de R$ 580,0000 não enviou lance único e fechado 
para o item 2. 

0 fornecedor da proposta no valor de R$ 599,0000 não enviou lance único e fechado 
para o item 2. 

0 fornecedor da proposta no valor de R$ 610,0000 não enviou lance único e fechado 
para o item 2. 

0 item 2 está encerrado. 

0 item 2 teve empate real para o valor 951,3300. Procedeu-se o sorteio eletrônico 
entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no 

Julgamento de Propostas. 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

08:50:00 

02/08/2022 
08:50:00 

02/08/2022 
08:50:01 

02/08/2022 
08:50:02 

02/08/2022 
08:50:03 

02/08/2022 
08:50:03 

02/08/2022 
08:51:00 

02/08/2022 
08:51:01 

02/08/2022 
08:51 :01 

02/08/2022 
08:51:02 

02/08/2022 
08:51:02 

02/08/2022 
08:51 :03 

02/08/2022 
08:51:03 

02/08/2022 
09:09:24  

02/08/2022 
09:14:25 

02/08/2022 
09 :14: 25 

02/08/2022 
09:14:25 

02/08/2022 
09:14:25 

02/08/2022 
09:14:25 

02/08/2022 
09:14:35 

02/08/2022 
09:17:42 

02/08/2022 
09:17:42 

02/08/2022 
09:17:42 

02/08/2022 
09:17:42 

02/08/2022 
09:17:42  
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Sistema 02/08/2022 
09:17:45 

Sistema 02/08/2022 
09:17:45 

Sistema 02/08/2022 
09:17:45 

Sistema 02/08/2022 
09:19:17 

Sistema 02/08/2022 
09:19:17 

Sistema 02/08/2022 
09:19:17 

Sistema 02/08/2022 
09:19:17 

Sistema 02/08/2022 
09:19:17 

Sistema 02/08/2022 
09:21:48 

Pregoeiro 02/08/2022 
09:24:24 

Pregoeiro 02/08/2022 
09:25:44 

Pregoeiro 02/08/2022 
09:36:07 

Sistema 02/08/2022 
09:36:23 

Pregoeiro 02/08/2022 
09:37:30 

Pregoeiro 02/08/2022 
09:37:55 

Pregoeiro 02/08/2022 
09:38:21 

11.943.540/0001- 02/08/2022 
25 09:40:15 

Pregoeiro 02/08/2022 
09:40:43 

Sistema 02/08/2022 
09:40:51 

Sistema 02/08/2022 
09:41:05 

Sistema 02/08/2022 
09:41:21 

Pregoeiro 02/08/2022 
09:42:51 

Pregoeiro 02/08/2022 
09:53:19 

Sistema 02/08/2022 
09:53:30 

Sistema 02/08/2022 
10:01:44 

Sistema 02/08/2022 
10:15:05 

Sistema 02/08/2022 
10:15:20 

Sistema 02/08/2022 
10:15:35 

Sistema 02/08/2022 
10:33:08 

Pregoeiro 02/08/2022 
10:56:15 

0 fornecedor da proposta no valor de R$ 430,0000 não enviou lance único e fechado 
para o item 3. 

0 fornecedor da proposta no valor de R$ 449,0000 não enviou lance único e fechado 
para o item 3. 

0 item 3 esta encerrado. 

0 fornecedor da proposta no valor de R$ 898,0000 não enviou lance único e fechado 
para o item 1. 

0 fornecedor da proposta no valor de R$ 898,0000 não enviou lance único e fechado 
para o item 1. 

0 fornecedor da proposta no valor de R$ 900,0000 não enviou lance único e fechado 
para o item 1. 

0 item 1 teve empate real para os valores 898,0000 e 1.168,3300. Procedeu-se o 
sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as 

convocações no Julgamento de Propostas. 

0 item 1 esta encerrado. 

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

Para DIMAS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - Sra. Licitante: a título de negociação, seria 
possível reduzir sua proposta a R$ 660,00? 

Para DIMAS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - Sr. Licitante: a titulo de negociação, seria 
possível reduzir sua proposta para o item 01 a R$ 660,00? 

Para DIMAS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - Empresa não se manifestou. Abro o prazo 
de duas horas para envio da proposta atualizada. Caso a empresa deseje reduzir seu 

prego na proposta a ser enviada, o canal permanece aberto. 

Senhor fornecedor DIMAS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 06.351.401/0001- 
72, solicito o envio do anexo referente ao item 1. 

Para FARIAS E FARIAS MOVEIS LTDA - Sr. Licitante: a titulo de negociação, seria 
possível reduzir sua proposta para o item 02 a R$ 570,00? 

Para FARIAS E FARIAS MOVEIS LTDA - Sr. Licitante: a titulo de negociação, seria 
possível reduzir sua proposta para o item 03 a R$ 400,00? 

Para FARIAS E FARIAS MOVEIS LTDA - Sr. Licitante: a titulo de negociação, seria 
possível reduzir sua proposta para o item 04 a R$ 450,00? 

Bom dial Infelizmente chegamos no nosso melhor prego, nesses lotes! 

Para FARIAS E FARIAS MOVEIS LTDA - Ok. Obrigado. Abrirei o prazo de duas horas 
para envio da proposta atualizada. 

Senhor fornecedor FARIAS E FARIAS MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 11.943.540/0001-25, 
solicito o envio do anexo referente ao item 4. 

Senhor fornecedor FARIAS E FARIAS MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 11.943.540/0001-25, 
solicito o envio do anexo referente ao item 2. 

Senhor fornecedor FARIAS E FARIAS MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 11.943.540/0001-25, 
solicito o envio do anexo referente ao item 3. 

Para A F S DE MORAIS COMERCIO - Sr. Licitante: a titulo de negociação, seria possível 
reduzir sua proposta para o item 05 a R$ 3.500,00? 

Para A F S DE MORAIS COMERCIO - Empresa não se manifestou. Abro o prazo de duas 
horas para envio da proposta atualizada. Caso a empresa deseje reduzir seu prego na 

proposta a ser enviada, o canal permanece aberto. 

Senhor fornecedor A F S DE MORAIS COMERCIO, CNPJ/CPF: 42.545.548/0001-67, 
solicito o envio do anexo referente ao item 5. 

Senhor Pregoeiro, o fornecedor A F S DE MORAIS COMERCIO, CNPJ/CPF: 
42.545.548/0001-67, enviou o anexo para o item 5. 

Senhor Pregoeiro, o fornecedor FARIAS E FARIAS MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 
11.943.540/0001-25, enviou o anexo para o item 2. 

Senhor Pregoeiro, o fornecedor FARIAS E FARIAS MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 
11.943.540/0001-25, enviou o anexo para o item 3. 

Senhor Pregoeiro, o fornecedor FARIAS E FARIAS MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 
11.943.540/0001-25, enviou o anexo para o item 4. 

Senhor Pregoeiro, o fornecedor DIMAS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 
06.351.401/0001-72, enviou o anexo para o item 1. 

Enviarei as propostas e documentações para análise de adequabilidade a ser realizada 
pelo setor técnico da Feas. Não é necessário envio de amostras nesse momento. Assim  
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que esta análise estiver concluída os senhores serão comunicados e a data para 
divulgação do resultado de julgamento  sera  estipulada. 

Informamos que a divulgação do resultado de julgamento deste certame se dará na 
data de 9 de agosto de 2022, às 15:30 h, em virtude da conclusão dos procedimentos 

de julgamento. 

Conforme aprazado, divulgaremos o resultado de julgamento. 

Srs. Fornecedores, esta aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os 
itens/grupos na situação de "aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'. 

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 10/08/2022 às 
12:00:00. 

Pregoeiro 08/08/2022 
12:00:27 

Pregoeiro 09/08/2022 
15:31:33 

Sistema 09/08/2022 
15:34:47 

Pregoeiro 09/08/2022 
15:35:05 

análise de 
propostas 

Julgamento de 
propostas 

Observações 

08:50:00 Etapa de analise de propostas encerrada. 

02/08/2022 
Inicio da etapa de julgamento de propostas 09:21:48 

Previsão de reabertura: 09/08/2022 15:30:00; Informamos que a divulgação do resultado 08/08/2022  
12:00:51 de julgamento deste certame se dará na data de 9 de agosto de 2022, às 15:30 h, em 

virtude da conclusão dos procedimentos de julgamento. 

Eventos do Pregão 

Evento Data/Hora 

19/07/2022 Alteração equipe 
08:58:18 

Abertura da sessão 02/08/2022 Abertura da sessão pública 
pública 08:40:00 

Encerramento da 02/08/2022 

Suspensão 
administrativa 

Reativação 09/08/2022 
15:30:58 

Abertura do prazo 091/5083/4240722 
 Abertura de prazo para intenção de recurso 

Fechamento do 09/08/2022 
15:35:05 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 10/08/2022 às prazo 12:00:00.  

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 12:04 horas do dia 10 de 
agosto de 2022, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio. 

JULIANO EUGENIO DA SILVA 
Pregoeiro Oficial 

MIRELLE PEREIRA FONSECA 
Equipe de Apoio 

VERIDIANE DE PAULA MACEDO  SOTTO  MAIOR 
Equipe de Apoio  

WILLIAM  CESAR BARBOZA 
Equipe de Apoio 

Imprimiro 
Relatório 
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Atenciosamente, 

• 
Ao61.01.11.1 

• me**  

Zimbra https://webmail.curitiba.pr.gov.br/h/printmessage?id=22661&tz=A„ 

Zimbra julianoesilva@feaes.curitiba.pr.gov.br 

Re: PE PE 109 - móveis 

De : Fabiana Martins 
<fabimartins@feaes.curitiba.pr.gov.br> 

Assunto : Re: PE 109 - móveis 

Para  :Juliano  Eugenio da Silva 
<julianoesilva@feaes.curitiba.pr.gov.br>  

Cc  : Farmaceutico Compras 
<farmaceuticocompras@feaes.curitiba.pr.gov.br> 

Prezado,  

qua, 03 de ago de 2022 16:36 

01  anexo 

Não há necessidade de amostra ou documentos adicionais, portanto, pode prosseguir 
com a habilitação das empresas classificadas. 

Fabiana  Marlins  
Coordenadora de Compras 

(41) 3316-59421tabimartins©feaes.curiti ba.  pr.  gov.br  

De:  "Juliano  Eugenio da Silva" <julianoesilva@feaes.curitiba.pr.gov.br> 
Para: "Farmaceutico Compras" <farmaceuticocompras@feaes.curitiba.prgov.br>, 
"Fabiana Martins" <fabimartins@feaes.curitiba.pr.gov.br> 
Enviadas: Terça-feira, 2 de agosto de 2022 11:01:10 
Assunto: PE 109 - móveis 

io Prezadas, 

Informo que os documentos das primeiras colocadas do pregão 109 estão disponíveis 
para análise no seguinte  link:  

http://comprasnet.gov.br/livre/Pregao/lista  itens.asp?Opc=2&rdTpPregao=E&IstSrp=& 
IstICMS=&uf=&numprp=1092022&co uasg=928285&dt entrega=&dt abertura=& 
IstSituacao=99&IstTipoSuspensao=0&prgCod=1061782&numprpXs1=1092022& 
pagina=1  

para acessar os documentos clicar no  link  "Realizar Julgamento/ Em análise". 

Paz e Bem, 

som 
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Ministério da Economia 
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital 

Secretaria de Gestão 

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF 

Declaração 
Declaramos para os fins previstos na Lei n 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a 
situação do fornecedor no momento e a seguinte: 

Dados do Fornecedor 
CNPJ: 06.351.401/0001-72  DUNK):  678422746 
Razão Social: DIMAS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA 

»*Nome Fantasia: 
WSituação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 10/03/2023 

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA  
MET: Não 
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno 

Ocorrências e Impedimentos 
Ocorrência: Nada Consta 
Impedimento de Licitar: Nada Consta 
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta 
Vinculo com "Serviço Público": Nada Consta (Dados obtidos do histórico) 

Níveis cadastrados: 

41 
I - Credenciamento 

II - Habilitação Juridica  

III  - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal 

Receita Federal e PGFN Validade: 31/12/2022 
FGTS Validade: 15/08/2022 
Trabalhista (http://www.tst.jus.bricertidao) Validade: 30/01/2023 

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal 

Receita Estadual/Distrital Validade: 02/10/2022 
Receita Municipal Validade: 02/10/2022 

VI - Qualificação Econômico-Financeira 
Validade: 30/04/2023 

Emitido em: 08/08/2022 11:32 
CPF: 078.060.039-83 Nome: JULIANO EUGENIO DA SILVA  
Ass:  

1 de 1 



Belo Horizonte/MG, 12 ovembro de 2018. 

1 

rasil dtic s s Ltda 
André Luiz Cordeiro - CPF: 527.528.796-87 

Fone/Fax: (37) 3333-0510 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

A empresa Brasil Didáticos Ltda, sito à Rua José Moreira Mota n° 206, Bairro Camargos 
em Belo Horizonte/MG atesta para os devidos fins, que cliente da empresa Achei Distribuidora 
Ltda, que forneceu e fornece para nossa empresa vários tipos e modelos de moveis de ótima 
qualidade atendendo todos os requisitos. Os prazos de entrega e garantia dos produtos foram 
cumpridos rigorosamente. 

Data da Última compra — Fevereiro/2018 à Agosto/20I8 
Valor total do  period°  — R$ 122.549,00 

Armário Aço 1,90 x 0,90 2 portas — 10 unidades 
Armário Diretor fechado 2 portas — 15 unidades 
Armário Secretária fechado 2 portas — 8 unidades 
Arquivo AO 4 gavetas — 10 unidades 
Gaveteiro Volante 4 gavetas — 5 unidades 
Banco Alto —20 unidades 
Bebedouro Industrial 1.00 litros— 10 unidades 
Poltrona Giratória Presidente — 10 unidades 
Cadeira fixa Iso — 50 unidades 
Cadeira fixa 4 pés a/e estofado— 90 unidades 
Cadeira giratória digitador  back system  —20 unidades 
Longarina 3 lugares a/e estofado —25 unidades 
Longarina 3 lugares a/e assento encosto lso —30 unidades 
Mesa 1,20x0,60x0,73 c/3 gavetas — 30 unidades 
Conjunto refeitório adulto — 10 unidades 
Mesa de reuniAo oval 2,50 x 1,20 x 0,77 — 5 unidades 
Cabine  Telemarketing  3 lugares 4 unidades  
Rack  IV Computador —5 unidades 
Carteira Universitária a/e tecido — 150 unidades 
Conjunto Escolar FDE/FINIDE — 250 conjuntos 
Fogo —05 unidades 
Caixa de Som —05 unidades 
Ventiladores — 15 unidades 

Sem mais, 

IT4881816/0001-22 
BRASIL DIDÁTICOS LIDA 
Rua José Moreira Mota, 206 
Camargos • CEP 30520-380 
I Belo Horizonte - MG 

AYMIN•• 



22/05/2020 https://api.autdigital.azevedobastos.not.br/declaracao/90560705190938400747  

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAÍBA 

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE 
JOÃO PESSOA 

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB  
Tel.:  (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484 

http://www.azevedobastos.notbr  
E-mail:  cartorio@azevedobastos.not.br  

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL 
^ ^ ^ 

0  Bel.  Válber Azevédo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e 
Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da  Paraiba,  em virtude de Lei,  etc...  

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital' ou na 
referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes3. 

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da  
Paraiba,  foi instituído pela da Lei N° 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial 40 
em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação 
processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do  site  do Tribunal de Justiça do 
Estado da  Paraiba,  endereço https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/  

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa ACHEI DISTRIBUIDORA LTDA tinha 
posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na copia autenticada, sendo da empresa ACHEI 
DISTRIBUIDORA LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório. 

Esta DECLARAÇÃO foi emitida  ern  22/05/2020 08:51:37 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de 
acordo como  Art.  1°, 10° e seus §§ 1° e 2° da  MP  2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do 
titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa ACHEI DISTRIBUIDORA LTDA ou ao Cartório pelo endereço de  
e-mail  a utenticagazevedobastos.not.br  

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o  site  https://autdigitalazevedobastos.not.br  e informe o Código de Consulta desta 
Declaração. 

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso  site.  

'Código de Autenticação Digital: 90560705190938400747-1 
2Legislagões Vigentes: Lei Federal n° 8.935/94, Lei Federal n° 10.406/2002, Medida Provisória n° 2200/2001, Lei Federal n° 13.105/2015, Lei 
Estadual n°8.721/2008, Lei Estadual n° 10.132/2013 e Provimento CGJ NI 003/2014. 

0 referido é verdade, dou fé. 

CHAVE DIGITAL 

00005b1d 734fd94f057f2d69fe6bc05b724d8e17ad548c41136901da28a a5b41626b3dbdcc837a b41ce0b14d9172c82b92722795ae23cf4718431c120 
62d564c4f53d60aee2ffa2af1 0e3463da26b784 

Presidencla da Republica 
Casa civil 

Medida Provisoria 2.200-2, 
de 2A de appal:1de 

irasil 
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RIO AZEVEDO BASTOS V dCi0tlEREGiSTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS 
E TABELIONATO DE ROTAS— Cadlgo C 06E7043 

: Ai#6, 1196. 45613f41141F"  
De acordo cdm os e5cai.IVn1  Inc.  V 9.. 41 e 52 da  Lai  Federal P.S3SISN c 144E  Inc. Mt  

da Estadual 8.72»2008 adterriitio  'Femme  ima.diro digtel,adn ltd  
, 4:documamo i'EresoniadOo cont er.  nest,  ato. o refoii5lo e ye/do de 0611 fE`.  

Cod.  Autenticação: 9056100519131g590970-j; Data:: 1010512019 13:20 :15  
ii Selo Diilal de Fiscalização Tipo Normal P: /01.6.3705751PC 

Valor Total do Ato Rã 442 
V4Ibr,Azo too de Miranda Cavalcanti_ 

uonnra os dados do ato eitr https:IIseiodlgitaLtjpb.jus.br' 

RCIAL SANTOS MOREIRA 
MOREIRA DRUMMOND-ME 

CNPJ: 16.615.921/0001-07 INSC. ESTADUAL: 002005116.00-72 

CARTOR!0 rOBREGA. 
ABELKINATO OFÍCIO  DE NM& 

-.;r2•33.- Arapat - 141 

.EIZZalaA2  

flo,y,p,. icr 

faeçe Si ti ,i 

_ 

• 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

A empresa Dilcea Moreira  Drummond-ME, sito A. Rua Frei Rogato no 144-loja 02, Bairro 
Alto Mercado em Aracuai/MG atesta para os devidos fins, que adquiriu da empresa Achei 
Distribuidora Ltda, vários tipos e modelos de móveis de ótima qualidade atendendo todos os 
requisitos. Os prazos de entrega e garantia dos produtos foram cumpridos rigorosamente. 

Data da última compra — Fevereiro/2019. 
Valor total do período — R$ 17.000,00 

Mesa 1,20x0,60x0,73 —60 unidades 
Gaveteiro 3 gavetas —30 unidades 
Gaveteiro 2 gavetas — 15 unidades 
Mesa oval 2,70x1,20x0,77 —3 unidades 
Mesa oval 2,00x1,00x0,77 — 1 unidade 
Mesa 1,50x0,68x0,73 — 5 unidades 
Mesa para impressora — 15 unidades 
Mesa redonda 1,10x0,73 — 10 unidades 
Cadeira fixa —200 unidades 
Cadeira Iso Fixa — 100 unidades 
Cadeira giratória digitador c/ braço —5 unidades 
Cadeira giratória secretaria reta —5 unidades 
Cadeira Giratória Secretaria injetado —5 unidades 
Longarina Iso 3 lugares —57 unidades 
Mesa 1,00x0,60x0,73 — 10 unidades 
Longarina 3 lugares — 10 unidades 
Cadeira giratória c/braw — 15 unidades 
Cadeira giratória secretaria c/ braço — 10 unidades 
Poltrona— 6 unidades 
Quadro branco quadriculado 2,00x1,20 — 11 unida 

Sem mais, 

a tilso.),:::dze,e. 
41* tear 
,usit 

por marnelt 

ve•clade 

de ,9  
Adnana Oh, a2 Alto. 

Tabelionato do 3' 
t;artOrto Ntibre 

Amuai/MG, 08 de M toc44.
0 

 19. 

Notas 

9-6 615 C001-07 
insc. Est. 002.00:511i3.00-72 

DILCEA MORERA ORUPALIG!D - ME 

Rua Frei Rogato, 144 - l..c. 42 
Alto Co Mercado - CEP 

ARP,,a/A1 - MG 

eira  Drum 
mond — 

nd - ME 
PF: 539.781.966-20 Carlos Eduardo  

5e!o cic • F 

4-*o ovircotisawsitto De FIRM 

CRA 90953  

RUA FREI ROGATO, N° 144 —LOJA 02- ALTO MERCADO- 
ARAÇUAI- MINAS GERAIS — 33 -9988-3064 — 8429-3064  

EMAIL:  CARLOS031265@HOTMAIL.COM  
TELEFONE: (33) 3731-3355 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAÍBA 

CARTÓRIO AZEVB130 BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE 
JOÃO PESSOA 

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB  
Tel.:  (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484 

http://www.azevedobastos.notbr  
E-mail:  cartorio@azevedobastos.not.br  

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL 

0  Bel.  Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e 
Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da  Paraiba,  em virtude de Lei,  etc...  

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital ou na 
referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes'. 

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da  
Paraiba,  foi instituído pela da Lei N° 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial • 
em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação 
processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do  site  do Tribunal de Justiça do 
Estado da  Paraiba,  endereço https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/  

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa ACHEI DISTRIBUIDORA LTDA tinha 
posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa ACHEI 
DISTRIBUIDORA LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório. 

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 22/05/2020 08:37:22 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de 
acordo com o  Art.  10, 10° e seus §§ 1° e 2° da  MP  2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do 
titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa ACHEI DISTRIBUIDORA LTDA ou ao Cartório pelo endereço de  
e-mail  autentica@azevedobastos.notbr 

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o  site  https://autdigital.azevedobastos.not.br  e informe o Código de Consulta desta 
Declaração. 

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso  site.  

1Código de Autenticação Digital: 90561005191319590970-1 
'Legislações Vigentes: Lei Federal n° 8.935/94, Lei Federal n° 10.406/2002, Medida Provisória n° 2200/2001, Lei Federal n° 13.105/2015, Lei 
Estadual n°8.721/2008, Lei Estadual n° 10.132/2013 e Provimento CGJ NI' 003/2014. 

0 referido é verdade, dou fé. 

CHAVE DIGITAL 

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b724d8e17ad548c41136901da28aa5b41c37aa5292f27b14ecO9f406dc04ee1140538962188c045ed5b49eddd 1 
a8471624f53d60aee2ffa2af10e3463da26b784 
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Hu 1111  

INSC. ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTARIO INSCRIÇÃO ESTADUAL 

223.368.350/0060 

NATUREZA DA OPERACAO 

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIR 

CHAVE DE ACESSO 

3119 0206 3514 0100 0172 5500 1000 0041 9214 0269 0279 

11010101 

ACHEI DISTRIBUIDORA 
LTDA - ME 

ALAMEDA RIO PERDIDO 211 
TIETE 
DIVINOPOLIS 
35.502-474 

MG 
(37) 3221-5553 

110 11111 
DANFE 
Documento Auxiliar 

da Nota Fiscal ElettOnica 

O - ENTRADA 

I - SAIDA 

N°. 000.004.192 
SÉRIE 1 

FOLHA 1/2 

1 

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA  NF-e 

mrvoNsdieftmenda.gmbdpoitM 

OU NO  SITE  DA SEFAZ AUTORIZADORA 

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 

131193204734297 
CNPJ 

06.351.401/0001-72 

RECEBEMOS DE ACHEI DISTRIBUI DORA LTDA - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO 

EmIssAo 11-02-2019 DESTINATÁRIO D1LCEA MOREIRA DRUMMOND VALOR DA NOTA 17.000,00 

LADO NF-e "I 

/ 

N°. 000.004.192 
(...., 

SERIE 1 
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 

DESTINATÁRIO/REMETENTE 

NOME/RAZÃO SOCIAL 

DILCEA MOREIRA DRUMIvIOND 
CNPJ/CPF 

16.615.921/0001-07 
DATA DA EMISSÃO 

15-02-2019 
ENDEREÇO 

RUA FREI ROGATO, 144 LOJA: 2; 
BAIRRO/DISTRITO 

ALTO MERCADO 
CEP 

39.600-000 
DATA DA SA/DA/ENTRADA 

16-02-2019 
MUNICIPIO FONE/FAX 

(33) 9988-3064 
UF 

MG 
INSCRIÇÃO ESTADUAL 

002.005.116/0072 
HORA DE SA/DA 

06:00:00  IrCUAI 

NR  FATURA: 4192/001 
VENCIMENTO: 15-02-2019 

VALOR: 17.000,00 
CALCULODOIMPOSTO 

BASE DE CALCULO DO ICMS 

0,00 
VALOR DO ICMS 

0,00 
BASE DE CALCULO DO ICMS S.T. 

0,00 
VALOR DO ICMS S.T. 

0,00 
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 

17.000,00 
VALOR DO FRETE 

0,00 
VALOR DO SEGURO 

0,00 
DESCONTO 

0,00 
OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 

0,00 
VALOR DO IPI 

0,00 
VALOR TOTAL DA NOTA 

17.000,00 
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS 

NOME/RAZÃO SOCIAL 

ACHEI DISTRIBUIDORA LTDA ME 
FRETE POR CONTA 

l o 1 EMITENTE 

CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ 

06.351.401/0001-72 
ENDEREÇO 

ALAMEDA RIO PERDIDO 211 
MUNICÍPIO 

DIVINOPOLIS 
UF 

MG 
INSCRIÇÃO ESTADUAL 

2233683500060 
QUANTIDADE ESPECIE - MARCA NUMERAÇÃO 

O  

PESO BRUTO PESO LÍQUIDO 

COD.  REFERÊNCIA DESCRIÇÃO  DO PRODUTO/SERVIÇO NCM SH CSO CFOP UN.  QUANTIDADE  V.UNITARIO V.TOTAL BC.ICMS V.ICMS V.IPI ALIQ. 
ICMS 

ALIQ. 
IPI 

12967 ST 0052 MESA STANDARD 1,20X0,60X0,73 

BEGE/PRETO 

94033000 0101 5102 PC 40,0000 36,60000000 1464,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

13460 ST 0052 MESA STANDARD 1,20X0,60X0.73 

CINZA/CINZA 

94033000 0101 5102 PC 20,0000 36,60000000 732,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

14845 ST 0232 GAVETEIRO STANDARD 3 
GAVETAS  BEGE/PRETO 

94033000 0101 5102 PC -  15,0000 15,60000000 234,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

P6 ST 0232 GAVETEIRO STANDARD 3 

GAVETAS  CINZA/CINZA 

94033000 0101 5102 PC 15,0000 15,60000000 234,00 0.00 0,00 0,00  0,00  0,00  

14846 ST 0233 GAVETEIRO STANDART 2 GAV 

CINZA/CINZA 

48192000 0101 5102 PC 15,0000 12,00000000 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

14847 ST 0015 MESA OVAL STANDARD 
2,70X1,20X0,77 CINZA/CINZA 

94033000 0101 5102 PC 3,0000 93,00000000 279,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 

14848 ST 0012 MESA OVAL STANDARD 

2,00X1 ,00X0,77 CINZA/CINZA 

94033000 0101 5102 PC 1,0000 68,90000000 68,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

14849 ST 0053 MESA STANDARD 1,50X0,68X0,73 

CINZA/CINZA 

94033000 0101 5102 PC 5,0000 43,50000000 217,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

14850 ST 0008 MESA P/IMPRES STANDARD 

0,60X0,42X0,73(132 COL) CINZA/CINZA 

94033000 0101 5102 PC 15,0000 19,50000000 292,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

14510 ST 0010 MESA  REDONDA  STANDARD 

DIAMETRO 1,10X0,73 CINZA/CINZA 

94033000 0101 5102 PC 10,0000 51,00000000 510,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 

13138 CA 6001  CADEIRA FIXA  A/E  LAMINADO  94017900 0101 5102 PC 200,0000 13,77000000 2754,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

CALCULO DO ISSQN 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

00000 
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 

0,00 
BASE DE CALCULO DO ISSQN 

0,00 
VALOR DO ISSQN 

0,00  
DADOS ADICIONAIS 

  

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PERMITE 0 APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 
740,44: CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 4,38%, NOS TERMOS DO  ART.  23 DA LEI COMPLEMENTAR No 123, DE 2006. 

RESERVADO AO FISCO 

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES.NACIONAL.NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE I 
AVISTA 

 



06.351.401/0001-72  

II II  Ill In 1011 11111 
ACHEI DISTRIBUIDORA 

LTDA - ME 

ALAMEDA RIO PERDIDO 211 
TIETE 
DIVINOPOLIS MG 
35.502-474 (37) 3221-5553 

DANFE 
Documento Auxiliar 

da Nota Fiscal Eletrônica 

O - ENTRADA 

1 - SAIDA 

N°. 000.004.192 
SÉRIE 1 

FOLHA 2/2 

CHAVE DE ACESSO 

3119 0206 3514 0100 0172 5500 1000 0041 9214 0269 0279 

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA  NF-e 

www.nfe.fazenda.gov.briportal 

OU NO SI TE DA SEFAZ AUTORI ZADORA 

NATUREZA DA OPERACAO 

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIR 
INSC. ESTADUAL DO SUHST.TRIBUTARIO CNPJ 

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 

131193204734297 
INSCRIÇÃO ESTADUAL 

223.368.350/0060  
DADOS  DOS PRODUTOS/SERV COS 

cdm i REFERENCIA DESCRICÃODOPRODU7'0/SERVICO NCMSH CSO CFOP UM QUANTIDADE V.UNITARIO V.TOTAL BCACNM VACMS VIP!ALH/ 
ICMS  

AUQ. 
nn  

TUBO 3/4 BASE PRETA TECIDO PRETO 

14851 CA 6087 CADEIRA  ISO  FIXA BASE 7/8 

PRETA A/E PRETO 

94017900 0101 5102 PC 100,0000 17,70000000 1770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

14501 CA 6007 CADEIRA GIRATORIA 
DIGITADOR S/LAMINA Cl BRACO CORSA 

TECIDO PRETO 

94017900 0101 5102 PC 5.0000 53,40000000 267,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

13910 CA 6047 CADEIRA GIRATORIA 

SECRETARIA RETA LAMINADA TECIDO 
PRETO 

94017900 0101 5102 PC 5,0000 37,20000000 186,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

14413 CA 6006 CADEIRA GIRATORIA 

SECRETARIA A/E INJETADO RETO TECIDO 
PRETO 

94017900 0101 5102 PC 5,0000 38,10000000 190,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

13776 CA 6108 LONGARINA  ISO  3 LUGARES 

BASE PRETA A/E PRETO  
94017900 0101 5102 PC 57,0000 52,50000000 2992,50 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 

All  14852 ST 0057 MESA  STANDARD  1,00X0,60X0,73 

CINZA/CINZA 

94033000 0101 5102 PC 10,0000 34,50000000 345,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

14853 CA 6029 LONGARINA 3 LUGARES A/E 
INJETADO CURVO TECIDO PRETO 

94017900 0101 5102 PC 10,0000 61,50000000 615,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 

14854 CADEIRA GIRATORIA A/E RETO INJETADO 

C/BRACO REGULAVEL TECIDO PRETO 
94017900 0101 5102 PC 15,0000 50,40000000 756,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

14855 CA 6226 CADEIRA GIRATORIA 

SECRETARIA CURVA INJETADA C/BRACO 
CORSA TECIDO PRETO 

94017900 0101 5102 PC 10,0000 50,40000000 504,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 

14202 POLTRONA 8045-BK 94037000 0101 5102 PC 2,0000 119,40000000 238,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
14735 POLTRONA 8075-BK 94037000 0101 5102 PC 4,0000 89,40000000 357,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
14856 QUADRO BRANCO QUADRICULADO 

2,00X1,20 MOLDURA ALUMINIO 9MM 
96100000 0101 5102 PC 11.0000 164,70000000 1811,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



Por ser verdade, firmamos o presente.  

Manhunt', 06 de  Junho  de 2019.  
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ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

Atestamos para os devidos fins que, a empresa Achei Distribuidora 
LTDA ME, regularmente inscrita no CNPJ N° 06.351.401/0001-72, estabelecida no 
endereço: Alameda Rio Perdido, 211 - Tiete - Divin6polis - MG 

A empresa estabeleceu a entrega de Armários de madeira e mesa de reunião para 
a Secretaria Municipal de Saúde de Manhuaçu, através do processo 000081/2018 e 
nota fiscal 4219 

Tais ações foram executadas com qualidade, demonstrando capacidade técnica 
na execução do que foi proposto e não existem, em nossos registros até a presente 
data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações 
assumidas. 



22/05/2020 https://api.autdigital.azevedobastos.not.br/declaracao/90560706191618440795  

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAÍBA 

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE 
JOÃO PESSOA 

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00,  Joao  Pessoa PB  
Tel.:  (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484 

http://www.azevedobastos.not.br  
E-mail:  cartorio@azevedobastos.not.br  

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL 

0  Bel.  Válber Azevédo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e 
Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei,  etc...  

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital' ou na 
referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes'. 

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da  
Paraiba,  foi instituído pela da Lei N° 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial 
em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação 
processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do  site  do Tribunal de Justiça do 
Estado da  Paraiba,  endereço https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/  

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa ACHEI DISTRIBUIDORA LTDA tinha 
posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa ACHEI 
DISTRIBUIDORA LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório. 

Esta DECLARAÇÂO foi emitida em 22/05/2020 08:54:27 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de 
acordo com o  Art.  1°, 10° e seus §§ 1° e 2° da  MP  2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do 
titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa ACHEI DISTRIBUIDORA LTDA ou ao Cartório pelo endereço de  
e-mail  a utentica@azevedobastos .not.br 

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o  site  https://autdigital.azevedobastos.not.br  e informe o Código de Consulta desta 
Declaração. 

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso  site.  

'Código de Autenticação Digital: 90560706191618440795-1 
°Legislações Vigentes: Lei Federal n° 8.935/94, Lei Federal n° 10.406/2002, Medida Provisória n° 2200/2001, Lei Federal n° 13.105/2015, Lei 
Estadual n°8.721/2008, Lei Estadual n° 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014. 

0 referido é verdade, dou fé. 

CHAVE DIGITAL 

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b724d8e17ad548c41136901da28aa5b41834698516213df8c76c86e555af69053b557904fa51be00066073d15c6 
bc44f04f53d60aee2ffa2af10e3463da26b784 

Presidencia da Repel:aim 
Casa Civil 

Meditia Pfovisória No 2.200-2, 
I cte 24 de agosto de 2001. 

https://api.autdigital.azevedobastos.not.br/declaracao/90560706191618440795 1/1 



II 11 1111 1111 11111  111111 
ACHEI DISTRIBUIDORA 

LTDA - ME 
DANFE 
Documento Auxiliar 

da Nota Fiscal Eletrônica 

0 - ENTRADA 

I - SAIDA 
1 

ALAMEDA RIO PERDIDO 211 N°. 000.004.219 
TIETE SÉRIE 1 
DIVINOPOLIS MG 
35.502-474 (37) 3221-5553 FOLHA 1/1 

NATUREZA DA OPERAcA0 

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIR 

INSCRIÇÃO ESTADUAL 

223.368.350/0060 

INSC. ESTADUAL Do sUBsT.TRIBUTARio 

DESTINATÁRIO/REMETENTE 

CHAVE DE ACESSO 

3119 0306 3514 0100 0172 5500 1000 0042 1916 0294 0359 

CNPJ 

06.351.401/0001-72 

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA  NF—e 

www.nfe.fazenda.gov.br/portal  

OU NO  SITE  DA SEFAZ AUTORIZADORA 

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 

131193234858804 

CALCULO DO ISSQN 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

00000 

VALOR TOTAL Dos SERVIÇOS 

0,00 

    

BASE DE CALCULO DO ISSQN 

0,00 
VALOR DO ISSQN 

0,00  

RECEBEMOS DE ACHEI DISTRIBUIDORA LTDA — ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO 

EMISSÃO 20-03-2019 DESTINATARIO PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUACU VALOR DA NOTA 13.749,90 

LADO NF-e 

N°. 000.004.219 t 
SERIE 1 

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 

NOME/RAZÃO SOCIAL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUACU 

CMPJ/cPF 

18.385.088/0001-72 

DATA DA EMISSÃO 

20-03-2019 

ENDEREÇO 

PRACA CORDOVIL PINTO COELHO, 460 

BAIRRO/DISTRITO 

CENTRO 

CEP 

36.900-000 

DATA DA SALDA/ENTRADA 

21-03-2019 

MUNIciPio 

NHUACU 

FONE/FAX  
(33) 3332-3741 

UP  
MG 

INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE sAIDA 

05:00:00  

NR  FATURA: 4219=1 
VENCIMENTO: 19-04-2019 

VALOR: 13.749,90 
CALCULO DO IMPOSTO 

BASE DE CALCULO Do IcMs 

0,00 

VALOR Do ICMS 

0,00 

BASE DE CALCULO Do ICMS ST. 

0,00 

VALOR DO ICMS ST. 

0,00 

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 

13.749,90 

VALOR DO FRETE 

0,00 

VALOR DO SEGURO 

0,00 

DESCONTO 

0,00 

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 

0,00 

VALOR Do IPI 

0,00 

VALOR TOTAL DA NOTA 

13.749,90 

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS 

NOME/RAZÃO SOCIAL 

0 PROPRIO  

FRETE  POR CONTA 
lo  1 EMITENTE 

CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO  UP  CNPJ 

ENDEREÇO MUNICÍPIO  UP  INSCRIÇÃO ESTADUAL 

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO 

o  
PESO BRUTO PESO LIQUIDO 

COD.  REFERÊNCIA DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO I NCM SH CSO CFOP  UN.  QUANTIDADE V.UNITARIO V.TOTAL BC.ICMS V.ICMS V.IPI ALIQ. 
ICMS 

ALIQ. 
IPI 

14695 ARMARIO 94032000 0102 5102 PC 44,0000 308,00000000 13552,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 

14892 MESA DE REUNIAO 94033000 0102 5102 PC 1,0000 197,90000000 197,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

• 

DADOS ADICIONAIS 

  

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE TPI. 
DISPENSADO DO RECOLHIMENTO DO DIFAL EM FACE DA CONCESSAO DA CONSTITUCIONALIDADE ADI 5.464 QUE 
SUSPENDEU A EFICACIA DA CLAUSULA NONA DO CONVENIO ICMS 93/2015 ATE OJULGAMENTO FINAL DA ACAO. 
A PRAZO. 
EFETUAR DEPOSITO NO BANCO DO BRASIL AG: 9964-3 C/C: 118-X 
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO: 008236/2018  AE:  005706/2018 

RESERVADO Ao FISCO 

 



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica 

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas 
realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade 
pela veracidade do resultado da consulta é do Orgdo gestor de cada cadastro consultado. A 
informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil. 

Consulta realizada em: 08/08/2022 11:33:00 

Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: DIMAS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA 
CNPJ: 06.351.401/0001-72 

Resultados da Consulta Eletrônica: 
Órgão Gestor: TCU 
Cadastro: Licitantes InidOneos 
Resultado da consulta: Nada Consta 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor,  clique  AQUI. 

Orgdo Gestor: CNJ 
Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade 
Administrativa e Inelegibilidade 
Resultado da consulta: Nada Consta 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor,  clique  AQUI. 

Orgdo Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 
Resultado da consulta: Nada Consta 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor,  clique  AQUI. 

Orgdo Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas 
Resultado da consulta: Nada Consta 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor,  clique  AQUI. 

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e 



racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei n° 12.965, de 23 de abril 
de 2014, Lei n° 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei n° 13.726, de 8 de outubro de 2018, 
Decreto n° 8.638 de 15, de janeiro de 2016. 

• 

• 



IX  

Ministério da Economia 
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital 

Secretaria de Gestão 

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF 

Relatório de Sócio / Administrador 

Dados do Fornecedor 
06.351.401/0001-72 DUNS®: 678422746 
DIMAS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA 

Sócios / Administradores 
Dados do SOciqAdministrador 1 

CNPJ: 
Razão Social: 
Nome Fantasia: 
Situação do Fornecedor: Credenciado 

Data de Expedição: 
Filiação Materna: 
Estado Civil: 

028.059.226-46 Participação Societária: 100,00% 
CRISTIANA CAMARGOS FARIA RODRIGUES 

brgdo Expedidor: SSP MG 
31/08/2012 Data de Nascimento: 23/12/1975 
ELIDIA DE OLIVEIRA FARIA 
Casado(a) 

CPF: 
Nome: 
Número do Documento: 8853304 

Dados do Cônjuge/Companheiro(a) 
Estrangeiro: Não CPF: 887.088.026-53 
Nome: ALESSANDRO DIMAS RODRIGUES 
Carteira de Identidade: 6639114 Orgão Expedidor: sspmg 
Data de Expedição: 31/08/2015 

CEP: 
Endereço: 
Município / UF: 
Telefone:  
E-mail:  

35.500-032 
RUA PARA, 820 - APTO 604 -  PQ  J CAPITAO SILVA 
Divinópolis / Minas Gerais 
(37) 32137867 
licitacao@achei.ind.br  

Emitido em: 08/08/2022 11:33 1 de 1 
CPF: 078.060.039-83 Nome: JULIANO EUGENIO DA SILVA 



 

mprobidade Administrativa e Inel e 

Certidão Negativa 

Certifico que nesta data (08/08/2022 As 11:33) NÃO CONSTA no Cadastro 

Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e 

Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa 

quanto ao CPF n° 028.059.226-46. 

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da 

inelegibilidade do condenado. 

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tsejus.bri  

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 

62F1.1EBA.CF20.C210 no seguinte endereço: hteps://www.cnj jus.br/improbidade_adm/autenticar  certidao.pho 

• 

Gerado em: 08/08/2022 as 11:33:30 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA Página 1/1 



Ministério da Economia 
Secretaria Especial de Desburocratiza0o, Gestão e Governo Digital 

Secretaria de Gestão 

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF 

Declaração 
Declaramos para os fins previstos na Lei n4. 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a 
situação do fornecedor no momento é a seguinte: 

Dados do Fornecedor 
CNPJ: 11.943.540/0001-25  DUNK):  939408094 
Razão Social: FARIAS E FARIAS MOVEIS LTDA 

GNome Fantasia: FARIAS MOVEIS 
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 29/05/2023 
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA  
MET: Não 
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno 

Ocorrências e Impedimentos 
Ocorrência: Consta 
Impedimento de Licitar: Nada Consta 
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta 
Vinculo com "Serviço Público": Nada Consta (Dados obtidos do histórico) 

Níveis cadastrados: 
I - Credenciamento 

II - Habilitação Juridica  

III  - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal 

Receita Federal e PGFN Validade: 13/09/2022 
FGTS Validade: 16/08/2022 
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao) Validade: 30/01/2023 

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal 

Receita Estadual/Distrital Validade: 19/09/2022 
Receita Municipal Validade: 20/10/2022 

V - Qualificação Técnica 

VI - Qualificação Econômico-Financeira 

Validade: 31/12/2022 

Emitido em: 08/08/2022 11:39 
CPF: 078.060.039-83 Nome: JULIANO EUGENIO DA SILVA  
Ass:  

1 de 1 

• 



Usina Hidrelétrica de Itaipu - Brasil 
Avenida Tancredo Neves, 6731 
85866-900 Foz do Iguaçu, PR 
Telefone: +55 (45) 3520-5505 
Fax: +55 (45) 3520-5346 

Asunción - Paraguay 
Avda. Espana N° 850 e/ Perú y Padre Pucheu 
Casilla de correo Nro.: 691 - Cod Postal: 1523 
Tel. +595(21 )248.1000 

www.itaipu.gov.br  

TAIPli 
IBINAANAL 

E/CO.DF/030344/21 
Foz do Iguaçu, 13 de agosto de 2021 

35 

FARIAS E FARIAS COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA. 
Rua 600, n° 500 - Balneário Camboriú 
88330-630 - Santa Catarina - SC 

ATESTADO DE FORNECIMENTO DE BENS 

Certificamos para os devidos fins e a pedido da parte interessada que a empresa 
FARIAS E FARIAS COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA., inscrita no CNPJ/MF N° 11.943.540/0001-
25, forneceu materiais à ITAIPU, inscrita no CNPJ/MF N° 00.395.988/0012-98, sob o regime de 
preço unitário, em conformidade com o abaixo especificado: 

Ordem de Compra N° 4500059251 

Item 10 - 3 (três) unidades: mesa de reunido tipo bote 2500 x 900 x 780 mm, de acordo com 
as especificações técnicas e desenhos disponibilizados por ITAIPU. 
Data da entrega: 03 fev. 2021 - fora do prazo contratual. 

Item 20 - 3 (três) unidades: mesa de reunido tipo bote 2500 x 1200 x 740 mm, de acordo 
com as especificações técnicas e desenhos disponibilizados por ITAIPU. 
Data da entrega: 03 fev. 2021 - fora do prazo contratual. 

Item 30 - 1 (uma) unidade: mesa de reunião tipo bote 3750 x 900 x 740 mm, de acordo com 
as especificações técnicas e desenhos disponibilizados por ITAIPU. 
Data da entrega: 03 fev. 2021 - fora do prazo contratual. 

Item 40 - 3 (três) unidades: mesa redonda 1200 x 740 mm, de acordo com as especificações 
técnicas e desenhos disponibilizados por ITAIPU. 
Data da entrega: 03 fev. 2021 - fora do prazo contratual. 

Item 50 - 1 (uma) unidade: mesa de centro 1800 x 800 x 100 mm, de acordo com as 
especificações técnicas e desenhos disponibilizados por ITAIPU. 
Data da entrega: 03 fev. 2021 - fora do prazo contratual. 

Item 60 - 1 (uma) unidade: mesa reta 1900 x 900 mm, de acordo com as especificações 
técnicas e desenhos disponibilizados por ITAIPU. 
Data da entrega: 03 fev. 2021 - fora do prazo contratual. 

Item 70 - 42 (quarenta e duas) unidades: estação de trabalho ergonômica em L, de acordo 
com as especificações técnicas e desenhos disponibilizados por ITAIPU. 
Data da entrega: 19 jan. 2021 - dentro do prazo contratual. 

Item 80 - 6 (seis) unidades: estação de trabalho ergonômica em L frente curva, de acordo 
com as especificações técnicas e desenhos disponibilizados por ITAIPU. 
Data da entrega: 19 jan. 2021 - dentro do prazo contratual. 
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E/CO.DF/030344/21 
Foz do Iguaçu, 13 de agosto de 2021 

Usina Hidrelétrica de ltaipu - Brasil 
Avenida Tancredo Neves, 6731 
85866-900 Foz do Iguaçu, PR 
Telefone: +55 (45) 3520-5505 
Fax: +55 (45) 3520-5346 

Asunción - Paraguay 
Avda. Espana W 850 e/ Perú y Padre Pucheu 
Casilla de correo Nro.: 691 - Cod Postal: 1523 
Tel. +595(21 )248.1000 

www.itaipu.gov.br  

Item 90 - 40 (quarenta) unidades: gaveteiro volante com uma gaveta de pasta, de acordo 
com as especificações técnicas e desenhos disponibilizados por ITAIPU. 
Data da entrega: 19 jan. 2021 - dentro do prazo contratual. 

Item 100 - 1 (uma) unidade: estante divisória central com armário, de acordo com as 
especificações e desenhos disponibilizados por ITAIPU. 
Data da entrega: 03 fev. 2021 - fora do prazo contratual. 

Item 110 - 1 (uma) unidade: armário para café, de acordo com as especificações e 
desenhos disponibilizados por ITAIPU. 
Data da entrega: 03 fev. 2021 - fora do prazo contratual. 

Item 120 - 1 (uma) unidade: armário cabideiro, de acordo com as especificações técnicas e 
desenhos disponibilizados por ITAIPU. 
Data da entrega: 03 fev. 2021 - fora do prazo contratual. 

Item 130 - 1 (uma) unidade: armário ultra alto, de acordo com as especificações técnicas e 
desenhos disponibilizados por ITAIPU. 
Data da entrega: 03 fev. 2021 - fora do prazo contratual. 

Item 140 - 32 (trinta e duas) unidades: armário baixo duas portas, de acordo com as 
especificações técnicas e desenhos disponibilizados por ITAIPU. 
Data da entrega: 03 fev. 2021 - fora do prazo contratual. 

Item 150 - 6 (seis) unidades: armário alto duas portas, de acordo com as especificações 
técnicas e desenhos disponibilizados por ITAIPU. 
Data da entrega: 03 fev. 2021 - fora do prazo contratual. 

Item 160 - 1 (uma) unidade: painel com aparador 2875 mm, de acordo com as 
especificações técnicas e desenhos disponibilizados por ITAIPU. 1  
Data da entrega: 03 fev. 2021 - fora do prazo contratual. 

4)  
CO 

Item 180 - 1 (uma) unidade: painel com aparador 2160 mm, de acordo com as 
especificações técnicas e desenhos disponibilizados por ITAIPU. 
Data da entrega: 03 fev. 2021 - fora do prazo contratual. 

Item 190 - 1 (uma) unidade: painel de parede para vegetação, de acordo com as 
especificações técnicas e desenhos disponibilizados por ITAIPU. 
Data da entrega: 03 fev. 2021 - fora do prazo contratual. 

Item 200 - 1 (uma) unidade: painel de TV de 65" (Revestido de Parede com Nicho), de 
acordo com as especificações técnicas e desenhos disponibilizados por ITAIPU. 
Data da entrega: 03 fev. 2021 - fora do prazo contratual. 
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Item 170 - 1 (uma) unidade: painel com aparador 3845 mm, de acordo com as 
especificações técnicas e desenhos disponibilizados por ITAIPU. 
Data da entrega: 03 fev. 2021 - fora do prazo contratual. 
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Item 210 - 5 (cinco) unidades: estação de trabalho reta 1400 x 630/930 x 700 mm, de 
acordo com as especificações técnicas e desenhos disponibilizados por ITAIPU. 
Data da entrega: 19 jan. 2021 - dentro do prazo contratual. 

Item 220 - 16 (dezesseis) unidades: gaveteiro volante 4 gavetas, de acordo com as 
especificações técnicas e desenhos disponibilizados por ITAIPU. 
Data da entrega: 19 jan. 2021 - dentro do prazo contratual. 

Item 230 - 2 (duas) unidades: mesa retangular de apoio para sala de reuniões, de acordo 
com as especificações técnicas e desenhos disponibilizados por ITAIPU. 
Data da entrega: 03 fev. 2021 - fora do prazo contratual. 

Item 240 - 10 (dez) unidades: armário super alto duas portas, de acordo com as 
especificações técnicas e desenhos disponibilizados por ITAIPU. ru 0 
Data da entrega: 03 fev. 2021 - fora do prazo contratual. E 

0 
CD 
'E 

Item 250 - 9 (nove) unidades: armário baixo 4 portas, de acordo com as especificações .° 
E 

técnicas e desenhos disponibilizados por ITAIPU. "c7) 
Data da entrega: 03 fev. 2021 - fora do prazo contratual. If) 

CZ  
I- 
(1) 

Item 260 - 3 (três) unidades: armário médio duas portas 100 x 80 x 50 mm, de acordo com -7,2 0 
as especificações técnicas e desenhos disponibilizados por ITAIPU. ia 

o 
Data da entrega: 03 fev. 2021 - fora do prazo contratual. --- 

--6--,t. o 
Item 270 - 1 (uma) unidade: armário médio quatro portas 100 x 160 x 50 mm, de acordo co  

com as especificações técnicas e desenhos disponibilizados por ITAIPU. .62 
Data da entrega: 03 fev. 2021 - fora do prazo contratual.  u_ 

o 
'5 

Item 280 - 1 (uma) unidade: armário médio seis portas 100 x 240 x 50 mm, de acordo com ct, .s 
as especificações técnicas e desenhos disponibilizados por ITAIPU. O.  

o) 

Data da entrega: 03 fev. 2021 - fora do prazo contratual. •P 
.0 
C 
rM 

Item 290 - 2 (duas) unidades: armário alto semiaberto duas portas 160 x 80 x 50 mm, de 0 
Tz 

acordo com as especificações técnicas e desenhos disponibilizados por ITAIPU. 0 0.. 
Data da entrega: 03 fev. 2021 - fora do prazo contratual. 0 

o 
2 
as 
M 

Item 300 - 1 (uma) unidade: armário alto semiaberto seis portas 160 x 240 x 50 mm, de 0 
acordo com as especificações técnicas e desenhos disponibilizados por ITAIPU. Q. 

0 
Data da entrega: 03 fev. 2021 - fora do prazo contratual. . 0 

E 
To 

Item 310 - 6 (seis) unidades: armário alto duas portas 160 x 80 x 50 mm, de acordo com as 
especificações técnicas e desenhos disponibilizados por ITAIPU. 0 -o 
Data da entrega: 03 fev. 2021 - fora do prazo contratual. P- ... 0 0 0 

-a 
Item 320 - 2 (duas) unidades: armário metálico com 9 compartimentos, de acordo com as o 
especificações técnicas e desenhos disponibilizados por ITAIPU. . 0 
Data da entrega: 19 jan. 2021 - dentro do prazo contratual. E = o o .o 

o  
Ili  
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Item 330 - 1 (uma) unidade: armário metálico com 6 compartimentos, de acordo com as 
especificações técnicas e desenhos disponibilizados por ITAIPU. 
Data da entrega: 19 jan. 2021 - dentro do prazo contratual. 

Item 340 - 1 (uma) unidade: armário metálico com 3 compartimentos, de acordo com as 
especificações técnicas e desenhos disponibilizados por ITAIPU. 
Data da entrega: 19 jan. 2021 - dentro do prazo contratual. 

Atenciosamente, 

Daniele Tassi Simioni Gemael Marcio Ferreira Bortolini 
Superintendente de Compras Assistente da Diretoria de Coordenação 

Marcos Paulo Bonamigo 
Superintendente de Materiais 

o 
co 
o 
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A 

PRÍNCIPE 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

Através do presente, a ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE PROTEÇÃO A INFÂNCIA  DR.  RAUL CARNEIRO, 

inscrita no CNPJ : 76.591,569/0001-30 — Inscrição Estadual: ISENTO — Inscrição Municipal: 5.002.035.943-2, situada no 

endereço: Rua Desembargador Motta, 1070 — Agua Verde — Curitiba - PR — 80250-060, telefone: 41.3310.1010, declara 

para es devidos fins que a empresa FARIAS E FARIAS COMÉRCIO DE MOVEIS LTDA, EPP. inscrita no CNPJ n° 

11,943.54010001-25 sediada na cidade de BALNEÁRIO CAMBORIÚ — SC, Rua 600, n° 500 — CENTRO, forneceu 

mercadorias para esta INSTITUIÇÃO. 

Atesta que, com relação aos prazos de entrega e ao atendimento técnico nos casos'em que se fizeram  necessa-

ries  a mesma atendeu a todas as expectativas entregando os produtos pontualmente e atendendo as solicitações com 

presteza e profissionalismo. 

Segue abaixo exemplos de mercadorias adquiridas até o presente momento; 

ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE VALOR TOTAL 
R$ 

01 Bancadas COM SUPERFICiE SOLIDA MINIRAL na cor  Glacier White  l 
contendo borda e rodopia de 70mm prateleiras e cubes. Diversas medidas i 

21 155.324,00 

02 ARMÁRIO PARA LAMINAS 
QUANTIDADE: 02 armários 
Armário alto volante, com gavetas para guarda de laminas. 
Movel em MDF com revestimento interno em Laminado Melaminico Brilhante 
cor L022  Malibu,  e revestimento externo em Laminado Melaminico 
Texturizado cor M813 Rose Linheiro, contendo 10 gavetas para laminas. 
DIMENSÕES: Dimensões Largura: 550mm Profundidade: 500mm e Altura: 
1450mm. 

02 3.912,00 

03 ARMÁRIO SUSPENSO 
DEFINIÇAO: Armário suspenso para guarda de materiais de limpeza. 
Móvel em MDF com revestimento interno  ern  Laminado Melaminico Brilhante 
cor L022  Malibu,  e revestimento externo em Laminado Melaminico 
Texturizado cor M813 Rose Linheiro, contendo: duas portas de abrir com 
dobradiças slowrnotion, e uma prateleira na parte interne. 
DIMENSÕES: • 
Dimensões Largura: 900mm Profundidade: 350mm e Altura: 900mm. 

01 728,00 

04 ARMÁRIO VOLANTE 
DEFINIÇÃO: Armário votante para guarda de materiais e documentos. 
Móvel em IvIDF com revestimento interno em Laminado Melaminico Brilhante 
cor L022  Malibu,  e revestimento externo em Laminado Melaminico 
Texturizado cor M813 Rose Linheiro, contendo: duas portas de abrir com 
dobradiças slowrnotion, e uma prateleira na parte interna. 
DIMENSÕES: Dimensões Largura: 1,20m Profundidade: 0,55m e Altura: 
0,78 m. 

01 ' 896,00 

05  ARM  RIO VOLANTE 
Armário volante para guarda de materiais e documentos. 
DESCRIÇÃO: Move!  ern  MDF com revestimento interno em Laminado 
Melamlnico Brilhante cor L022  Malibu,  e revestimento externo em Laminado 
Melaminico Texturizado cor M813 Rose Linheiro, contendo: duas portas de 
abrir com dobradiças slowmotion, e uma prateleira na parte interne. 
DIMENSÕES: Dimensões Largura: 1,20m Profundidade: 0,60m e Altura: 
0,78 m. 

01 896.00 

06 ARMÁRIO VOLANTE 
DEFINI AO: Armário volante  owe  guarda de materiais e documentos. I 

01 
t\ 

896,00 

(149,0 
c.deci  
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DESCRIÇAO: Móvel em MDF com revestimento interno em Laminado 
Melaminico Brilhante cor L022  Malibu,  e revestimento externo em Laminado 
Melarninico Texturizado cor M813 Rose Linheiro, contendo: duas  nodes  de 
abrir  corn  dobradiças slowmotion, e uma prateleira na parte interne. 
DIMENSÕES: Dimensões Largura: 1,20m Profundidade: 0,65m e Altura: 
0,78 m, 

07 ARMÁRIO VOLANTE 
DESCRIÇÃO: A estrutura do armário devera ser formada de tampo, laterais, 
fundo e base, confeccionados em MDF com ambas as faces  ern  laminado 
metaminioo de alta pressão. O tampo devera ter espessura de 25min. 
DIMENSÕES: Dimensões Largura: 1,20m Profundidade: 0,75m e Altura: 
0,78 m. 

02 1.600,00 

08 ARMÁRIO ALTO SOBRE RODÍZIOS COM PORTAS 
DESCRIÇÃO: Móvel em MDF com revestimento interno em Laminado 
Melaminico Brilhante cor L022  Malibu,  e revestimento externo em Laminado 
Melaminico Texturizado cor M813 Rose Linheiro, contendo: seis portas de 
abrir com dobradiças slowmotion, e seis prateleiras na parte interna. 
DIMENSÕES: Altura: 2250mm:  Prof.:  500mm• Largura; 400inm 

Ç3 3.000,00 

09 ARQUIVO PARA PASTA SUSPENSA 
DESCRIÇÃO: Móvel em MDF com revestimento interno em Laminado 
Melaminico Brilhante cor L022  Malibu,  e revestimento externo em Laminado 
Melaminico Texturizado cor M813 Rose Linheiro, contendo 04 gavetas para 
pasta suspensa. 
DIMENSÕES: Dimensetes Largura: 550mm Profundidade: 650mm e Altura: 
1470mm. 

01 1.300.00 

10 ESTANTE ESCRITÓRIO 
DESCRIÇÃO: Móvel em MDF com revestimento interno e externo em 
Laminado Melaminico Texturizado cor m813 Rose Linheiro, contendo: 01 
prateleira na parte inferior e 02 prateleiras na parte superior. 
DIMENSÕES: Altura: 2100mm (total);  Prof.:  500mm (inferior) e 350mm 
(superior); Largura: 2400mm 

01 

. 

4.000,00 

11 GAVETEIRO VOLANTE 
DEFINIÇÃO: Gaveteiro volante com três gavetas para uso de colaboradores 
em  area  interna dos laboratórios. 
DESCRIÇÃO: Gaveteiro volante em MDF com revestimento interno em 
Laminado Melamlnico Brilhante cor L022  Malibu,  revestimento externo em 
Laminado Melaminico Texturizado cor M813 Rose Linheiro, contendo: três 
gavetas, com corrediças telescópicas. 
DIMENSÕES: Altura: 600mm; Profundidade: 450mm; Largura: 450mm. 

12 7.200,00 

12 MESA DE TRABALHO RETANGULAR AUTOPORTANTE 
DEFINIÇÃO: Mesa de trabalho retangular autoportante para uso de 
colaboradores. 
DESCRIÇÃO: Móvel em MDF com revestimento em Laminado Melaminico 
Texturizado cor M813 Rose Unheiro. 
DIMENSÕES: Altura: 750mm; Profundidade: 800mm; com rimento 1100mm. 

01 1.433,00 

13 MESA DE TRABALHO RETANGULAR AUTOPORTANTE TIPO 01 
DEFINIÇÃO: Mesa de trabalho retangular autoportante pare uso de 
colaboradores. 
DESCRIÇÃO: Móvel em MDF com revestimento  ern  Laminado Melaminico 
Texturizado cor M813 Rose Linheiro. 
DIMENSÕES: Altura: 750mm; Profundidade: 1200mm; comprimento 
1200mm. 

02 

lugares. 

3.800,00 

14 MESA DE TRABALHO RETANGULAR AUTOPORTANTE TIPO 02 
DEFINIÇÃO: Mesa de trabalho retangular autoportante com divisoria para 
uso de colaboradores. 
DESCRIÇÃO: Move! em MDF com revestimento em Laminado Melaminico 
Texturizado cor M813 Rose Linheiro. 
DIMENSÕES: Altura: 750mm; Profundidade: 1200mm: comprimento 
1200mm. 

01 2.000.00 

15 MESA DE TRABALHO RETANGULAR AUTOPORTANTE 01 
,.,..0_ 

2.000,0 

2 
r 
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DEFINIÇÃO: Mesa de trabalho retangular autoportante pare u$0 de 
colaboradores. 
DESCRIÇÃO: Movel em MDF  cam  revestimento em Laminado Melamfnico 
Texturizado cor M813 Rose Linheiro. 
DIMENSÕES exata de  parade  a parede: Altura; 750mm; Profundidade: 
600mm; comprimento 1899mm. 

16 MESA DE TRABALHO RETANGULAR AUTOPORTANTE 
DEFINIÇÃO: Mesa de trabalho retangular autoportante para uso de 
colaboradores. 
DESCRIÇÃO: Móvel em MDF com revestimento em Laminado Melaminico 
Texturizado cor M813 Rose Linheiro, 
DIMENSÕES EXATAS DE PAREDE A PAREDE: Altura; 750mm; 
Profundidade: 600mm; comprimento 2903mm. 

01 2.800,00 

17 MESA DE TRABALHO RETANGULAR AUTOPORTANTE 
DEFINIÇÃO: Mesa de trabalho retangular autoportante para Liso de 
colaboradores. 
DESCRIÇÃO: Move! em MDF com revestimento em Laminado Melaminico 
Texturizado cor M813 Rose Linheiro. 
DIMENSÕES EXATA DE PAREDE A PAREDE: Altura: 750mm; 
Profundidade; 800mm; comprimento 3308mm. 

01 3.000,00 

18 PRATELEIRAS — SALA DE EQUIPAMENTOS 
DEFINIÇÃO; Prateleiras aéreas para guarda de materiais na sala de 
armazenagem. 
DESCRIÇÃO: Prateleiras aéreas para guarda de materiais confeccionadas 
em MDF, com ambos os lados revestidos  ern  Laminado Melaminico 
Texturizado cor L022  Malibu,  apoiadas sobre mãos francesas metálicas, 
Incluindo reforço inferior  corn  barras de ferro para sustentação e prevenção 
de empenamento. 
DIMENSÕES: Largura: 2015rnm Profundidade: 400mm. ,,_, 

06 2.400,00 

Curitiba, 01 de setembro de 201  

Jos  Alvaro da Silva Carneiro 
1 Representante Legal 

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE PROTEÇÃO A INFANCIA  DR  RAUL CARNEIRO 
HOSPITAL INFANTIL PEQUENO  PRINCIPE  HOSPITAL DE CPJANÇAS CISAR PENNETTA 

cii

9p

ido 

 INSTITUTO 
PSLË  PEQUENO 
DE ENSINO  

SUP  PRINCIPE  -Pesquisa  ern  SaGde- Ida Criaoça e do Adotescente 

/40 Atendendo crianças dosde 1919  

elliS R. Desembargador Motta, 1070 • Agua Verde • Curitiba-PR • 80250-060 
1el.:4t 3310-1010  Fox  41 3225-2291 •iniogh9P00,8-br • wmv•Pec41-erzPfindM9,8bc 
C.N.Rj.: 76.591.569/0001-30 • Insc.  Est:  isento • nsc.  Mum:  5.002.035.943-2 

3  



11/06/2019 https://autdigitatazevedobastos.notbr/home/comprovante/95961106190954420926  

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAÍBA 
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PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE 
JOÃO PESSOA 

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB  
Tel.:  (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484 

http://www.azevedobastos.notbr  
E-mail:  cartorio@azevedobastos.not.br  

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL 
•- -•-•- ^ 

0  Bel.  Válber Azevedo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e 
Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da  Paraiba,  em virtude de Lei,  etc...  

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital' ou na 
referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentess. 

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do 
Estado da  Paraiba,  a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB N° 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os 
atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: Selo Digital: A8C12345-
X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário 
através do  site  do Tribunal de Justiça do Estado da  Paraiba,  endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/  

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa FARIAS E FARIAS COMERCIO DE 
MOVEIS LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa 
FARIAS E FARIAS COMERCIO DE MOVEIS LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este 
Cartório. 

Esta DECLARAÇÂO foi emitida em 11/06/2019 10:00:55 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de 
acordo com o  Art.  10, 100  e seus §§ 1° e 2° da  MP  2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do 
titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa FARIAS E FARIAS COMERCIO DE MOVEIS LTDA ou ao Cartório 
pelo endereço de  e-mail  autentica@azevedobastos.not.br  

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o  site  https://autdigital.azevedobastos.not.br  e informe o Código de Consulta desta 
Declaração. 

Código de Consulta desta Declaração: 1270823 

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso  site  até 11/06/2020 09:56:33 (hora local). 

'Código de Autenticação Digital: 95961106190954420926-1 a 95961106190954420926-3 
2Legislações Vigentes: Lei Federal n° 8.935/94, Lei Federal n° 10.406/2002, Medida Provisória n° 2200/2001, Lei Federal n° 13.105/2015, Lei 
Estadual n°8.721/2008, Lei Estadual n° 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014. 

O referido é verdade, dou fé. 

CHAVE DIGITAL 

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b9dff427d873 e338 ac842118db750d14d89 ad75b910307d cb94b14897a2 c248b cd0b4e54ddd9f0982d b522 becb8 
041071084ae9a26a37b140fd344cf50152cc35 
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica 

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas 
realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade 
pela veracidade do resultado da consulta 6.  do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A 
informação relativa A. razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil. 

Consulta realizada em: 08/08/2022 11:39:40 

Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: FARIAS E FARIAS MOVEIS LTDA 
CNPJ: 11.943.540/0001-25 

Resultados da Consulta Eletrônica: 
Órgão Gestor: TCU 
Cadastro: Licitantes Inidiineos 
Resultado da consulta: Nada Consta 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor,  clique  AQUI. 

Órgão Gestor: CNJ 
Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade 
Administrativa e Inelegibilidade 
Resultado da consulta: Nada Consta 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor,  clique  AQUI. 

Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidlineas e Suspensas 
Resultado da consulta: Nada Consta 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor,  clique  AQUI. 

Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas 
Resultado da consulta: Nada Consta 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor,  clique  AQUI. 

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e 



racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei n° 12.965, de 23 de abril 
de 2014, Lei n° 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei n° 13.726, de 8 de outubro de 2018, 
Decreto n° 8.638 de 15, de janeiro de 2016. 

• 



Ministério da Economia 
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital 

Secretaria de Gestão 

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF 

Relatório de Sócio / Administrador 

Dados do Fornecedor 
CNPJ: 11.943.540/0001-25  DUNK):  939408094 
Razão Social: FARIAS E FARIAS MOVEIS LTDA 
Nome Fantasia: FARIAS MOVEIS 
Situação do Fornecedor: Credenciado 

Sócios / Administradores 
Dados do SOciojAdministrador 1 

087.811.489-09 Participação Societária: 100,00%  
LAURA  FARIAS CARBONE 

CPF: 
Nome: 
Número do Documento: 
Data de Expedição: 
Filiação Materna: 
Estado Civil: 

CEP: 
Endereço: 
Município / UF: 
Telefone: 

0E-mail:  

6152908 
15/12/2016 
NELITA GOMES FARIAS 
Solteiro(a) 

88.330-632 
RUA 600, 500 - CENTRO 
Balneário Camboriú / Santa Catarina 
(00) 00000000 
fariasefariasmoveis@gmail.com  

Orgdo Expedidor: ssp-sc 
Data de Nascimento: 03/02/1999 

Emitido em: 08/08/2022 11:39 1 de 1 
CPF: 078.060.039-83 Nome: JULIANO EUGENIO DA SILVA 



Irnpro ia de Administratha e Inelegibilidade 

Certidão Negativa 

Certifico que nesta data (08/08/2022 As 11:40) NÃO CONSTA no Cadastro 

Nacional de Condenações Civeis por Ato de Improbidade Administrativa e 

Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa 

quanto ao CPF n°087.811.489-09. • 
A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da 

inelegibilidade do condenado. 

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulcjacandcontas.tse.jus.br/  

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 

62F1.2040.17CC.6600 no seguinte endereço: httbs://www.chi.jus.br/improbidade  adm/autenticar certidao.ph0 

Gerado em: 08/08/2022 as 11:40:00 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA Página 1/1 



Validade: 
Validade: 
Validade: 

e Municipal 
Validade: 
Validade: 

09/01/2023 
07/08/2022 (*) 
14/01/2023 

28/08/2022 
15/08/2022 
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Ministério da Economia 
Secretaria Especial de Desburocratiza0o, Gestão e Governo Digital 

Secretaria de Gestão 

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF 

Declaração 
Declaramos para os fins previstos na Lei na 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a 
situação do fornecedor no momento é a seguinte: 

Dados do Fornecedor 
CNPJ: 42.545_548/0001-67 
Razão Social: A F S DE MORAIS COMERCIO  

Lk  Nome Fantasia: COMERCIAL BRASIL 
1111F  Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 28/07/2023 

Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL) 
MET: Não 
Porte da Empresa: Micro Empresa 

Ocorrências e Impedimentos 
Ocorrência: 
Impedimento de Licitar: 
Ocorrências Impeditivas indiretas: 
Vinculo com "Serviço Público": 

Níveis cadastrados: 

Nada Consta 
Nada Consta 
Nada Consta 
Nada Consta (Dados obtidos do histórico) 

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s). 
Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências 

nas funcionalidades de consulta. 

I - Credenciamento 

II - Habilitação Juridica  

III  - Regularidade Fiscal e Trabalhista 

Receita Federal e PGFN 
FGTS 
Trabalhista (http://www.tst.jus.bricertidao) 

- Regularidade Fiscal Estadual/Distrital 
Receita Estadual/Distrital 
Receita Municipal 

V - Qualificação Técnica 

VI - Qualificação Econômico-Financeira 

Validade: 31/05/2023  

Federal (Possui Pendência) 

Emitido em: 08/08/2022 11:45 
CPF: 078.060.039-83 Nome: JULIANO EUGENIO DA SILVA  
Ass:  

1 de 1 



CAIXA EC0NMICA FEDERAL. 

Certificado de Regularidade 
do FGTS - CRF 

Inscrição: 42.545.548/0001-67 

Razão Sociatc F S DE MORAIS COMERCIO 

Endereço: R DOUTORA HELOISA 88  SL  2 / ZUMBI DOS PALMARES / 
MANAUS / AM / 69084-320 

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe 
confere o  Art.  7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, 
certifica que, nesta data, a empresa acima identificada 
encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia 
do Tempo de Servico - FGTS. 

0 presente Certificado não servirá de prova contra cobrança 
de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou 
encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS. 

Validade:28/07/2022 a 26/08/2022  

Certificação Número: 2022072804072374877370 

Informação obtida em 08/08/2022 11:53:51 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei 
esta condicionada a verificação de autenticidade no  site  da 
Caixa: www.caixa.gov.br  

Voltar 

 

Imprimir 



11 EVOLUTION <ONiTROOES  

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

Empresa J F A DE MORAIS ENGENHARIA, sob o n° CNPJ n° 36.269.156/0001-10 e Inscrição Municipal  rig  

45643101, sediada na Rua Rio de Janeiro n° 145 — Parque das Laranjeiras, CEP: 69.058- 421 município de 

Manaus, estado do Amazonas, por intermédio seu representante legal Sr.  JOSE  FRANCISCO ALVES DE 

MORAIS, portador do CPF n° 270.238.693-87 e RG n° 1375173-5 atesta para os devidos fins que a 

empresa A F S DE MORAIS COMERCIO, CNPJ 42545548000167, é nossa fornecedora dos itens abaixo 

descritos, sem que haja nada que desabone sua conduta para conosco: 

Item Descrição.  Qtd Und. 

1 Ar condicionado 12000 e 30000btus 6 UND 

2 Armario de escritório material em MDF com medidas diversas 122 DZ 

3 Cadeira de escritório diretor com 5 rodizios 40 UND 

4 CAMISA MASCULINA 62 UND 

5 COLCHA DE CAMA 120 UND 

6 COLCHÃO DE SOLTEIRO 0,78X1,88X0,14M 120 UND 

7 
Divisória tipo simples, painel cego em laminado melaminico na cor bege, miolo 
colmeia, e = 35 mm, com rodapé.  Ref.:  Divilux 35 —Eucatex ou similar 

44 UND 

8 Mesas de reunião em mdf medindo 2,40x0,80m 13 ML 

9  Pallet  plástico 1x1, 20m 250 UND 

10 
Porta Divisória —90x210cm, em perfil de  ago  galvanizado na cor preta, com 
painel cego em laminado melaminico, miolo colmeia na cor bege, e=35 mm 

6 UND 

11 Porta  pallet  20 UND 

12  Sofas  2 e 3 lugares em espuma de poliuretano com almofadas 12 UND 

13 TAPETE 2X1,5M 12 UND 

Atenciosamente, 

P"  JOSÉ FRANCISCO ALVES DE MORAIS 

REPRESENTANTE LEGAL 

Manaus, 2 de agosto de 2021 

J F A DE MORAIS ENGENHARIA 
CNPJ: 36.269.156/0001-10 TELEFONE: (47) 98851-2277  

E-mail:  construcoesevolution gmail.com  



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica 

Este relatório  tern  por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas 
realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade 
pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A 
informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil. 

Consulta realizada em: 08/08/2022 11:46:30 

Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: A F S DE MORAIS COMERCIO 
CNPJ: 42.545.548/0001-67 

Resultados da Consulta Eletrônica: 
Orgdo Gestor: TCU 
Cadastro: Licitantes Inidemeos 
Resultado da consulta: Nada Consta 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor,  clique  AQUI. 

Órgão Gestor: CNJ 
Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade 
Administrativa e Inelegibilidade 
Resultado da consulta: Nada Consta 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor,  clique  AQUI. 

Orgdo Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inideoneas e Suspensas 
Resultado da consulta: Nada Consta 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor,  clique  AQUI. 

Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas 
Resultado da consulta: Nada Consta 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor,  clique  AQUI. 

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e 



racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei n° 12.965, de 23 de abril 
de 2014, Lei n° 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei n° 13.726, de 8 de outubro de 2018, 
Decreto n° 8.638 de 15, de janeiro de 2016. 

• 

S 



Ministério da Economia 
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital 

Secretaria de Gestão 

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF 

Relatório de Credenciamento 

Dados do Fornecedor 
CNPJ: 42.545.548/0001-67 
Razão Social: A F S DE MORAIS COMERCIO 
Nome Fantasia: COMERCIAL BRASIL 
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 28/07/2023 

Dados do Nível 
Situação do Nível: Cadastrado 

Dados do Fornecedor 

036.878.612-95 
ANTONIO  FELIPE SENA DE MORAIS 

CPF: 
Nome: 

2 de 3 1 de 3 Emitido em: 08/08/2022 11:47 
CPF: 078.060.039-83 Nome: JULIANO EUGENIO DA SILVA 

Emitido em: 08/08/2022 11:47 
CPF: 078.060.039-83 Nome: JULIANO EUGENIO DA SILVA 

CNAE Secundário 21: 
CNAE Secundário 22: 
CNAE Secundário 23: 
CNAE Secundário 24: 
CNAE Secundário 25: 
CNAE Secundário 26: 
CNAE Secundário 27: 
CNAE Secundário 28: 
CNAE Secundário 29: 
CNAE Secundário 30: 
CNAE Secundário 31: 
CNAE Secundário 32: 
CNAE Secundário 33: 
CNAE Secundário 34: 
CNAE Secundário 35: 
CNAE Secundário 36: 
CNAE Secundário 37: 
CNAE Secundário 38: 
CNAE Secundário 39: 
CNAE Secundário 40: 

Relatório de Credenciamento 

4743-1/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE VIDROS 
4744-0/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS 
4744-0/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS 
4744-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS 
4751-2/01 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS 
4753-9/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE 
4754-7/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS 
4761-0/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 
4773-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS  MEDICOS  E 
4784-9/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE  GAS  LIQUEFEITO DE PETRÓLEO 
4789-0/02 - COMERCIO VAREJISTA DE PLANTAS E FLORES NATURAIS 
4789-0/04 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ANIMAIS VIVOS E DE ARTIGOS E 
4789-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO 
4923-0/01 - SERVIÇO DE TAXI 
5611-2/01 - RESTAURANTES E SIMILARES 
5620-1/02 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES 
8121-4/00 - LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS 
8211-3/00 - SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO 
8599-6/05 - CURSOS PREPARATÓRIOS PARA CONCURSOS 
8599-6/99 - OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NÃO ESPECIFICADAS 

Porte da Empresa: 
Natureza Jurídica: 
Capital Social: 
CNAE Primário: 

Micro Empresa 
EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL) MEI:  Mk)  
R$ 200.000,00 Data de Abertura da Empresa: 01/07/2021 
4712-1/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM 
PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, 
MERCEARIAS E ARMAZÉNS 

Dados para Contato 
CEP: 
Endereço: 
Município / UF: 
Telefone:  
E-mail:  

69.084-320 
RUA DOUTORA HELOISA, 88 - SALA 2- ZUMBI DOS PALMARES 
Manaus / Amazonas 
(92) 92788880 
vendas@combraz.com  

CNAE Secundário 1: 
CNAE Secundário 2: 
CNAE Secundário 3: 
CNAE Secundário 4: 
CNAE Secundário 5: 
CNAE Secundário 6: 
CNAE Secundário 7: 
CNAE Secundário 8: 
CNAE Secundário 9: 
CNAE Secundário 10: 
CNAE Secundário 11: 
CNAE Secundário 12: 
CNAE Secundário 13: 
CNAE Secundário 14: 
CNAE Secundário 15: 
CNAE Secundário 16: 
CNAE Secundário 17: 
CNAE Secundário 18: 
CNAE Secundário 19: 
CNAE Secundário 20:  

1822-9/01 - SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO 
2593-4/00 - FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DE METAL PARA USO 
2599-3/99 - FABRICAÇÃO DE OUTROS PRODUTOS DE METAL NÃO 
3101-2/00 - FABRICAÇÃO DE MÓVEIS COM PREDOMINÂNCIA DE 
3314-7/10 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS E 
4221-9/05 - MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE 
4321-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA 
4322-3/01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE  GAS  
4322-3/02 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE 
4330-4/02 - INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E 
4330-4/04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL 
4399-1/03 - OBRAS DE ALVENARIA 
4399-1/05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE AGUA 
4520-0/01 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE 
4642-7/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA 
4683-4/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS, 
4721-1/02 - PADARIA E CONFEITARIA COM PREDOMINÂNCIA DE 
4732-6/00 - COMERCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES 
4741-5/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA 
4742-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO 

Dados do Responsável Legal  

Dados do Responsivel_pelo Cadastro 
CPF: 036.878.612-95 
Nome: ANTONIO  FELIPE SENA DE MORAIS  
E-mail: vendas@combraz.com  

Linhas Fornecimento 
Materiais 
3530 - MAQUINAS DE COSTURA INDUSTRIAL E OFICINAS MÓVEIS DE CONSERTOS EM 
TECIDOS  
3655 - SISTEMAS DE GERAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE  GAS,  FIXOS OU MÓVEIS 
7090 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA -  TIC  



Relatório de Credenciamento 

Serviços 
2020 - Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas) 

4138 - Fornecimento de Gás Canalizado 
5410 - Manutenção e Reparo de Móveis / Utensílios de Escritório 

14079 - Guarda - Móveis 

15962 - Agricultura - Instalação / Manutenção de Cerca 

17302 - Instalação e Montagem - Miáveis / Artefatos Metálicos 

18619 - Ar Condicionado Veiculo - Instalação / Montagem / Manutenção 
20524 - Estofamento Móveis 

21008 - Confecção Móveis / Artigos - Fibra de Vidro 

21717 - Ensaio Equipamento a Gás 

22586 - Confecção Móveis / Placas / Painéis em vidro 

22608 - Instalação / Manutenção Central Gás 
26409 - Outros Serviços Móveis Pessoais 

Emitido em: 08/08/2022 11:47 3 de 3 
CPF: 078.060.039-83 Nome: JULIANO EUGENIO DA SILVA 
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probk de Adr nriva e Inelegibilidade 

TroN,  

Certidão Negativa 

Certifico que nesta data (08/08/2022 As 11:47) NÃO CONSTA no Cadastro 

Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e 

Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa 

quanto ao CPF n° 036.878.612-95. 

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da 

inelegibilidade do condenado. 

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/  

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 

62F1.21FA.83C7.F042 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/imbrobidade  adm/autenticar certidao.ph0 

e 

Gerado em: 08/08/2022 as 11:47:22 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA Página 1/1 
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PREGÃO ELETRÔNICO 

FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO A SAÚDE/PR 

Pregão Eletrônico No 00109/2022(SRP) 

RESULTADO POR FORNECEDOR 

06.351.401/0001-72 - DIMAS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA 

Item Descrição 
Unidade de 

Fornecimento 
Critério de Valor 

Quantidade 
(*) 

Valor Valor Global 
Unitário 

1 Armário Unidade 40 R$ 1.168,3300 R$ R$ 
Escritório 665,0000 26.600,0000 

Marca: ACHEI MOVEIS 
Fabricante: ACHEI MOVEIS 
Modelo / Versão: ST 0030 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Código 220296 - armário alto 2 portas (I xpxh (mm): 800 x 500 x 
1500) Descritivo:Medidas:  Ix  px h (mm): 800 x 500 x 1500 (Obs: considerando 150mm de pé embutido na (h) do 
mOvel).CAIXA/ESTRUTURA: Fabricada em MDF, tipo standart com no mínimo 720kg/m3  de densidade media, com 
espessura de 18mm, ambas as faces revestidas laminado decorativo melaminico de baixa pressão, na cor bege ou 
ovo com acabamento texturizado. Bordas/topos laminadas com fitas de  PVC  texturizada, na cor do móvel. A 
caixa/estrutura é dividida em base, laterais e barras de sustentação (frontais e posteriores). A montagem do móvel 
deverá ser com parafusos tipo mini- fix.A escolha da cor do móvel dar-se-6 no momento da emissão da ordem de 
compra. FUNDO: Fabricado em MDF, com espessura de 18mm, ambas as faces revestidas em laminado decorativo 
melaminico de baixa pressão na cor bege, ovo ou branco, com acabamento texturizado. A montagem deverá ser 
com parafusos tipo mini-fix.  PRATELEIRAS INTERNAS: Fabricadas em MDF, tipo standart com no mínimo 720kg/m3  
de densidade media, com espessura de 18mm, ambas as faces revestidas com laminado decorativo melarninico de 
baixa pressão, na cor bege, ovo ou branco com acabamento texturizado. Bordas/topos laminadas com fitas de  PVC  
texturizada, na cor do móvel. Contendo 03 prateleiras, espessura de 18mm no mesmo material e cor do móvel, 
dispostas de maneira uniforme dentro do móvel. Sendo 01 estrutural utilizando sistema de montagem com 
parafusos mini-fix.  Para o apoio das prateleiras, utilizar dispositivos para regulagem de altura, niquelado, tipo 
cadeirinha. TAMPO: Fabricado em MDF, tipo standart com no mínimo 720kg/m3  de densidade média, com espessura 
de 25mm, ambas as faces revestidas com laminado decorativo melaminico de baixa pressão, na cor bege, ovo ou 
branco com acabamento texturizado. Bordas/topos laminadas com fitas de  PVC  texturizada, na cor do móvel. As 
bordas frontais são arredondadas em 1800  (post  -  forming)  e revestidas em  PVC.  PORTAS: Fabricadas em MDF, tipo 
standart com no mínimo 720kg/m3  de densidade média, com espessura de 18mm, ambas as faces revestidas com 
laminado decorativo melaminico de baixa pressão, na cor bege, ovo ou branco com acabamento texturizado. 
Bordas/topos laminadas com fitas de  PVC  texturizada, na cor do move!. As bordas verticais são arredondadas  (post  
-  forming)  e as bordas horizontais são revestidas em  PVC.  Dobradiças utilizadas: (35mm, com referência de ângulo 
P/ONO: 045HI/10-05 SLINE  ON  CURVA C52). Fechadura utilizada:  (ref.  861/31mm), colocada no meio da porta, 
50mm abaixo do puxador). PUXADORES: Fabricados  ern ago  zamak, tipo alga, formato meia-lua, revestimento 
cromado, com distância entre os furos de 128mm. FES: Fabricados em tubo em  ago  carbono galvanizado de 40mm 
x 40mm, parede de 1,50mm, com regulagem de altura tipo rosca, com buchas metálicas. Os componentes deverão 
ser ligados entre si pelo processo de solda MIG, não aparentes. Obs: Todas as pegas metálicas usadas no processo 
de fabricação devem receber tratamento desengraxante a quente por meio de imersão e tratamento antiferruginoso, 
a fim de constituir um substrato seguro para a aplicação de pintura eletrostática epóxi-pó, na cor branca com 
polimerizagão em estufa na temperatura de aproximadamente 210°C. A camada de tinta deverá conter espessura  
minima  60 micrômetros e aderência  minima  da tinta xlyl. 

Total do Fornecedor: R$ 
26.600,0000 

11.943.540/0001-25 - FARIAS E FARIAS MOVEIS LTDA 

Item Descrição Unidade de Quantidade Critério de Valor 
Fornecimento (*) 

2 Armário Unidade 40 R$ 951,3300 
Escritório  

Marca: Martinucci 
Fabricante: Martinucci 
Modelo / Versão: armário modular 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: armário modular 02 portas, tampo em 

Valor Valor Global 
Unitário 

R$ R$ 
578,0000 23.120,0000 

MDF (I xpxh (mm): 800 x 

comprasnet.gov.billivre/Pregao/FornecedorResultadoDecreto.asp?prgcod=1061782&f  IstSrp=&f Uf=&f numPrp=1092022&f coduasg=928285&... 1/3 
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500 x 900). cAIXA/ESTRUTURA: Fabricada  ern  MDF, tipo standart com no mínimo 720kg/m3  de densidade media, 
com espessura de 18mm, ambas as faces revestidas em laminado decorativo melarninico de baixa pressão, na cor 
bege ou ovo com acabamento texturizado. Bordas/topos laminadas com fitas de  PVC  texturizada, na cor do móvel. 
A caixa/estrutura e dividida em base, laterais e barras de sustentação (frontais e posteriores). A montagem do 
móvel deverá ser com parafusos tipo minifix. FUNDO: Fabricado em MDF, com espessura de 6mm, ambas as faces 
revestidas em laminado decorativo melaminico de baixa pressão, na cor bege, ovo ou branco com acabamento 
texturizado. A montagem deverá ser parafusada e colada. PRATELEIRA INTERNA: Fabricada em MDF, tipo standart 
com no mínimo 720kg/m3  de densidade média, com espessura de 18mm, ambas as faces revestidas com laminado 
decorativo melarninico de baixa pressão, na cor bege, ovo ou branco com acabamento texturizado. Bordas/topos 
laminadas com fitas de  PVC  texturizada, na cor do move]. Contendo 01 prateleira, espessura de 18mm no mesmo 
material e cor do móvel, centralizada na parte interna. Para o apoio das prateleiras, utilizar dispositivos para 
regulagem de altura, niquelado, tipo cadeirinha. TAMPO: Fabricado em MDF, tipo standart com no mínimo 720kg/m3  
de densidade media, com espessura de 25mm, ambas as faces revestidas com laminado decorativo melaminico de 
baixa pressão na cor bege, ovo ou branco com acabamento texturizado. Bordas/topos laminadas com fitas de  PVC  
texturizada, na cor do móvel. As bordas frontais são arredondadas em 180°  (post  -  forming)  e revestidas em  PVC.  
PORTAS: Fabricadas em MDF, tipo standart com no mínimo 720kg/m3  de densidade média, com espessura de 
18mm, ambas as faces revestidas com laminadodecorativo melarninico de baixa pressão, na cor bege, ovo ou 
branco com acabamento texturizado. Bordas/topos laminadas com fitas de  PVC  texturizada, na cor do móvel. As 
bordas verticais são arredondadas  (post  -  forming)  e as bordas horizontais são revestidas em  PVC.  Dobradiças 
utilizadas: (35mm, com referência de ângulo P/ONO: 045HI/10-05 SLINE  ON  CURVA C52). PUXADORES: Fabricados 
em  ago  zamak, tipo alga, formato meia-lua, revestimento cromado, com distância entre os furos de 128mm. PÉS: 
Fabricados em tubo em  ago  carbono galvanizado de 40mm x 40mm, parede de 1,50mm, com regulagem de altura 
tipo rosca, com buchas metálicas. Os componentes deverão ser ligados entre si pelo processo de solda MIG, não 
aparentes. 

3 Banco Giratório Unidade 10 R$ 723,3300 R$ R$ 4.250,0000 
425,0000 

Marca: Balmarc 
Fabricante: Balmarc 
Modelo / Versão: banco giratório 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: banco giratório a gás com encosto. regulagem de altura através de 
alavanca com sistema a gás. Altura deve variar entre 50 cm e 60cm. 0 assento e encosto devem ser confeccionados 
com espuma injetada de alta densidade, ambos revestidos em courvim lavável na cor preta. A base giratória deve 
ser confeccionada em  nylon  com 5 pés com rodízios giratórios. 0 sistema de pistão dever possuir uma capa 
protetora. 0 banco deverá suportar até 110 Kg. 

4 Módulo de Unidade 40 
trabalho 485,0000 19.400,0000 

Marca: Martinucci 
Fabricante: Martinucci 
Modelo / Versão: mesa de trabalho retangular 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: mesa de trabalho retangular (I xpx h (mm): 1300 x 700 x 750). 
TAMPO: Fabricado em MDF, na cor bege ou ovo tipo standart com no mil-limo 720kg/m3  de densidade média, com 
espessura de 25mm, ambas as faces revestidas com laminado decorativo melaminico de baixa pressão, na cor do 
móvel, com acabamento texturizado. Bordas/topos laminadas com fitas de  PVC  de 03mm de espessura, na cor do 
móvel. Bordas arredondadas. Para fixação do tampo, utilizar bucha expansiva, em latão, de 06mm com parafuso de  
ago.  SAIA DA MESA: Fabricada em MDF, tipo standart com no mínimo 720kg/m3  de densidade média, com 
espessura de 18mm, ambas as faces revestidas em laminado decorativo melarninico de baixa pressão, na cor bege, 
ovo ou branco com acabamento texturizado. A saia da mesa deverá ter 400 mm (h). Deverá ser fixada com 
parafusos mini-fix.  ESTRUTURA: Composto por base inferior em  ago  industrial tubular oblongo 60 x 30mm, com 
parede de 1,50 de espessura sem ponteira plástica. O pórtico confeccionado em  ago  tubular semi-oblongo de 60 x 
25mm com parede de 1,50mm de espessura, contendo espaço de 120mm entre si para passagem de rede elétrica, 
lógica e telefônica. Tampa facilmente removível fabricada em chapa de  ago  dobrado com encaixe e espessura de 
1,20mm, com saque frontal para livre instalação e manutenção, aberturas superior e inferior na chapa interna que 
será fixa. Na parte superior deverá conter chapa de  ago  de 1" x 1/4  com tamanho de 450mm. Contendo um pé de 
canto confeccionado em tubo de 3" com parede de 0,2mm unido entre si por calha estrutural fabricada  ern  chapa de  
ago  de 0,2mm de espessura contendo compartimento com 03 (três) vias para passagem de fios e encaixe para 
tomadas. Utilizar buchas metálicas para sapatas antiderrapantes com diâmetro de 3,4mm na área de contato com o 
piso, injetadas em polipropileno de alta densidade. A montagem dos pés por gabarito e pelo processo de solda mig, 
não aparentes. 

Total do Fornecedor: R$ 
46.770,0000 

42.545.548/0001-67 - A F S DE MORAIS COMERCIO 

Item Descrição 

5 Sofá  

Unidade de 
Fornecimento 

Unidade 

Quantidade Critério de Valor Valor 
Valor Global 

(*) Unitário 
1 R$ 4.976,6700 R$ R$ 3.900,0000 

3.900,0000 
Marca: COMBRAZ 
Fabricante: COMBRAZ 
Modelo / Versão:  SOFA  
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sofá 3 lugares Sofá 3 lugares confeccionado em madeira. A estrutura 

comprasnet.gov.br/livre/Pregao/FornecedorResultadoDecreto.asp?prgcod=1061782&f  IstSrp=&f Uf=&f numPrp=1092022&f coduasg=928285&... 2/3 
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dos braços e encosto deverá ser composto de alumínio com fibra sintética. As almofadas do assento e encosto 
deverá possuir densidade  minima  de D-26 (kg/m3), serem revestidas em tecido impermeável na coloração bege 
metrópole. Caso haja de madeira da estrutura expostas deverá ser na coloração clara. A largura  minima  do sofá 
deverá ser de 220 cm 

Total do Fornecedor: R$ 
3.900,0000 

R$ 
Valor Global da Ata: 

77.270,0000 
(*)Ê necessano detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado. Estimado ou Referência ou Máximo Aceitavel. 

a_ Imprimir o 
Relatório 

Voltar 
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PREGÃO ELETRÔNICO 

FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO A SAÚDE/PR 

Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico 

No 00109/2022 (SRP) 

As 12:05 horas do dia 10 de agosto de 2022, após analisado o resultado do Pregão no 00109/2022, 
referente ao Processo no 171.2022, o pregoeiro, Sr(a) JULIANO EUGENIO DA SILVA, ADJUDICA aos 
licitantes vencedores os respectivos itens, conforme indicado no quadro Resultado da Adjudicação. 

**OBS: Itens com recursos serão adjudicados pela Autoridade competente e constarão no termo de 
julgamento. 

Resultado da Adjudicação 

Item: 1 
Descrição: Armário Escritório 
Descrição Complementar: Armário Escritório Material: Mdf,  , Revestimento: Laminado Melaminico Baixa 
Pressão Padrão Madeirado , Largura: 80 CM, Altura: 160 CM, Características Adicionais: Sapatas 
Reguladoras Náilon/Partes Metálicas/Anti- , Profundidade: 50 CM, Material Base: Tubo  Ago  30 X 20mm , 
Tipo: Alto, Espessura: 25 M 
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada 
Aplicabilidade Decreto 7174: Não 
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não 
Quantidade: 40 Unidade de fornecimento: Unidade 
Valor Máximo Aceitável: R$ 1.168,3300 7.- Intervalo Mínimo entre Lances: - 
Situação: Adjudicado 

Adjudicado para: DIMAS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA , pelo melhor lance de R$ 665,0000 e a 
quantidade de 40 Unidade. 

Eventos do Item 

Evento Data Observações 

Adjudicado 
10/08/2022 Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: DIMAS INDUSTRIA DE MOVEIS 
12:05:23 LTDA, CNPJ/CPF: 06.351.401/0001-72, Melhor lance: R$ 665,0000 

Item: 2 
Descrição: Armário Escritório 
Descrição Complementar: Armário Escritório Material: Mdf , Quantidade Portas: 2  UN,  Quantidade 
Prateleiras: 1  UN,  Revestimento: Laminado Melarninico , Largura: 90 CM, Altura: 76 CM, Profundidade: 
50 CM, Tipo: Suspenso 
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada 
Aplicabilidade Decreto 7174: Não 
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não 
Quantidade: 40 Unidade de fornecimento: Unidade 
Valor Máximo Aceitável: R$ 951,3300 ------' Intervalo Mínimo entre Lances: - 
Situação: Adjudicado 

Adjudicado para: FARIAS E FARIAS MOVEIS LTDA , pelo melhor lance de R$ 578,0000 e a 
quantidade de 40 Unidade. 

comprasnet.gov.br/livre/pregao/TermoJulg.asp?prgCod=1061782&acao=A&tipo=t 1/3 



12/08/2022 09:52 Compras.gov.br  - 0  SITE  DE COMPRAS DO GOVERNO 

Eventos do Item 
Evento Data Observações 

Adjudicado 10/08/2022 Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: FARIAS E FARIAS MOVEIS 
12:05:25 LTDA, CNPJ/CPF: 11.943.540/0001-25, Melhor lance: R$ 578,0000 

Item: 3 
Descrição: Banco Giratório 
Descrição Complementar: Banco Giratório Material: Tubo De  Ago  , Acabamento Da Estrutura: Pintura 
Poliuretana , Tipo De Assento: Assento Giratório E Altura Regulável , Acabamento Do Assento: 
Poliuretano Injetado, Pvc Laminado S/ Costura , Tipo De Pés: Pés Com 5 Rodízios , Acionamento: A Gás, 
Tipo Encosto: Encosto Regulagem Horizontal 
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada 
Aplicabilidade Decreto 7174: Não 
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não 
Quantidade: 10 ---- Unidade de fornecimento: Unidade 
Valor Máximo Aceitável: R$ 723,3300 --- Intervalo Mínimo entre Lances: - 
Situação: Adjudicado 

Adjudicado para: FARIAS E FARIAS MOVEIS LTDA , pelo melhor lance de R$ 425,0000 e a 
quantidade de 10 Unidade. 

Eventos do Item 
Evento Data Observações 

Adjudicado 10/08/2022 Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: FARIAS E FARIAS MOVEIS 
12:05:27 LTDA, CNPJ/CPF: 11.943.540/0001-25, Melhor lance: R$ 425,0000 

Item: 4 
Descrição: Modulo de trabalho 
Descrição Complementar: Módulo De Trabalho Material: Madeira Mdf , Características Adicionais: 
Painel Alto, Tampo Com Furo Para Passagem De Fiag , Revestimento: Laminado Melaminico , Cor: Cinza , 
Tipo: Individual , Curvatura Lateral: 90 GRA, Altura: 1.200 MM, Profundidade: 900 MM, Aplicação:  Call 
Center  
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada 
Aplicabilidade Decreto 7174: Não 
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não 
Quantidade: 40 Unidade de fornecimento: Unidade 
Valor Máximo Aceitável: R$ 825,0000 Intervalo Mínimo entre Lances: - 
Situação: Adjudicado 

Adjudicado para: FARIAS E FARIAS MOVEIS LTDA , pelo melhor lance de R$ 485,0000 e a 
quantidade de 40 Unidade. 

Eventos do Item 
Evento Data Observações 

10/08/2022 Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: FARIAS E FARIAS MOVEIS Adjudicado 
12:05:29 LTDA, CNPJ/CPF: 11.943.540/0001-25, Melhor lance: R$ 485,0000 

Item: 5 
Descrição:  Sofa  
Descrição Complementar: Sofá Material Estrutura: 
Poliuretano , Revestimento: Couro , Quantidade Módulos: 
Com Braços, Encosto Em Capitoné , Quantidade Assentos: 
Altura: 0,80 
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva 
Aplicabilidade Decreto 7174: Não 

Madeira , Material Estofamento: Espuma 
1  UN,  Cor: Preta Características Adicionais: 
3  UN,  Largura: 2,20 M, Profundidade: 0,95 M, 

de ME/EPP/Equiparada 
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Aplicabilidade Margem de Preferência: No 
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade 

Valor Máximo Aceitável: R$ 4.976,6700 Intervalo Mínimo entre Lances: - 

Situação: Adjudicado 

Adjudicado para: A F S DE MORAIS COMERCIO , pelo melhor lance de R$ 3.900,0000 e a 
quantidade de 1 Unidade. 

Eventos do Item 

Evento Data Obsenraçães 

Adjudicado 10/08/2022 Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: A F S DE MORAIS COMERCIO, 
12:05:31 CNPJ/CPF: 42.545.548/0001-67, Melhor lance: R$ 3.900,0000 

Fim do documento 
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Capão Raso - Curitiba/PR 
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(41) 3316-5927 

www.feas.curitiba.pr.gov.br  

_15 

Relatório De Adjudicação 

Encaminhamos o presente processo para análise e posicionamento 

jurídico com a finalidade de possibilitar a homologação pela Direção-Geral da Feas. 

Pregão Eletrônico n° 109/2022. 

Objeto: Registro de pregos para futuro fornecimento de móveis para 

escritório.  

Introdução: o compras.gov.br. 

Trata-se de pregão realizado pela Feas na plataforma de compras 

públicas disponibilizada pelo Governo Federal (www.compras.gov.br). Essa 

plataforma é a mais utilizada no território nacional para compras públicas: consiste 

na mais avançada plataforma do ponto de vista do acompanhamento das inovações 

legislativas, doutrinais e jurisprudenciais; bem como, é a plataforma que o próprio 

Tribunal de Contas do Paraná utiliza em seus pregões e recomenda  seu uso a seus 

jurisdicionadosl. Ademais, a plataforma é totalmente gratuita para a Feas e para os 

licitantes. Todos estes tópicos foram levados em conta quando da escolha da 

plataforma de compras em questão para a realização das licitações da Feas: 

gratuidade, número de licitantes cadastrados — o que gera econornicidade, 

recomendação do TCE/PR para seu uso, bem como avançado acompanhamento 

das inovações legais, doutrinais e jurisprudenciais. 

I  https://www1Ace.pr.gov.br/noticiashce-pr-orienta-iurisdicionados-a-realizar-pregao-eletronico-em-vez-de-pre- -' j 
sencia1/7688/N  
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Feas 

R.  Cap.  Argemiro Monteiro Wanderley, 161 
3° andar 

Capão Raso — Curitiba/PR 
CEP 81.130-160 
(41) 3316-5927 

www.feas.curitiba.prgov.br  

Não obstante, o decreto municipal que regulamenta o pregão eletrônico 

em Curitiba é do ano de 2003 e certamente — dado justamente esse lapso entre 

avanço tecnológico  versus  legislação com quase vinte anos — geraria alguns 

tensionamentos2. 

Não obstante, como demonstraremos abaixo, todos os requisitos 

constantes nesse decreto municipal 1.235/2003 foram respeitados. Ainda assim, 

cremos que tal tensionamento seria — e foi — resolvido com uma simples questão: a 

vinculação ao instrumento convocatório: o edital da Feas foi preparado com base 

nas orientações da AGU, da PGM e do próprio TCE. Portanto, claramente anuncia-

se que a Feas não realiza neste certame nada extraordinário ou incomum, muito 

pelo contrário, está alinhada aos mais avançados e respeitados órgãos nacionais, no 

que diz respeito a compras públicas por meio de pregão eletrônico. Ademais, o 

próprio edital ao mencionar os referidos decreto municipais, já adianta sua posição: 

"naquilo que lhes for compatível". Ou seja, o edital de embasamento, ao se fazer lei 

entre as partes, preenche e sana esta possível tensão. 

Relatório. 

Em 07/07 a Ajur/Feas emitiu o parecer 304/22 aprovando o edital de 

embasamento deste pregão eletrônico e opinando favoravelmente ao 

prosseguimento do processo (fls. 69-71)3: opinou pela legalidade do intento do ponto 

de vista jurídico-formal. 

Em 07/07 o Diretor-Geral da Feas tomou ciência deste parecer e 

autorizou a publicação do Edital de Embasamento  (fl.  72). 

2.  Esse tensionamento, de certa forma, sempre foi vivenciado pela Feas, que optou por utilizar a plataforma Publi-
nexo desde 2012/13. Plataforma essa, que já possuía significativas diferenças para com o referido decreto muni-
cipal. 
3  Obedecendo assim ao decreto municipal 1235/2005,  art.  34, VI. 
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Em 19/07 o aviso de licitação deste Pregão Eletrônico foi publicado em 

DOM e, obedecendo aos prazos legais, estipulou-se um prazo de nove dias úteis 

para o recebimento de propostas, ou seja, 02/08  (fl.  73-74). 

0 edital de embasamento encontra-se As folhas 75-103v4. 

Não houve questionamentos ao edital, de sorte que no dia marcado deu-

se a abertura de propostas e sessão de lances. A ata da sessão encontra-se, em 

sua totalidade, às folhas 104-116. A documentação de proposta e habilitação foi 

enviada via plataforma pelas empresas e avaliada pela Feas6. 

A partir da documentação anexada pelas empresas, o setor técnico da 

Feas realizou e análise dos produtos e constatou a adequabilidade das propostas 

(fls. 117)6. 

Após a análise das propostas, passamos à verificação da documentação 

de habilitação das empresas com propostas classificadas (fls. 118-141). 

Desta forma, após classificação técnica das propostas, bem como análise 

da habilitação das empresas, marcamos a data para divulgação do resultado de 

4  Obedecendo assim ao decreto municipal 1235/2005,  art.  34, VII. 
'Esta documentação está disponível para ampla e irrestrita consulta no portal compras.gov.br, no seguinte  link:  
http://comprasnet.gov.belivre/pregao/ata2.asp?   
co_no uasg=928285&numprp=001092022&f lstSrp=&f Uf=&f numPrp=1092022&f coduasg=928285&f tp-
Pregao=E&f lstICMS=&f dtAberturaIni=&f dtAberturaFim= 
6  Dessa forma, obedecemos peremptória e seguramente o decreto municipal 1235/2005,  art.  34, caput, e seu inci-
so IX. Assim o 6, pelo simples fato do pregão eletrônico ser híbrido: ele se dá em papel, mas também e privilegi-
adamente eletronicamente.  Ou seja, se nosso decreto municipal faz menção a processo, por óbvio, já que o pró-
prio nome "pregão eletrônico" diz, aquilo que ocorre na sessão eletrônica é parte indissociável deste mesmo pro-
cesso e, estando na rede mundial de computadores, faz parte do processo em si. Ou seja, nosso ponto é simples: 
o processo do pregão eletrônico é duplo: a Feas ainda utiliza o papel, entretanto, o núcleo, a essência, a própria 
natureza do pregão eletrônico leva A. conclusão de que, aquilo que ocorre na sessão pública de disputa, e esta sal-
vo  ad  eternum na rede mundial de computadores, já faz parte do processo e está documentado; portanto, obedece 

legislação municipal. 
Obedecendo assim ao decreto municipal 1235/2005,  art.  34, IX. 
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julgamento deste certame para o dia 09/08 conforme informado no  chat  da sessão 

(fls. 115v)8. Importante salientar que o sistema compras.gov.br  envia um  e-mail  a 

todos os participantes informando a data de reabertura da sessão pública em que 

ocorrerá a divulgação do resultado de julgamento. 

E no dia marcado divulgamos o resultado de julgamento do certame, 

informando motivadamente no sistema cada decisão tomada: este resultado está 

disponível nos campos "eventos do item" e "eventos do pregão" na ata da sessão. 

Um importante parêntese aqui: o sistema compras.gov.br  não possui campo para 

anexação de documentos para além do edital de embasamento. Dessa forma, não é 

possível anexar uma ata de resultado ou um edital de resultado. Entretanto 

salientamos que, se não é possível pela forma, é sim possível pelo conteúdo. 

Vejamos. 

Ora, a ata de resultado nada mais é do que a descrição detalhada do 

julgamento de cada item. E isso está clara e perfeitamente disponível na ata da 

sessão: ali constam individualmente as (des)classificações de propostas e 

habilitações e inabilitações. Reforcemos: todo o conteúdo da ata de resultado de 

julgamento está disponível na ata da sessão pública do pregão. 

Exatamente o mesmo ocorre com o edital de resultado de julgamento. 

Esse documento nada mais é do que a informação das empresas e respectivos itens 

vencidos. Tais informações encontram-se detalhadamente As folhas 142-143. 

Dessa forma, forçoso se concluir que obedecemos integralmente ao 

decreto municipal 1235/2005,  art.  30, § 6°. Em uma palavra: todas as informações 

sobre o julgamento das propostas, das habilitações, da análise de amostras, entre 

Obedecendo assim ao decreto municipal 1235/2005,  art.  27, § 8°. 
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outros, enfim, todas as informações acerca do julgamento estão clara e 

precisamente disponíveis A. ampla e irrestrita consulta. 

Uma última informação acerca do edital de resultado: não há na 

legislação municipal a obrigação de que o resultado do pregão eletrônico seja 

publicado em Diário Oficial. Frisemos: os órgãos municipais são desobrigados pela 

legislação a publicar em DOM o resultado do certame, mas sim, somente nas 

respectivas plataformas de disputa. E isso foi realizado nesse certame: as licitantes 

foram avisadas antecipadamente da divulgação do resultado de julgamento e no dia 

aprazado tal resultado foi publicado. 

Prossigamos 

Neste sentido, em sendo dado o resultado de julgamento do pregão em 

09/08 o prazo para recurso seria até as 12:00 h do dia 10/089. Como não houve 

manifestação de intenção de recorrer, adjudicamos (As fls. 144-145) no dia 10/08 os 

itens deste certame. 

Algumas estatísticas deste pregão: 

• 5 itens licitados; 5 itens adjudicados; 100% de sucesso nas 

aquisições. 

• Os itens foram adquiridos dentro do preço proposto. Ou melhor, 

alguma redução foi observada além do preço editalicio. 

• Desconto geral: 40,56% 

• Redução de R$ 52.726,37, conforme detalhamento abaixo. 

Valor inicial do 
pregão 

Valor dos 
itens 
desertos/fra-
cassados 

Valor inicial dos 
itens com sucesso 

Valor adjudicado Valor de economia Percentual 
de economia 

R$ 129.996,37 R$ 0,00 R$ 129.996,37 R$ 77.270,00 R$ 52.726,37 40,56% 

9  Cf. Decreto Municipal 1.235/2003,  art.  33 e cláusula 13 do edital de embasamento. Tal prazo foi devidamente 
registrado no sistema (fls. 268). 
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Diante do exposto reiteramos que todos os atos praticados respeitaram a 

legalidade e os princípios que regem as contratações públicas, seja a publicidade, 

seja o interregno para recebimento de propostas e sessão de lances, seja a 

vinculação ao instrumento convocatório, seja a previsibilidade das ações e a 

isonomia. Ademais, a vantajosidade das contratações fica evidente na medida em 

que os preços respeitaram o estipulado em edital, e mais, tiveram alguma redução. 

Como dito, somente neste processo foram economizados pela Administração mais 

de cinquenta mil reais. 

Permanecemos à disposição para eventuais dúvidas e esclarecimentos 

que se fizerem necessários. 

Curitiba, 12 de agosto de 2022 

Respeitosamente, 

4,‘O (ti‘64,0 /1 4\/uti 
Juliano Eugenio  da  Silva  

Pregoeiro 

• 
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Protocolo:  

Interessada: 

Parecer n2:  

P.A. n2  171/2022 

FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO A SAÚDE - FEAS 

359/2022 - AJUR 

Trata-se de processo licitatório instaurado na modalidade de 

Pregão Eletrônico através de Registro de Pregos, para fornecimento de móveis para escritório, 

destinados a suprir as necessidades das unidades sob gestão da FEAS, conforme termo de 

referência de fls. 04/09 v. 

A  fl.  74 consta publicação do aviso de licitação do processo em 

no Diário Oficial do Município (DOM); às fls. 75/103 v. consta edital de embasamento do 

certame e seus anexos, sendo este descritivo técnico dos itens, condições gerais para cotação, 

listagem dos documentos exigidos para classificação da empresa. 

As fls. 104/116 ata de realização do pregão eletrônico, às fls. 

117/143 documentos apresentados pelas empresas para fins de (des)classificação das 

propostas e suas habilitações ou inabilitações. 

As fls. 144/145 consta termo de adjudicação, às fls. 146/151 

Relatório de Adjudicação, o qual aponta que de cinco itens licitados, cinco foram adjudicados, 

resultando em 100% (cem por cento) de sucesso nas aquisições. 

Portanto, verifico que o certame observou as formalidades 

legais, veiculando-se o edital dentro do prazo mil-limo de 9 (nove) dias úteis para apresentação 

de propostas, atendendo as diretrizes e normas do Decreto Municipal 1.235/2003 e 610/2019, 

entendendo portanto que inexiste óbice à homologação do Pregão Eletrônico n° 109/2022. 

E o parecer. 

Curitiba, 12 de agosto de 2022. 

PEDRO HENRIQUE IGIPEBORGES 

ASSESSOR JURÍDICO - FEAS 

1 
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Memorando no 247/2022 — CONTROLE INTERNO 06/09/2022. 

De: Controle Interno Feas. 
Recebido em: / /  

Para: Comissão de Licitação Feas. Ass.: 

Ref.:  Conferência de processo licitatório, modalidade pregão eletrônico. 

Informo que a análise ao processo administrativo no 171/2022 pautou-se no 

disposto na seguinte legislação: Lei n.o 8.666/93, Lei n.o 10.520/2002, Lei Complementar no 
123/2006 e suas alterações, Decretos Municipais no 1.235/2003, 2.028/2011, 290/2016, 
104/2019 e 610/2019, e, ainda, nos princípios que regem as contratações da administração 
pública. Assim sendo, da análise realizada observo que, conforme exposto no Anexo I: 

a) Juntou-se a Autorização para licitar e ordenação de despesas, emitida pela 

Autoridade competente; 

b) Juntou-se a Declaração de disponibilidade de recursos financeiros, emitida 

pela Assessoria Financeira; 
c) Juntou-se a Indicação do gestor e de seu suplente, com suas respectivas 

matriculas e ciências; 
d) Juntou-se a Termo de referência, contemplando o descritivo dos itens a 

serem adquiridos e a minuta da ata de registro de pregos; 

e) Juntou-se a Referencial de pregos, contemplando: propostas; definição da 

escolha de pregos e declaração de compatibilidade de pregos com o mercado; 

f) Escolha do certame por itens com Exclusividade para ME/EPP/MEI;  

g) Houve a Nomeação do pregoeiro responsável pelo certame e sua equipe de 
apoio — através da Portaria no 048/2022 publicada no DOM no 116 de 21/06/2022; 
h) Houve a elaboração da minuta do edital, contemplando: aprovação do setor 
requisitante/técnico; aprovação da Assessoria Jurídica; aprovação da autoridade 

competente, possibilitando sua publicação; 
I) Juntou-se a Disponibilização do Edital de Embasamento pelo período mínimo 
exigido em Lei, qual seja, 08 (oito) dias uteis, contados da sua disponibilização em 

Órgão Oficial, até abertura da fase de lances: do dia 19/07 a 02/08/2022;  
j) Não houve pedidos de esclarecimento e/ou impugnações aos termos do  

edital, motivo o qual se manteve as datas de abertura de proposta e de fase de  

lances como anteriormente publicado;  

k) Juntou-se a informação de que a documentação de classificação da proposta 
solicitada no termo de referência fora disponibilizada eletronicamente para análise 
do setor técnico, sem a inclusão de sua impressão nos autos, por opção do  

Pregoeiro Responsável e equipe de apoio;  
I) Não houve solicitação e análise de amostras;  
m) Analise da habilitação pelo Pregoeiro; 

n) Juntou-se a ata/edital de resultado de julgamento emitida pelo Pregoeiro  

(após a realização da classificação e habilitação)  junto ao  site  de compras/licitações 

da Feas, qual seja, Compras.gov, contemplando a disponibilização da publicação )0( 

deste último no  site  da Feas, atendendo assim, ao disposto no  art.  30, §60, Decreto 
1 • 
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Municipal 1235/2003. Ainda, houve comunicação prévia aos interessados via  chat  

Compras.gov  da data prevista para emissão do resultado do processo; 
o) Não houve manifestação de intenção de interposição de recursos; motivo o 

qual o Pregoeiro responsável adjudicou o certame e encaminhou os autos para 
parecer jurídicos  antes da Homologação; 

p) Parecer da Assessoria Jurídica, autorizando a homologação do certame pela 
Autoridade Competente — Parecer Jurídico no 359/2022-AJUR/FEAS; 
q) Entrega a este setor para análise. 

Considerando a análise realizada, frente à documentação constante nos autos; 
bem como a aprovação da homologação do certame pela Assessoria Jurídica, informo que, a 
demanda atende ao disposto na legislação supracitada e aos princípios que regem a 
administração pública; sendo possível sua adjudicação e homologação pela Autoridade 
Competente (caso esta entenda pertinente/necessária). 

2 

Atenciosamente, 
a

ta  ju
t!  

amua Tolari Faneco 
Gerente de Controladoria Feas 
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ANEXO I  
CHECK LIST  PREGÃO ELETRONICO 

LEGISLAÇÃO: Lei n.° 8.666/93,,Lei n.0  10.520/2002, Lei Complementar no 123/2006 e suas,alterag6es, Decretos Municpais no 1 235/2003, 2.028/2011, 290/2016, , 
104/2019 e 610,2010  

DOCUMENTA.00 INICIÁL 

PAGINAÇÃO OBJETO ANALISE DATA 

No PROCESSO ADMINISTRATIVO 171/2022 05/07/2022 01 a 152 

No PREGÃO ELETRÔNICO 109/2022 19/07/2022 73 

OBJETO RegIstro,de pregos para futuro fornecimento de Wive's para esatodo - 05 tens 

VALOR ESTIMADO R$ 129.996,37 22/06/2022 10 

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE RECURSOS FINANCEIROS Juntado aos autos 05/07/2022 1 

AUTORIZAÇÃO DE LICITAR Juntado aos autos 05/07/2022 1 

GESTORES CONTRATUAIS Fabena Marths e Edemison Marcos Rbeiro 05/07/2022 1 

Fecais Não houve 

ORDENADOR DE DESPESAS Juntado aos autos 05/07/2022 2 

ESCOLHA ME/EPP, COTAS E/OU AMPLA CONCORRÊNCIA Exclusividade para ME/EPP/MEI 05/07/2022 3 

JUSTIFICATIVA TÉCNICA DA AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO Juntado aos autos 05/07/2022 3 

TERMO DE REFERENCIA Juntado aos autos 05/07/2022 04 a 09 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS/MINUTA CONTRATUAL Ata de registro de preços 19/07/2022 102 verso 

CCAUSULA DE PROTEÇAO DE  DAMS  - LEI 13.709/2018  Met  Ceral de 
Proteça-o fie Dadas' ou"L,PD^)  

:tchi', re'renai 

tJddd se apica 

Juntado aos autos 

().5 n7 ,L,22 

22/06/2022 

03 vers ,  , CO 

10 

CLAUSULA DE RE'VUSTE  CON-r dA ,t  Ito  

REFERENCIAL DE PREÇOS 

DECLARAÇÃO DE COMPATIBILIDADE DE PREÇOS COM 0 MERCADO Juntado aos autos 22/06/2022 10 

JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DE PREÇOS Juntado aos autos 22/06/2022 11 

PROPOSTAS Juntado aos autos 12 a 35 

NOMEAÇÃO DO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO Portaria n°048/2022 - DOM no 116 21/06/2022 36 e 37 

PREGOEIRO RESPONSÁVEL Juiano Eugenio da Ska 19/07/2022 75 verso 

EQUIPE DE APOIO  Miele  Pereira Fonseca e Veridiane de Paula Macedo  Sotto  Maior 19/07/2022 75 verso 

MINUTA DO EDITAL DE EMBASAMENTO Juntado aos autos 40 a 68 

ANALISE DA MINUTA DO EDITAL PELO SETOR 
TÉCNICO/REQUISITANTE 

Aprovação 06/07/2022 38 

MINUTA DO EDITAL DE EMBASAMENTO ALTERADA Não houve 

REANÁLISE DA MINUTA DO EDITAL PELO SETOR 
TÉCNICO/REQUISITANTE 

Não houve 

ANALISE DA MINUTA DO EDITAL PELA ASSESSORIA JURÍDICA Parecer no 304/2022 - Aprovação 07/07/2022 69 a 71 

APROVAÇÃO DO PARECER JURÍDICO E DA MINUTA DO EDITAL Aprovação 07/07/2022 72 

EDITAL DE EMBASAMENTO Juntado aos autos 19/07/2022 75 a 103 

TIPO DE JULGAMENTO DO PROCESSO (POR ITEM, GLOBAL, POR 
LOTE) 

Menor preço por tem - item 10.2 e 10.10 19/07/2022 81 e 82 

PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO (08 DIAS 01-EIS) Pubicado no DOM no 136 19/07/2022 73 e 74 

PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO  EM JORNAL DE GRANDE 
CIRCULAÇÃO (08 DIAS ÚTEIS) 

Não houve 

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO E/OU IMPUGNAÇÃO Não houve 

RESPOSTA AOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO E/OU IMPUGNAÇÃO 
(24H) 

Não houve 

MINUTA DO EDITAL DE EMBASAMENTO ALTERADO Não houve 

REANAUSE DO EDITAL PELO SETOR TÉCNICO/REQUISITANTE Não houve 

REANALISE DA MINUTA DO EDITAL PELA ASSESSORIA JURÍDICA Não houve 

REAPROVAÇÃO DO PARECER JURÍDICO E DA MINUTA DO EDITAL Não houve 

EDITAL DE EMBASAMENTO ALTERADO Não houve 

REPUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO (08 DIAS ÚTEIS) Não houve 

REPUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE 
CIRCULAÇÃO (08 DIAS ÚTEIS) 

Não houve 
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PEDIDO DE ESCLARECIMENTO E/OU IMPUGNAÇÃO Não houve 

RESPOSTA AOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO E/OU IMPUGNAÇÃO 
(24H) 

Não houve 

MINUTA DO EDITAL DE EMBASAMENTO ALTERADO Não houve 

RESUMO/ATA DA DISPUTA DA SESSÃO PÚBLICA. OU DOCUMENTO 
. EQUIVALENT.E 

Juntado aos autos 02/08/2022 104 a 116 

Item(ns) deserto(s) Não houve 

11t , • [ 

i p://www.comprasnet.gov.briconsultalicitacoes/download/download_editais  
DOCUMENTAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA - Disponibilização 

detalhe.asp?uoduas,i2=928285&modprp=5&ntinvrp=1092022 
on-line: 

117 
DOCUMENTOS SOLICITADOS A TITULO DE CLASSIFICAÇÃO DA 

PROPOSTA 
Não houve 

ANÁLISE DO SETOR REQUISITANTE/TÉCNICO OU ANALISE DAS 
PROPOSTAS 

Empresa(s) classificada(s): Dinas Industria de Moveis Ltda (tens: 01); 
Farias e Farias Moveis Ltda (tens: 02, 03, 04); AFS de Morais Comercb 

(tens: 05) 104 a 116 

Empresa(s) declassificada(s): Não houve 

ANÁLISE DE AMOSTRAS 

Amostra(s) classificada(s): Não houve 

Amostra(s) desclassificada(s): Não houve 

DOCt,itr
)
piTOS DE ittABRITAÇAD 

Empresa:  Dimas  Industria de Móveis Ltda (itens: 01); 

CONSULTA LICITANTE: Cadastro Nacional de Empresas Inidõheas e 
Suspensas - CEIS 

Juntado aos autos 08/08/2022 124 
CONSULTA LICITANTE: Cadastro Nacional de Condenações  Civet  por 

Atos de Improbidade Administrativa e Inetgbitlade mantido peb 
Conseho Nacbnal de Justiça 

CONSULTA LICITANTE  Leta  de Intlôneos e o Cadastro Integrado de 
Condenações por Ilktos Administrativos - CADICON 

CONSULTA SÓCIO MAJORITÁRIO: Cadastro Nacbnal de Condenações 
Cíveis por Atos de Improbidade Admhistrativa e Inebgbidade mantido 

peb Conseho Nacional de Justiça 
Juntado aos autos 08/08/2022 125 e 126 

• C.onsüta ao cadastro da empresa ,Etarite•nO Portal de Compras do • • 
Municio deiCurttia (e-Compras) OLI•Conspta ao cadastro da empresa . 

ttante no Sistenia. cip Cadastrarnenbl Unrcado de Fornecedores . 
•• • • - —: (SICAR " • 

S f• 08/08/2022 118 . 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Juntado aos autos 119 a 123 

Empresa: Farias e Farias Moveis Ltda (itens: 02, 03, 04); 

CONSULTA LICITANTE: Cadastro Nacbnal de Empresas Inidõneas e 
Suspensas - CEIS 

Juntado aos autos 08/08/2022 133 
CONSULTA LICITANTE: Cadastro Nacional de Condenações  Civet  por 

Atos de Improbidade Admi%trativa e Inelegbirlade mantido peb 
Conseho Nacbnal de Justiça 

CONSULTA LICITANTE Lista de Intlôneos e o Cadastro Integrado de 
Condenações por Ilictos Admhistrativos - CADICON 

CONSULTA SÓCIO MAJORITÁRIO: Cadastro Nacbnal de Condenações  
Civet  por Atos de Improbidade Admhistrativa e Inelegbbiade mantido 

peb Conseho Nacional de JustO 
Juntado aos autos 08/08/2022 134 e 135 

• .: Consulta ao'tadaStro'daempreSalctante no Portal de Compras do 
.Munict3b...Oe Cuhtba (e-Compras) ou Conpu,ta ao cadastro da empresa. 

tante no•Sistema de,GSdastreniéntO lintitacio.de  Fornecedores: • • 
(SIC.AF) :. 

• Staf , 08/08/2022••• 127 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Juntado aos autos 128 a 132 

Empresa: AFS de  Morals  Comercio (itens: 05) 

CONSULTA LICITANTE: Cadastro Nacional de Empresas Inidõneas e 
Suspensas - CEIS 

Juntado aos autos 08/08/2022 139 
CONSULTA LICITANTE: Cadastro Nacbnal de Condenações  Ovals  por 

Atos de Improbidade Admhistrativa e Inelegbridade mantido peb 
Conseho Nacional de Justiça 

CONSULTA LICITANTE Luta de Inidõneos e o Cadastro Integrado de 
Condenações por Ilttos Admhistrativos - CADICON 

CONSULTA SÓCIO MAJORITÁRIO: Cadastro Nacbnal de Condenações  
Civet  por Atos de Improbidade Admilstrativa e Inebgbidade mantido 

peb Conseho Nacbnal de Justa 
Juntado aos autos 08/08/2022 140 e 141 

Consuta ao cadastro da empreSa•ktante•no.Portal de Compras do• .. 
M uniepio de.:Cuntba .(e-Compras) OU.  Consult° fag.  cadastro. da emoreSa• 
• ktanto no:S6-terna.  de,Cadistrainento Unttatio de Fornecedotes 

" •• . • .. • •• : ' . (SICAF) • - .: 

. 
• 

Sim' f:•certrtado• de'regutsiidede goth`FGTS:venttio...• . 08/08/2022 .. 136 

CERTIFICADO DE REGULARIDADE COM FGTS Juntado aos autos 
1 

vada até 
26/08/2022 

137 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Juntado aos autos 138 



Controle Interno 
R.  Cap.  Argemiro Monteiro Wanderley, 161 

Edifício Maia — 30  Andar — Sala 307 
Capo Raso — Curitiba/PR 

CEP 81.312-170 
(41) 3316-5920 

www.feaes.curitiba.pr.gov.br  

DOCUMENTAÇÃO FINAL 

EMISSAO DE COMUNICADO COM DATA PROVAVEL  DC/  RESULIADL) 
DO PREGÂ0 e DISPONIBILIZAÇÃO DE PRAZO RECURSAL 

Via  chat  08/08/2022 115 verso 

ATA/EDITAL DE RESULTADO DE JULGAMENTO Juntado aos autos 104 a 116 

PUBLICIDADE DO EDITAL DE RESULTADO 
No ste Compras.gov  -  art.  30, §60, Decreto MunicOal 

1235/2003 
142 e 143 

MOTIVAÇÃO DO RECURSO Não houve 

APRESENTAÇÃO DE RECURSO Não houve 

DISPONIBILIZAÇÃO DE PRAZO PARA CONTRARRAZÕES Não houve 

APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZ6ES Não houve 

ANÁLISE RECURSAL PELO SETOR REQUISITANTE/TÉCNICO Não houve 

ENCAMINHAMENTO DO RECURSO A AUTORIDADE COMPETENTE Não houve 

ANALISE RECURSAL PELA AUTORIDADE COMPETENTE Não houve 

COMUNICADO DE RESULTADO DE RECURSO Não houve 

PUBLICIDADE DO RESULTADO DO CERTAME Não houve 

ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO CERTAME Não houve 

PUBLICIDADE DA ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO CERTAME Não houve 

ADJUDICAÇÃO Juntado aos autos 10/08/2022 144 a 151 

ANALISE DA ADJUDICAÇAO/HOMOLOGAÇAO PELA ASSESSORIA 
JURIDICA 

Parecer no 359/2022- Aprovação 12/08/2022 152 

HOMOLOGAÇÃO 

Ver conckisties 

PUBLICIDADE DA HOMOLOGAÇÃO 

ASSINATURA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS/CONTRATO 

PUBLICAÇÃO DA ATA/CONTRATO 

PRAZO DA VIGÊNCIA 

VIGÊNCIA (até) 

CONCLUSÕES 

INÍCIO DO PROCESSO 05/07/2022 

PARECER CONTROLE INTERNO 06/09/2022 

PRAZO TOTAL 63 

VALOR INICIAL R$ 129.996,37 

VALOR ITENS DESERTOS E/OU FRACASSADOS R$0,00 

VALOR HOMOLOGADO R$ 77.720,00 

SUCESSO DO CERTAME R$ 52.276,37 40% 

APONTAMENTOS 

SEM PENDÊNCIAS ( x ) COM PENDÊNCIAS  ( ) 

5 



Feas 

R.  Cap.  Argemiro Monteiro Wanderley, 161 
3° andar 

Capão Raso — Curitiba/PR 
CEP 81.130-160 
(41) 3316-5927 

www.feas.curitiba.orgov.br  

Termo de homologação 
Ao Pregoeiro — Feas.  
Ref:  Processo Administrativo n°: 171/2022. 
Pregão Eletrônico n°: 109/2022. 

De acordo com a decisão do Pregoeiro e parecer jurídico n° 359/2022 — 
Ajur, homologo o Pregão Eletrônico n°: 109/2022, cujo objeto 6: 'Registro de pregos 
para futuro fornecimento de móveis para escritório", conforme ata de julgamento em 
favor das empresas: 

06.351.401/0001-72 —  Dimas  Industria De Moveis Ltda. 

Total do Fornecedor: R$ 26.600,00. 

11.943.540/0001-25 — Farias E Farias Moveis Ltda. 
Total do Fornecedor: R$ 46.770,00 

42.545.548/0001-67 —A F S De Morais Comércio 
Total do Fornecedor: R$ 3.900,00 

Valor total do Pregão Eletrônico n°: 109/2022 — R$ 77.270,00. 

Para as demais providências, respeitando as formalidades legais. 

Curitiba, 06 de setembro de 2022. 

zifredo Paulo  Ives  Paz 
Diretor-Geral Feas 
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DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO 

ATOS DO MUNICÍPIO DE CURITIBA 
"4\  

N° 172 -ANO XI 

CURITIBA, SEGUNDA-FEIRA, 12 DE SETEMBRO DE 2022 
CURITIBA N° 172 - ANO XI 

CURITIBA, SEGUNDA-FEIRA, 12 DE SETEMBRO DE 2022 

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO 

ATOS DO MUNICÍPIO DE CURITIBA 

Licitante: CMK Automação Comercial Eireli  Epp  

Marca: BarcodeTech 

Valor unitário: R$ 1.275,00 
ITEM 08: CÓDIGO 218673— LEITOR 20 MANUAL COM FIO E SUPORTE. 

Licitante: I Fila Eireli 

Marca:  Elgin  

Valor unitário: R$ 458,00 

ITEM 09: CÓDIGO 215410-  MOUSE.  

Licitante: JGC Comercio Ltda 

Marca: C3TECH 

Valor unitário: R$ 19,00 

ITEM 10: CÓDIGO 218615 - TECLADO. 

Licitante: JGC Comercio Ltda 

Marca: C3TECH 

Valor unitário: R$ 39,0000 

ITEM 11: CÓDIGO 219572 — WEBCAM 16.0 MEGAPIXEL. 

Licitante: I Fila Eireli 

Marca: Multilaser 

Valor unitário: R$ 94,00 

Fundação Estatal de Atenção á Saúde, 6 de setembro de 2022. 

Sezifredo Paulo Alves Paz: Diretor Geral 

TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO 

Processo Administrativo  re:  171/2022. 

Pregão Eletrônico  le:  109/2022. 

Objeto: Registro de pregos para futuro fornecimento de moveis para 

escritório. 

De acordo com a decisão do Pregoeiro e parecer jurídico n° 359/2022 — Ajur, homologo o Pregão Eletrônico n°: 109/2022, cujo 

objeto 6: "Registro de pregos para futuro fornecimento de móveis para escritório", conforme ata de julgamento em favor das 

empresas: 

06.351.401/0001-72 —  Dimas  Industria De Moveis Ltda. 

Total do Fornecedor: R$ 26.600,00. 

11.943.540/0001-25 — Farias E Farias Moveis Ltda. 

Total do Fornecedor: R$ 46.770,00 

42.545.548/0001-67 —A F S De Morais Comércio 

Total do Fornecedor: R$ 3.900,00 

Valor total do Pregão Eletrônico n°: 109/2022 — R$ 77.270,00. 

Para as demais providências, respeitando as formalidades legais. 

Fundação Estatal de Atenção à Saúde, 6 de setembro de 2022. 

Sezifredo Paulo Alves Paz: Diretor Geral 

Poder Legislativo 

CÂMARA MUNICIPAL DE CURITIBA - CMC 

ATO N°160 

Nomeia CARLOS ALBERTO FERREIRA DE SOUZA e 

exonera MARCIO LAURINDO M1TTELBACH SILVA de 

Cargo de Provimento em Comissão do Gabinete 

Parlamentar do Vereador Renato de Almeida Freitas  

Junior  (Ver. Renato Freitas). 

A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas 

atribuições legais, em conformidade com a Lei no 10.131, de 28 dezembro de 2000 e respectivas alterações e 

RESOLVE 

I - EXONERAR de cargo de provimento em comissão de Assessor de Gabinete Parlamentar, conforme tabela a seguir: 

Matricula Servidor Símbolo Lotação A partir de 

10388 
MARCIO LAURINDO 

MITTELBACH SILVA 
CC5 

Gabinete Parlamentar 

do Vereador Renato de 

Almeida Freitas  Junior  

(Ver. Renato Freitas) 

01/08/2022 

II - NOMEAR em cargo de provimento em comissão de Assessor de Gabinete Parlamentar, conforme tabela a seguir: 

Matricula Servidor Símbolo Lotação A partir de 

10397 
CARLOS ALBERTO 

FERREIRA DE SOUZA 
CC5 

Gabinete Parlamentar 

do Vereador Renato de 

Almeida Freitas  Junior  

(Ver. Renato Freitas) 

02/08/2022 

PALÁCIO RIO BRANCO, 22 de agosto de 2022.  

Leonidas  Edson  Kuzma  : Presidente 

Josete Dubiaski da Silva : 2' Secretária 

Flavia Carolina Resende Jaber Francischini 1' Secretária 

ATO N°161 
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Feas 

R.  Cap.  Argemiro Monteiro Wanderley, 161 
3° andar 

Capão Raso — Curitiba/PR 
CEP 81.130-160 
(41) 3316-5927 

wwwle_as.buritiba pr,gov.br 

Ata de registro de pregos. 
Ata de Registro de  Preps  n.° 3 
Processo Administrativo n°: 17112022— Feas. 
Pregão Eletrônico n. 0  109/2022 — Feas. 
Interessado: Fundação Estatal de Atenção à Saúde. 

Aos quinze dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois, na cidade de 

Curitiba, Estado do Paraná, na Fundação Estatal de Atenção à Saúde, localizada 

Rua Capitão Argemiro Monteiro Wanderley, n.° 161, 3° andar, bairro Capão Raso — 

Curitiba/PR, CEP 81.130-160, reuniram-se o diretor-geral Sezifredo Paulo Alves 

Paz, CPF/MF 366.713.809-10 e diretora administrativa financeira Deise Sueli de  

Pietro Caputo,  CPF/MF n.° 570.893.889-72, na qualidade de representantes da 

Feas, CNPJ 14.814.139/0001-83 e a empresa A F S de Morais Comercio EPP, com 

sede à Rua Dra. Heloiza, n° 88, Sala 2, Zumbi Dos Palmares, Manaus — AM, CEP: 

69.084-320, CNPJ 42.545.548/0001-67, neste ato representada por Antônio Felipe 

Sena De Morais, CPF 036.878.612-95, tendo em vista as condições estabelecidas 

no edital de pregão eletrônico n° 109/2022, cujo objeto é "Registro de pregos para 

futuro fornecimento de móveis para escritório", e resolveram e acordaram firmar 

a presente Ata de Registro de Preços, obedecidas as condições estabelecidas na 

Lei n°. 10.520/2002, subsidiariamente a Lei Federal n° 8.666/93 e Decreto Municipal 

n° 290/2016, referente aos itens abaixo discriminados e seus respectivos preços 

unitários: 

Itens com 10  menor prego. 
Item 5: código 221439 — Sofá 3 lugares. 
Marca: Combraz. 
Valor unitário: R$ 3.900,00. ANTONIO  FELIPE Assinado de forma digital 

SENA DE por  ANTONIO  FELIPE SENA 
DE MORAIS:03687861295 Quantidade: 1 unidade. MORAIS:0368786129 Dados: 2022.09.14 09:14:59 

Valor total: R$ 3.900,00 5 -0300' 

Fica declarado que os preços constantes na presente ata, portanto registrados, são 

válidos por 12 (doze) meses, contados da data da publicação desta ata no Diário 

Oficial do Município de Curitiba. 

As obrigações da Contratada e da Feas e demais condições gerais, assim como as 

penalidades se encontram no Edital de Embasamento do Pregão Eletrônico n° 

109/2022. 

Conforme Decreto n° 290/2016  art.  15 a existência de preços registrados não obriga 

a administração a contratar, facultado-se a realização de licitação especifica para a 
Pregão Eletrônico n° 109/2022 —  Fees Página 1 de 2 



Feas 

R.  Cap.  Argemiro Monteiro Wanderley, 161 
3' andar 

Capão Raso — Curitiba/PR 
CEP 81.130-160 

(41) 3316-5927 
wvvw.feas.curitiba.pr.ao_y,br 

aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade 

de condições. 

Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente ata que, após lida e 

aprovada, será assinada pelas partes: 

Sezifredó Paulo'Alves Paz  

Assinado de forma digital por  
ANTONIO  FELIPE SER'  ANTONIO  FELIPE SENA DE 

E MORAIS:03687861295 

ORAIS:03687861295 Dados: 2022.09.1409:15:15 
-03'00' 

A F S de Morais Comercio EPP • Diretor-Geral Feas Contratada 

Deise S 'li de  Pietro Caputo  \, 
Diretora Adm. Financeira — Feas 

Pregão Eletrônico n° 109/2022 — Feas Página 2 de 2 



Feas 

R.  Cap.  Argemiro Monteiro Wanderley, 161 
3° andar 

Capão Raso — Curitiba/PR 
CEP 81.130-160 
(41) 3316-5927 

vvww.feas.curitiba.pr   

Ata de registro de pregos. 
Ata de Registro de Pregos n.° 1 
Processo Administrativo n°: 171/2022— Feas. 
Pregão Eletrônico n. ° 109/2022 — Feas. 
Interessado: Fundação Estatal de Atenção à Saúde. 

Aos quinze dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois, na cidade de 

Curitiba, Estado do Paraná, na Fundação Estatal de Atenção à Saúde, localizada 

Rua Capitão Argemiro Monteiro Wanderley, n.° 161, 3° andar, bairro Capão Raso — 

Curitiba/PR, CEP 81.130-160, reuniram-se o diretor-geral Sezifredo Paulo Alves 

Paz, CPF/MF 366.713.809-10 e diretora administrativa financeira Deise Sueli de  

Pietro Caputo,  CPF/MF n.° 570.893.889-72, na qualidade de representantes da 

Feas, CNPJ 14.814.139/0001-83 e a empresa  Dimas  Indústria De Móveis Ltda., com 

sede à Alameda Rio Perdido, n° 211, bairro Tietê, Divinópolis MG — CEP: 35502474, 

CNPJ 06.351.401/0001-72, neste ato representada por Cristiana Camargos Faria 

Rodrigues, CPF 028.059.226-46, tendo em vista as condições estabelecidas no 

edital de pregão eletrônico n° 109/2022, cujo objeto é "Registro de pregos para 

futuro fornecimento de móveis para escritório", e resolveram e acordaram firmar 

a presente Ata de Registro de Pregos, obedecidas as condições estabelecidas na 

Lei n°. 10.520/2002, subsidiariamente a Lei Federal n° 8.666/93 e Decreto Municipal 

n° 290/2016, referente aos itens abaixo discriminados e seus respectivos preços 

unitários: 

Itens com 1° menor prego. 
Item 1: código 220296 — armário alto 2 portas (I xpxh (mm): 800 x 500 x 1500) 
Marca: Achei Móveis. 
Valor unitário: R$ 665,00. 
Quantidade: 40 unidades. 
Valor total: R$ 26.600,00 

Fica declarado que os preços constantes na presente ata, portanto registrados, são 

válidos por 12 (doze) meses, contados da data da publicação desta ata no Diário 
CRISTIANI/ 

Oficial do Município de Curitiba. CAMARGC 
S FARIA 

As obrigações da Contratada e da Feas e demais condições gerais, assim como as RODRIGUI 
S:0280592 

penalidades se encontram no Edital de Embasamento do Pregão Eletrônico n° 2646 

1 09/2022. Assinado de 
forma digital 
por CRISTIANA 
CAMARGOS 
FARIA 

Pregão Eletrônico n° 109/2022 - Feas 
>

livoz
y 
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Sezifredo Paulo Alves Paz  

Deise Su  li  de Pietro Caputo  

• 

Feas 

R.  Cap.  Argemiro Monteiro Wanderley, 161 
3° andar 

Capão Raso — Curitiba/PR 
CEP 81.130-160 
(41) 3316-5927 

wwwjeas.curitib .pr.goy.br  

Conforme Decreto n° 290/2016  art.  15, a existência de preços registrados não obriga 

a administração a contratar, facultando-se a realização de licitação especifica para a 

aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade 

de condições. 

Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente ata que, após lida e 

aprovada, será assinada pelas partes: 

Diretor-Geral Feas 

CRISTIANA 
CAMARGOS FARIA 
RODRIGUES:028059 
22646 

t  Dimas  Indústria 

Assinado de forma digital por 
CRISTIANA CAMARGOS FARIA 
RODRIGUES02805922646 
Dados: 2022.09.15 09:38:49 
-0300' 

De Móveis Ltda. 

Contratada 

Diretora Adm. Financeira — Feas 

Pregão Eletrônico n° 109/2022 — Feas Página 2 de 2 



Fees 

R.  Cap.  Argemiro Monteiro Wanderley, 161 
3° andar 

Capão Raso — Curitiba/PR 
CEP 81.130-160 

(41) 3316-5927 
www.feas.curibba,piagy,lir 

Ata de registro de pregos. 
Ata de Registro de Pregos n.° 2 
Processo Administrativo  re:  171/2022— Feas. 
Pregão Eletrônico n. ° 109/2022 — Feas. 
Interessado: Fundação Estatal de Atenção à Saúde. 

Aos quinze dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois, na cidade de 

Curitiba, Estado do Paraná, na Fundação Estatal de Atenção à Saúde, localizada 

Rua Capitão Argemiro Monteiro Wanderley, n.° 161, 30  andar, bairro Capão Raso — 

Curitiba/PR, CEP 81.130-160, reuniram-se o diretor-geral Sezifredo Paulo Alves 

Paz, CPF/MF 366.713.809-10 e diretora administrativa financeira Deise Sueli de  

Pietro Caputo,  CPF/MF n.° 570.893.889-72, na qualidade de representantes da 

Feas, CNPJ 14.814.139/0001-83 e a empresa Farias e Farias Comércio de Móveis 

Ltda. — EPP, com sede A Rua 600, n° 500 — Centro, Balneário Camboriú — SC / 

CEP: 88.330-632, CNPJ 11.943.540/0001-25, neste ato representada por  Laura  

Farias  Carbone,  CPF 028.059.226-46, tendo em vista as condições estabelecidas no 

edital de pregão eletrônico n° 109/2022, cujo objeto é "Registro de pregos para 

futuro fornecimento de móveis para escritório", e resolveram e acordaram firmar 

a presente Ata de Registro de Preços, obedecidas as condições estabelecidas na 

Lei n°. 10.520/2002, subsidiariamente a Lei Federal n° 8.666/93 e Decreto Municipal 

n° 290/2016, referente aos itens abaixo discriminados e seus respectivos preços 

unitários: 

Itens com 1° menor prego. 
Item 2: código 220295 — armário modular 02 portas, tampo em MDF 
Marca: Martinucci 
Valor unitário: R$ 578,00 
Quantidade: 40 unidades. 
Valor total: R$ 23.120,00. 

Item 3: código 221426 — banco giratório a gás com encosto. 
Marca: Balmarc 
Valor unitário: R$ 425,00 
Quantidade: 10 unidades 
Valor total: R$ 4.250,00. 

Item 4: código 219548 — mesa de trabalho retangular (I xpx h (mm): 1300 x 700 
x750). 
Marca: Martinucci 
Valor unitário: R$ 485,00 

Pregão Eletrônico n° 109/2022— Feas \P)1(\" Página 1 de 2 



Deise S9 li de Pietro Caputo  

Diretora  Adm.  Financeira  — Feas 

ezifredo Paulo Alves Paz 

Diretor-Geral Feas 

Feas 761,7  

R.  Cap.  Argemiro Monteiro Wanderley, 161 
3° andar 

Capão Raso — Curitiba/PR 
CEP 81.130-160 
(41) 3316-5927 

www,feas.curitiba.pr.govIL 

Quantidade: 40 unidades. 
Valor total: R$ 19.400,00. 

Fica declarado que os preços constantes na presente ata, portanto registrados, são 

válidos por 12 (doze) meses, contados da data da publicação desta ata no Diário 

Oficial do Município de Curitiba. 

As obrigações da Contratada e da Feas e demais condições gerais, assim como as 

penalidades se encontram no Edital de Embasamento do Pregão Eletrônico n° 

109/2022. 

Conforme Decreto n° 290/2016  art.  15, a existência de preços registrados não obriga 

a administração a contratar, facultando-se a realização de licitação especifica para a 

aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade 

de condições. 

Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente ata que, após lida e 

aprovada, será assinada pelas partes: 

LAURA  FARIAS Assinado de forma digital por 

ARE3ONE:087811489 
 LAURA  FA

E
R
0

1
8
A
7
5 
81148909  CARBON  

9 Dados: 2022.09.13 14:59:17 -0300' 

Farias e Farias Comércio de Móveis 

Ltda. — EPP 

Contratada 
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N° 176 - AND XI 

CURMBA, SEXTA-FEIRA, 16 DE SETEMBRO DE 2022 

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO 

ATOS DO MUNICÍPIO DE CURITIBA 

• • 
N° 176 - ANO XI 

CURITIBA, SEXTA-FEIRA, 16 DE SETEMBRO DE 2022 

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO 

ATOS DO MUNICÍPIO DE CURITIBA 

Fundação Estatal de Atenção à Saúde, 16 de setembro de 2022. 

Sezifredo Paulo Alves Paz: Diretor Geral 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

Ata de Registro de Pregos n.° 1 

Processo Administrativo n°: 171/2022 — Feas. 

Pregão Eletrônico n. ° 109/2022 — Feas. 

Interessado: Fundação Estatal de Atenção à Saúde. 

Objeto: Registro de pregos para futuro fornecimento de moveis para 

escritório. 

Aos quinze dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois, na cidade de Curitiba, Estado do  Parana,  na Fundação 

Estatal de Atenção à Saúde, localizada à Rua Capitão Argemiro Monteiro Wanderley, n.° 161, 3° andar, bairro Capão Raso — 

Curitiba/PR, CEP 81.130-160, reuniram-se o diretor-geral Sezifredo Paulo Alves Paz, CPF/MF 366.713.809-10 e diretora 

administrativa financeira Deise Sueli de  Pietro Caputo,  CPF/MF n.° 570.893.889-72, na qualidade de representantes da Feas, 

CNPJ 14.814.139/0001-83 e a empresa  Dimas  Indústria De Moveis Ltda., com sede à Alameda Rio Perdido, n°211, bairro 

Tietê, Divinápolis MG — CEP: 35502474, CNPJ 06.351.401/0001-72, neste ato representada por Cristiana Camargos Faria 
Rodrigues, CPF 028.059.226-46, tendo em vista as condições estabelecidas no edital de pregão eletrônico n° 109/2022, cujo 

objeto é "Registro de pregos para futuro fornecimento de moveis para escritório", e resolveram e acordaram firmar a presente 

Ata de Registro de Pregos, obedecidas as condições estabelecidas na Lei n°. 10.520/2002, subsidiariamente a Lei Federal n° 

8.666/93 e Decreto Municipal n°290/2016, referente aos itens abaixo discriminados e seus respectivos pregos unitários: 

[tens com 1° menor prego. 
Item 1: código 220296— armário alto 2 portas (I xpx h (mm): 800 x 500 x 1500) 

Marca: Achei Moveis. 
Valor unitário: R$ 665,00. 
Quantidade: 40 unidades. 

Valor total: R$ 26.600,00 
Fica declarado que os pregos constantes na presente ata, portanto registrados, são válidos por 12 (doze) meses, contados da 

data da publicação desta ata no Diário Oficial do Município de Curitiba. 
As obrigações da Contratada e da Feas e demais condições gerais, assim como as penalidades se encontram no Edital de 

Embasamento do Pregão Eletrônico n° 109/2022. 

Conforme Decreto n°290/2016  art.  15, a existência de pregos registrados não obriga a administração a contratar, facultando-

se a realização de licitação especifica para a aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em 

igualdade de condições. 
Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente ata que, após lida e aprovada,  sera  assinada pelas partes: 

Sezifredo Paulo Alves Paz 

Diretor-Geral Feas  

Dimas  Indústria De Moveis Ltda. 

Contratada 

Deise Sueli de  Pietro Caputo  

Diretora Adm. Financeira — Feas 
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

Ata de Registro de Pregos n.° 3 

Processo Administrativo n°: 171/2022 — Feas. 

Pregão Eletrônico n. ° 109/2022 — Feas. 

Interessado: Fundação Estatal de Atenção à Saúde. 

Objeto: Registro de pregos para futuro fornecimento de moveis para 

escritório. 

Aos quinze dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois, na cidade de Curitiba, Estado do  Parana,  na Fundação 

Estatal de Atenção à Saúde, localizada à Rua Capitão Argemiro Monteiro Wanderley, n.° 161,3° andar, bairro Capão Raso — 

Curitiba/PR, CEP 81.130-160, reuniram-se o diretor-geral Sezifredo Paulo Alves Paz, CPF/MF 366.713.809-10 e diretora 

administrativa financeira Deise Sueli de  Pietro Caputo,  CPF/MF n.° 570.893.889-72, na qualidade de representantes da Feas, 

CNPJ 14.814.139/0001-83 e a empresa A F S de Morais Comercio EPP, com sede à Rua Dra. Heloiza, n° 88, Sala 2, Zumbi 
Dos Palmares, Manaus — AM, CEP: 69.084-320, CNPJ 42.545.548/0001-67, neste ato representada por Antônio Felipe Sena 

De Morais, CPF 036.878.612-95, tendo em vista as condições estabelecidas no edital de pregão eletrônico n° 109/2022, cujo 

objeto é "Registro de pregos para futuro fornecimento de moveis para escritório", e resolveram e acordaram firmar a presente 

Ata de Registro de Pregos, obedecidas as condições estabelecidas na Lei n°. 10.520/2002, subsidiariamente a Lei Federal n° 
8.666/93 e Decreto Municipal n° 290/2016, referente aos itens abaixo discriminados e seus respectivos pregos unitários:  

liens  com 1° menor prego. 

Item 5: código 221439—  Sofa  3 lugares. 

Marca: Combraz. 

Valor unitário: R$ 3.900,00. 
Quantidade: 1 unidade. 

Valor total: R$ 3.900,00 
Fica declarado que os pregos constantes na presente ata, portanto registrados, são validos por 12 (doze) meses, contados da 

data da publicação desta ata no Diário Oficial do Municipio de Curitiba. 

As obrigações da Contratada e da Feas e demais condições gerais, assim como as penalidades se encontram no Edital de 

Embasamento do Pregão Eletrônico n° 109/2022. 
Conforme Decreto n°290/2016  art.  15, a existência de pregos registrados não obriga a administração a contratar, facultando-

se a realização de licitação especifica para a aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em 

igualdade de condições. 
Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente ata que, após lida e aprovada,  sera  assinada pelas partes: 

Sezifredo Paulo Alves Paz 

Diretor-Geral Feas 
A F S de Morais Comercio EPP 

Contratada 
Deise Sueli de  Pietro Caputo  

Diretora Adm. Financeira — Feas 
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CURRIBA, SEXTA-FEIRA, 16  OE  SETEMBRO DE 2022 

Fundação Estatal de Atenção 6 Saúde, 16 de setembro de 2022. 

Sezifredo Paulo Alves Paz: Diretor Geral 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

Ata de Registro de Pregos n.° 2 

Processo Administrativo n°: 171/2022 — Feas. 

Pregão Eletrônico n. ° 109/2022 — Feas. 

Interessado: Fundação Estatal de Atenção a Saúde. 

Objeto: Registro de pregos para futuro fornecimento de móveis para 

escritório. 

Aos quinze dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois, na cidade de Curitiba, Estado do  Parana,  na Fundação 
Estatal de Atenção à Saúde, localizada à Rua Capitão Argemiro Monteiro Wanderley, n.° 161, 30  andar, bairro Capão Raso — 
Curitiba/PR, CEP 81.130-160, reuniram-se o diretor-geral Sezifredo Paulo Alves Paz, CPF/MF 366.713.809-10 e diretora 
administrativa financeira Deise Sueli de  Pietro Caputo,  CPF/MF n.° 570.893.889-72, na qualidade de representantes da Feas, 
CNPJ 14.814.139/0001-83 e a empresa Farias e Farias Comércio de Móveis Ltda. — EPP, com sede 6 Rua 600, n° 500 — 

Centro, Balneário Camboriú — SC / CEP: 88.330-632, CNPJ 11.943.540/0001-25, neste ato representada por  Laura  Farias  
Carbone,  CPF 028.059.226-46, tendo em vista as condições estabelecidas no edital de pregão eletrônico n° 109/2022, cujo 
objeto é "Registro de pregos para futuro fornecimento de móveis para escritório", e resolveram e acordaram firmar a presente 
Ata de Registro de Preços, obedecidas as condições estabelecidas na Lei n°. 10.520/2002, subsidiariamente a Lei Federal n° 
8.666/93 e Decreto Municipal n°290/2016, referente aos itens abaixo discriminados e seus respectivos preços unitários: 
Itens com 1° menor prego. 

Item 2: código 220295 — armário modular 02 portas, tampo em MDF 
Marca: Martinucci 
Valor unitário: R$ 578,00 
Quantidade: 40 unidades. 

Valor total: R$ 23.120,00. 

Item 3: código 221426— banco giratório a gás com encosto. 
Marca: Balmarc 
Valor unitário: R$ 425,00 

Quantidade: 10 unidades 
Valor total: R$ 4.250,00. 

Item 4: código 219548— mesa de trabalho retangular (I xpx h (mm): 1300 x 700 x 750). 
Marca: Martinucci 

Valor unitário: R$ 485,00 

Quantidade: 40 unidades. 
Valor total: R$ 19.400,00. 

Fica declarado que os pregos constantes na presente ata, portanto registrados, são válidos por 12 (doze) meses, contados da 
data da publicação desta ata no Diário Oficial do Município de Curitiba. 

As obrigações da Contratada e da Feas e demais condições gerais, assim como as penalidades se encontram no Edital de 
Embasamento do Pregão Eletrônico n° 109/2022. 

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO 

ATOS DO MUNICÍPIO DE CURITIBA 

Conforme Decreto n°290/2016  art.  15, a existência de preços registrados não obriga a administração a contratar, facultando- 
se a realização de licitação especifica para a aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em 
igualdade de condições. 

Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente ata que, após lida e aprovada, será assinada pelas partes: 
Sezifredo Paulo Alves Paz 
Diretor-Geral Feas 

Farias e Farias Comércio de Móveis Ltda. — EPP 
Contratada 
Deise Sueli de  Pietro Caputo  
Diretora Adm. Financeira — Feas 

Fundação Estatal de Atenção à Saúde, 16 de setembro de 2022. 

Sezifredo Paulo Alves Paz: Diretor Geral 

Poder Executivo 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA - PMC 

DECRETO N°1365 

Substitui membro do Grupo de Trabalho. 

0 PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, de 

conformidade com inciso IV do artigo 72 da Lei Orgânica do Município de Curitiba, considerando o contido na Lei Federal n.° 
13.726, de 8 de outubro de 2018, e o Decreto Municipal n.° 122, de 28 de janeiro de 2020, e com base no Protocolo n.° 04- 
042836/2022, 

DECRETA:  
Art.  1° Fica nomeada para compor o Grupo de Trabalho para elaboração do Plano Municipal de Promoção de Igualdade 

Etnico-Racial, como representante da Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e Juventude - SMELJ, na qualidade de membro 
titular PATRICIA ROSI BOZZA, matriculas n.'s 70.260 679.081 em substituição a ELAINE CRISTINA BORBA DOS SANTOS, 
matricula n.° 33.121.  

Art.  2° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

PALÁCIO 29 DE MARÇO, 16 de setembro de 2022. 

Rafael Valdomiro  Grace  de Macedo : Prefeito Municipal 

Luiz Fernando de Souza Jamur : Secretário do Governo Municipal 

DECRETO N° 1366 

Abre crédito adicional suplementar de R$ 2.000.000,00, 

para reforço de dotação consignada no vigente 

orçamento. 

0 PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO DO PARANÁ, usando de suas atribuições legais, com base 
na Lei Federal n°4.320, de 17 de março de 1964, e no inciso I, do  art.  4°, da Lei Municipal n° 15.940, de 21 de dezembro de 
2021, 
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Publicação Atas de Registro de Preços PE 109/2022 - Feas 

De  :Juliano  Eugenio da Silva 
<julianoesilva@feaes.curitiba.pr.gov.br> 

Assunto : Publicação Atas de Registro de Pregos PE 
109/2022 - Feas 

Cco : licitacao1 <licitacao1@achei.ind.br>, licitacao 
<licitacao@fariasefariasmoveis.com.br>, vendas 
<vendas@combraz.com>  

ten, 20 de set. de 2022 16:42 

a) 2  anexos 

Prezadas e prezados, 

Informo que sua ata de registro de preços referente ao PE 109/2022 - Feas, foi 
publicada no Diário Oficial do Município de Curitiba em 16/09/2022 (este Diário segue 
em anexo). 

Desta forma, a validade da ata se conta a partir da data acima exposta e se estende por 
doze meses. 

Paz e Bem,  
Juliano  Eugenio da Silva 
Pregoeiro 
Cornissâo Permanente de Licitaçâes 

(41)3316-59271feaesicuritiba.prigmbr  
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