ATA DE SESSÃO PÚBLICA
PREGÃO Nº 077/2018 - PROCESSO Nº 264/2018

Às 14h00min horas do dia 04 de setembro de 2018, nas dependências do Departamento de Licitações da
Prefeitura Municipal de Rio Negro, reuniram-se os servidores designados pela Portaria Nº 002/2018, de 02 de janeiro
de 2018, sendo pregoeiro MISAEL ANTONIO KÖENE e membro da Equipe de Apoio ISABEL CRISTINA SOUZA,
para procederem ao credenciamento, recebimento dos envelopes, abertura das propostas, julgamento e classificação
das mesmas, que ocorreu na presença dos representantes, cujo objeto trata da AQUISIÇÃO DE MÓVEIS
PLANEJADOS, conforme condições, características, descritivo e quantitativo discriminados em edital.
Foram credenciadas as seguintes empresas:
EMPRESAS:
01 JOÃO DE OLIVEIRA MARTINS
02 RICHESSE MOVEIS EIRELI
03 M MOBILE EIRELI
Foram credenciados os seguintes representantes:

CNPJ
09.374.051/0001-58
20.265.303/0001-43
15.764.033/0001-85

EMPRESAS:
01
02
03

REPRESENTANTES:

JOÃO DE OLIVEIRA MARTINS
JOÃO DE OLIVEIRA MARTINS
JEDIELSON PETRY TASSO
RICHESSE MOVEIS EIRELI
LUIZ AMARILDO MUELLER
M MOBILE EIRELI
Dando prosseguimento, o pregoeiro juntamente com a equipe de apoio abriu as propostas das empresas

interessadas em fornecer os itens objetos desta licitação.
Registraram-se os preços indicados nas Propostas sendo valor global, como segue abaixo:
01
02
03

EMPRESAS:
R$ TOTAL
JOÃO DE OLIVEIRA MARTINS
7.450,00
RICHESSE MOVEIS EIRELI
7.460,00
M MOBILE EIRELI
6.745,00
As propostas foram inseridas no sistema gerencial, de onde foram emitidos Classificação e Mapa

Comparativo de Preços, ambos devidamente rubricados pelos presentes.
O pregoeiro após análise detalhada das propostas declarou aberta a fase de lances, ressaltando sobre a
responsabilidade das proponentes quanto à exequibilidade das propostas e fornecimento dos itens conforme as
exigências mínimas estabelecidas no Termo de Referência do Edital.
De acordo com os critérios de julgamento estabelecidos no Edital, a proponente abaixo teve sua proposta
aceita e também foi habilitada na análise da documentação, conforme o exigido.
O valor total e final após a fase de lances e readequação do valor dos itens proporcionalmente ao valor do
desconto concedido ao lote, ficou conforme abaixo:
Lote

Item

ÚNCO 1

Qtde

1

Un.

un

Especificação

Bancada para computadores e equipamentos em madeira em MDF medidas
aproximadas de 2,50m C x 0,78m A x 0,85m, espessura de 15mm, sendo os
tampos e laterais com bordas engrossadas no mínimo 45mm, com um
módulo com porta, e espaço para acondicionamento da impressora. O
conjunto deve estar suspenso, sem o contato do MDF com o piso. Deve

Preço
Unitário final

3.930,00

1

MUNICÍPIO DE RIO NEGRO
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ N.º 76.002.641/0001-47

haver na bancada três divisórias em MDF de 6mm, de modo a separar os
computadores, dos telefones e do conjunto de rádio fixo. O compartimento
dos telefones deve ser inclinado com capacidade para encaixe de um
telefone fixo e dois telefones móveis com os respectivos carregadores.
Painel para TV em MDF, espessura 15mm, logo acima da bancada para os
computadores e telefone, medidas aproximadas 4,0m C x 2,15m A. 6 nichos
em acrílico tamanho A4 para a colocação de avisos e informações , fixados
ao lado do painel para TV e acima da bancada para os computadores, de
acordo com o modelo em anexo.

2

1

un

Armário em MDF, com 4 gavetas, corrediças telescópicas e dobradiças
metálicas. Na composição do armário deve ser acoplada cama tamanho
solteiro, em MDF de 30mm, com estrado em madeira de pinheiro,
possuindo capacidade de articulação (abrir e fechar). As medidas
aproximadas do conjunto devem ser 1,97m L x 1,27m. A cama deve ser
dimensionada para um colchão solteiro de 0,880 x 1,88. O conjunto deve
estar suspenso, sem o contato do MDF com o piso.

1.320,00

O valor inicial para o presente processo foi de R$ 7.616,66 (Sete mil, seiscentos e dezesseis reais e sessenta
e seis centavos) e se encerrou em R$ 5.250,00 (Cinco mil e duzentos e cinquenta).
O pregoeiro declarou aberta a fase de interposição das intenções de recursos onde não houve manifestação,
sendo assim, adjudica os itens objeto deste Pregão à empresa vencedora conforme acima descrito e devolve os
envelopes de habilitação às demais proponentes.
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, da qual se lavrou a presente ata, que vai assinada pelo
pregoeiro, equipe de apoio e representantes presentes.

MISAEL ANTONIO KÖENE
PREGOEIRO

ISABEL CRISTINA SOUZA
EQUIPE DE APOIO

EMPRESAS:

JOÃO DE OLIVEIRA MARTINS
JOÃO DE OLIVEIRA MARTINS

JEDIELSON PETRY TASSO
RICHESSE MOVEIS EIRELI

LUIZ AMARILDO MUELLER

M MOBILE EIRELI
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