
16/12/21, 12:37 Compras.gov.br - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

https://www.comprasnet.gov.br/seguro/indexgov.asp 1/6

Pregão Eletrônico

453705.72021 .6465 .5018 .35373864

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ
 

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
Nº 00007/2021 (SRP)

 
Às 09:00 horas do dia 15 de dezembro de 2021, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros
da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal PORTARIA GDPG Nº 236/2021 de 25/05/2021, em
atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de
setembro de 2019, referente ao Processo nº 00303002815202151, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão
nº 00007/2021. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Registro de Preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual
aquisição de mesas para atendimento das necessidades da Defensoria Pública do Estado do Piauí.. O Pregoeiro abriu a
Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em
seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1
Descrição: Mesa escritório
Descrição Complementar: Mesa Escritório Material Estrutura: Madeira Aglomerada/Mdf , Material Tampo: Madeira
Aglomerada Mdp , Revestimento Tampo: Laminado Melamínico , Quantidade Gavetas: 3 UN, Largura: 1,20 M,
Profundidade: 0,60 M, Altura: 750 M, Espessura Tampo: 25 MM, Características Adicionais: Puxadores E Tranca
Simultaneas
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 150 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 1.019,3000 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA, pelo melhor lance de R$ 740,0000 e a quantidade de
150 Unidade .

Histórico
Item: 1 - Mesa escritório

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

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

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

Registro
02.604.236/0001-62 LAYOUT

MOVEIS PARA
ESCRITORIO
LTDA

Não Não 150 R$ 1.015,0000 R$ 152.250,0000 14/12/2021
20:16:42

Marca: LAYOUT MOVEIS 
Fabricante: LAYOUT MOVEIS 
Modelo / Versão: MAD MTR 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA RETA DIMENSÕES: 1200 X 600 X 740 MM (LXPXH).
(Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou para Menos). Tampo constituído em MDP de 25 mm de
espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e
posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt em
todo seu perímetro, com raio mínimo de 2,5 mm. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 2
mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro. Dotadas com 02 passa cabos
diâmetro de 60 mm em poliestireno injetado de alto impacto. Painel frontal em madeira MDP de 18 mm de
espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas com
acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, em todo seu
perímetro. Painel frontal fixado às estruturas laterais da mesa através de rebites de repuxo de aço e parafusos
de aço e buchas metálicas. Dois pés laterais em aço, cada pé composto de: Duas colunas verticais em chapa de
aço #18 medindo 668,5x62x40, R20 na parte externa da coluna. Uma pata inferior estampada em chapa de
aço #16 medindo 580x73x25 mm com suporte para sapatas niveladoras com rosca M8. Entre as colunas
verticais deverá haver duas tampas sacáveis em aço chapa #20, medindo 635x118x20mm. Ambas tampas
sacáveis deverão proporcionar na parte inferior e superior passagem para subida e decida de cabos. A parte
superior da estrutura será em UNID 150 chapa de aço #14 formato “U” medindo 480x43x15mm. Todas as
peças deverá receber tratamento de fostização (fosfato de zinco) por imersão, a pintura será no sistema de
eletrotástico epóxi. 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

06.983.736/0001-03 LABOR
INDUSTRIA
DE MOVEIS
PARA

Sim Sim 150 R$ 1.019,3000 R$ 152.895,0000 07/12/2021
08:25:52
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ESCRITORIO
EIRELI
Marca: MIRANTI 
Fabricante: MIRANTI 
Modelo / Versão: SIMT 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA RETA DIMENSÕES: 1200 X 600 X 740 MM (LXPXH).
(Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou para Menos). Tampo constituído em MDP de 25 mm de
espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e
posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt em
todo seu perímetro, com raio mínimo de 2,5 mm. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 2
mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro. Dotadas com 02 passa cabos
diâmetro de 60 mm em poliestireno injetado de alto impacto. Painel frontal em madeira MDP de 18 mm de
espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas com
acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, em todo seu
perímetro. Painel frontal fixado às estruturas laterais da mesa através de rebites de repuxo de aço e parafusos
de aço e buchas metálicas. Dois pés laterais em aço, cada pé composto de: Duas colunas verticais em chapa de
aço #18 medindo 668,5x62x40, R20 na parte externa da coluna. Uma pata inferior estampada em chapa de
aço #16 medindo 580x73x25 mm com suporte para sapatas niveladoras com rosca M8. Entre as colunas
verticais deverá haver duas tampas sacáveis em aço chapa #20, medindo 635x118x20mm. Ambas tampas
sacáveis deverão proporcionar na parte inferior e superior passagem para subida e decida de cabos. A parte
superior da estrutura será em UNID 150 chapa de aço #14 formato “U” medindo 480x43x15mm. Todas as
peças deverá receber tratamento de fostização (fosfato de zinco) por imersão, a pintura será no sistema de
eletrotástico epóxi. O licitante deverá apresentar junto com a proposta comercial: Laudo técnico emitido por
Engenheiro de Segurança do Trabalho ou Médico do Trabalho, habilitado pelo Ministério do Trabalho e
devidamente registrado em seu respectivo conselho de classe, e por profissional/entidade com especialidade
em ergonomia, certificado pela Associação Brasileira de Ergonomia (ABERGO), atestando que o produto
ofertado está em conformidade com a Norma Regulamentadora NR-17 (ergonomia); Certificado de
Conformidade emitido pela ABNT ou outra certificadora acreditada pelo inmetro, comprovando que o mobiliário
atende o disposto na norma NBR 13966/2008; Comprovação de madeira utilizada (FSC / CERFLOR) em nome
do fabricante do material a ser entregue. Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal do Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA – para Atividades Potencialmente
Poluidoras e Utilizadoras dos Recursos Ambientais em nome do fabricante. Certificado de Conformidade emitido
pela ABNT, ou outra certificadora acreditada pelo inmetro, comprovando que o fabricante tem seu processo de
preparação e pintura de superfícies metálicas certificado conforme a PE289, garantindo o atendimento e
conformidade às NORMAS ABNT NBR 14951, ABNT NBR 4847, ABNT NBR 15156, ABNT NBR 15185, ABNT NBR
ISO 4628-3, ABNT NBR 9209, ABNT NBR 15158, ABNT NBR 8094, ABNT NBR 8095, ABNT NBR 8096, ABNT NBR
10545, ABNT NBR 10443, ABNT NBR 11003. Catálogo técnico de cada produto cotado, nos quais
necessariamente constarão imagens e desenhos com cotas para todos os itens do lote, comprovando que os
itens ofertados fazem parte de sua linha de fabricação. Esta condição será de extrema relevância para a
avaliação dos mesmos, assim como os seguintes fatores: conformidade com as especificações, características
técnicas e certificados de conformidade apresentados, qualidade, durabilidade, acabamento, estética,
ergonomia e funcionalidade. A não apresentação acarretará desclassificação do licitante. Declaração de garantia
emitida exclusivamente pelo fabricante, assinada por pessoa devidamente acreditada e com firma reconhecida
e registrada em cartório. MARCA: MIRANTI MODELO: SIMT PROCEDÊNCIA NACIONAL 
Porte da empresa: ME/EPP

04.331.090/0001-54 LIBRAMOVEIS
COMERCIO E
SERVICOS
LTDA

Sim Sim 150 R$ 1.500,0000 R$ 225.000,0000 14/12/2021
15:39:43

Marca: Bortolini Móveis 
Fabricante: Bortolini Indústria de Móveis LTDA 
Modelo / Versão: ETMR 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA RETA DIMENSÕES: 1200 X 600 X 740 MM (LXPXH).
(Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou para Menos). Tampo constituído em MDP de 25 mm de
espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e
posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt em
todo seu perímetro, com raio mínimo de 2,5 mm. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 2
mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro. Dotadas com 02 passa cabos
diâmetro de 60 mm em poliestireno injetado de alto impacto. Painel frontal em madeira MDP de 18 mm de
espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas com
acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, em todo seu
perímetro. Painel frontal fixado às estruturas laterais da mesa através de rebites de repuxo de aço e parafusos
de aço e buchas metálicas. Dois pés laterais em aço, cada pé composto de: Duas colunas verticais em chapa de
aço #18 medindo 668,5x62x40, R20 na parte externa da coluna. Uma pata inferior estampada em chapa de
aço #16 medindo 580x73x25 mm com suporte para sapatas niveladoras com rosca M8. Entre as colunas
verticais deverá haver duas tampas sacáveis em aço chapa #20, medindo 635x118x20mm. Ambas tampas
sacáveis deverão proporcionar na parte inferior e superior passagem para subida e decida de cabos. A parte
superior da estrutura será em chapa de aço #14 formato U” medindo 480x43x15mm. Todas as peças deverá
receber tratamento de fostização (fosfato de zinco) por imersão, a pintura será no sistema de eletrotástico
epóxi. *O licitante deverá apresentar junto com a proposta comercial: Laudo técnico emitido por Engenheiro de
Segurança do Trabalho ou Médico do Trabalho, habilitado pelo Ministério do Trabalho e devidamente registrado
em seu respectivo conselho de classe, e por profissional/entidade com especialidade em ergonomia, certificado
pela Associação Brasileira de Ergonomia (ABERGO), atestando que o produto ofertado está em conformidade
com a Norma Regulamentadora NR-17 (ergonomia); Certificado de Conformidade emitido pela ABNT ou outra
certificadora acreditada pelo inmetro, comprovando que o mobiliário atende o disposto na norma NBR
13966/2008; Comprovação de madeira utilizada (FSC / CERFLOR) em nome do fabricante do material a ser
entregue. Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA – para Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras dos
Recursos Ambientais em nome do fabricante. Certificado de Conformidade emitido pela ABNT, ou outra
certificadora acreditada pelo inmetro, comprovando que o fabricante tem seu processo de preparação e pintura
de superfícies metálicas certificado conforme a PE289, garantindo o atendimento e conformidade às NORMAS
ABNT NBR 14951, ABNT NBR 4847, ABNT NBR 15156, ABNT NBR 15185, ABNT NBR ISO 4628-3, ABNT NBR
9209, ABNT NBR 15158, ABNT NBR 8094, ABNT NBR 8095, ABNT NBR 8096, ABNT NBR 10545, ABNT NBR
10443, ABNT NBR 11003. Catálogo técnico de cada produto cotado, nos quais necessariamente constarão
imagens e desenhos com cotas para todos os itens do lote, comprovando que os itens ofertados fazem parte de
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sua linha de fabricação. Esta condição será de extrema relevância para a avaliação dos mesmos, assim como os
seguintes fatores: conformidade com as especificações, características técnicas e certificados de conformidade
apresentados, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade. A não apresentação
acarretará desclassificação do licitante. Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante,
assinada por pessoa devidamente acreditada e com firma reconhecida e registrada em cartório. Marca: Bortolini
Móveis Modelo/Versão: ETMR Fabricante: Bortolini Indústria de Móveis LTDA 
Porte da empresa: ME/EPP

04.927.672/0001-06 S C & M
COMERCIAL
DE MATERIAS
DE
ESCRITORIO
E INFORMATI

Sim Sim 150 R$ 1.804,2100 R$ 270.631,5000 14/12/2021
16:00:06

Marca: MARTINUCCI 
Fabricante: MARTINUCCI 
Modelo / Versão: SWPMR1206P1 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA RETA DIMENSÕES: 1200 X 600 X 740 MM (LXPXH).
(Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou para Menos). Tampo constituído em MDP de 25 mm de
espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e
posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt em
todo seu perímetro, com raio mínimo de 2,5 mm. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 2
mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro. Dotadas com 02 passa cabos
diâmetro de 60 mm em poliestireno injetado de alto impacto. Painel frontal em madeira MDP de 18 mm de
espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas com
acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, em todo seu
perímetro. Painel frontal fixado às estruturas laterais da mesa através de rebites de repuxo de aço e parafusos
de aço e buchas metálicas. Dois pés laterais em aço, cada pé composto de: Duas colunas verticais em chapa de
aço #18 medindo 668,5x62x40, R20 na parte externa da coluna. Uma pata inferior estampada em chapa de
aço #16 medindo 580x73x25 mm com suporte para sapatas niveladoras com rosca M8. Entre as colunas
verticais deverá haver duas tampas sacáveis em aço chapa #20, medindo 635x118x20mm. Ambas tampas
sacáveis deverão proporcionar na parte inferior e superior passagem para subida e decida de cabos. A parte
superior da estrutura será em chapa de aço #14 formato “U” medindo 480x43x15mm. Todas as peças deverá
receber tratamento de fostização (fosfato de zinco) por imersão, a pintura será no sistema de eletrotástico
epóxi. 
Porte da empresa: ME/EPP

09.211.711/0001-80 CENTRAL
MOVEIS PARA
ESCRITORIO
LTDA

Não Não 150 R$ 3.000,0000 R$ 450.000,0000 15/12/2021
08:26:09

Marca: USE MÓVEIS 
Fabricante: USE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA 
Modelo / Versão: RAVENA 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: esa Escritório Material Estrutura: Madeira Aglomerada/Mdf ,
Material Tampo: Madeira Aglomerada Mdp , Revestimento Tampo: Laminado Melamínico , Quantidade Gavetas:
3 UN, Largura: 1,20 M, Profundidade: 0,60 M, Altura: 750 M, Espessura Tampo: 25 MM, Características
Adicionais: Puxadores E Tranca Simultaneas 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 3.000,0000 09.211.711/0001-80 15/12/2021 09:00:00:983
R$ 1.804,2100 04.927.672/0001-06 15/12/2021 09:00:00:983
R$ 1.500,0000 04.331.090/0001-54 15/12/2021 09:00:00:983
R$ 1.019,3000 06.983.736/0001-03 15/12/2021 09:00:00:983
R$ 1.015,0000 02.604.236/0001-62 15/12/2021 09:00:00:983
R$ 1.014,0000 06.983.736/0001-03 15/12/2021 09:16:20:507
R$ 1.000,0000 02.604.236/0001-62 15/12/2021 09:17:39:520
R$ 990,0000 09.211.711/0001-80 15/12/2021 09:19:21:420
R$ 989,0000 06.983.736/0001-03 15/12/2021 09:19:53:887
R$ 980,0000 02.604.236/0001-62 15/12/2021 09:20:05:547
R$ 960,0000 06.983.736/0001-03 15/12/2021 09:20:11:593
R$ 950,0000 02.604.236/0001-62 15/12/2021 09:20:18:907
R$ 930,0000 06.983.736/0001-03 15/12/2021 09:20:24:160
R$ 920,0000 02.604.236/0001-62 15/12/2021 09:20:30:290

R$ 1.617,5700 04.927.672/0001-06 15/12/2021 09:20:31:967
R$ 910,0000 06.983.736/0001-03 15/12/2021 09:20:37:937
R$ 900,0000 09.211.711/0001-80 15/12/2021 09:20:43:427
R$ 898,0000 06.983.736/0001-03 15/12/2021 09:20:53:903
R$ 890,0000 02.604.236/0001-62 15/12/2021 09:20:55:190
R$ 870,0000 06.983.736/0001-03 15/12/2021 09:21:03:130
R$ 860,0000 02.604.236/0001-62 15/12/2021 09:21:11:690
R$ 850,0000 06.983.736/0001-03 15/12/2021 09:21:17:767
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R$ 840,0000 02.604.236/0001-62 15/12/2021 09:22:24:030
R$ 844,0000 06.983.736/0001-03 15/12/2021 09:22:30:397
R$ 830,0000 09.211.711/0001-80 15/12/2021 09:24:09:660
R$ 820,0000 02.604.236/0001-62 15/12/2021 09:24:44:217
R$ 810,0000 09.211.711/0001-80 15/12/2021 09:26:15:997
R$ 800,0000 02.604.236/0001-62 15/12/2021 09:27:03:733
R$ 798,0000 09.211.711/0001-80 15/12/2021 09:28:47:433
R$ 790,0000 02.604.236/0001-62 15/12/2021 09:29:30:880
R$ 789,0000 09.211.711/0001-80 15/12/2021 09:31:05:383
R$ 780,0000 02.604.236/0001-62 15/12/2021 09:31:10:857
R$ 779,0000 09.211.711/0001-80 15/12/2021 09:31:35:593
R$ 770,0000 02.604.236/0001-62 15/12/2021 09:32:54:637
R$ 769,0000 09.211.711/0001-80 15/12/2021 09:34:42:650
R$ 760,0000 02.604.236/0001-62 15/12/2021 09:34:48:770
R$ 759,0000 09.211.711/0001-80 15/12/2021 09:36:33:500
R$ 750,0000 02.604.236/0001-62 15/12/2021 09:37:08:383
R$ 749,0000 09.211.711/0001-80 15/12/2021 09:38:46:927
R$ 740,0000 02.604.236/0001-62 15/12/2021 09:39:15:440

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Abertura 15/12/2021
09:10:01 Item aberto.

Encerramento etapa
aberta

15/12/2021
09:41:16 Encerrada etapa aberta do item.

Encerramento 15/12/2021
09:41:16 Item encerrado.

Abertura do prazo -
Convocação anexo

16/12/2021
10:44:56

Convocado para envio de anexo o fornecedor LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO
LTDA, CNPJ/CPF: 02.604.236/0001-62.

Encerramento do prazo
- Convocação anexo

16/12/2021
10:54:08

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LAYOUT MOVEIS PARA
ESCRITORIO LTDA, CNPJ/CPF: 02.604.236/0001-62.

Aceite de proposta 16/12/2021
11:06:07

Aceite individual da proposta. Fornecedor: LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA,
CNPJ/CPF: 02.604.236/0001-62, pelo melhor lance de R$ 740,0000.

Habilitação de
fornecedor

16/12/2021
11:30:47

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO
LTDA - CNPJ/CPF: 02.604.236/0001-62

Não existem intenções de recurso para o item

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Sistema 15/12/2021
09:00:01

A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da
análise de propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o início
dos lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de

abertura para disputa será entre 08:00 e 14:00. Haverá aviso prévio de abertura dos
itens de 5 minutos. Mantenham-se conectados.

Sistema 15/12/2021
09:05:01

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

Sistema 15/12/2021
09:05:01

A abertura do item 1 para lances está agendada para daqui a 5 minutos. Mantenham-
se conectados.

Pregoeiro 15/12/2021
09:06:22

Prezados licitantes, bom dia Estamos iniciando a Sessão de Abertura do Pregão
Eletrônico SRP nº 007/2021. Alguns avisos importantes:

Pregoeiro 15/12/2021
09:06:29

O modo de disputa será o modo “ABERTO”, em que os licitantes deverão apresentar
lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

Pregoeiro 15/12/2021
09:06:38

Importante salientar que nos preços cotados na proposta deverão estar inclusos todos
os valores incidentes, tais como taxas, impostos, contribuições, fretes e carretos,

inclusive o ICMS, de forma que o objeto do certame não tenha ônus para a DPE/PI.
Pregoeiro 15/12/2021

09:06:45
Compete ao Licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico, sendo

responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de
qualquer mensagem enviada ou emitida pelo Sistema ou de sua desconexão.

Pregoeiro 15/12/2021
09:07:04

Peço que prestem atenção a TODAS as Condições previstas no Edital deste Pregão,
especialmente quanto à documentação de habilitação, que de acordo com Art. 26 do
Decreto nº 10.024/19, não é mais possível inserir documentos. Bem como, quanto a
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proposta ajustada ao lance final deve ser inserida no sistema após solicitação pela
pregoeira.

Pregoeiro 15/12/2021
09:07:11

E conforme Art. 43 §2º do Decreto nº 10.024/19, na hipótese de necessidade de
envio de documentos COMPLEMENTARES após o julgamento da proposta, os

documentos deverão ser apresentados em formato digital, via sistema, no prazo
definido no edital e chat, após solicitação do pregoeiro no sistema eletrônico,

observado o prazo disposto no § 2º do art. 38.
Sistema 15/12/2021

09:10:01
O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 15/12/2021
09:41:16

O item 1 está encerrado.

Sistema 15/12/2021
09:43:18

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

Pregoeiro 15/12/2021
09:45:11

Senhores licitantes, por favor, aguardem enquanto verifico o SICAF, e posteriormente
aos documentos de Habilitação e Proposta inicial anexadas.

Pregoeiro 15/12/2021
09:46:25

Nova comunicação da Pregoeira será feita dia 16/12/2020 às 10:30 horas, no chat da
Plataforma COMPRASNET.

Pregoeiro 16/12/2021
10:30:25

Senhores Licitantes bom dia!

Pregoeiro 16/12/2021
10:38:00

Para LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - Senhores, após a análise dos
documentos técnicos, em atendimento ao art. 38 do decreto nº 10.024/2019, o qual

dispõe da necessidade de negociação, solicito a empresa LAYOUT MÓVEIS PARA
ESCRITÓRIO LTDA desconto no respectivo item inicialmente ganho, sendo ele o item

01.
Pregoeiro 16/12/2021

10:38:17
Para LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - Sr. licitante, é possível redução no

valor final proposta?
Pregoeiro 16/12/2021

10:38:33
Para LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - Concedo prazo de 10 minutos para

manifestação, sendo considerado o silêncio como não aceitação.
02.604.236/0001-

62
16/12/2021
10:39:27

Oi bom dia

02.604.236/0001-
62

16/12/2021
10:40:34

Sr Pregoeiro só 1 min que iremos analisar

02.604.236/0001-
62

16/12/2021
10:42:10

Sr Pregoeiro infelizmente já estamos no nosso melhor valor, sem margem para
redução

Pregoeiro 16/12/2021
10:42:48

Para LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - A empresa convocada possuir 02
(duas) horas úteis para envio da proposta ajustada.

Pregoeiro 16/12/2021
10:43:55

Para LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - Caso haja necessidade de
prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as

solicitações e justificativas através do e-mail cpldpe@defensoria.pi.def.br
Pregoeiro 16/12/2021

10:44:13
Para LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - Solicito a proposta reajusta de

acordo com o último lance (desconto negociado), com o prazo de envio de 02 (duas)
horas.

Sistema 16/12/2021
10:44:56

Senhor fornecedor LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA, CNPJ/CPF:
02.604.236/0001-62, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.

02.604.236/0001-
62

16/12/2021
10:49:27

Tá ok iremos providenciar

Sistema 16/12/2021
10:54:08

Senhor Pregoeiro, o fornecedor LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA, CNPJ/CPF:
02.604.236/0001-62, enviou o anexo para o ítem 1.

Pregoeiro 16/12/2021
10:58:37

Comunico a todos que a documentação apresentada pela empresa LAYOUT MÓVEIS
PARA ESCRITÓRIO LTDA comprovam o atendimento das exigências fixadas no Edital.

Pregoeiro 16/12/2021
11:05:44

Após a análise da documentação e proposta ajustada de preços das proponentes
provisoriamente declarada vencedora do certame foi finalizada, e, verificou-se que a

empresa enviou toda a documentação, conforme solicita o edital.
Pregoeiro 16/12/2021

11:06:24
Cumpre salientar que pregoeira, de modo a privilegiar o interesse público desta
Administração, o princípio de competitividade e de vinculação ao instrumento

convocatório, cumpre a todos os itens do edital. Sempre ao fim da sessão, peço
atenção dos licitantes, principalmente os desclassificados/inabilitados para que não

ocorra o mesmo em próximos certames.
Pregoeiro 16/12/2021

11:07:32
Portanto, às 11:30 horas de hoje – dia 16/12/2021 – será realizada a HABILITAÇÃO
das proponentes, e em ato contínuo será aberto o prazo para intenção de recurso, a

qual, caso haja, deve ser motivada conforme a legalidade.
Pregoeiro 16/12/2021

11:08:13
O PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO DE INTENÇÃO DE RECURSO PERMANECERÁ ABERTO

ATÉ AS 12:30 HORAS de hoje – dia 16/12/2021.
Pregoeiro 16/12/2021

11:08:24
A falta de manifestação imediata e motivada do Licitante quanto à intenção de

recorrer, importará na decadência desse direito, ficando a Pregoeira autorizada a
adjudicar o objeto a Licitante declarada vencedora.

Pregoeiro 16/12/2021
11:09:04

Demais informações poderão ser obtidas via e-mail: cpldpe@defensoria.pi.def.br,
telefone: (86) 99428-1127 – Pregoeira Fernanda Márcia de Lima Silva

Sistema 16/12/2021
11:30:49

Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os
itens/grupos na situação de ´aceito e habilitado´ ou ´cancelado no julgamento´.
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Pregoeiro 16/12/2021
11:31:09

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 16/12/2021 às
12:30:00.

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Alteração equipe 02/12/2021
08:37:46

Alteração equipe 02/12/2021
08:37:51

Abertura da sessão
pública

15/12/2021
09:00:01 Abertura da sessão pública

Encerramento da
análise de
propostas

15/12/2021
09:05:01 Etapa de análise de propostas encerrada.

Julgamento de
propostas

15/12/2021
09:43:18 Início da etapa de julgamento de propostas

Abertura do prazo 16/12/2021
11:30:49 Abertura de prazo para intenção de recurso

Fechamento do
prazo

16/12/2021
11:31:09

Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 16/12/2021 às
12:30:00.

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 12:36 horas do dia 16
de dezembro de 2021, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

 
FERNANDA MARCIA DE LIMA SILVA 
Pregoeiro Oficial

LEONARDO CHAVES BATISTA
Equipe de Apoio

TATIANA DE SOUSA BONFIM
Equipe de Apoio
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