
 

 

 
 

ATA DA SESSÃO PÚBLICA DE CONTINUIDADE 
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 3.0053/2019 

 

 

 

 

1 / 2 

Aos oito dias do mês de julho do ano de dois mil e dezenove às 09:00, na sede do Serviço Social da Indústria e 

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, em Curitiba/PR, a Comissão de Licitações do Sistema FIEP e sua 

Equipe de Apoio, deu continuidade aos trabalhos do PREGÃO PRESENCIAL EDITAL SENAI nº 3.0053/2019 

convocado para AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS PARA A UNIDADE HUB DE LONDRINA.  Iniciada a sessão 

registra-se a presença dos representantes das empresas: R OFFICE MOBILIÁRIO CORPORATIVO LTDA ME e 

FARIAS E FARIAS COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA – EPP. O Pregoeiro registra o conteúdo da Ata de sessão 

reservada: “A sessão pública realizada no dia 02/07/2019 as 09h00min, foi suspensa para realização de 

diligência e análise dos documentos e questionamentos realizados em sessão. Na sessão a empresa 

NERCEU COMÉRCIO DE MÓVEIS E SERVIÇOS EIRELI realizou a seguinte observação: “as empresas que 

cotaram os produtos da marca Funcional Poltrona Vibe (OFFICE, MSI e FARIAS) no descritivo das 

especificações técnicas menciona que o mecanismo deve ser SINCRONIZADO. Este mecanismo não 

funciona com poltrona que fixa braço no encosto, não permitindo que o mecanismo sincronizado entre o 

assento e encosto funcione. Esta poltrona possui mecanismo o tipo RELAX e não SINCRONIZADO”. Em 

resposta, a Equipe Técnica ressalta que o mecanismo sincronizado solicitado no item 2, se refere a 

recline do conjunto assento e encosto, tal como descrito no Anexo I. Em consulta ao catálogo oficial da 

empresa fabricante FUNCIONAL, modelo Vibe Branca, verifica-se que o modelo possui mecanismo de 

recline do conjunto, atendendo, portanto, as especificações técnicas exigidas no edital. Assim, as 

empresas OSMAR ORLANDI JUNIOR – ME, R OFFICE MOBILIÁRIO CORPORATIVO LTDA ME e FARIAS E 

FARIAS COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA – EPP atendem ao descritivo para o item 2. A empresa FARIAS E 

FARIAS COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA – EPP também fez observação em sessão: “a empresa OSMAR 

ORLANDI JUNIOR – ME e NERCEU COMÉRCIO DE MÓVEIS E SERVIÇOS EIRELI cotaram a cadeira da 

Marca Frisokar modelo Ágile e ao consultar o site da fabricante consta largura do (a) encosto 450mm e o 

edital pede mínimo 470mm, também no assento o edital pede profundida mínima de 490mm e no site do 

fabricante está com 480mm. No edital pede base giratório 5 hastes em alumínio polido 700mm e no site 

do fabricante está com 690mm. Não consta no site mais informações de braço e outros componentes. No 

edital pede assento com espuma expandida isenta de CFC com no mínimo 60mm de espessura e 

densidade 33. No site do fabricante consta espuma injetada e não há mais informações. A empresa 

FLEXFORM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA não atende as medidas mínimas do assento em 

sua proposta está com 470mm de profundidade. No edital pede pistão com curso mínimo de 110mm e em 

sua proposta consta 90mm”. Em resposta, a Equipe Técnica realizou diligência junto ao site da empresa 

FRISOKAR e após análise do catálogo da linha Agile, constatou o desatendimento da medida mínima de 

largura do encosto, o assento não possui regulagem de profundidade e sua largura é menor que a 

solicitada no edital, braço não possui regulagem de profundidade e giro lateral, a haste da base piramidal 

também é menor que o solicitado em edital, Desta forma,  as empresas OSMAR ORLANDI JUNIOR – ME e 

NERCEU COMÉRCIO DE MÓVEIS E SERVIÇOS EIRELI não atenderam ao descritivo do item 01. Ademais, 

não houve atendimento do item 4.2 “d” do edital por parte das referidas empresas, cabendo a 

desclassificação nos termos do item 4.7 do edital. Em resposta ao questionamento da adequação da 

marca apresentada pela empresa FLEXFORM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA, Flexform, 

modelo Tecton, a Equipe Técnica verificou que o assento apresenta medidas (LxP) inferiores ao 

solicitado em edital e o curso do pistão também não atende ao mínimo solicitado, não atendendo ao 

descritivo para o item 01. Da análise das demais propostas comerciais constatou-se que a marca/modelo 

apresentada para o item 2 pela empresa NERCEU COMÉRCIO DE MÓVEIS E SERVIÇOS EIRELI, não 

atende a altura mínima do encosto e os braços não são acoplados no assento e no encosto, não 
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atendendo ao descritivo para o item 02. Diante da conclusão da análise das propostas comerciais, a 

Comissão de Licitação do Sistema Fiep, sua Equipe de Apoio e Técnica julga CLASSIFICADAS para os 

itens 01 e 02 as empresas R OFFICE MOBILIÁRIO CORPORATIVO LTDA ME e FARIAS E FARIAS 

COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA – EPP. Para o item 02 julga CLASSIFICADAS as empresas OSMAR 

ORLANDI JUNIOR – ME e FLEXFORM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA. As empresas OSMAR 

ORLANDI JUNIOR - ME e FLEXFORM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA foram 

DESCLASSIFICADAS para o item 01. A empresa NERCEU COMÉRCIO DE MÓVEIS E SERVIÇOS EIRELI foi 

DESCLASSIFICADA para os itens 01 e 02”. O Pregoeiro deu andamento ao procedimento do pregão e 

registrou os valores cotados.  As empresas foram CLASSIFICADAS para os respectivos itens conforme planilha 

de classificação anexa. Na fase de lances após negociação, foi obtido da empresa R OFFICE MOBILIÁRIO 

CORPORATIVO LTDA ME o arremate do ITEM 01 pelo valor unitário de R$ 1.010,00 (hum mil e dez reais) e o 

arremate do ITEM 02 pelo valor unitário de R$ 635,00 (seiscentos e trinta e cinco reais). Dando continuidade ao 

certame, foi aberto o envelope de Habilitação da empresa arrematante e os documentos foram vistados pelo 

Pregoeiro, equipe de apoio e por todos os presentes. O Pregoeiro registrou que a documentação de habilitação 

da empresa R OFFICE MOBILIÁRIO CORPORATIVO LTDA ME foi apresentada com 19 (dezenove) folhas. Não 

houve observações com relação aos documentos apresentados. A empresa R OFFICE MOBILIÁRIO 

CORPORATIVO LTDA ME foi HABILITADA. A Comissão informou ao arrematante que a proposta deverá ser 

reajustada conforme previsto no item 6.21 do Edital, dentro do prazo de 02 (dois) dias úteis (até as 18h00min do 

dia 10/07/2019). Os envelopes de habilitação das demais proponentes ficam em posse da Comissão até o final 

do processo. A Pregoeira anunciou que o resultado deste Pregão será divulgado no site 

www.sistemafiep.org.br/licitacao/html. Nada mais havendo a tratar, A Pregoeira encerrou a sessão, 

determinando a lavratura da ATA que foi por todos assinada. 
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