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Aos vinte e dois dias do mês de maio do ano de dois mil e dezenove às 09h00min, 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 início aos trabalhos de abertura 

do PREGÃO PRESENCIAL EDITAL SENAI nº 3.0031/2019 convocado para AQUISIÇÃO DE 

MOBILIARIOS PARA A UNIDADE HUB DE LONDRINA. Iniciada a sessão foram recebidos os 

envelopes de habilitação e proposta comercial, ambos lacrados, das empresas: CORESUL MÓVEIS 

E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO; FÁBRICA DE MÓVEIS BENDER; DOPE MÓVEIS LTDA 

EPP; FLEXFORMA COMERCIAL DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS; RIO FLEX COMÉRCIO DE 

EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA; CASTOFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS; 

NERCEU COMÉRCIO DE MÓVEIS E SERVIÇOS EIRELI; FARIAS E FARIAS COMÉRCIO DE 

MÓVEIS LTDA – EPP e ALBERFLEX INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA. A Pregoeira informa aos 

proponentes presentes a respeito dos atos procedimentares que nortearão a Sessão de Pregão que 

agora tem início. Em seguida, são examinadas as credenciais dos representantes e documentos das 

empresas presentes. Os representantes legais das empresas participantes estão credenciados. Os 

envelopes de Proposta Comercial foram abertos e o seu conteúdo analisado de acordo com as 

especificações.  A Comissão realizou consulta ao link 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/sancoes/ceis?ordenarPor=nome&direcao=asc e 

www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php conforme exigência do Edital, restando as 

empresas IDÔNEAS.  A Pregoeira registrou que a proposta comercial da empresa CORESUL 

MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO foi apresentada com 19 (dezenove) folhas; 

FÁBRICA DE MÓVEIS BENDER foi apresentada com 03 (três) folhas; DOPE MÓVEIS LTDA EPP foi 

apresentada com 05 (cinco) folhas; FLEXFORMA COMERCIAL DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS foi 

apresentada com 23 (vinte e três) folhas; RIO FLEX COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA 

ESCRITÓRIO LTDA foi apresentada com 15 (quinze) folhas; CASTOFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

DE MÓVEIS foi apresentada com 09 (nove) folhas; NERCEU COMÉRCIO DE MÓVEIS E SERVIÇOS 

EIRELI foi apresentada com 18 (dezoito) folhas; FARIAS E FARIAS COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - 

EPP foi apresentada com 20 (vinte) folhas e ALBERFLEX INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA foi 

apresentada com 45 (quarenta e cinco) folhas. Os documentos foram vistados pela Pregoeira, equipe 

de apoio, equipe técnica e por todos os presentes. Neste momento o representante da empresa 

NERCEU realizou as seguintes observações: “As empresas FARIAS E FARIAS, BENDER, RIO 

FLEX, CORESUL e DOPE, informaram duas marcas/linhas para os itens do lote 02; ainda, a empresa 

BENDER não colocou catálogo na proposta de preço”. Para as empresas FARIAS E FARIAS, RIO 

FLEX, CORESUL e DOPE, que cotaram duas marcas, a Pregoeira e a equipe técnica entendem que 

houve cópia total do descritivo do edital, inclusive a marca de referências indicada, além dessa 

marca, as empresas inseriram as marcas que cotaram, ficando duas linhas com marcas. Tal fato não 

figura motivo de desclassificação das propostas, pois os catálogos apresentados correspondem as 

marcas indicadas pela empresa, não gerado dúvidas no julgamento da proposta. Quanto a empresa 

BENDER, esta foi questionada pois não existe catálogo anexo à sua proposta, a empresa informou 

que irá fabricar os móveis e as marcas que estão na proposta são as do edital. Neste momento a 
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Pregoeira informou que como a empresa vai fabricar não há sentido na proposta estar a mesma 

marca do edital, ainda, deveria ter apresentado catálogo da própria empresa indicado os móveis que 

seriam fabricados e fornecidos. Sendo assim a empresa BENDER resta desclassificada para o lote 

02. A empresa FARIAS E FARIAS realizou as seguintes observações: “a empresa CORESUL 

apresentou para o lote 1 item 1 cadeira marca/modelo plaxmetal/briza executiva. Ao conferir o 

catálogo observa-se que o tamanho do encosto é de 400mm e o edital pede de 570mm de altura; no 

lote 01 item 02 cadeira giratória – (branca) no edital pede braços reguláveis na cor branco e a marca 

plaxmetal não possui; também a plaxmetal tem apenas 4 posições de regulagem no mecanismo 

sicron e o edital pede 5 posições; a empresa FLEXFORMA no lote 1 item 1 e 2 cotou marca 

plaxmetal; o item 1 pede mecanismo sincron com regulagem de 5 posições; no item 2 pede braços 

cor branco e a plaxmetal não possui braços na cor branco.” Quanto a empresa CORESUL, a 

Pregoeira em conjunto com a equipe técnica confirmam a diferença de 170mm existente no item 01 

do lote 01, entendendo que não representa medidas aproximadas. Com relação as cores dos braços 

para ambas as empesas a marca plaxmetal confecciona com os braços na cor branco conforme 

solicita o edital. Para o questionamento quanto ao mecanismo de travamento em 5 posições, a marca 

plaxmetal não o possui. A empresa ALBEFLEX realizou as seguintes observações: “lote 01, todas as 

empresas cotaram as cadeiras dos itens 01 e 02 com apoio de braço em PP ou PU não sendo cotado 

apoio de braço em elastômero como pede o edital; as empresas CORESUL e FLEXFORMA 

apresentou modelo plaxmetal onde o braço não é um tubo e sim chapa; o mesmo ocorre com a 

CASTOFAR no item 01 no modelo frisokar, onde o apoio/braço é em chapa e não em tudo. A 

Pregoeira e a equipe técnica realizam análise do descritivo do lote 01 e as marcas de referências 

indicadas, verificando que o descritivo e a marca não estão compatíveis, assim, diante da 

inconformidade detectada e com base no princípio da isonomia o LOTE 01 é considerado 

FRUSTRADO. Ainda, a Pregoeira e equipe técnica verificaram que o valor cotado pela empresa 

CORESUL para o item 03 do lote 02 está acima do máximo indicado em edital, sendo assim, 

conforme item 6 do ANEXO II, a empresa restou desclassificada para o lote 02. Por fim a empresa 

FARIAS, o item 02 do lote 03 as medidas indicadas em proposta foram apresentadas conforme edital, 

84x78x73, porém, o catálogo apresentado tem as medidas de 95x75x90, não representando medidas 

aproximadas, sendo assim, a empresa restou desclassificada para o lote 01. A Pregoeira informou 

que a fase de propostas está encerrada e sobre a mesma não cabe mais pedido de reconsideração. 

A Pregoeira deu andamento ao procedimento do pregão e registrou os valores cotados.  As empresas 

foram CLASSIFICADAS para os respectivos lotes conforme planilha de classificação anexa. Na fase 

de lances após negociação, foi obtido da empresa DOPE MÓVEIS LTDA EPP o arremate do LOTE 

02 pelo valor total de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais) e da empresa CORESUL MÓVEIS E 

EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO o arremate do LOTE 03 pelo valor total de R$ 4.870,00 

(quatro mil oitocentos e setenta reais). Dando continuidade ao certame, foram abertos os envelopes 

de Habilitação das empresas arrematantes e os documentos foram vistados pela Pregoeira, equipe 

de apoio e por todos os presentes. A Pregoeira registrou que a documentação de habilitação da 

empresa: DOPE MÓVEIS LTDA EPP foi apresentada com 17 (dezessete) folhas; e CORESUL 
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MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO foi apresentada com 10 (dez) folhas. Não houve 

observações com relação aos documentos apresentados. Ambas as empresas foram HABILITADAS. 

A Comissão informou ao arrematante que a proposta deverá ser reajustada conforme previsto no item 

6.20 do Edital, dentro do prazo de 02 (dois) dias úteis (até as 18h00min do dia 24/05/2019). A 

Pregoeira anunciou que o resultado deste Pregão será divulgado no site 

www.sistemafiep.org.br/licitacao/html. Os representantes das empresas FÁBRICA DE MÓVEIS 

BENDER, RIO FLEX COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, FARIAS E 

FARIAS COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA – EPP e ALBERFLEX INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA se 

ausentaram da sessão antes do término. Os demais envelopes ficam de posse da Comissão até a 

conclusão do processo. Nada mais havendo a tratar, a Pregoeira encerrou a sessão, determinando a 

lavratura da ATA que foi por todos assinada. 
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