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Aos trinta dias do mês de agosto de dois mil e dezoito às 14h00min, 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 de abertura do PREGÃO 

PRESENCIAL EDITAL SESI/SENAI nº 484/2018 convocado para AQUISIÇÃO DO MOBILIÁRIO 

PARA O PROJETO PAC DA INDUSTRIA. Registra-se que estão presentes os representantes das 

empresas: CORESUL MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA; RP COMERCIAL 

LTDA; MAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA; NAMIARE MOVEIS EIRELI ME; 

LL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI – ME e GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO LTDA. 

Iniciada a sessão, a Pregoeira registra o conteúdo da Sessão Reservada: “A Comissão informa que 

as propostas foram encaminhadas para parecer técnico referente as marcas ofertada e análise dos 

apontamentos feitos durante a sessão de abertura. Após análise, segue relatório da área 

demandante: “Fornecedor Blu Equipamento CNPJ 22.583.381/0001-11, ofertou lance para o lote 1, 

atendendo tecnicamente os itens 1,2,3,4,5,6,7,8,10. Item 9 apresenta uma inconsistência com relação 

ao edital onde solicitamos o armário com um puxador em cada porta, em seu catálogo o item 

apresentado tem somente um puxador na porta direita. Item 11 apresenta uma inconsistência com 

relação ao edital onde solicitamos 10 anos de garantia, em seu catálogo apresenta somente 5 anos 

de garantia. Ofertou lance para o lote 2, porém não apresentou o catálogo dos produtos. Item 1 

apresentou de forma desfragmentada evidenciando os modelos, porém não informou que será 

enviado montado. Item 2 não conseguimos localizar o item conforme marca e modelo apresentado no 

descritivo. Fornecedor MAW Comércio de Móveis e Equipamento CNPJ 26.655.819/0001-80, ofertou 

lances para os lotes 2,3,4 e 5 no entanto o catálogo apresentado contém somente a foto dos itens, 

impossibilitando a validação técnica dos mesmo. O site apresentado não carrega impossibilitando a 

pesquisa dos mesmos para validação, em contato com a empresa, fomos informados que o site está 

em construção. Fornecedor Roco Móveis Ergonômicos LTDA CNPJ 21.792.256/0001-59, ofertou 

lance para o lote 8, não apresentou catálogo dos produtos. Item 1 descritivo/foto apresentado não 

condiz com o solicitado em edital (pés / apoio de braço ). Item 2 atende tecnicamente o que 

solicitamos em edital. Fornecedor LL Comércio de Equipamentos CNPJ 28.315.329/0001-60, ofertou 

lances para os lotes 6 e 7, porém não apresentou catálogo/link conforme exigência do edital para 

consulta, Itens do lote 6 marca e modelos apresentado dos itens não são suficientes para a pesquisa 

e validação. Item 1 do lote 7 marca e modelo apresentado do item não são suficientes para a 

pesquisa e validação, itens 2,3,4 estão validados tecnicamente conforme solicitado no edital. 

Fornecedor GGL Industria de Móveis de Aço CNPJ 02.985.342/00001-33, ofertou lance para o lote 1, 

atendendo tecnicamente os itens 1 ao 10, com uma ressalva, os itens especiais não apresentam 

medidas em seu catálogo, as medidas/descritivo foram apresentadas em sua proposta conforme 

edital, evidenciando que o item ofertado é um modelo especial. Item 11 não apresentou a garantia de 

10 anos conforme solicitado em edital. Fornecedor Namiare Móveis Eireli CNPJ 17.591.628/0001-01, 

ofertou lances para os lotes 3 e 4, atendendo tecnicamente os itens solicitados em edital. Fornecedor 

Nerceu Com. De Móveis e Serviços CNPJ 25.453.021/0001-93, ofertou lance para o lote 8, não 

apresentou catálogo dos itens. Item 1 modelo apresentado na proposta não encontrado no site 
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informado impossibilitando a pesquisa e validação do item. Item 2 modelo ofertado não atende a cor 

solicitado no edital ( Preta ) conforme modelo ofertado na proposta. Fornecedor Basefer Com Móveis 

CNPJ 07.005.064/0001-24, ofertou lance para o lote 8, atendendo tecnicamente os itens solicitados 

no edital. Fornecedor RP Comercial LTDA CNPJ 20.604.417/0001-70, ofertou lance para o lote 1, 

atendendo tecnicamente os itens 1,2,3,4,5,7,8,9,10. Item 6 apresenta uma inconsistência em relação 

ao edital, solicitamos um arquivo com pasta suspensa, porem o item ofertado no catálogo é um 

armário com gavetas que não informa que vem com pastas suspensas. Item. Ofertou lance para o 

lote 6, catálogo apresentado não tem todos os itens solicitados no edital, marca e modelo 

apresentado na proposta comercial não são suficientes para a pesquisa e validação. Item 2 validado 

tecnicamente. Ofertou lance para o lote 7, atendendo tecnicamente os itens 1 e 2. Item 3 não atende 

as medidas solicitadas no edital. Item 4 não atende a quantidade de gavetas solicitadas no edital. 

Fornecedor Coresul Móveis e Equipamentos para Escritório CNPJ 77.781.417/0001-64, ofertou lance 

para o lote 1, atendendo tecnicamente os itens 1,3,5,6,7,8 e 10. Item 2 apresenta uma inconsistência 

quanto ao comprimento do armário. Item 4 apresenta uma inconsistência quanto ao material orçado, 

modelo apresentado não confere com o solicitado em edital. Item 9 apresenta uma inconsistência 

quanto ao material orçado, modelo apresentado não confere com o solicitado em edital (4 prateleira). 

Item 11 não apresentou garantia de 10 anos no catálogo conforme edital. Ofertou lance para o lote 8, 

atendendo tecnicamente o Item 1 e item 2”. Diante dos fatos mencionados acima, a Comissão 

entende que restam DESCLASSIFICADOS as propostas comerciais das seguintes empresas: 

CORESUL MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA para o LOTE 01; a empresa RP 

COMERCIAL LTDA para os lotes 01, 06 e 07; a empresa MAW COMERCIO DE MOVEIS E 

EQUIPAMENTOS LTDA para os lotes 02,03,04,05 e 08; a empresa ROKO MÓVEIS ERGONÔMICOS 

LTDA ME para o lote 08; a empresa NERCEU COM. DE MÓVEIS E SERVIÇOS EIRELO para o Lote 

08; a empresa BLU EQUIPAMENTOS EIRELI-ME para os lotes 01 e 02; a empresa LL COMERCIO 

DE EQUIPAMENTOS EIRELI – ME para os lote 06 e 07; a empresa GGL INDUSTRIA DE MOVEIS 

DE ACO LTDA para o LOTE 01. Devido a desclassificação das empresas citadas acima os lotes 

01,02,05,06 e 07 restaram FRUSTRADOS, porém conforme previsto no item 18.12 do Edital “Quando 

todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a Comissão de 

Licitações do SENAI poderá fixar às proponentes o prazo de até 05 (cinco) dias úteis para a 

apresentação de nova documentação ou de outras propostas, escoimadas das causas referidas 

neste item”. Sendo assim a Comissão entende por marcar uma sessão de continuidade para 

negociação dos lotes 03,04 e 08 e informar as proponentes do prazo de 5 dias para correção das 

Propostas Comerciais. A Comissão irá agenda para o dia 31/08/18 às 15:00 a sessão de 

continuidade”. A pregoeira informa aos proponentes presentes que foram desclassificados que o 

prazo para correção das propostas é até as 18 horas do dia 10/09/2018. Nesse momento, retiram-se 

da sessão os representantes das empresas: RP COMERCIAL LTDA, LL COMERCIO DE 

EQUIPAMENTOS EIRELI – ME e GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO LTDA, assinando 

declarações respectivas. Na fase de lances após negociação, foi obtido da empresa NAMIARE 

MOVEIS EIRELI ME o arremate do LOTE 03 pelo valor total unitário de R$ 5.000,00 (cinco mil 
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reais), foi obtido da empresa NAMIARE MOVEIS EIRELI ME o arremate do LOTE 04 pelo valor total 

unitário de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais) e foi obtido da empresa BASEFER COMERCIO DE 

MOVEIS E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA o arremate do LOTE 08 pelo valor total unitário 

de R$ 571,00 (quinhentos e setenta e um reais). Dando continuidade ao certame, foi aberto o 

envelope 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 

das empresas: NAMIARE MOVEIS EIRELI ME foi apresentada com 13 (treze) folhas e BASEFER 

COMERCIO DE MOVEIS E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA foi apresentada com 16 

(dezesseis) folhas. Não houve observações com relação aos documentos apresentados. As 

empresas NAMIARE MOVEIS EIRELI ME e BASEFER COMERCIO DE MOVEIS E LOCACAO DE 

EQUIPAMENTOS LTDA foram HABILITADAS. Conforme exigência constante no Anexo II do edital, o 

proponente arrematante deverá efetuar o cadastro no link  http://compras.fiepr.org.br dentro do 

prazo de 02 (dois) dias úteis (até as 18h00 do dia 04/09/2018). A Comissão informou aos 

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 04/09/2018). 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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