
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
 

    Dependência: MUNICIPIO DE PORTO VELHO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

VELHO - (RO)

 

    Licitação: (Ano: 2018/ MUNICIPIO DE PORTO VELHO / Nº Processo: 09.2012/2018)

 

     às 10:32:26 horas do dia 09/08/2018 no endereço AV CARLOS GOMES 181, bairro

CENTRO, da cidade de PORTO VELHO - RO, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a).

ERINEIDE ARAUJO DOS SANTOS, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de

nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão Nº Processo:

09.2012/2018 - 2018/084/2018 que tem por objeto AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA

EQUIPAR AS DEPENDÊNCIAS DA NOVA SEDE DO CONSELHO MUNICIPAL DE

EDUCAÇÃO (SEDE PRÓPRIA): SALA DE REUNIÕES PLENÁRIAS, SALÃO DE EVENTOS

DEPARTAMENTOS E DEMAIS SETORES, visando atender ao Conselho Municipal de

Educação  CME, conforme especificações técnicas, unidades e quantidades definidas nos

Anexos I e II deste Edital, as quais deverão ser, minuciosamente, observados pelos

licitantes quando da elaboração de suas propostas.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - Cadeira para mesa de reunião

Poltrona de Aproximação Diretor  anatômica, com braço espaldar  médio,  assento   e

encosto  em  compensado de 15mm, unido por lâmina de aço 4� com vinco, com acabamento

plástico sanfonado preto, com espuma  injetada  de  75mm de espessura,  revestimento  em

 vinil, com gomos horizontal , contra encosto em vinil , acabamento das bordas com perfil

Francis 15,5mm, medindo: Assento 48 x 47 cm/Encosto 46 x 50 cm, Profundidade Total:

56cm, Largura Externa 58cm.Braço injetado em poliuretano integral skim, tipo americano,

com alma de aço, medindo 5cm larg. x 34,5cm prof.  x 28,5cm alt. Base fixa, estrutura

confeccionada em tubo de aço industrial de 1� polegada com parede de 1,20mm. em forma

de 4 Pés, acabamento em pintura eletrostática epóxi, com ponteira de acabamento em

polipropileno na cor croco.

Data-Hora Fornecedor Proposta

09/08/2018 09:28:22:936 S A COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA  R$ 11.200,00

07/08/2018 15:17:14:448 HELENMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 9.620,00

06/08/2018 10:49:38:325 ATLANTA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA  R$ 11.415,00

09/08/2018 09:20:37:111 F. F. N. FORNAZARI - ME  R$ 82.000,00

09/08/2018 09:03:04:177 TREND COMERCIAL-EIRELI-EPP  R$ 11.415,00

08/08/2018 09:12:21:424 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 10.998,00
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Lote (2) - Cadeira presidente

Poltrona Presidente  anatômica, com braço, espaldar  alto,  assento   e encosto  em

compensado de 15mm, unido por lâmina de aço 4� com vinco, com acabamento plástico

sanfonado preto, com espuma  injetada  de  75mm de espessura,  revestimento  em   vinil,

com gomos horizontal , contra encosto em vinil preto, acabamento das bordas com perfil

Francis 15,5mm,  medindo: Assento 48 x 47 cm/Encosto 46 x 62 cm, Profundidade Total:

56cm. Largura Externa 58cm.  Braço injetado em poliuretano integral skim, tipo T com

regulagem de altura, com alma de aço, medindo 5cm larg. x   34,5cm prof.  x 28,5cm alt.

Base giratória, plataforma de sustentação do assento e encosto que proporcione

movimentação angular simultânea do conjunto, com chapa de espessura mínima de 2,00

mm, Cinco rodízios produzidos em poliamida 6.6 ou polipropileno copolímero injetado em

alta pressão, Ajuste de altura do assento por meio de acionamento de dispositivo cilíndrico

hidropneumático (à gás) na cor croco

Lote (3) - Cadeira secretaria

Cadeira Executiva anatômica, com braço, espaldar  médio,  assento   e encosto  em

compensado de 12mm, unidos por uma lâmina de aço de 3�, com acabamento plástico

sanfonado preto, com espuma  injetada  de  45mm de espessura,  revestimento  em   vinil,

contra encosto em vinil preto, acabamento das bordas com perfil Francis 14mm,  medindo:

Assento 47 x 45 cm/Encosto 40 x 38 cm, Profundidade Total: 53cm, Largura Externa 54cm.

Braço, estrutura e apóia-braço em polipropileno injetado, com alma de aço, com gatilho para

regulagem de altura. Base giratória com plataforma de sustentação do assento e receptação

do mecanismo de encosto tipo flange universal, com chapa de espessura mínima de 2,25

mm, com vincos e conformações e melhoram a performance mecânica do componente, com

furação de 125 x 125 / 160 x 200 mm para acoplagem do assento. Ajuste de altura do

assento por meio de acionamento de dispositivo cilíndrico hidropneumático, na cor croco

Lote (4) - Cadeira Fixa Empilhável na Cor vermelha, indicada para hotéis, treinamento e

eventos com estrutura tubular fixa 4 pés, empilha até 8 cadeiras, assento e encosto com

espuma injetada.

 

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/08/2018 15:17:14:448 HELENMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 650,00

06/08/2018 10:49:38:325 ATLANTA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA  R$ 721,00

09/08/2018 09:20:37:111 F. F. N. FORNAZARI - ME  R$ 55.000,00

09/08/2018 09:03:04:177 TREND COMERCIAL-EIRELI-EPP  R$ 721,11

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/08/2018 15:17:14:448 HELENMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 4.700,00

06/08/2018 10:49:38:325 ATLANTA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA  R$ 4.023,00

09/08/2018 09:20:37:111 F. F. N. FORNAZARI - ME  R$ 75.800,00

09/08/2018 09:03:04:177 TREND COMERCIAL-EIRELI-EPP  R$ 4.023,20
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Medidas do assento: 39 x 41cm

Medidas do encosto: 34 x 40cm

Profundidade total: 61cm

Altura total: 91cm

Altura do assento: 47cm

Lote (5) - Cadeira Longarina 3 lugares preta Executiva, na Cor: preta; Material: Nylon e Ferro

Dimensão Do Produto: 82 X 150 X 56 Cm (Altura X Largura X Comprimento)

Peso: 15 Kg.

Lote (6) - Mesa para Escritório - Principais Características: Fabricado em MDP; Acabamento

em BP; Sistema de montagem minifix; Dimensões (Alt.xLarg.xProf.): 74,5x163x60

Lote (7) - Gaveteiro com 3 gavetas, em Material Madeira MDP, medindo 66x45x45 cm,

com rodas.

Lote (8) - Jogo mesa com 4 cadeiras, em material plástico, na cor branca, Dimensões:

Cadeira:

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/08/2018 15:17:14:448 HELENMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 14.000,00

06/08/2018 10:49:38:325 ATLANTA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA  R$ 12.312,50

09/08/2018 09:20:37:111 F. F. N. FORNAZARI - ME  R$ 88.500,00

09/08/2018 09:03:04:177 TREND COMERCIAL-EIRELI-EPP  R$ 12.312,50

08/08/2018 18:28:11:216 COMERCIAL BELC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA  R$ 12.312,50

08/08/2018 09:12:21:424 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 11.879,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/08/2018 15:17:14:448 HELENMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 970,00

06/08/2018 10:49:38:325 ATLANTA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA  R$ 1.160,00

09/08/2018 09:20:37:111 F. F. N. FORNAZARI - ME  R$ 56.750,00

09/08/2018 09:03:04:177 TREND COMERCIAL-EIRELI-EPP  R$ 1.160,00

08/08/2018 18:28:11:216 COMERCIAL BELC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA  R$ 1.160,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/08/2018 15:19:05:389 HELENMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 2.820,00

06/08/2018 10:55:00:731 ATLANTA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA  R$ 2.641,92

09/08/2018 09:23:09:796 F. F. N. FORNAZARI - ME  R$ 69.500,00

08/08/2018 18:29:23:747 COMERCIAL BELC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA  R$ 2.641,92

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/08/2018 15:19:05:389 HELENMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 5.350,00

06/08/2018 10:55:00:731 ATLANTA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA  R$ 4.555,00

09/08/2018 09:23:09:796 F. F. N. FORNAZARI - ME  R$ 66.300,00

08/08/2018 18:29:23:747 COMERCIAL BELC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA  R$ 4.555,00
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Altura: 80 cm

Largura: 55 cm

Profundidade: 53 cm

Peso máximo recomendado: 120 Kg

Mesa:

Altura: 70 cm

Largura: 70 cm

Profundidade: 70 cm

    Após a etapa de lances, Com disputa em sessão pública, foram apresentados os

seguintes menores preços:

 

Lote (1) - Cadeira para mesa de reunião

Poltrona de Aproximação Diretor  anatômica, com braço espaldar  médio,  assento   e

encosto  em  compensado de 15mm, unido por lâmina de aço 4� com vinco, com acabamento

plástico sanfonado preto, com espuma  injetada  de  75mm de espessura,  revestimento  em

 vinil, com gomos horizontal , contra encosto em vinil , acabamento das bordas com perfil

Francis 15,5mm, medindo: Assento 48 x 47 cm/Encosto 46 x 50 cm, Profundidade Total:

56cm, Largura Externa 58cm.Braço injetado em poliuretano integral skim, tipo americano,

com alma de aço, medindo 5cm larg. x 34,5cm prof.  x 28,5cm alt. Base fixa, estrutura

confeccionada em tubo de aço industrial de 1� polegada com parede de 1,20mm. em forma

de 4 Pés, acabamento em pintura eletrostática epóxi, com ponteira de acabamento em

polipropileno na cor croco.

Lote (2) - Cadeira presidente

Poltrona Presidente  anatômica, com braço, espaldar  alto,  assento   e encosto  em

compensado de 15mm, unido por lâmina de aço 4� com vinco, com acabamento plástico

sanfonado preto, com espuma  injetada  de  75mm de espessura,  revestimento  em   vinil,

Data-Hora Fornecedor Proposta

06/08/2018 10:55:00:731 ATLANTA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA  R$ 4.439,40

09/08/2018 09:23:09:796 F. F. N. FORNAZARI - ME  R$ 37.000,00

08/08/2018 18:29:23:747 COMERCIAL BELC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA  R$ 4.439,40

08/08/2018 09:14:21:145 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 4.120,00

Data-Hora Fornecedor Lance

09/08/2018 10:44:52:570 TREND COMERCIAL-EIRELI-EPP  R$ 7.050,50

09/08/2018 10:45:18:178 HELENMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 7.310,00

09/08/2018 10:39:14:874 S A COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA  R$ 9.500,00

08/08/2018 09:12:21:424 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 10.998,00

06/08/2018 10:49:38:325 ATLANTA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA  R$ 11.415,00

09/08/2018 09:20:37:111 F. F. N. FORNAZARI - ME  R$ 82.000,00
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com gomos horizontal , contra encosto em vinil preto, acabamento das bordas com perfil

Francis 15,5mm,  medindo: Assento 48 x 47 cm/Encosto 46 x 62 cm, Profundidade Total:

56cm. Largura Externa 58cm.  Braço injetado em poliuretano integral skim, tipo T com

regulagem de altura, com alma de aço, medindo 5cm larg. x   34,5cm prof.  x 28,5cm alt.

Base giratória, plataforma de sustentação do assento e encosto que proporcione

movimentação angular simultânea do conjunto, com chapa de espessura mínima de 2,00

mm, Cinco rodízios produzidos em poliamida 6.6 ou polipropileno copolímero injetado em

alta pressão, Ajuste de altura do assento por meio de acionamento de dispositivo cilíndrico

hidropneumático (à gás) na cor croco

Lote (3) - Cadeira secretaria

Cadeira Executiva anatômica, com braço, espaldar  médio,  assento   e encosto  em

compensado de 12mm, unidos por uma lâmina de aço de 3�, com acabamento plástico

sanfonado preto, com espuma  injetada  de  45mm de espessura,  revestimento  em   vinil,

contra encosto em vinil preto, acabamento das bordas com perfil Francis 14mm,  medindo:

Assento 47 x 45 cm/Encosto 40 x 38 cm, Profundidade Total: 53cm, Largura Externa 54cm.

Braço, estrutura e apóia-braço em polipropileno injetado, com alma de aço, com gatilho para

regulagem de altura. Base giratória com plataforma de sustentação do assento e receptação

do mecanismo de encosto tipo flange universal, com chapa de espessura mínima de 2,25

mm, com vincos e conformações e melhoram a performance mecânica do componente, com

furação de 125 x 125 / 160 x 200 mm para acoplagem do assento. Ajuste de altura do

assento por meio de acionamento de dispositivo cilíndrico hidropneumático, na cor croco

Lote (4) - Cadeira Fixa Empilhável na Cor vermelha, indicada para hotéis, treinamento e

eventos com estrutura tubular fixa 4 pés, empilha até 8 cadeiras, assento e encosto com

espuma injetada.

 

Medidas do assento: 39 x 41cm

Medidas do encosto: 34 x 40cm

Profundidade total: 61cm

Altura total: 91cm

Data-Hora Fornecedor Lance

09/08/2018 10:57:30:625 HELENMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 648,00

09/08/2018 10:56:48:317 TREND COMERCIAL-EIRELI-EPP  R$ 648,50

09/08/2018 11:06:43:303 ATLANTA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA  R$ 670,00

09/08/2018 09:20:37:111 F. F. N. FORNAZARI - ME  R$ 55.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

09/08/2018 11:22:08:191 TREND COMERCIAL-EIRELI-EPP  R$ 3.190,50

09/08/2018 11:21:35:832 ATLANTA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA  R$ 3.200,00

09/08/2018 11:23:48:247 HELENMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 3.280,00

09/08/2018 11:22:35:222 F. F. N. FORNAZARI - ME  R$ 12.000,00
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Altura do assento: 47cm

Lote (5) - Cadeira Longarina 3 lugares preta Executiva, na Cor: preta; Material: Nylon e Ferro

Dimensão Do Produto: 82 X 150 X 56 Cm (Altura X Largura X Comprimento)

Peso: 15 Kg.

Lote (6) - Mesa para Escritório - Principais Características: Fabricado em MDP; Acabamento

em BP; Sistema de montagem minifix; Dimensões (Alt.xLarg.xProf.): 74,5x163x60

Lote (7) - Gaveteiro com 3 gavetas, em Material Madeira MDP, medindo 66x45x45 cm,

com rodas.

Lote (8) - Jogo mesa com 4 cadeiras, em material plástico, na cor branca, Dimensões:

Cadeira:

Altura: 80 cm

Largura: 55 cm

Profundidade: 53 cm

Peso máximo recomendado: 120 Kg

Data-Hora Fornecedor Lance

09/08/2018 11:40:17:761 ATLANTA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA  R$ 7.900,00

09/08/2018 11:39:03:768 TREND COMERCIAL-EIRELI-EPP  R$ 8.550,50

09/08/2018 11:39:09:806 COMERCIAL BELC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA  R$ 8.980,00

09/08/2018 11:37:14:920 HELENMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 10.620,00

08/08/2018 09:12:21:424 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 11.879,00

09/08/2018 09:20:37:111 F. F. N. FORNAZARI - ME  R$ 88.500,00

Data-Hora Fornecedor Lance

09/08/2018 12:03:34:830 COMERCIAL BELC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA  R$ 865,00

09/08/2018 12:03:13:546 TREND COMERCIAL-EIRELI-EPP  R$ 868,50

09/08/2018 11:44:18:897 ATLANTA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA  R$ 931,00

07/08/2018 15:17:14:448 HELENMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 970,00

09/08/2018 09:20:37:111 F. F. N. FORNAZARI - ME  R$ 56.750,00

Data-Hora Fornecedor Lance

09/08/2018 11:46:12:614 ATLANTA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA  R$ 1.980,00

09/08/2018 11:49:23:864 COMERCIAL BELC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA  R$ 2.250,00

09/08/2018 11:48:59:114 HELENMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 2.400,00

09/08/2018 09:23:09:796 F. F. N. FORNAZARI - ME  R$ 69.500,00

Data-Hora Fornecedor Lance

09/08/2018 12:15:11:215 COMERCIAL BELC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA  R$ 4.100,00

09/08/2018 12:14:53:661 HELENMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 4.166,00

09/08/2018 12:14:20:728 ATLANTA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA  R$ 4.166,20

09/08/2018 12:11:29:683 F. F. N. FORNAZARI - ME  R$ 23.400,00
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Mesa:

Altura: 70 cm

Largura: 70 cm

Profundidade: 70 cm

 

    Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o

menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da

disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto

bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e

o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

 

    No dia 09/08/2018, às 10:52:20 horas, no lote (1) - Cadeira para mesa de reunião

Poltrona de Aproximação Diretor  anatômica, com braço espaldar  médio,  assento   e

encosto  em  compensado de 15mm, unido por lâmina de aço 4� com vinco, com acabamento

plástico sanfonado preto, com espuma  injetada  de  75mm de espessura,  revestimento  em

 vinil, com gomos horizontal , contra encosto em vinil , acabamento das bordas com perfil

Francis 15,5mm, medindo: Assento 48 x 47 cm/Encosto 46 x 50 cm, Profundidade Total:

56cm, Largura Externa 58cm.Braço injetado em poliuretano integral skim, tipo americano,

com alma de aço, medindo 5cm larg. x 34,5cm prof.  x 28,5cm alt. Base fixa, estrutura

confeccionada em tubo de aço industrial de 1� polegada com parede de 1,20mm. em forma

de 4 Pés, acabamento em pintura eletrostática epóxi, com ponteira de acabamento em

polipropileno na cor croco. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

21/08/2018, às 12:00:27 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 21/08/2018, às 12:00:27 horas, no lote (1) - Cadeira para mesa de reunião

Poltrona de Aproximação Diretor  anatômica, com braço espaldar  médio,  assento   e

encosto  em  compensado de 15mm, unido por lâmina de aço 4� com vinco, com acabamento

plástico sanfonado preto, com espuma  injetada  de  75mm de espessura,  revestimento  em

 vinil, com gomos horizontal , contra encosto em vinil , acabamento das bordas com perfil

Francis 15,5mm, medindo: Assento 48 x 47 cm/Encosto 46 x 50 cm, Profundidade Total:

56cm, Largura Externa 58cm.Braço injetado em poliuretano integral skim, tipo americano,

com alma de aço, medindo 5cm larg. x 34,5cm prof.  x 28,5cm alt. Base fixa, estrutura

confeccionada em tubo de aço industrial de 1� polegada com parede de 1,20mm. em forma

de 4 Pés, acabamento em pintura eletrostática epóxi, com ponteira de acabamento em

Data-Hora Fornecedor Lance

09/08/2018 12:15:00:083 COMERCIAL BELC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA  R$ 4.100,00

08/08/2018 09:14:21:145 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 4.120,00

06/08/2018 10:55:00:731 ATLANTA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA  R$ 4.439,40

09/08/2018 09:23:09:796 F. F. N. FORNAZARI - ME  R$ 37.000,00
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polipropileno na cor croco. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O

motivo da alteração foi o seguinte: Considerando a análise por parte da Pregoeira, Equipe

de Apoio e atendimento às exigências editalícias, considerando a apresentação da proposta

mais vantajosa à Administração, declaro o licitante vencedor do respectivo lote. No dia

21/08/2018, às 13:58:48 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 21/08/2018, às 13:58:48 horas, no lote (1) - Cadeira para mesa de reunião

Poltrona de Aproximação Diretor  anatômica, com braço espaldar  médio,  assento   e

encosto  em  compensado de 15mm, unido por lâmina de aço 4� com vinco, com acabamento

plástico sanfonado preto, com espuma  injetada  de  75mm de espessura,  revestimento  em

 vinil, com gomos horizontal , contra encosto em vinil , acabamento das bordas com perfil

Francis 15,5mm, medindo: Assento 48 x 47 cm/Encosto 46 x 50 cm, Profundidade Total:

56cm, Largura Externa 58cm.Braço injetado em poliuretano integral skim, tipo americano,

com alma de aço, medindo 5cm larg. x 34,5cm prof.  x 28,5cm alt. Base fixa, estrutura

confeccionada em tubo de aço industrial de 1� polegada com parede de 1,20mm. em forma

de 4 Pés, acabamento em pintura eletrostática epóxi, com ponteira de acabamento em

polipropileno na cor croco. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Considerando que da análise da especificação do material ofertado

verifica-se o atendimento ao instrumento convocatório, tendo atendido as demais exigências

habilitatórias, bem como considerando que o valor ofertado está abaixo do estimado pela

Administração para a presente aquisição, ADJUDICO o lote em favor da licitante, conforme

me autoriza o item 11.1. do Edital.

 

    No dia 21/08/2018, às 13:58:48 horas, no lote (1) - Cadeira para mesa de reunião

Poltrona de Aproximação Diretor  anatômica, com braço espaldar  médio,  assento   e

encosto  em  compensado de 15mm, unido por lâmina de aço 4� com vinco, com acabamento

plástico sanfonado preto, com espuma  injetada  de  75mm de espessura,  revestimento  em

 vinil, com gomos horizontal , contra encosto em vinil , acabamento das bordas com perfil

Francis 15,5mm, medindo: Assento 48 x 47 cm/Encosto 46 x 50 cm, Profundidade Total:

56cm, Largura Externa 58cm.Braço injetado em poliuretano integral skim, tipo americano,

com alma de aço, medindo 5cm larg. x 34,5cm prof.  x 28,5cm alt. Base fixa, estrutura

confeccionada em tubo de aço industrial de 1� polegada com parede de 1,20mm. em forma

de 4 Pés, acabamento em pintura eletrostática epóxi, com ponteira de acabamento em

polipropileno na cor croco. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa TREND COMERCIAL-EIRELI-EPP com o valor R$ 7.050,40.

 

    No dia 09/08/2018, às 11:17:01 horas, no lote (2) - Cadeira presidente

Poltrona Presidente  anatômica, com braço, espaldar  alto,  assento   e encosto  em

compensado de 15mm, unido por lâmina de aço 4� com vinco, com acabamento plástico

sanfonado preto, com espuma  injetada  de  75mm de espessura,  revestimento  em   vinil,
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com gomos horizontal , contra encosto em vinil preto, acabamento das bordas com perfil

Francis 15,5mm,  medindo: Assento 48 x 47 cm/Encosto 46 x 62 cm, Profundidade Total:

56cm. Largura Externa 58cm.  Braço injetado em poliuretano integral skim, tipo T com

regulagem de altura, com alma de aço, medindo 5cm larg. x   34,5cm prof.  x 28,5cm alt.

Base giratória, plataforma de sustentação do assento e encosto que proporcione

movimentação angular simultânea do conjunto, com chapa de espessura mínima de 2,00

mm, Cinco rodízios produzidos em poliamida 6.6 ou polipropileno copolímero injetado em

alta pressão, Ajuste de altura do assento por meio de acionamento de dispositivo cilíndrico

hidropneumático (à gás) na cor croco -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No

dia 21/08/2018, às 10:41:09 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 21/08/2018, às 10:41:09 horas, no lote (2) - Cadeira presidente

Poltrona Presidente  anatômica, com braço, espaldar  alto,  assento   e encosto  em

compensado de 15mm, unido por lâmina de aço 4� com vinco, com acabamento plástico

sanfonado preto, com espuma  injetada  de  75mm de espessura,  revestimento  em   vinil,

com gomos horizontal , contra encosto em vinil preto, acabamento das bordas com perfil

Francis 15,5mm,  medindo: Assento 48 x 47 cm/Encosto 46 x 62 cm, Profundidade Total:

56cm. Largura Externa 58cm.  Braço injetado em poliuretano integral skim, tipo T com

regulagem de altura, com alma de aço, medindo 5cm larg. x   34,5cm prof.  x 28,5cm alt.

Base giratória, plataforma de sustentação do assento e encosto que proporcione

movimentação angular simultânea do conjunto, com chapa de espessura mínima de 2,00

mm, Cinco rodízios produzidos em poliamida 6.6 ou polipropileno copolímero injetado em

alta pressão, Ajuste de altura do assento por meio de acionamento de dispositivo cilíndrico

hidropneumático (à gás) na cor croco -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando a análise por parte da

Pregoeira, Equipe de Apoio e atendimento às exigências editalícias, considerando a

apresentação da proposta mais vantajosa à Administração, declaro o licitante vencedor do

respectivo lote. No dia 21/08/2018, às 14:02:53 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 21/08/2018, às 14:02:53 horas, no lote (2) - Cadeira presidente

Poltrona Presidente  anatômica, com braço, espaldar  alto,  assento   e encosto  em

compensado de 15mm, unido por lâmina de aço 4� com vinco, com acabamento plástico

sanfonado preto, com espuma  injetada  de  75mm de espessura,  revestimento  em   vinil,

com gomos horizontal , contra encosto em vinil preto, acabamento das bordas com perfil

Francis 15,5mm,  medindo: Assento 48 x 47 cm/Encosto 46 x 62 cm, Profundidade Total:

56cm. Largura Externa 58cm.  Braço injetado em poliuretano integral skim, tipo T com

regulagem de altura, com alma de aço, medindo 5cm larg. x   34,5cm prof.  x 28,5cm alt.

Base giratória, plataforma de sustentação do assento e encosto que proporcione

movimentação angular simultânea do conjunto, com chapa de espessura mínima de 2,00

mm, Cinco rodízios produzidos em poliamida 6.6 ou polipropileno copolímero injetado em
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alta pressão, Ajuste de altura do assento por meio de acionamento de dispositivo cilíndrico

hidropneumático (à gás) na cor croco -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O

motivo da alteração foi o seguinte: Considerando que da análise da especificação do

material ofertado verifica-se o atendimento ao instrumento convocatório, tendo atendido as

demais exigências habilitatórias, bem como considerando que o valor ofertado está abaixo

do estimado pela Administração para a presente aquisição, ADJUDICO o lote em favor da

licitante, conforme me autoriza o item 11.1. do Edital.

 

    No dia 21/08/2018, às 14:02:53 horas, no lote (2) - Cadeira presidente

Poltrona Presidente  anatômica, com braço, espaldar  alto,  assento   e encosto  em

compensado de 15mm, unido por lâmina de aço 4� com vinco, com acabamento plástico

sanfonado preto, com espuma  injetada  de  75mm de espessura,  revestimento  em   vinil,

com gomos horizontal , contra encosto em vinil preto, acabamento das bordas com perfil

Francis 15,5mm,  medindo: Assento 48 x 47 cm/Encosto 46 x 62 cm, Profundidade Total:

56cm. Largura Externa 58cm.  Braço injetado em poliuretano integral skim, tipo T com

regulagem de altura, com alma de aço, medindo 5cm larg. x   34,5cm prof.  x 28,5cm alt.

Base giratória, plataforma de sustentação do assento e encosto que proporcione

movimentação angular simultânea do conjunto, com chapa de espessura mínima de 2,00

mm, Cinco rodízios produzidos em poliamida 6.6 ou polipropileno copolímero injetado em

alta pressão, Ajuste de altura do assento por meio de acionamento de dispositivo cilíndrico

hidropneumático (à gás) na cor croco -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto

do lote da licitação á empresa HELENMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA com o valor R$

648,00.

 

    No dia 09/08/2018, às 11:28:42 horas, no lote (3) - Cadeira secretaria

Cadeira Executiva anatômica, com braço, espaldar  médio,  assento   e encosto  em

compensado de 12mm, unidos por uma lâmina de aço de 3�, com acabamento plástico

sanfonado preto, com espuma  injetada  de  45mm de espessura,  revestimento  em   vinil,

contra encosto em vinil preto, acabamento das bordas com perfil Francis 14mm,  medindo:

Assento 47 x 45 cm/Encosto 40 x 38 cm, Profundidade Total: 53cm, Largura Externa 54cm.

Braço, estrutura e apóia-braço em polipropileno injetado, com alma de aço, com gatilho para

regulagem de altura. Base giratória com plataforma de sustentação do assento e receptação

do mecanismo de encosto tipo flange universal, com chapa de espessura mínima de 2,25

mm, com vincos e conformações e melhoram a performance mecânica do componente, com

furação de 125 x 125 / 160 x 200 mm para acoplagem do assento. Ajuste de altura do

assento por meio de acionamento de dispositivo cilíndrico hidropneumático, na cor croco -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/08/2018, às 10:53:28 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 21/08/2018, às 10:53:28 horas, no lote (3) - Cadeira secretaria
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Cadeira Executiva anatômica, com braço, espaldar  médio,  assento   e encosto  em

compensado de 12mm, unidos por uma lâmina de aço de 3�, com acabamento plástico

sanfonado preto, com espuma  injetada  de  45mm de espessura,  revestimento  em   vinil,

contra encosto em vinil preto, acabamento das bordas com perfil Francis 14mm,  medindo:

Assento 47 x 45 cm/Encosto 40 x 38 cm, Profundidade Total: 53cm, Largura Externa 54cm.

Braço, estrutura e apóia-braço em polipropileno injetado, com alma de aço, com gatilho para

regulagem de altura. Base giratória com plataforma de sustentação do assento e receptação

do mecanismo de encosto tipo flange universal, com chapa de espessura mínima de 2,25

mm, com vincos e conformações e melhoram a performance mecânica do componente, com

furação de 125 x 125 / 160 x 200 mm para acoplagem do assento. Ajuste de altura do

assento por meio de acionamento de dispositivo cilíndrico hidropneumático, na cor croco -  a

situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Considerando a análise por parte da Pregoeira, Equipe de Apoio e atendimento às

exigências editalícias, considerando a apresentação da proposta mais vantajosa à

Administração, declaro o licitante vencedor do respectivo lote. No dia 21/08/2018, às

14:05:27 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 21/08/2018, às 14:05:27 horas, no lote (3) - Cadeira secretaria

Cadeira Executiva anatômica, com braço, espaldar  médio,  assento   e encosto  em

compensado de 12mm, unidos por uma lâmina de aço de 3�, com acabamento plástico

sanfonado preto, com espuma  injetada  de  45mm de espessura,  revestimento  em   vinil,

contra encosto em vinil preto, acabamento das bordas com perfil Francis 14mm,  medindo:

Assento 47 x 45 cm/Encosto 40 x 38 cm, Profundidade Total: 53cm, Largura Externa 54cm.

Braço, estrutura e apóia-braço em polipropileno injetado, com alma de aço, com gatilho para

regulagem de altura. Base giratória com plataforma de sustentação do assento e receptação

do mecanismo de encosto tipo flange universal, com chapa de espessura mínima de 2,25

mm, com vincos e conformações e melhoram a performance mecânica do componente, com

furação de 125 x 125 / 160 x 200 mm para acoplagem do assento. Ajuste de altura do

assento por meio de acionamento de dispositivo cilíndrico hidropneumático, na cor croco -  a

situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Considerando que da análise da especificação do material ofertado verifica-se o

atendimento ao instrumento convocatório, tendo atendido as demais exigências

habilitatórias, bem como considerando que o valor ofertado está abaixo do estimado pela

Administração para a presente aquisição, ADJUDICO o lote em favor da licitante, conforme

me autoriza o item 11.1. do Edital.

 

    No dia 21/08/2018, às 14:05:27 horas, no lote (3) - Cadeira secretaria

Cadeira Executiva anatômica, com braço, espaldar  médio,  assento   e encosto  em

compensado de 12mm, unidos por uma lâmina de aço de 3�, com acabamento plástico

sanfonado preto, com espuma  injetada  de  45mm de espessura,  revestimento  em   vinil,

23/08/2018 Página 11 de 17



contra encosto em vinil preto, acabamento das bordas com perfil Francis 14mm,  medindo:

Assento 47 x 45 cm/Encosto 40 x 38 cm, Profundidade Total: 53cm, Largura Externa 54cm.

Braço, estrutura e apóia-braço em polipropileno injetado, com alma de aço, com gatilho para

regulagem de altura. Base giratória com plataforma de sustentação do assento e receptação

do mecanismo de encosto tipo flange universal, com chapa de espessura mínima de 2,25

mm, com vincos e conformações e melhoram a performance mecânica do componente, com

furação de 125 x 125 / 160 x 200 mm para acoplagem do assento. Ajuste de altura do

assento por meio de acionamento de dispositivo cilíndrico hidropneumático, na cor croco -

pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa TREND

COMERCIAL-EIRELI-EPP com o valor R$ 3.190,00.

 

    No dia 09/08/2018, às 11:44:36 horas, no lote (4) - Cadeira Fixa Empilhável na Cor

vermelha, indicada para hotéis, treinamento e eventos com estrutura tubular fixa 4 pés,

empilha até 8 cadeiras, assento e encosto com espuma injetada.

 

Medidas do assento: 39 x 41cm

Medidas do encosto: 34 x 40cm

Profundidade total: 61cm

Altura total: 91cm

Altura do assento: 47cm -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

21/08/2018, às 10:55:07 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 21/08/2018, às 10:55:07 horas, no lote (4) - Cadeira Fixa Empilhável na Cor

vermelha, indicada para hotéis, treinamento e eventos com estrutura tubular fixa 4 pés,

empilha até 8 cadeiras, assento e encosto com espuma injetada.

 

Medidas do assento: 39 x 41cm

Medidas do encosto: 34 x 40cm

Profundidade total: 61cm

Altura total: 91cm

Altura do assento: 47cm -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo

da alteração foi o seguinte: Considerando a análise por parte da Pregoeira, Equipe de Apoio

e atendimento às exigências editalícias, considerando a apresentação da proposta mais

vantajosa à Administração, declaro o licitante vencedor do respectivo lote. No dia

21/08/2018, às 14:07:11 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 21/08/2018, às 14:07:11 horas, no lote (4) - Cadeira Fixa Empilhável na Cor

vermelha, indicada para hotéis, treinamento e eventos com estrutura tubular fixa 4 pés,

empilha até 8 cadeiras, assento e encosto com espuma injetada.
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Medidas do assento: 39 x 41cm

Medidas do encosto: 34 x 40cm

Profundidade total: 61cm

Altura total: 91cm

Altura do assento: 47cm -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Considerando que da análise da especificação do material ofertado

verifica-se o atendimento ao instrumento convocatório, tendo atendido as demais exigências

habilitatórias, bem como considerando que o valor ofertado está abaixo do estimado pela

Administração para a presente aquisição, ADJUDICO o lote em favor da licitante, conforme

me autoriza o item 11.1. do Edital.

 

    No dia 21/08/2018, às 14:07:11 horas, no lote (4) - Cadeira Fixa Empilhável na Cor

vermelha, indicada para hotéis, treinamento e eventos com estrutura tubular fixa 4 pés,

empilha até 8 cadeiras, assento e encosto com espuma injetada.

 

Medidas do assento: 39 x 41cm

Medidas do encosto: 34 x 40cm

Profundidade total: 61cm

Altura total: 91cm

Altura do assento: 47cm -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa ATLANTA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA com o valor R$

7.900,00.

 

    No dia 09/08/2018, às 12:06:27 horas, no lote (5) - Cadeira Longarina 3 lugares preta

Executiva, na Cor: preta; Material: Nylon e Ferro

Dimensão Do Produto: 82 X 150 X 56 Cm (Altura X Largura X Comprimento)

Peso: 15 Kg. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/08/2018, às

10:59:52 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 21/08/2018, às 10:59:51 horas, no lote (5) - Cadeira Longarina 3 lugares preta

Executiva, na Cor: preta; Material: Nylon e Ferro

Dimensão Do Produto: 82 X 150 X 56 Cm (Altura X Largura X Comprimento)

Peso: 15 Kg. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: Considerando a análise por parte da Pregoeira, Equipe de Apoio e

atendimento às exigências editalícias, considerando a apresentação da proposta mais

vantajosa à Administração, declaro o licitante vencedor do respectivo lote. No dia

21/08/2018, às 14:17:02 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 21/08/2018, às 14:17:02 horas, no lote (5) - Cadeira Longarina 3 lugares preta

Executiva, na Cor: preta; Material: Nylon e Ferro
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Dimensão Do Produto: 82 X 150 X 56 Cm (Altura X Largura X Comprimento)

Peso: 15 Kg. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Considerando que da análise da especificação do material ofertado verifica-se o

atendimento ao instrumento convocatório, tendo atendido as demais exigências

habilitatórias, bem como considerando que o valor ofertado está abaixo do estimado pela

Administração para a presente aquisição, ADJUDICO o lote em favor da licitante, conforme

me autoriza o item 11.1. do Edital.

 

    No dia 21/08/2018, às 14:17:02 horas, no lote (5) - Cadeira Longarina 3 lugares preta

Executiva, na Cor: preta; Material: Nylon e Ferro

Dimensão Do Produto: 82 X 150 X 56 Cm (Altura X Largura X Comprimento)

Peso: 15 Kg. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á

empresa COMERCIAL BELC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA com o valor R$

865,00.

 

    No dia 09/08/2018, às 12:03:44 horas, no lote (6) - Mesa para Escritório - Principais

Características: Fabricado em MDP; Acabamento em BP; Sistema de montagem minifix;

Dimensões (Alt.xLarg.xProf.): 74,5x163x60 -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 21/08/2018, às 11:43:02 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 21/08/2018, às 11:43:02 horas, no lote (6) - Mesa para Escritório - Principais

Características: Fabricado em MDP; Acabamento em BP; Sistema de montagem minifix;

Dimensões (Alt.xLarg.xProf.): 74,5x163x60 -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando a análise por parte da

Pregoeira, Equipe de Apoio e atendimento às exigências editalícias, considerando a

apresentação da proposta mais vantajosa à Administração, declaro o licitante vencedor do

respectivo lote. No dia 21/08/2018, às 14:27:10 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 21/08/2018, às 14:27:10 horas, no lote (6) - Mesa para Escritório - Principais

Características: Fabricado em MDP; Acabamento em BP; Sistema de montagem minifix;

Dimensões (Alt.xLarg.xProf.): 74,5x163x60 -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado.

O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando que da análise da especificação do

material ofertado verifica-se o atendimento ao instrumento convocatório, tendo atendido as

demais exigências habilitatórias, bem como considerando que o valor ofertado está abaixo

do estimado pela Administração para a presente aquisição, ADJUDICO o lote em favor da

licitante, conforme me autoriza o item 11.1. do Edital.

 

    No dia 21/08/2018, às 14:27:10 horas, no lote (6) - Mesa para Escritório - Principais

Características: Fabricado em MDP; Acabamento em BP; Sistema de montagem minifix;

Dimensões (Alt.xLarg.xProf.): 74,5x163x60 -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o
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objeto do lote da licitação á empresa ATLANTA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA

com o valor R$ 1.980,00.

 

    No dia 09/08/2018, às 12:16:58 horas, no lote (7) - Gaveteiro com 3 gavetas, em Material

Madeira MDP, medindo 66x45x45 cm,

com rodas. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/08/2018, às

11:18:37 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 21/08/2018, às 11:18:37 horas, no lote (7) - Gaveteiro com 3 gavetas, em Material

Madeira MDP, medindo 66x45x45 cm,

com rodas. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração

foi o seguinte: Considerando a análise por parte da Pregoeira, Equipe de Apoio e

atendimento às exigências editalícias, considerando a apresentação da proposta mais

vantajosa à Administração, declaro o licitante vencedor do respectivo lote. No dia

21/08/2018, às 14:18:51 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 21/08/2018, às 14:18:51 horas, no lote (7) - Gaveteiro com 3 gavetas, em Material

Madeira MDP, medindo 66x45x45 cm,

com rodas. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Considerando que da análise da especificação do material ofertado verifica-se o

atendimento ao instrumento convocatório, tendo atendido as demais exigências

habilitatórias, bem como considerando que o valor ofertado está abaixo do estimado pela

Administração para a presente aquisição, ADJUDICO o lote em favor da licitante, conforme

me autoriza o item 11.1. do Edital.

 

    No dia 21/08/2018, às 14:18:51 horas, no lote (7) - Gaveteiro com 3 gavetas, em Material

Madeira MDP, medindo 66x45x45 cm,

com rodas. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á

empresa COMERCIAL BELC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA com o valor R$

4.100,00.

 

    No dia 09/08/2018, às 12:22:16 horas, no lote (8) - Jogo mesa com 4 cadeiras, em

material plástico, na cor branca, Dimensões:

Cadeira:

Altura: 80 cm

Largura: 55 cm

Profundidade: 53 cm

Peso máximo recomendado: 120 Kg

Mesa:

Altura: 70 cm
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Largura: 70 cm

Profundidade: 70 cm -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/08/2018,

às 11:19:23 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 21/08/2018, às 11:19:23 horas, no lote (8) - Jogo mesa com 4 cadeiras, em

material plástico, na cor branca, Dimensões:

Cadeira:

Altura: 80 cm

Largura: 55 cm

Profundidade: 53 cm

Peso máximo recomendado: 120 Kg

Mesa:

Altura: 70 cm

Largura: 70 cm

Profundidade: 70 cm -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: Considerando a análise por parte da Pregoeira, Equipe de Apoio e

atendimento às exigências editalícias, considerando a apresentação da proposta mais

vantajosa à Administração, declaro o licitante vencedor do respectivo lote. No dia

21/08/2018, às 14:25:16 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 21/08/2018, às 14:25:16 horas, no lote (8) - Jogo mesa com 4 cadeiras, em

material plástico, na cor branca, Dimensões:

Cadeira:

Altura: 80 cm

Largura: 55 cm

Profundidade: 53 cm

Peso máximo recomendado: 120 Kg

Mesa:

Altura: 70 cm

Largura: 70 cm

Profundidade: 70 cm -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Considerando que da análise da especificação do material ofertado

verifica-se o atendimento ao instrumento convocatório, tendo atendido as demais exigências

habilitatórias, bem como considerando que o valor ofertado está abaixo do estimado pela

Administração para a presente aquisição, ADJUDICO o lote em favor da licitante, conforme

me autoriza o item 11.1. do Edital.

 

    No dia 21/08/2018, às 14:25:16 horas, no lote (8) - Jogo mesa com 4 cadeiras, em

material plástico, na cor branca, Dimensões:

Cadeira:
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Altura: 80 cm

Largura: 55 cm

Profundidade: 53 cm

Peso máximo recomendado: 120 Kg

Mesa:

Altura: 70 cm

Largura: 70 cm

Profundidade: 70 cm -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa COMERCIAL BELC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA com o valor

R$ 4.100,00.

 

    Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa

declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações

detalhadas sobre o andamento do processo.

 

ERINEIDE ARAUJO DOS SANTOS

Pregoeiro da disputa

 

IRANEIVA SILVA COSTA

Autoridade Competente

 

SARA MATOS SOARES

Membro Equipe Apoio

 

ANDRE LOPES SHOCKNESS

Membro Equipe Apoio

 

Proponentes:
84.558.634/0001-54 ATLANTA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA

01.644.219/0001-96 COMERCIAL BELC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

13.104.805/0001-27 F. F. N. FORNAZARI - ME

04.248.928/0001-40 HELENMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA

27.048.093/0001-80 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES COMERC

05.976.162/0001-83 S A COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

23.130.098/0001-05 TREND COMERCIAL-EIRELI-EPP
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