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PROCESSO 46/2019                                               PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2019 – PML 
 

ATA Nº 01/2019 DA SESSÃO PÚBLICA VIRTUAL 
 
Aos 08 (oito) dias do mês de maio de 2019, às 13:30 horas, reuniram-se a Pregoeira e a Equipe de 
Apoio, para conduzir os trabalhos pertinentes ao Pregão Eletrônico nº 19/2019, que tem por objeto 
o Registro de Preços para Aquisição de Equipamentos de escritório e Eletrodoméstico para 
uso da Procuradoria Geral e Execução Fiscal, realizado através do Portal de Compras Caixa, no 
endereço eletrônico www.licitacoescaixa.gov.br. Aberta a sessão, certificou-se que de acordo com 
os registros capturados, credenciaram-se para participar do presente Processo Licitatório, as 
empresas: VIA LUMENS AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA, FAROL MÓVEIS PARA 
ESCRITÓRIO LTDA, BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS SLTDA ME, D&F COMERCIAL 
LTDA – ME, SOMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LTDA ME, 
MICROLAGES EQUIP E MAT P ESCRIT LTDA ME, VICENTE DEPARTAMENTOS EIRELI 
ME, PR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI – EPP, MOVEART 
MOVEIS PLANEJADOS LTDA. Apresentaram propostas as seguintes: FAROL MÓVEIS, 
BAGATOLI, D&F, SOMA, MICROLAGES, VICENTE e MOVEART. Ato contínuo, procedeu-se 
a análise das propostas certificando-se que ficam desclassificadas as de autoria das empresas: * 
VICENTE – ante a inobservância do prazo da proposta conforme subitem 5.8.3 do edital e ausência 
das declarações exigidas nas alíneas “b” a “f” do subitem 5.8.4 do ato convocatório; *MOVEART – 
pela ausência das declarações exigidas nas alíneas “b”, “c” e “f” do subitem 5.8.4 do ato 
convocatório; *D&F – pela ausência das declarações exigidas nas alíneas no subitem 5.8.4 do ato 
convocatório. As demais atendem as exigências do edital, sendo-as consideradas classificadas. No 
horário estipulado, iniciou-se a competição.  Encerrada a etapa competitiva no sistema eletrônico, 
com acréscimo do período randômico, em que o término da sessão foi aleatoriamente determinado 
pelo próprio sistema, revelou-se a classificação:  

 ITEM 01 – MICROLAGES – R$ 377,00 cada, totalizando R$ 3.770,00 
 ITEM 02 – FAROL MÓVEIS – R$ 144,99 cada, totalizando R$ 434,97 
 ITEM 03 – BAGATOLI – R$ 437,20 cada, totalizando R$ 13.116,00  

A etapa de lances encontra-se no Relatório do Sistema, o qual passa a fazer parte da presente ata. 
Dando continuidade aos trabalhos, às 15:20 horas, a Pregoeira concedeu prazo de 01 (uma) hora às 
Participantes com os menores preços, para envio da documentação de habilitação e da proposta 
reajustada. Efetuada a análise, certificou-se que as empresas apresentaram os documentos exigidos 
em plena vigência, sem restrição, atendendo todas as exigências editalícias, sendo-as consideradas 
habilitadas. Às 17:00 horas, foi concedido o prazo para manifestação da intenção de recursos, sem 
que houvesse manifestação nesse sentido. Ressalva-se que, a adjudicação fica condicionada ao 
parecer emitido pela Secretaria Requisitante, acerca dos catálogo/folders, nos termos dispostos na 
alínea “f” do subitem 5.8.4 do edital. Nada mais havendo a tratar, dá-se a sessão por encerrada, 
lavrando-se a presente ata, que vai devidamente assinada. 
. 

 
 
 

Vanessa de Oliveira Freitas Pregoeira 
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Gisele Furtado Dornelles  

Equipe de Apoio 

 


