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ATA DE RESULTADO DE JULGAMENTO
Processo Administrativo n°: 140/2020.
Pregão Eletrônico n°: 38/2020.
Objeto: “Registro de Preços para futuro
fornecimento de cadeiras de diversos
tipos”.
Aos vinte e três dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte, o Pregoeiro
devidamente designado efetuou o julgamento do pregão eletrônico em epígrafe.
Após análise das propostas, dos lances e da habilitação das empresas,
considerando os fatores de julgamento previstos em Edital de Embasamento e em
conformidade com os documentos de análise técnica que se encontram anexados a
esta ata, resolveu-se por:
No que diz respeito ao item 01 (219082 / Cadeira De Escritório Fixa Empilhável,
Preta), a classificação de propostas ficou conforme segue:
1°. Licitante: Primax Ind E Comércio De Móveis Ltda.: resolveu-se por
classificar sua proposta para este item uma vez que a empresa respeitou
todas as condições editalícias, seja quanto a entrega de documentação,
seja quanto a especificações técnicas, conforme os documentos de
análise técnica em anexo. Marca: própria, Valor unitário: R$ 55,9900,
Quantidade: 50 unidades, Valor total: R$ 2.799,50.

No que diz respeito ao item 02 (216885 / Cadeira Fixa Com Braço), a classificação
de propostas ficou conforme segue:
1°. Licitante: Maw Comércio De Móveis E Equipamentos Ltda.: resolveuse por desclassificar sua proposta para este item uma vez que a empresa
não apresentou a documentação solicitada em edital de embasamento.
Marca: Nilmar, Valor unitário: R$ 146,0000.
1°. Licitante: Décio Druczkowski – ME: resolveu-se por classificar sua
proposta para este item uma vez que a empresa respeitou todas as
condições editalícias, seja quanto a entrega de documentação, seja
quanto a especificações técnicas, conforme os documentos de análise
técnica em anexo. Marca: Movebrink, Valor unitário: R$ 146,5000,
Quantidade: 50 unidades, Valor total: R$ 7.325,00.
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No que diz respeito ao item 03 (216884 / Cadeira Giratória Com Braço), a
classificação de propostas ficou conforme segue:
1°. Licitante: Décio Druczkowski – ME: resolveu-se por classificar sua
proposta para este item uma vez que a empresa respeitou todas as
condições editalícias, seja quanto a entrega de documentação, seja
quanto a especificações técnicas, conforme os documentos de análise
técnica em anexo. Marca: Movebrink, Valor unitário: R$ 306,0000,
Quantidade: 100 unidades, Valor total: R$ 30.600,00.

No que diz respeito ao item 04 (216915 / Cadeira, Tipo Caixa, Alta, Sem Braço ), a
classificação de propostas ficou conforme segue:
1°. Licitante: Primax Ind. E Comércio De Móveis Ltda.: resolveu-se por
classificar sua proposta para este item uma vez que a empresa respeitou
todas as condições editalícias, seja quanto a entrega de documentação,
seja quanto a especificações técnicas, conforme os documentos de
análise técnica em anexo. Marca: Própria, Valor unitário: R$ 195,0000,
Quantidade: 10 unidades, Valor total: R$ 1.950,00.

No que diz respeito ao item 05 (218212 / Longarina Três Lugares), a classificação de
propostas ficou conforme segue:
1°. Licitante: Décio Druczkowski – ME: resolveu-se por classificar sua
proposta para este item uma vez que a empresa respeitou todas as
condições editalícias, seja quanto a entrega de documentação, seja
quanto a especificações técnicas, conforme os documentos de análise
técnica em anexo. Marca: Movebrink, Valor unitário: R$ 254,0000,
Quantidade: 10 unidades, Valor total: R$ 2.540,00.

Após o julgamento das propostas e dos lances ofertados, com base na classificação
acima o Pregoeiro analisou os documentos relativos à habilitação e julgou
habilitadas as empresas: Décio Druczkowski – ME e Primax Ind. E Comércio De
Móveis Ltda.
Total geral dos itens do pregão eletrônico n°: 38/2020: R$ .
Pregão Eletrônico 38/2020 – Feas

Página 2 de 5

Feas
R. Lothário Boutin, 90
Pinheirinho – Curitiba/PR
CEP 81.110-522
(41) 3316-5927
www.feas.curitiba.pr.gov.br

Itens desertos: não há. Itens fracassados: não há. Nada mais tendo a constar, esta
Ata foi assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

Juliano Eugenio da Silva
Pregoeiro

Janaina Barreto Fonseca
Equipe de Apoio
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