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Poder Executivo 

AA-Secretaria Municipal de Fazenda

ATA DA SESSÃO PÚBLICA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 051/2019

Processo nº 04.001.149.19.13

Objeto: Registro de preços para aquisição de cadeiras, conforme especificações constantes no anexo I do edital.

A Pregoeira designada pelo ato de nomeação, no uso de suas atribuições legais, após a abertura das propostas eletrônicas e o encerramento da
etapa de lances, julgou:

Lote (1) - CADEIRA GIRATÓRIA, CONFORME ESPECIFICAÇÃO EM ANEXO – COTA PRINCIPAL

Em 09/08/2019 o licitante MAMUTE BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA foi o arrematante do lote com o valor global ofertado de
R$424.000,00 (Quatrocentos e vinte e quatro mil reais).

Verificada a documentação desta empresa, confirmou-se sua habilitação. Examinada a aceitabilidade da proposta quanto à compatibilidade do preço
apresentado com o praticado no mercado e o valor estimado para esta contratação, confirmou-se a classificação da proposta da empresa supracitada.

Em conformidade com o subitem 12.5 do edital o licitante 1º arrematante do lote apresentou os prospectos que foram analisados e aprovados pela
Secretaria Municipal de Educação.

Em 03/09/2019, tendo em vista o valor unitário ofertado para o lote 01 (R$314,00) se encontrar maior que o valor ofertado para o lote 02 (R$226,66), a
Pregoeira da disputa solicitou a possibilidade do licitante 1º arrematante em apresentar uma nova proposta nos termos do subitem 11.18 do edital. Nessa
mesma data, o licitante MAMUTE BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA aceitou fazer uma nova proposta no valor de R$226,66/ unidade.

Por ter atendido a todas as exigências editalícias, em 05/09/2019, a empresa MAMUTE BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA foi
declarada vencedora. Novo valor global foi proposto em conformidade com o subitem 11.18 do edital, ficando adjudicado o lote no valor global de
R$305.991,00 (Trezentos e cinco mil, novecentos e noventa e um reais), para o fornecimento de 1.350 cadeiras, conforme o anexo I do edital, SICAM:
64142, sendo o valor unitário de R$226,66 (Duzentos e vinte e seis reais e sessenta e seis centavos).

Lote (2) - CADEIRA GIRATÓRIA, CONFORME ESPECIFICAÇÃO EM ANEXO – COTA RESERVADA REFERENTE AO LOTE Nº 1 EXCLUSIVO PARA
PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06

Em 09/08/2019 o licitante VITOR SILVESTRE FELICIO ME foi o arrematante do lote com o valor global ofertado de R$101.000,00 (Cento e um mil reais).

Em 21/08/2019 o licitante VITOR SILVESTRE FELICIO ME foi inabilitado pelo descumprimento do subitem 13.1.1.1 do edital (O atestado de capacidade
técnica apresentado não possui quantitativo suficiente que represente no mínimo 20% do previsto para fornecimento no lote 02). Nessa mesma data, o
licitante KURIOS MÓVEIS EIRELI ME, 2º classificado com o valor global ofertado de R$101.999,00 (Cento e um mil, novecentos e noventa e nove reais)
passou à arrematante do lote.

Verificada a documentação desta empresa, confirmou-se sua habilitação. Examinada a aceitabilidade da proposta quanto à compatibilidade do preço
apresentado com o praticado no mercado e o valor estimado para esta contratação, confirmou-se a classificação da proposta da empresa supracitada.

Em conformidade com o subitem 12.5 do edital o licitante 2º arrematante do lote apresentou os prospectos que foram analisados e aprovados pela
Secretaria Municipal de Educação.

Por ter atendido a todas as exigências editalícias, em 02/09/2019, a empresa KURIOS MÓVEIS EIRELI ME foi declarada vencedora. Novo valor global foi
proposto em conformidade com o subitem 12.2.4.2.1 do edital, ficando adjudicado o lote no valor global de R$101.997,00 (Cento e um mil, novecentos e
noventa e sete reais), para o fornecimento de 450 cadeiras, conforme o anexo I do edital, SICAM: 64142, sendo o valor unitário de R$226,66 (Duzentos e
vinte e seis reais e sessenta e seis centavos).

Lote (3) - CADEIRA FIXA, CONFORME ESPECIFICAÇÃO ANEXA - COTA PRINCIPAL



Em 09/08/2019 o licitante META X INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME foi o arrematante do lote com o valor global ofertado de R$887.298,99 (Oitocentos
e oitenta e sete mil, duzentos e noventa e oito reais e noventa e nove centavos).

Verificada a documentação desta empresa, confirmou-se sua habilitação. Examinada a aceitabilidade da proposta quanto à compatibilidade do preço
apresentado com o praticado no mercado e o valor estimado para esta contratação, confirmou-se a classificação da proposta da empresa supracitada.

Em conformidade com o subitem 12.5 do edital o licitante 1º arrematante do lote apresentou os prospectos que foram analisados e aprovados pela
Secretaria Municipal de Educação.

Por ter atendido a todas as exigências editalícias, em 03/09/2019, a empresa META X INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME foi declarada vencedora. Novo
valor global foi proposto em conformidade com o subitem 12.2.4.2.1 do edital, ficando adjudicado o lote no valor global de R$887.292,00 (Oitocentos e
oitenta e sete mil, duzentos e noventa e dois reais), para o fornecimento de 8.400 cadeiras, conforme o anexo I do edital, SICAM: 64143, sendo o valor
unitário de R$105,63 (Cento e cinco reais e sessenta e três centavos).

Lote (4) - CADEIRA FIXA, CONFORME ESPECIFICAÇÃO ANEXA - COTA RESERVADA REFERENTE AO LOTE Nº 3 EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO
DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06.

Em 09/08/2019 o licitante KURIOS MÓVEIS EIRELI ME foi o arrematante do lote com o valor global ofertado de R$287.790,00 (Duzentos e oitenta e sete
mil, setecentos e noventa reais).

Verificada a documentação desta empresa, confirmou-se sua habilitação. Examinada a aceitabilidade da proposta quanto à compatibilidade do preço
apresentado com o praticado no mercado e o valor estimado para esta contratação, confirmou-se a classificação da proposta da empresa supracitada.

Em conformidade com o subitem 12.5 do edital o licitante 1º arrematante do lote apresentou os prospectos que foram analisados e aprovados pela
Secretaria Municipal de Educação.

Por ter atendido a todas as exigências editalícias, em 02/09/2019, a empresa KURIOS MÓVEIS EIRELI ME foi declarada vencedora. Novo valor global foi
proposto em conformidade com o subitem 12.2.4.2.1 do edital, ficando adjudicado o lote no valor global de R$287.784,00 (Duzentos e oitenta e sete mil,
setecentos e oitenta e quatro reais), para o fornecimento de 2.800 cadeiras, conforme o anexo I do edital, SICAM: 64143, sendo o valor unitário de
R$102,78 (Cento e dois reais e setenta e oito centavos).

Lote (5) - CADEIRA COM BRAÇOS, GIRATÓRIA, C6, AQUISIÇÃO/FNDE – EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06

Em 09/08/2019 o licitante VITOR SILVESTRE FELICIO ME foi o arrematante do lote com o valor global ofertado de R$45.100,00 (Quarenta e cinco mil e
cem reais).

Nessa mesma data, o licitante VITOR SILVESTRE FELICIO ME foi desclassificado a pedido sob alegação de que “colocamos o valor de custo no produto”.
Nessa mesma data, o licitante MAMUTE BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA, 2º classificado com o valor global ofertado de R$83.990,00
(Oitenta e três mil, novecentos e noventa reais) passou à arrematante do lote.

Ainda em 09/08/2019 a Pregoeira da disputa solicitou aos demais licitantes do lote que ainda não haviam sido convocados: MAMUTE BRASIL INDÚSTRIA
E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA que ofertou R$83.990,00; KURIOS MÓVEIS EIRELI ME que ofertou R$85.750,00; AGFORM INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE PRODUTOS TERMOPLASTICOS que ofertou R$85.800,00; META X INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME que ofertou R$94.999,99; CLASSIC
COMÉRCIO LTDA que ofertou R$ 100.000,00; ROCAM MOVEIS LTDA – ME que ofertou R$ 124.499,00; MILAN MÓVEIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
que ofertou R$ 132.300,00; EUROLINE COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP que ofertou R$163.800,00; M.S. COMERCIO EIRELI – ME que ofertou
R$300.000,00; CME COMERCIAL MATERIAL ELETRICO LTDA – EPP que ofertou R$500.000,00 que apresentassem nova proposta nos termos do
subitem 11.11 do edital.

Como nenhuma das empresas consultadas ofertou nova proposta abaixo da pesquisa de preços, a Pregoeira da disputa desclassificou as mesmas em
13/08/2019 por terem ofertado proposta com valor acima do preço estimado para contratação, conforme artigo 48, inciso II da Lei 8.666/93.

Não restando outros licitantes para convocação, o lote resultou FRACASSADO.

Lote (6) - CADEIRA FIXA, COM BRAÇOS, C7, PARA REUNIÃO, AQUISIÇÃO/FNDE - COTA PRINCIPAL

Em 09/08/2019 o licitante VITOR SILVESTRE FELICIO ME foi o arrematante do lote com o valor global ofertado de R$163.200,00 (Cento e sessenta e três
mil e duzentos reais).

Ainda em 09/08/2019, em razão do valor global ofertado se encontrar superior ao valor da pesquisa de mercado que baliza este certame, assegurado pelo
art. 4º, inciso XVII da Lei Federal nº 10.520/02, a Pregoeira da disputa solicitou ao 1º arrematante do lote a possibilidade de apresentação de uma nova
proposta mais vantajosa ao Município. Dentro do prazo, o licitante VITOR SILVESTRE FELICIO ME ofertou nova proposta no valor de R$159.999,00 (Cento
e cinquenta e nove mil, novecentos e noventa e nove reais).



Em 12/08/2019 o licitante VITOR SILVESTRE FELICIO ME foi desclassificado por ter ofertado proposta com valor acima do preço estimado para
contratação, conforme artigo 48, inciso II da Lei 8.666/93. Nessa mesma data, o licitante ROAL INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA, 2º classificado com o
valor global ofertado de R$163.500,00 (Cento e sessenta e três mil e quinhentos reais) passou à arrematante do lote.

Ainda em 12/08/2019 a Pregoeira da disputa solicitou aos demais licitantes do lote que ainda não haviam sido convocados: ROAL INDÚSTRIA
METALÚRGICA LTDA que ofertou R$163.500,00; MAMUTE BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA que ofertou R$193.400,00; KURIOS
MÓVEIS EIRELI ME que ofertou R$226.299,00; MILANFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS que ofertou R$226.565,00;
ROCAM MOVEIS LTDA - ME que ofertou R$263.859,00; META X INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME que ofertou R$319.999,99; CLASSIC COMÉRCIO
LTDA que ofertou R$320.000,00; SERRA MOBILE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME que ofertou R$479.995,50; TECNOLINEA INJETADOS
PLÁSTICOS LTDA que ofertou R$480.000,00; EUROLINE COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP que ofertou R$480.500,00; M.S. COMERCIO EIRELI –
ME que ofertou R$802.000,00; CME COMERCIAL MATERIAL ELÉTRICO LTDA – EPP que ofertou R$5.000.000,00 que apresentassem nova proposta nos
termos do subitem 11.11 do edital.

Como nenhuma das empresas consultadas ofertou nova proposta abaixo da pesquisa de preços, a Pregoeira da disputa desclassificou as mesmas em
13/08/2019 por terem ofertado proposta com valor acima do preço estimado para contratação, conforme artigo 48, inciso II da Lei 8.666/93.

Não restando outros licitantes para convocação, o lote resultou FRACASSADO.

Lote (7) - CADEIRA FIXA, COM BRAÇOS, C7, PARA REUNIÃO, AQUISIÇÃO/FNDE - COTA RESERVADA REFERENTE AO LOTE Nº 6 EXCLUSIVO
PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06.

Em 09/08/2019 o licitante VITOR SILVESTRE FELICIO ME foi o arrematante do lote com o valor global ofertado de R$57.000,00 (Cinquenta e sete mil
reais).

Nessa mesma data, em razão do valor global ofertado se encontrar superior ao valor da pesquisa de mercado que baliza este certame, assegurado pelo art.
4º, inciso XVII da Lei Federal nº 10.520/02, a Pregoeira da disputa solicitou ao 1º arrematante do lote a possibilidade de apresentação de uma nova
proposta mais vantajosa ao Município. Transcorrido o prazo, o licitante VITOR SILVESTRE FELICIO ME ofertou nova proposta no valor de R$53.466,00
(Cinquenta e três mil, Quatrocentos e sessenta e seis reais).

Também em 09/08/2019 o licitante VITOR SILVESTRE FELICIO ME foi desclassificado por ter ofertado proposta com valor acima do preço estimado para
contratação, conforme artigo 48, inciso II da Lei 8.666/93. Sendo assim, o licitante AGFORM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS TERMOPLAST.,
2º classificado com o valor global ofertado de R$59.689,00 (Cinquenta e nove mil, seiscentos e oitenta e nove reais) passou à arrematante do lote.

Em 12/08/2019 a Pregoeira da disputa solicitou aos demais licitantes do lote que ainda não haviam sido convocados: AGFORM INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE PRODUTOS TERMOPLAST. que ofertou R$59.689,00; MAMUTE BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA que ofertou R$66.400,00;
KURIOS MÓVEIS EIRELI ME que ofertou R$66.599,00; MILAN MÓVEIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA que ofertou R$75.710,00; ROCAM MOVEIS
LTDA - ME que ofertou R$108.250,00; META X INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME que ofertou R$108.299,99; CLASSIC COMÉRCIO LTDA que ofertou
R$110.000,00; EUROLINE COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - EPP que ofertou R$150.000,00; M.S. COMERCIO EIRELI – ME que ofertou R$300.000,00;
CME COMERCIAL MATERIAL ELÉTRICO LTDA – EPP que ofertou R$500.000,00 que apresentassem nova proposta nos termos do subitem 11.11 do
edital.

Como nenhuma das empresas consultadas ofertou nova proposta abaixo da pesquisa de preços, a Pregoeira da disputa desclassificou as mesmas em
13/08/2019 por terem ofertado proposta com valor acima do preço estimado para contratação, conforme artigo 48, inciso II da Lei 8.666/93.

Não restando outros licitantes para convocação, o lote resultou FRACASSADO.

Lote (8) - CADEIRA SOBRE LONGARINA – COTA PRINCIPAL

Em 09/08/2019 o licitante KURIOS MÓVEIS EIRELI ME foi o arrematante do lote com o valor global ofertado de R$149.999,99 (Cento e quarenta e nove
mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos).

Verificada a documentação desta empresa, confirmou-se sua habilitação. Examinada a aceitabilidade da proposta quanto à compatibilidade do preço
apresentado com o praticado no mercado e o valor estimado para esta contratação, confirmou-se a classificação da proposta da empresa supracitada.

Em conformidade com o subitem 12.5 do edital o licitante 1º arrematante do lote apresentou os prospectos que foram analisados e aprovados pela
Secretaria Municipal de Educação.

Por ter atendido a todas as exigências editalícias, em 02/09/2019, a empresa KURIOS MÓVEIS EIRELI ME foi declarada vencedora. Novo valor global foi
proposto em conformidade com o subitem 12.2.4.2.1 do edital, ficando adjudicado o lote no valor global de R$149.994,00 (Cento e quarenta e nove mil,
novecentos e noventa e quatro reais), para o fornecimento de 600 cadeiras, conforme o anexo I do edital, SICAM: 67223, sendo o valor unitário de
R$249,99 (Duzentos e quarenta e nove reais e noventa e nove centavos).

Lote (9) - CADEIRA SOBRE LONGARINA - COTA RESERVADA REFERENTE AO LOTE Nº 8 EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS
DA LC 123/06



Em 09/08/2019 o licitante META X INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME foi o arrematante do lote com o valor global ofertado de R$99.097,00 (Noventa e
nove mil e noventa e sete reais).

Em 04/09//2019 o licitante META X INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME foi desclassificado por deixar de atender ao subitem 11.18 do edital (não aceitou
enviar nova proposta com valor contendo diferença de até 10% em relação ao valor unitário da cota principal). Nessa mesma data, o licitante KURIOS
MÓVEIS EIRELI ME, 2º classificado com o valor global ofertado de R$99.098,00 (Noventa e nove mil e noventa e oito reais) passou à arrematante do lote.

Verificada a documentação desta empresa, confirmou-se sua habilitação. Examinada a aceitabilidade da proposta quanto à compatibilidade do preço
apresentado com o praticado no mercado e o valor estimado para esta contratação, confirmou-se a classificação da proposta da empresa supracitada.

Em conformidade com o subitem 12.5 do edital o licitante 2º arrematante do lote apresentou os prospectos que foram analisados e aprovados pela
Secretaria Municipal de Educação.

Por ter atendido a todas as exigências editalícias, em 09/09/2019, a empresa KURIOS MÓVEIS EIRELI ME foi declarada vencedora. Novo valor global foi
proposto em conformidade com o subitem 11.17 do edital, ficando adjudicado o lote no valor global de R$49.998,00 (Quarenta e nove mil, novecentos e
noventa e oito reais), para o fornecimento de 200 cadeiras, conforme o anexo I do edital, SICAM: 67223, sendo o valor unitário de R$249,99 (Duzentos e
quarenta e nove reais e noventa e nove centavos).

Publicada a decisão nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, a Pregoeira declarou encerrados os trabalhos.

Josiele Cássia Fortes Martins de Oliveira

Pregoeira

ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 051/2019

Processo nº 04.001.149.19.13

Objeto: Registro de preços para aquisição de cadeiras, conforme especificações constantes no anexo I do edital.

Adjudico, pelo critério do menor preço, aferido de forma global, observadas as exigências do edital e seus anexos, o objeto desta licitação à:

Lote (1) – CADEIRA GIRATÓRIA, CONFORME ESPECIFICAÇÃO EM ANEXO – COTA PRINCIPAL

- EMPRESA: Mamute Brasil Indústria e Comércio de Móveis Ltda.

- VALOR UNITÁRIO: Conforme valor constante na Ata de Sessão Pública.

- VALOR GLOBAL: R$305.991,00 (Trezentos e cinco mil, novecentos e noventa e um reais).

Lote (2) – CADEIRA GIRATÓRIA, CONFORME ESPECIFICAÇÃO EM ANEXO – COTA RESERVADA REFERENTE AO LOTE Nº 1 EXCLUSIVO PARA
PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06

- EMPRESA: Kurios Móveis Eireli ME

- VALOR UNITÁRIO: Conforme valor constante na Ata de Sessão Pública.

- VALOR GLOBAL: R$101.997,00 (Cento e um mil, novecentos e noventa e sete reais).

Lote (3) - CADEIRA FIXA, CONFORME ESPECIFICAÇÃO ANEXA - COTA PRINCIPAL

- EMPRESA: Meta X Indústria e Comércio Ltda ME

- VALOR UNITÁRIO: Conforme valor constante na Ata de Sessão Pública.

- VALOR GLOBAL: R$887.292,00 (Oitocentos e oitenta e sete mil, duzentos e noventa e dois reais).

Lote (4) - CADEIRA FIXA, CONFORME ESPECIFICAÇÃO ANEXA - COTA RESERVADA REFERENTE AO LOTE Nº 3 EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO
DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06.

- EMPRESA: Kurios Móveis Eireli ME



- VALOR UNITÁRIO: Conforme valor constante na Ata de Sessão Pública.

- VALOR GLOBAL: R$287.784,00 (Duzentos e oitenta e sete mil, setecentos e oitenta e quatro reais).

Lote (8) - CADEIRA SOBRE LONGARINA – COTA PRINCIPAL

- EMPRESA: Kurios Móveis Eireli ME

- VALOR UNITÁRIO: Conforme valor constante na Ata de Sessão Pública.

- VALOR GLOBAL: R$149.994,00 (Cento e quarenta e nove mil, novecentos e noventa e quatro reais).

Lote (9) - CADEIRA SOBRE LONGARINA - COTA RESERVADA REFERENTE AO LOTE Nº8 EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA
LC 123/06

- EMPRESA: Kurios Móveis Eireli ME

- VALOR UNITÁRIO: Conforme valor constante na Ata de Sessão Pública.

- VALOR GLOBAL: R$49.998,00 (Quarenta e nove mil, novecentos e noventa e oito reais).

Josiele Cássia Fortes Martins de Oliveira

Pregoeira

HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 051/2019

Processo nº 04.001.149.19.13

Objeto: Registro de preços para aquisição de cadeiras, conforme especificações constantes no anexo I do edital.

Homologo a licitação relativa ao registro de preços para aquisição de cadeiras, conforme especificações constantes no anexo I do edital, para que
produza seus efeitos legais e jurídicos e determino a adjudicação do objeto licitado às seguintes empresas que ofertaram os menores preços:

Lote (1) – CADEIRA GIRATÓRIA, CONFORME ESPECIFICAÇÃO EM ANEXO – COTA PRINCIPAL

- EMPRESA: Mamute Brasil Indústria e Comércio de Móveis Ltda.

- VALOR UNITÁRIO: Conforme valor constante na Ata de Sessão Pública.

- VALOR GLOBAL: R$305.991,00 (Trezentos e cinco mil, novecentos e noventa e um reais).

Lote (2) – CADEIRA GIRATÓRIA, CONFORME ESPECIFICAÇÃO EM ANEXO – COTA RESERVADA REFERENTE AO LOTE Nº 1 EXCLUSIVO PARA
PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06

- EMPRESA: Kurios Móveis Eireli ME

- VALOR UNITÁRIO: Conforme valor constante na Ata de Sessão Pública.

- VALOR GLOBAL: R$101.997,00 (Cento e um mil, novecentos e noventa e sete reais).

Lote (3) - CADEIRA FIXA, CONFORME ESPECIFICAÇÃO ANEXA - COTA PRINCIPAL

- EMPRESA: Meta X Indústria e Comércio Ltda ME

- VALOR UNITÁRIO: Conforme valor constante na Ata de Sessão Pública.

- VALOR GLOBAL: R$887.292,00 (Oitocentos e oitenta e sete mil, duzentos e noventa e dois reais).

Lote (4) - CADEIRA FIXA, CONFORME ESPECIFICAÇÃO ANEXA - COTA RESERVADA REFERENTE AO LOTE Nº 3 EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO
DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06.

- EMPRESA: Kurios Móveis Eireli ME

- VALOR UNITÁRIO: Conforme valor constante na Ata de Sessão Pública.



- VALOR GLOBAL: R$287.784,00 (Duzentos e oitenta e sete mil, setecentos e oitenta e quatro reais).

Lote (5) - CADEIRA COM BRAÇOS, GIRATÓRIA, C6, AQUISIÇÃO/FNDE – EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06

- FRACASSADO.

Lote (6) - CADEIRA FIXA, COM BRAÇOS, C7, PARA REUNIÃO, AQUISIÇÃO/FNDE - COTA PRINCIPAL

- FRACASSADO.

Lote (7) - CADEIRA FIXA, COM BRAÇOS, C7, PARA REUNIÃO, AQUISIÇÃO/FNDE - COTA RESERVADA REFERENTE AO LOTE Nº 6 EXCLUSIVO
PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06.

- FRACASSADO.

Lote (8) - CADEIRA SOBRE LONGARINA – COTA PRINCIPAL

- EMPRESA: Kurios Móveis Eireli ME

- VALOR UNITÁRIO: Conforme valor constante na Ata de Sessão Pública.

- VALOR GLOBAL: R$149.994,00 (Cento e quarenta e nove mil, novecentos e noventa e quatro reais).

Lote (9) - CADEIRA SOBRE LONGARINA - COTA RESERVADA REFERENTE AO LOTE Nº8 EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA
LC 123/06

- EMPRESA: Kurios Móveis Eireli ME

- VALOR UNITÁRIO: Conforme valor constante na Ata de Sessão Pública.

- VALOR GLOBAL: R$49.998,00 (Quarenta e nove mil, novecentos e noventa e oito reais).

João Antônio Fleury Teixeira

Secretário Municipal Adjunto de Fazenda

Subsecretaria de Administração e Logística


