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Ata de Processo Fracassado
Prefeitura Venda Nova do Imigrante
Prefeitura Venda Nova do Imigrante

Registro de Preços Eletrônico - 21/2022

Datas Relevantes
Publicado Inicio de Propostas Limite de Impugnação Final de Propostas Inicio da Sessão

24/03/2022 09:21 25/03/2022 08:00 01/04/2022 15:00 06/04/2022 08:30 06/04/2022 09:00

Pedidos de Impugnação
Data Pedido Pedido Data Resposta Julgamento Arquivos

31/03/2022 - 17:08 Impugnação - Pregão 21/2022 -
Cadastro Técnico Federal do
Ibama e Atestado

04/04/2022 - 10:44 Indeferido Pedido: Impugnação Pregão Cidade
Compras 21-2022 - Ibama e Atestado -
Prefeitura de Venda Nova do Imigrante
ES.pdf
Julgamento: RESPOSTA IMPUGNAÇÃO
(4).pdf

Solicitamos deferimento na inclusão no edital do Cadastro Técnico Federal do Ibama conforme Lei nº 10.165/2000 e Instrução Normativa IBAMA n° 6, de 15/03/2013 e Atestado
de Capacidade Técnica conforme previsto na Lei 8.666/93 art. 30, do qual comprova aptidão para fornecimento dos produtos.

A madeira (MDF, Compensado, MDF, Eucatex, Duratex dentre outros), é a principal matéria prima do quadro, que compõe a sua estrutura, e a madeira é enquadrada no Anexo I
da Instrução Normativa IBAMA n° 6, de 15/03/2013, a qual trouxe modificações ao Anexo II da Instrução Normativa IBAMA n° 31, de 03/12/2009, do qual o Pregoeiro deverá
solicitar ao licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar que apresente ou envie imediatamente, sob pena de não-aceitação da proposta, o Comprovante de Registro do
fabricante do produto no Cadastro Técnico Federal do Ibama, acompanhado do respectivo Certificado de Regularidade válido com chave de Autenticação, Instituído pelo artigo
17, inciso II, da lei nº 6.938, de 1981, conforme a Lei Federal nº 6.938/1981 e alterações dadas pela Lei nº 10.165/2000, e legislação correlata, pois a madeira é altamente
poluidor do meio ambiente.

Deverá solicitar da empresa arrematante, o Certificado de Cadastro Federal do IBAMA do Fabricante do Produto (Quadro), e não da Madeireira que produziu a chapa de madeira,
pois o Certificado regulamenta que está Fábrica ao produzir os Quadros, compraram Madeiras Legalizadas de Reflorestamento, além de darem destinação correta das sobras de
madeira, que são Poluidoras do Meio Ambiente. O Certificado da Madeireira por si só, não normatiza o produto, pois ao produzir os quadros sempre há sobras da madeira, e as
mesmas podem não estar tendo a sua destinação correta, poluindo assim o meio ambiente, do qual somente o Certificado do Fabricante podem garantir que os quadros foram
fabricados dentro das normas Ambientais Vigentes.

Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO à impugnação apresentada pela empresa Multi Quadros e Vidros LTDA., reforçando-se que o edital atende a todos os requisitos legais.

Itens Licitados
Código Produto V. Referência Qtde Qtde Mín. Unidade Observações

0001 QUADRO BRANCO ESCOLAR
CONFECCIONADO EM CHAPA DE FIBRA
BRANCA RESINADA 25 MM; REVESTIDO EM
FÓRMICA QUADRICULADA; COM MOLDURA
EM MADEIRA ENVERNIZADA DE CEDRO OU
ANGELIM; COM SUPORTE PARA APAGADOR
EM TODA A EXTENSÃO; MEDIDAS
APROXIMADAS: ALTURA: 120CM A 130CM,
LARGURA: 350CM A 390CM.INCLUSO MÃO DE
OBRA E MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA
INSTALAÇÃO.

2.430,00 20 - UN Fracassado

* Esse item permite disputa por quantidade mínima conforme Decreto N° 7.892, de 23 de Janeiro de 2013.

Documentos Anexados ao Processo
Data Documento

24/03/2022 EDITAL 21.pdf

24/03/2022 ANEXO 21.pdf

24/03/2022 ilovepdf_merged (35).pdf

06/04/2022 Locamail __ Re_ FOLDER QUADROS.pdf

07/04/2022 Locamail __ Re_ FOLDER QUADROS segunda.pdf

07/04/2022 Locamail __ Re_ FOLDER QUADROS TERCEIRA.pdf

08/04/2022 Locamail __ Re_ FOLDER QUADROS QUARTA.pdf

11/04/2022 Locamail __ Re_ FOLDER QUADROS QUINTA.pdf

12/04/2022 Locamail __ Re_ folder SERVI MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA.pdf

03/05/2022 MANIFESTAÇÃO PROCURADORIA (1).pdf

03/05/2022 HOMOLOGAÇÃO (2).pdf

03/05/2022 DECISAO (7).pdf
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Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro
Data Assunto Frase

06/04/2022 - 09:19 Negociação aberta para o processo
21/2022

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo 21/2022.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

06/04/2022 - 09:20 Agendamento da data limite da fase de
negociação

A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 06/04/2022 às 11:30.

06/04/2022 - 13:04 Documentos solicitados para o
processo 21/2022

Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 21/2022.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

06/04/2022 - 14:36 Documentos solicitados para o
processo 21/2022

Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 21/2022.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

07/04/2022 - 09:39 Documentos solicitados para o
processo 21/2022

Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 21/2022.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

07/04/2022 - 14:57 Documentos solicitados para o
processo 21/2022

Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 21/2022.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

11/04/2022 - 08:25 Documentos solicitados para o
processo 21/2022

Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 21/2022.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

11/04/2022 - 15:08 Documentos solicitados para o
processo 21/2022

Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 21/2022.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Propostas Enviadas
0001 - QUADRO BRANCO ESCOLAR Confeccionado em chapa de fibra branca resinada 25 mm;
revestido em fórmica quadriculada; com moldura em madeira envernizada de cedro ou angelim; com
suporte para apagador em toda a extensão; medidas aproximadas: altura: 120cm a 130cm, largura:
350cm a 390cm.incluso mão de obra e materiais necessários para instalação.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

DISTRIBRINQ
COMERCIAL LTDA

18.777.355/0001-
57

31/03/2022 -
15:41:33

REFERENCIA
2478

CORTIARTE/CORTIARTE 20 1.223,00 R$ 0,00 Sim

ADVANCED
COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS
LTDA

08.331.877/0001-
77

05/04/2022 -
11:24:24

QLBQM007 LOUSART/LOUSART 20 4.000,00 R$ 0,00 Sim

WHITE BOARD
IMPORT COMERCIO E
SERVICOS LTDA

43.838.684/0001-
08

05/04/2022 -
14:31:02

SOUZA SOUZA 20 1.600,00 R$ 0,00 Sim

Multi Quadros e Vidros
Ltda

03.961.467/0001-
96

05/04/2022 -
15:32:53

PRÓPRIA PRÓPRIA 20 5.000,00 R$ 0,00 Sim

José Luiz Ferreira 353.915.882-00 05/04/2022 -
16:35:04

LOUSA BM 20 2.000,00 R$ 0,00 Sim

SERVI MIX COMERCIO
E SERVICOS LTDA

27.525.362/0001-
52

05/04/2022 -
16:53:36

CORTIARTE CORTIARTE 20 5.000,00 R$ 0,00 Sim

BPMAQ
EQUIPAMENTOS
LTDA

44.119.251/0001-
65

05/04/2022 -
17:32:09

quadrox quadro branco 20 20.000,00 R$ 0,00 Sim

FGI COMERCIO E
SERVICOS LTDA

26.204.948/0001-
52

05/04/2022 -
18:12:30

Quadro Branco Marca propria 20 2.000,00 R$ 0,00 Sim

FFN FORNAZAR-ME 13.104.805/0001-
27

06/04/2022 -
08:07:13

QUADRO
BRANCO
3,50X1,20M

ENGEFLEX/ENGEFLEX 20 3.000,00 R$ 0,00 Sim

Validade das Propostas
Fornecedor CPF/CNPJ Validade (conforme edital)

Multi Quadros e Vidros Ltda 03.961.467/0001-96 90 dias

FFN FORNAZAR-ME 13.104.805/0001-27 30 dias

ADVANCED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 08.331.877/0001-77 90 dias

FGI COMERCIO E SERVICOS LTDA 26.204.948/0001-52 60 dias

DISTRIBRINQ COMERCIAL LTDA 18.777.355/0001-57 90 dias

SERVI MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA 27.525.362/0001-52 90 dias

BPMAQ EQUIPAMENTOS LTDA 44.119.251/0001-65 90 dias

WHITE BOARD IMPORT COMERCIO E SERVICOS LTDA 43.838.684/0001-08 90 dias
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José Luiz Ferreira 353.915.882-00 90 dias

Lances Enviados
0001 - QUADRO BRANCO ESCOLAR Confeccionado em chapa de fibra branca resinada 25 mm;
revestido em fórmica quadriculada; com moldura em madeira envernizada de cedro ou angelim; com
suporte para apagador em toda a extensão; medidas aproximadas: altura: 120cm a 130cm, largura:
350cm a 390cm.incluso mão de obra e materiais necessários para instalação.
Data Valor CNPJ Situação

31/03/2022 - 15:41:33 1.223,00 (proposta) 18.777.355/0001-57 - DISTRIBRINQ
COMERCIAL LTDA

Cancelado - O fornecedor apresentou folder para análise contendo as
seguintes especificações para o item licitado:
Quadro branco, com moldura em alumínio, com suporte para apagador
de 25cm, confeccionado em chapa de madeira MDF 12mm, tamanho
3,50 x 1,20m.
O edital de licitação traz as seguintes especificações para o item:
QUADRO BRANCO ESCOLAR - Confeccionado em chapa de fibra
branca resinada 25 mm; revestido em fórmica quadriculada; com
moldura em madeira envernizada de cedro ou angelim; com suporte
para apagador em toda a extensão; medidas aproximadas: altura:
120cm a 130cm, largura: 350cm a 390cm. incluso mão de obra e
materiais necessários para instalação.
Observa-se que existem algumas divergências entre o item analisado e
a descrição exigida no edital de licitação, a saber:
1) Moldura - Pede-se em madeira cedro ou angelim, o fornecedor
apresentou em alumínio.
2) Suporte para apagador - Pede-se em toda a extensão do quadro, o
fornecedor apresentou suporte de apenas 25cm;
3) Chapa de fibra - Pede-se chapa de fibra de 25mm, o fornecedor
apresentou item com chapa de apenas 12mm. 06/04/2022 14:31:36

05/04/2022 - 11:24:24 4.000,00 (proposta) 08.331.877/0001-77 - ADVANCED
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
LTDA

Cancelado - O quadro não possui o suporte para apagador em toda a
sua extensão, bem como não
apresenta a fórmica quadriculada. 11/04/2022 12:21:30

05/04/2022 - 14:31:02 1.600,00 (proposta) 43.838.684/0001-08 - WHITE BOARD
IMPORT COMERCIO E SERVICOS
LTDA

Cancelado - O fornecedor apresentou folder para análise contendo as
seguintes especificações para o item licitado (Referencia 1040 do
catálogo):
Quadro branco, confeccionado em laminado melaminico branco lousa
quadriculado 5x5cm sobreposta a uma chapa de mdf 9mm, com
acabamento feito por moldura de madeira pinus com sistema de
montagem em 1/2 espiga de aparência tradicional, os quadros com esta
moldura apresentam mais robustes na montagem e oferecem uma
melhor relação custo / beneficio em relação as molduras de aluminio. A
vida útil destes quadros são de 5 anos em média. Medidas: 300 x
120cm.
O edital de licitação traz as seguintes especificações para o item:
QUADRO BRANCO ESCOLAR - Confeccionado em chapa de fibra
branca resinada 25 mm; revestido em fórmica quadriculada; com
moldura em madeira envernizada de cedro ou angelim; com suporte
para apagador em toda a extensão; medidas aproximadas: altura:
120cm a 130cm, largura: 350cm a 390cm. incluso mão de obra e
materiais necessários para instalação.
Observa-se que existem algumas divergências entre o item analisado e
a descrição exigida no edital de licitação, a saber:
1) Moldura - Pede-se em madeira cedro ou angelim, o fornecedor
apresentou em madeira pinus.
2) Suporte para apagador - Pede-se em toda a extensão do quadro.
Nas imagens do item apresentadas pelo o fornecedor o mesmo não
contém o referido suporte;
3) Chapa de fibra - Pede-se chapa de fibra de 25mm, o fornecedor
apresentou item com chapa em mdf de apenas 9mm.
4) Medidas do quadro - Pede-se medidas aproximadas: altura - 120cm
a 130cm e largura - 350cm a 390cm. O fornecedor apresentou item com
medidas de 300 x 120cm.
Diante do exposto, a Secretaria Municipal de Educação opina pela
reprovação do item apresentado pelo 2º colocado, visto que está em
desacordo com as especificações do edital de licitação. 07/04/2022
09:39:16

05/04/2022 - 15:32:53 5.000,00 (proposta) 03.961.467/0001-96 - Multi Quadros e
Vidros Ltda

Cancelado - VALOR ACIMA DA MÉDIA. EMPRESA NÃO CONSEGUE
A NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS. 11/04/2022 14:10:21

05/04/2022 - 16:35:04 2.000,00 (proposta) 353.915.882-00 - José Luiz Ferreira Cancelado - O fornecedor José Luiz Ferreira 353.915.882-00, cadastrou
sua proposta e participou dos lances via portal como pessoa física e
apresentou a documentação anexada da pessoa jurídica BELL CASA
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA, e o edital do referido pregão não
prevê a participação de fornecedor pessoa física. 11/04/2022 08:25:06
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05/04/2022 - 16:53:36 5.000,00 (proposta) 27.525.362/0001-52 - SERVI MIX
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - O fornecedor apresentou folder para análise contendo as
seguintes especificações para o item licitado:
Quadro branco magnético quadriculado máxima moldura alumínio -
Composição: Laminado melamínico branco, quadriculado 5x5 cm.
Chapa de aço, chapa de madeira MDF resinado 12mm. Moldura
alumínio frisado 19mm frente x 17mm espessura, cantos retos. Suporte
para apagador em alumínio 25cm. Orifícios na moldura para fixação na
parede. Tamanho 3,90 x 1,20m.
O edital de licitação traz as seguintes especificações para o item:
QUADRO BRANCO ESCOLAR - Confeccionado em chapa de fibra
branca resinada 25 mm; revestido em fórmica quadriculada; com
moldura em madeira envernizada de cedro ou angelim; com suporte
para apagador em toda a extensão; medidas aproximadas: altura:
120cm a 130cm, largura: 350cm a 390cm. incluso mão de obra e
materiais necessários para instalação.
Observa-se que existem algumas divergências entre o item analisado e
a descrição exigida no edital de licitação, a saber:
1) Moldura - Pede-se em madeira cedro ou angelim, o fornecedor
apresentou em alumínio.
2) Chapa de fibra - Pede-se chapa de fibra de 25mm, o fornecedor
apresentou item com chapa de apenas 12mm. 12/04/2022 08:21:56

05/04/2022 - 17:32:09 20.000,00 (proposta) 44.119.251/0001-65 - BPMAQ
EQUIPAMENTOS LTDA

Cancelado - VALOR ACIMA DA MÉDIA, EMPRESA NÃO RESPONDEU
A NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS. 12/04/2022 12:26:11

05/04/2022 - 18:12:30 2.000,00 (proposta) 26.204.948/0001-52 - FGI COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Cancelado - o quadro não possui o suporte para apagador em toda a
sua extensão, bem como não apresenta a fórmica quadriculada. E
Ainda a empresa não apresentou anexada via portal o item 16.4.2.
Relativamente à REGULARIDADE FISCAL e TRABALHISTA do
licitante:
d) Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal e a seguridade
social mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos
Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União -
Certidão Conjunta PGFN e RFB; 07/04/2022 14:56:49

06/04/2022 - 08:07:13 3.000,00 (proposta) 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - PREÇO ACIMA DA MÉDIA, EMPRESA NÃO CONSEGUE
A NEGOCIAÇÃO DE VALOR. 11/04/2022 13:52:52

06/04/2022 - 09:08:02 2.400,00 08.331.877/0001-77 - ADVANCED
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
LTDA

Cancelado - O quadro não possui o suporte para apagador em toda a
sua extensão, bem como não
apresenta a fórmica quadriculada. 11/04/2022 12:21:30

06/04/2022 - 09:09:02 3.999,00 03.961.467/0001-96 - Multi Quadros e
Vidros Ltda

Cancelado - VALOR ACIMA DA MÉDIA. EMPRESA NÃO CONSEGUE
A NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS. 11/04/2022 14:10:21

06/04/2022 - 09:13:17 1.598,00 43.838.684/0001-08 - WHITE BOARD
IMPORT COMERCIO E SERVICOS
LTDA

Cancelado - O fornecedor apresentou folder para análise contendo as
seguintes especificações para o item licitado (Referencia 1040 do
catálogo):
Quadro branco, confeccionado em laminado melaminico branco lousa
quadriculado 5x5cm sobreposta a uma chapa de mdf 9mm, com
acabamento feito por moldura de madeira pinus com sistema de
montagem em 1/2 espiga de aparência tradicional, os quadros com esta
moldura apresentam mais robustes na montagem e oferecem uma
melhor relação custo / beneficio em relação as molduras de aluminio. A
vida útil destes quadros são de 5 anos em média. Medidas: 300 x
120cm.
O edital de licitação traz as seguintes especificações para o item:
QUADRO BRANCO ESCOLAR - Confeccionado em chapa de fibra
branca resinada 25 mm; revestido em fórmica quadriculada; com
moldura em madeira envernizada de cedro ou angelim; com suporte
para apagador em toda a extensão; medidas aproximadas: altura:
120cm a 130cm, largura: 350cm a 390cm. incluso mão de obra e
materiais necessários para instalação.
Observa-se que existem algumas divergências entre o item analisado e
a descrição exigida no edital de licitação, a saber:
1) Moldura - Pede-se em madeira cedro ou angelim, o fornecedor
apresentou em madeira pinus.
2) Suporte para apagador - Pede-se em toda a extensão do quadro.
Nas imagens do item apresentadas pelo o fornecedor o mesmo não
contém o referido suporte;
3) Chapa de fibra - Pede-se chapa de fibra de 25mm, o fornecedor
apresentou item com chapa em mdf de apenas 9mm.
4) Medidas do quadro - Pede-se medidas aproximadas: altura - 120cm
a 130cm e largura - 350cm a 390cm. O fornecedor apresentou item com
medidas de 300 x 120cm.
Diante do exposto, a Secretaria Municipal de Educação opina pela
reprovação do item apresentado pelo 2º colocado, visto que está em
desacordo com as especificações do edital de licitação. 07/04/2022
09:39:16

06/04/2022 - 09:13:44 1.222,00 18.777.355/0001-57 - DISTRIBRINQ
COMERCIAL LTDA

Cancelado - O fornecedor apresentou folder para análise contendo as
seguintes especificações para o item licitado:
Quadro branco, com moldura em alumínio, com suporte para apagador
de 25cm, confeccionado em chapa de madeira MDF 12mm, tamanho
3,50 x 1,20m.
O edital de licitação traz as seguintes especificações para o item:
QUADRO BRANCO ESCOLAR - Confeccionado em chapa de fibra
branca resinada 25 mm; revestido em fórmica quadriculada; com
moldura em madeira envernizada de cedro ou angelim; com suporte
para apagador em toda a extensão; medidas aproximadas: altura:
120cm a 130cm, largura: 350cm a 390cm. incluso mão de obra e
materiais necessários para instalação.
Observa-se que existem algumas divergências entre o item analisado e
a descrição exigida no edital de licitação, a saber:
1) Moldura - Pede-se em madeira cedro ou angelim, o fornecedor
apresentou em alumínio.
2) Suporte para apagador - Pede-se em toda a extensão do quadro, o
fornecedor apresentou suporte de apenas 25cm;
3) Chapa de fibra - Pede-se chapa de fibra de 25mm, o fornecedor
apresentou item com chapa de apenas 12mm. 06/04/2022 14:31:36
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06/04/2022 - 09:15:00 1.595,00 43.838.684/0001-08 - WHITE BOARD
IMPORT COMERCIO E SERVICOS
LTDA

Cancelado - O fornecedor apresentou folder para análise contendo as
seguintes especificações para o item licitado (Referencia 1040 do
catálogo):
Quadro branco, confeccionado em laminado melaminico branco lousa
quadriculado 5x5cm sobreposta a uma chapa de mdf 9mm, com
acabamento feito por moldura de madeira pinus com sistema de
montagem em 1/2 espiga de aparência tradicional, os quadros com esta
moldura apresentam mais robustes na montagem e oferecem uma
melhor relação custo / beneficio em relação as molduras de aluminio. A
vida útil destes quadros são de 5 anos em média. Medidas: 300 x
120cm.
O edital de licitação traz as seguintes especificações para o item:
QUADRO BRANCO ESCOLAR - Confeccionado em chapa de fibra
branca resinada 25 mm; revestido em fórmica quadriculada; com
moldura em madeira envernizada de cedro ou angelim; com suporte
para apagador em toda a extensão; medidas aproximadas: altura:
120cm a 130cm, largura: 350cm a 390cm. incluso mão de obra e
materiais necessários para instalação.
Observa-se que existem algumas divergências entre o item analisado e
a descrição exigida no edital de licitação, a saber:
1) Moldura - Pede-se em madeira cedro ou angelim, o fornecedor
apresentou em madeira pinus.
2) Suporte para apagador - Pede-se em toda a extensão do quadro.
Nas imagens do item apresentadas pelo o fornecedor o mesmo não
contém o referido suporte;
3) Chapa de fibra - Pede-se chapa de fibra de 25mm, o fornecedor
apresentou item com chapa em mdf de apenas 9mm.
4) Medidas do quadro - Pede-se medidas aproximadas: altura - 120cm
a 130cm e largura - 350cm a 390cm. O fornecedor apresentou item com
medidas de 300 x 120cm.
Diante do exposto, a Secretaria Municipal de Educação opina pela
reprovação do item apresentado pelo 2º colocado, visto que está em
desacordo com as especificações do edital de licitação. 07/04/2022
09:39:16

06/04/2022 - 09:16:40 3.999,99 27.525.362/0001-52 - SERVI MIX
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - O fornecedor apresentou folder para análise contendo as
seguintes especificações para o item licitado:
Quadro branco magnético quadriculado máxima moldura alumínio -
Composição: Laminado melamínico branco, quadriculado 5x5 cm.
Chapa de aço, chapa de madeira MDF resinado 12mm. Moldura
alumínio frisado 19mm frente x 17mm espessura, cantos retos. Suporte
para apagador em alumínio 25cm. Orifícios na moldura para fixação na
parede. Tamanho 3,90 x 1,20m.
O edital de licitação traz as seguintes especificações para o item:
QUADRO BRANCO ESCOLAR - Confeccionado em chapa de fibra
branca resinada 25 mm; revestido em fórmica quadriculada; com
moldura em madeira envernizada de cedro ou angelim; com suporte
para apagador em toda a extensão; medidas aproximadas: altura:
120cm a 130cm, largura: 350cm a 390cm. incluso mão de obra e
materiais necessários para instalação.
Observa-se que existem algumas divergências entre o item analisado e
a descrição exigida no edital de licitação, a saber:
1) Moldura - Pede-se em madeira cedro ou angelim, o fornecedor
apresentou em alumínio.
2) Chapa de fibra - Pede-se chapa de fibra de 25mm, o fornecedor
apresentou item com chapa de apenas 12mm. 12/04/2022 08:21:56

06/04/2022 - 09:17:05 1.599,90 26.204.948/0001-52 - FGI COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Cancelado - o quadro não possui o suporte para apagador em toda a
sua extensão, bem como não apresenta a fórmica quadriculada. E
Ainda a empresa não apresentou anexada via portal o item 16.4.2.
Relativamente à REGULARIDADE FISCAL e TRABALHISTA do
licitante:
d) Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal e a seguridade
social mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos
Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União -
Certidão Conjunta PGFN e RFB; 07/04/2022 14:56:49

06/04/2022 - 09:22:14 1.221,00 18.777.355/0001-57 - DISTRIBRINQ
COMERCIAL LTDA

Cancelado - O fornecedor apresentou folder para análise contendo as
seguintes especificações para o item licitado:
Quadro branco, com moldura em alumínio, com suporte para apagador
de 25cm, confeccionado em chapa de madeira MDF 12mm, tamanho
3,50 x 1,20m.
O edital de licitação traz as seguintes especificações para o item:
QUADRO BRANCO ESCOLAR - Confeccionado em chapa de fibra
branca resinada 25 mm; revestido em fórmica quadriculada; com
moldura em madeira envernizada de cedro ou angelim; com suporte
para apagador em toda a extensão; medidas aproximadas: altura:
120cm a 130cm, largura: 350cm a 390cm. incluso mão de obra e
materiais necessários para instalação.
Observa-se que existem algumas divergências entre o item analisado e
a descrição exigida no edital de licitação, a saber:
1) Moldura - Pede-se em madeira cedro ou angelim, o fornecedor
apresentou em alumínio.
2) Suporte para apagador - Pede-se em toda a extensão do quadro, o
fornecedor apresentou suporte de apenas 25cm;
3) Chapa de fibra - Pede-se chapa de fibra de 25mm, o fornecedor
apresentou item com chapa de apenas 12mm. 06/04/2022 14:31:36

11/04/2022 - 13:55:51 3.998,00 03.961.467/0001-96 - Multi Quadros e
Vidros Ltda

Cancelado - VALOR ACIMA DA MÉDIA. EMPRESA NÃO CONSEGUE
A NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS. 11/04/2022 14:10:21
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11/04/2022 - 14:53:16 2.430,00 27.525.362/0001-52 - SERVI MIX
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - O fornecedor apresentou folder para análise contendo as
seguintes especificações para o item licitado:
Quadro branco magnético quadriculado máxima moldura alumínio -
Composição: Laminado melamínico branco, quadriculado 5x5 cm.
Chapa de aço, chapa de madeira MDF resinado 12mm. Moldura
alumínio frisado 19mm frente x 17mm espessura, cantos retos. Suporte
para apagador em alumínio 25cm. Orifícios na moldura para fixação na
parede. Tamanho 3,90 x 1,20m.
O edital de licitação traz as seguintes especificações para o item:
QUADRO BRANCO ESCOLAR - Confeccionado em chapa de fibra
branca resinada 25 mm; revestido em fórmica quadriculada; com
moldura em madeira envernizada de cedro ou angelim; com suporte
para apagador em toda a extensão; medidas aproximadas: altura:
120cm a 130cm, largura: 350cm a 390cm. incluso mão de obra e
materiais necessários para instalação.
Observa-se que existem algumas divergências entre o item analisado e
a descrição exigida no edital de licitação, a saber:
1) Moldura - Pede-se em madeira cedro ou angelim, o fornecedor
apresentou em alumínio.
2) Chapa de fibra - Pede-se chapa de fibra de 25mm, o fornecedor
apresentou item com chapa de apenas 12mm. 12/04/2022 08:21:56

Inabilitados
Data Fornecedor CNPJ Detalhe

06/04/2022 - 14:31:36 DISTRIBRINQ COMERCIAL
LTDA

18.777.355/0001-57 Item 0001 - QUADRO BRANCO ESCOLAR Confeccionado em chapa de fibra
branca resinada 25 mm; revestido em fórmica quadriculada; com moldura em
madeira envernizada de cedro ou angelim; com suporte para apagador em toda a
extensão; medidas aproximadas: altura: 120cm a 130cm, largura: 350cm a
390cm.incluso mão de obra e materiais necessários para instalação.

Desclassificação: O fornecedor apresentou folder para análise contendo as seguintes especificações para o item licitado:
Quadro branco, com moldura em alumínio, com suporte para apagador de 25cm, confeccionado em chapa de madeira MDF 12mm, tamanho 3,50 x 1,20m.
O edital de licitação traz as seguintes especificações para o item:
QUADRO BRANCO ESCOLAR - Confeccionado em chapa de fibra branca resinada 25 mm; revestido em fórmica quadriculada; com moldura em madeira envernizada de cedro
ou angelim; com suporte para apagador em toda a extensão; medidas aproximadas: altura: 120cm a 130cm, largura: 350cm a 390cm. incluso mão de obra e materiais
necessários para instalação.
Observa-se que existem algumas divergências entre o item analisado e a descrição exigida no edital de licitação, a saber:
1) Moldura - Pede-se em madeira cedro ou angelim, o fornecedor apresentou em alumínio.
2) Suporte para apagador - Pede-se em toda a extensão do quadro, o fornecedor apresentou suporte de apenas 25cm;
3) Chapa de fibra - Pede-se chapa de fibra de 25mm, o fornecedor apresentou item com chapa de apenas 12mm.

07/04/2022 - 09:39:16 WHITE BOARD IMPORT
COMERCIO E SERVICOS
LTDA

43.838.684/0001-08 Item 0001 - QUADRO BRANCO ESCOLAR Confeccionado em chapa de fibra
branca resinada 25 mm; revestido em fórmica quadriculada; com moldura em
madeira envernizada de cedro ou angelim; com suporte para apagador em toda a
extensão; medidas aproximadas: altura: 120cm a 130cm, largura: 350cm a
390cm.incluso mão de obra e materiais necessários para instalação.

Desclassificação: O fornecedor apresentou folder para análise contendo as seguintes especificações para o item licitado (Referencia 1040 do catálogo):
Quadro branco, confeccionado em laminado melaminico branco lousa quadriculado 5x5cm sobreposta a uma chapa de mdf 9mm, com acabamento feito por moldura de madeira
pinus com sistema de montagem em 1/2 espiga de aparência tradicional, os quadros com esta moldura apresentam mais robustes na montagem e oferecem uma melhor relação
custo / beneficio em relação as molduras de aluminio. A vida útil destes quadros são de 5 anos em média. Medidas: 300 x 120cm.
O edital de licitação traz as seguintes especificações para o item:
QUADRO BRANCO ESCOLAR - Confeccionado em chapa de fibra branca resinada 25 mm; revestido em fórmica quadriculada; com moldura em madeira envernizada de cedro
ou angelim; com suporte para apagador em toda a extensão; medidas aproximadas: altura: 120cm a 130cm, largura: 350cm a 390cm. incluso mão de obra e materiais
necessários para instalação.
Observa-se que existem algumas divergências entre o item analisado e a descrição exigida no edital de licitação, a saber:
1) Moldura - Pede-se em madeira cedro ou angelim, o fornecedor apresentou em madeira pinus.
2) Suporte para apagador - Pede-se em toda a extensão do quadro. Nas imagens do item apresentadas pelo o fornecedor o mesmo não contém o referido suporte;
3) Chapa de fibra - Pede-se chapa de fibra de 25mm, o fornecedor apresentou item com chapa em mdf de apenas 9mm.
4) Medidas do quadro - Pede-se medidas aproximadas: altura - 120cm a 130cm e largura - 350cm a 390cm. O fornecedor apresentou item com medidas de 300 x 120cm.
Diante do exposto, a Secretaria Municipal de Educação opina pela reprovação do item apresentado pelo 2º colocado, visto que está em desacordo com as especificações do
edital de licitação.

07/04/2022 - 14:56:49 FGI COMERCIO E
SERVICOS LTDA

26.204.948/0001-52 Item 0001 - QUADRO BRANCO ESCOLAR Confeccionado em chapa de fibra
branca resinada 25 mm; revestido em fórmica quadriculada; com moldura em
madeira envernizada de cedro ou angelim; com suporte para apagador em toda a
extensão; medidas aproximadas: altura: 120cm a 130cm, largura: 350cm a
390cm.incluso mão de obra e materiais necessários para instalação.

Desclassificação: o quadro não possui o suporte para apagador em toda a sua extensão, bem como não apresenta a fórmica quadriculada. E Ainda a empresa não apresentou
anexada via portal o item 16.4.2. Relativamente à REGULARIDADE FISCAL e TRABALHISTA do licitante:
d) Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal e a seguridade social mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais
e à Dívida Ativa da União - Certidão Conjunta PGFN e RFB;

11/04/2022 - 08:25:06 José Luiz Ferreira 353.915.882-00 Item 0001 - QUADRO BRANCO ESCOLAR Confeccionado em chapa de fibra
branca resinada 25 mm; revestido em fórmica quadriculada; com moldura em
madeira envernizada de cedro ou angelim; com suporte para apagador em toda a
extensão; medidas aproximadas: altura: 120cm a 130cm, largura: 350cm a
390cm.incluso mão de obra e materiais necessários para instalação.

Desclassificação: O fornecedor José Luiz Ferreira 353.915.882-00, cadastrou sua proposta e participou dos lances via portal como pessoa física e apresentou a documentação
anexada da pessoa jurídica BELL CASA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA, e o edital do referido pregão não prevê a participação de fornecedor pessoa física.

11/04/2022 - 12:21:30 ADVANCED COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS LTDA

08.331.877/0001-77 Item 0001 - QUADRO BRANCO ESCOLAR Confeccionado em chapa de fibra
branca resinada 25 mm; revestido em fórmica quadriculada; com moldura em
madeira envernizada de cedro ou angelim; com suporte para apagador em toda a
extensão; medidas aproximadas: altura: 120cm a 130cm, largura: 350cm a
390cm.incluso mão de obra e materiais necessários para instalação.

Desclassificação: O quadro não possui o suporte para apagador em toda a sua extensão, bem como não
apresenta a fórmica quadriculada.

11/04/2022 - 13:52:52 FFN FORNAZAR-ME 13.104.805/0001-27 Item 0001 - QUADRO BRANCO ESCOLAR Confeccionado em chapa de fibra
branca resinada 25 mm; revestido em fórmica quadriculada; com moldura em
madeira envernizada de cedro ou angelim; com suporte para apagador em toda a
extensão; medidas aproximadas: altura: 120cm a 130cm, largura: 350cm a
390cm.incluso mão de obra e materiais necessários para instalação.

Desclassificação: PREÇO ACIMA DA MÉDIA, EMPRESA NÃO CONSEGUE A NEGOCIAÇÃO DE VALOR.
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11/04/2022 - 14:10:21 Multi Quadros e Vidros Ltda 03.961.467/0001-96 Item 0001 - QUADRO BRANCO ESCOLAR Confeccionado em chapa de fibra
branca resinada 25 mm; revestido em fórmica quadriculada; com moldura em
madeira envernizada de cedro ou angelim; com suporte para apagador em toda a
extensão; medidas aproximadas: altura: 120cm a 130cm, largura: 350cm a
390cm.incluso mão de obra e materiais necessários para instalação.

Desclassificação: VALOR ACIMA DA MÉDIA. EMPRESA NÃO CONSEGUE A NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS.

12/04/2022 - 08:21:56 SERVI MIX COMERCIO E
SERVICOS LTDA

27.525.362/0001-52 Item 0001 - QUADRO BRANCO ESCOLAR Confeccionado em chapa de fibra
branca resinada 25 mm; revestido em fórmica quadriculada; com moldura em
madeira envernizada de cedro ou angelim; com suporte para apagador em toda a
extensão; medidas aproximadas: altura: 120cm a 130cm, largura: 350cm a
390cm.incluso mão de obra e materiais necessários para instalação.

Desclassificação: O fornecedor apresentou folder para análise contendo as seguintes especificações para o item licitado:
Quadro branco magnético quadriculado máxima moldura alumínio - Composição: Laminado melamínico branco, quadriculado 5x5 cm. Chapa de aço, chapa de madeira MDF
resinado 12mm. Moldura alumínio frisado 19mm frente x 17mm espessura, cantos retos. Suporte para apagador em alumínio 25cm. Orifícios na moldura para fixação na parede.
Tamanho 3,90 x 1,20m.
O edital de licitação traz as seguintes especificações para o item:
QUADRO BRANCO ESCOLAR - Confeccionado em chapa de fibra branca resinada 25 mm; revestido em fórmica quadriculada; com moldura em madeira envernizada de cedro
ou angelim; com suporte para apagador em toda a extensão; medidas aproximadas: altura: 120cm a 130cm, largura: 350cm a 390cm. incluso mão de obra e materiais
necessários para instalação.
Observa-se que existem algumas divergências entre o item analisado e a descrição exigida no edital de licitação, a saber:
1) Moldura - Pede-se em madeira cedro ou angelim, o fornecedor apresentou em alumínio.
2) Chapa de fibra - Pede-se chapa de fibra de 25mm, o fornecedor apresentou item com chapa de apenas 12mm.

12/04/2022 - 12:26:11 BPMAQ EQUIPAMENTOS
LTDA

44.119.251/0001-65 Item 0001 - QUADRO BRANCO ESCOLAR Confeccionado em chapa de fibra
branca resinada 25 mm; revestido em fórmica quadriculada; com moldura em
madeira envernizada de cedro ou angelim; com suporte para apagador em toda a
extensão; medidas aproximadas: altura: 120cm a 130cm, largura: 350cm a
390cm.incluso mão de obra e materiais necessários para instalação.

Desclassificação: VALOR ACIMA DA MÉDIA, EMPRESA NÃO RESPONDEU A NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS.

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões
Prazos
Intenção de Recurso Recurso Contrarrazão

12/04/2022 - 14:05 19/04/2022 - 15:00 27/04/2022 - 15:00

0001 - QUADRO BRANCO ESCOLAR Confeccionado em chapa de fibra branca
resinada 25 mm; revestido em fórmica quadriculada; com moldura em madeira
envernizada de cedro ou angelim; com suporte para apagador em toda a extensão;
medidas aproximadas: altura: 120cm a 130cm, largura: 350cm a 390cm.incluso mão
de obra e materiais necessários para instalação.

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

08.331.877/0001-77 -
ADVANCED COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS LTDA

12/04/2022 - 13:43:53 A empresa ADVANCED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA manifesta a
intenção de interpor recurso, visto que foi desclassificada de modo injusto, haja
vista ter ofertado equipamento que atende ao edital, beneficiando o erário publico
e prezando pelo economicidade. As imagens apresentadas em catalogo são
ilustrativas, e o objeto será entregue da maneira como solicitada em edital, no que
tange a extensão do apagador. Quanto ao tópico "quadriculado", caso a imagem
seja ampliada, pode ser visualizado o atendimento de tal quesito.As
fundamentações legais serão apresentadas em nossa peça recursal.

Deferido

Recursos
CNPJ Data de Envio Recurso Julgamento

08.331.877/0001-77 -
ADVANCED COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS LTDA

18/04/2022 - 18:08:55 Peça recursal anexa. Demais documentos já constam
no processo na fase de habilitação. Recurso.pdf.

Indeferido

Julgamentos
Data do Julgamento Justificativa

03/05/2022 - 15:57:59 CONFORME MANIFESTAÇAO JURIDICA MANIFESTAÇÃO PROCURADORIA (1).pdf.

Chat
Data Apelido Frase

06/04/2022 - 09:02:20 Sistema O processo está em fase de análise das propostas

06/04/2022 - 09:02:43 Sistema As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
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06/04/2022 - 09:02:43 Sistema Conforme Art. 32 do Decreto 10.024/2019, de que trata o inciso I do caput do art. 31. No modo de disputa
aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de
duração da sessão pública.

06/04/2022 - 09:02:43 Sistema O processo utiliza o intervalo de lances de R$ 1,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será
desconsiderado.

06/04/2022 - 09:02:43 Sistema Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances
enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos
participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.

06/04/2022 - 09:02:51 Pregoeiro SENHORES LICITANTES. Bom dia a todos. As propostas foram abertas. Nesta oportunidade e a título de
colaboração farei alguns avisos: Todos os senhores, ao participarem de licitações promovidas pelos entes da
Administração Pública firmam termo de que conhecem as disposições contidas nos editais que
participam.Declarar que possuem condições de participação sem tê-las, pode acarretar proposta de sanção.
Por esse motivo, solicito que encarem o processo licitatório com seriedade e atenção.

06/04/2022 - 09:03:12 Pregoeiro Caberá à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico até sua efetiva homologação, ficando
responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer atos ou
mensagens emitidas pela Pregoeira ou pelo sistema ou de sua desconexão. Importante que os senhores
acessem o sistema ao menos uma vez ao dia pela manhã e outra à tarde, para ciência das notificações e
informações da Pregoeira.

06/04/2022 - 09:03:18 Pregoeiro Pregoeiro Peço que prestem atenção a TODAS as Condições previstas no Edital deste Pregão,
especialmente quanto à documentação de habilitação e a proposta ajustada ao lance final

06/04/2022 - 09:03:55 Sistema O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.

06/04/2022 - 09:04:01 Pregoeiro O lote já está aberto para lances. Peço que ofertem seus melhores preços.

06/04/2022 - 09:19:07 Sistema O item 0001 foi encerrado.

06/04/2022 - 09:19:59 Sistema O item 0001 teve como arrematante DISTRIBRINQ COMERCIAL LTDA - ME com lance de R$ 1.222,00.

06/04/2022 - 09:20:00 Sistema Iniciada a fase de negociação conforme decreto 10.024/2019, art. 38.

06/04/2022 - 09:20:24 Sistema A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 06/04/2022 às 11:30.

06/04/2022 - 09:21:02 Sistema O fornecedor DISTRIBRINQ COMERCIAL LTDA enviou uma nova proposta readequada.

06/04/2022 - 09:22:14 Sistema O Item 0001 recebeu um lance negociado no valor de R$ 1.221,00.

06/04/2022 - 09:22:14 Sistema A proposta readequada foi atualizada automaticamente.

06/04/2022 - 09:22:24 Sistema O fornecedor DISTRIBRINQ COMERCIAL LTDA enviou uma nova proposta readequada.

06/04/2022 - 13:04:00 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 07/04/2022.

06/04/2022 - 13:04:00 Sistema Motivo: APRESENTAR PROSPECTOS DOS QUADROS, CONFORME EXIGE O EDITAL.

06/04/2022 - 13:50:50 Sistema A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.

06/04/2022 - 13:55:26 Pregoeiro Boa Tarde! o folder apresentado pela empresa primeira colocada, foi enviado para análise da Secretaria
Municipal de Educação.

06/04/2022 - 14:31:03 Sistema Foi encerrada a solicitação de documentos para o item 0001.

06/04/2022 - 14:31:03 Sistema Motivo: APRESENTOU O FOLDER.

06/04/2022 - 14:31:36 Sistema O fornecedor DISTRIBRINQ COMERCIAL LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo pregoeiro.

06/04/2022 - 14:31:36 Sistema Motivo: O fornecedor apresentou folder para análise contendo as seguintes especificações para o item
licitado: Quadro branco, com moldura em alumínio, com suporte para apagador de 25cm, confeccionado em
chapa de madeira MDF 12mm, tamanho 3,50 x 1,20m. O edital de licitação traz as seguintes especificações
para o item: QUADRO BRANCO ESCOLAR - Confeccionado em chapa de fibra branca resinada 25 mm;
revestido em fórmica quadriculada; com moldura em madeira envernizada de cedro ou angelim; com suporte
para apagador em toda a extensão; medidas aproximadas: altura: 120cm a 130cm, largura: 350cm a 390cm.
incluso mão de obra e materiais necessários para instalação. Observa-se que existem algumas divergências
entre o item analisado e a descrição exigida no edital de licitação, a saber: 1) Moldura - Pede-se em madeira
cedro ou angelim, o fornecedor apresentou em alumínio. 2) Suporte para apagador - Pede-se em toda a
extensão do quadro, o fornecedor apresentou suporte de... (CONTINUA)

06/04/2022 - 14:31:36 Sistema (CONT. 1) apenas 25cm; 3) Chapa de fibra - Pede-se chapa de fibra de 25mm, o fornecedor apresentou item
com chapa de apenas 12mm.

06/04/2022 - 14:31:36 Sistema O item 0001 tem como novo arrematante WHITE BOARD IMPORT COMERCIO E SERVICOS LTDA com
lance de R$ 1.595,00.

06/04/2022 - 14:36:27 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 06/04/2022.

06/04/2022 - 14:36:27 Sistema Motivo: APRESENTAR FOLDER DOS QUADROS, CONFORME EXIGE O EDITAL.

06/04/2022 - 14:42:15 F. WHITE BOARD IMPOR... Documentação Item 0001: um momento!

06/04/2022 - 14:48:35 Sistema A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.

06/04/2022 - 14:48:50 F. WHITE BOARD IMPOR... Documentação Item 0001: COD> 1040

07/04/2022 - 08:11:09 Pregoeiro Bom dia! o folder apresentado pela empresa segunda colocada, foi enviado para análise da Secretaria
Municipal de Educação.

07/04/2022 - 09:39:16 Sistema O fornecedor WHITE BOARD IMPORT COMERCIO E SERVICOS LTDA foi desclassificado para o item 0001
pelo pregoeiro.

07/04/2022 - 09:39:16 Sistema Motivo: O fornecedor apresentou folder para análise contendo as seguintes especificações para o item
licitado (Referencia 1040 do catálogo): Quadro branco, confeccionado em laminado melaminico branco lousa
quadriculado 5x5cm sobreposta a uma chapa de mdf 9mm, com acabamento feito por moldura de madeira
pinus com sistema de montagem em 1/2 espiga de aparência tradicional, os quadros com esta moldura
apresentam mais robustes na montagem e oferecem uma melhor relação custo / beneficio em relação as
molduras de aluminio. A vida útil destes quadros são de 5 anos em média. Medidas: 300 x 120cm. O edital
de licitação traz as seguintes especificações para o item: QUADRO BRANCO ESCOLAR - Confeccionado
em chapa de fibra branca resinada 25 mm; revestido em fórmica quadriculada; com moldura em madeira
envernizada de cedro ou angelim; com suporte para apagador em toda a extensão; medidas aproximadas:
altura: 120cm a 130cm, largura: 350cm a 390cm. incluso mão de obra e... (CONTINUA)
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07/04/2022 - 09:39:16 Sistema (CONT. 1) materiais necessários para instalação. Observa-se que existem algumas divergências entre o item
analisado e a descrição exigida no edital de licitação, a saber: 1) Moldura - Pede-se em madeira cedro ou
angelim, o fornecedor apresentou em madeira pinus. 2) Suporte para apagador - Pede-se em toda a
extensão do quadro. Nas imagens do item apresentadas pelo o fornecedor o mesmo não contém o referido
suporte; 3) Chapa de fibra - Pede-se chapa de fibra de 25mm, o fornecedor apresentou item com chapa em
mdf de apenas 9mm. 4) Medidas do quadro - Pede-se medidas aproximadas: altura - 120cm a 130cm e
largura - 350cm a 390cm. O fornecedor apresentou item com medidas de 300 x 120cm. Diante do exposto, a
Secretaria Municipal de Educação opina pela reprovação do item apresentado pelo 2º colocado, visto que
está em desacordo com as especificações do edital de licitação.

07/04/2022 - 09:39:16 Sistema O item 0001 tem como novo arrematante FGI COMERCIO E SERVICOS LTDA com lance de R$ 1.599,90.

07/04/2022 - 09:39:45 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 07/04/2022.

07/04/2022 - 09:39:45 Sistema Motivo: APRESENTAR FOLDER DOS QUADROS, CONFORME EDITAL.

07/04/2022 - 10:22:01 Sistema A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.

07/04/2022 - 10:36:39 Pregoeiro Bom dia! o folder apresentado pela empresa terceira colocada, foi enviado para análise da Secretaria
Municipal de Educação.

07/04/2022 - 14:56:49 Sistema O fornecedor FGI COMERCIO E SERVICOS LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo pregoeiro.

07/04/2022 - 14:56:49 Sistema Motivo: o quadro não possui o suporte para apagador em toda a sua extensão, bem como não apresenta a
fórmica quadriculada. E Ainda a empresa não apresentou anexada via portal o item 16.4.2. Relativamente à
REGULARIDADE FISCAL e TRABALHISTA do licitante: d) Prova de Regularidade para com a Fazenda
Federal e a seguridade social mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Relativos a Créditos
Tributários Federais e à Dívida Ativa da União - Certidão Conjunta PGFN e RFB;

07/04/2022 - 14:56:49 Sistema O item 0001 tem como novo arrematante José Luiz Ferreira com lance de R$ 2.000,00.

07/04/2022 - 14:57:20 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 07/04/2022.

07/04/2022 - 14:57:20 Sistema Motivo: APRESENTAR FOLDER DO QUADRO BRANCO, CONFORME EXIGE O EDITAL.

07/04/2022 - 15:18:55 Sistema A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.

07/04/2022 - 15:35:30 Sistema A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.

07/04/2022 - 15:49:16 Sistema A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.

08/04/2022 - 08:00:42 Pregoeiro Bom dia! o folder apresentado pela empresa quarta colocada, foi enviado para análise da Secretaria
Municipal de Educação.

08/04/2022 - 10:27:26 Sistema Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor José Luiz Ferreira.

08/04/2022 - 10:28:44 Pregoeiro Bom dia, a pregoeira irá abrir o prazo de recurso do referente pregão dia 11/04/2022 ás 08:30.

08/04/2022 - 10:28:48 Pregoeiro Peço que acessem o portal para ciência dos atos.

08/04/2022 - 11:15:38 Sistema A habilitação do item 0001 foi revertida.

08/04/2022 - 11:15:38 Sistema Motivo: REVER A DOCUMENTAÇÃO.

11/04/2022 - 08:25:06 Sistema O fornecedor José Luiz Ferreira foi inabilitado para o item 0001 pelo pregoeiro.

11/04/2022 - 08:25:06 Sistema Motivo: O fornecedor José Luiz Ferreira 353.915.882-00, cadastrou sua proposta e participou dos lances via
portal como pessoa física e apresentou a documentação anexada da pessoa jurídica BELL CASA MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA, e o edital do referido pregão não prevê a participação de fornecedor pessoa
física.

11/04/2022 - 08:25:06 Sistema O item 0001 tem como novo arrematante ADVANCED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA com lance
de R$ 2.400,00.

11/04/2022 - 08:25:48 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 10:30 do dia 11/04/2022.

11/04/2022 - 08:25:48 Sistema Motivo: APRESENTAR FOLDER DOS QUADROS, CONFORME EXIGE O EDITAL.

11/04/2022 - 08:35:58 Sistema A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.

11/04/2022 - 11:39:16 Pregoeiro Bom dia! o folder apresentado pela empresa quinta colocada, foi enviado para análise da Secretaria
Municipal de Educação.

11/04/2022 - 12:21:30 Sistema O fornecedor ADVANCED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo
pregoeiro.

11/04/2022 - 12:21:30 Sistema Motivo: O quadro não possui o suporte para apagador em toda a sua extensão, bem como não apresenta a
fórmica quadriculada.

11/04/2022 - 12:21:30 Sistema O item 0001 tem como novo arrematante FFN FORNAZAR-ME com lance de R$ 3.000,00.

11/04/2022 - 12:22:08 Sistema Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 14:30 do dia 11/04/2022.

11/04/2022 - 12:22:08 Sistema Motivo: VENHO CONVOCAR A EMPRESA A ESTAR NEGOCIANDO A MEDIA DE R$ 2.430,00

11/04/2022 - 13:46:08 F. FFN FORNAZAR-ME Negociação Item 0001: INFELIZMENTE NÃO COSEGUIMOS MELHORAR NOSSO VALOR

11/04/2022 - 13:47:04 F. FFN FORNAZAR-ME Negociação Item 0001: Segue valor de nossa proposta: R$ 3.000,00 cada unidade.

11/04/2022 - 13:50:48 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0001.

11/04/2022 - 13:50:48 Sistema Motivo: EMPRESA RESPONDEU A NEGOCIAÇÃO.

11/04/2022 - 13:52:52 Sistema O fornecedor FFN FORNAZAR-ME foi desclassificado para o item 0001 pelo pregoeiro.

11/04/2022 - 13:52:52 Sistema Motivo: PREÇO ACIMA DA MÉDIA, EMPRESA NÃO CONSEGUE A NEGOCIAÇÃO DE VALOR.

11/04/2022 - 13:52:52 Sistema O item 0001 tem como novo arrematante Multi Quadros e Vidros Ltda com lance de R$ 3.999,00.

11/04/2022 - 13:54:02 Sistema Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 16:00 do dia 11/04/2022.

11/04/2022 - 13:54:02 Sistema Motivo: VENHO CONVOCAR A EMPRESA A ESTAR NEGOCIANDO A MÉDIA R$ 2.430,00

11/04/2022 - 13:55:46 F. Multi Quadros e V... Negociação Item 0001: Boa tarde! O menor valor que podemos chegar é R$ 3.998,00. É possível aceitar?

11/04/2022 - 13:55:51 Sistema O Item 0001 recebeu um lance negociado no valor de R$ 3.998,00.

11/04/2022 - 13:58:34 Pregoeiro Somente será aceito valor igual ou inferior a R$ 2.430,00.

11/04/2022 - 14:09:01 F. Multi Quadros e V... Negociação Item 0001: Não conseguimos reduzir mais.
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11/04/2022 - 14:09:45 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0001.

11/04/2022 - 14:09:45 Sistema Motivo: EMPRESA RESPONDEU A NEGOCIAÇÃO.

11/04/2022 - 14:10:21 Sistema O fornecedor Multi Quadros e Vidros Ltda foi desclassificado para o item 0001 pelo pregoeiro.

11/04/2022 - 14:10:21 Sistema Motivo: VALOR ACIMA DA MÉDIA. EMPRESA NÃO CONSEGUE A NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS.

11/04/2022 - 14:10:21 Sistema O item 0001 tem como novo arrematante SERVI MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA com lance de R$
3.999,99.

11/04/2022 - 14:10:51 Sistema Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 16:10 do dia 11/04/2022.

11/04/2022 - 14:10:51 Sistema Motivo: VENHO CONVOCAR A EMPRESA A ESTAR NEGOCIANDO A MÉDIA DE R$ 2.430,00.

11/04/2022 - 14:30:06 F. SERVI MIX COMERCI... Negociação Item 0001: Boa tarde, aceitamos a oferta no valor de R$ 2.430,00

11/04/2022 - 14:53:16 Sistema O Item 0001 recebeu um lance negociado no valor de R$ 2.430,00.

11/04/2022 - 15:08:22 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 11/04/2022.

11/04/2022 - 15:08:22 Sistema Motivo: APRESENTAR OS FOLDER DOS QUADROS, CONFORME EXIGE O EDITAL.

11/04/2022 - 15:18:13 Sistema A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.

11/04/2022 - 15:57:56 Pregoeiro Boa tarde! o folder apresentado pela empresa SERVI MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, foi enviado para
análise da Secretaria Municipal de Educação.

12/04/2022 - 08:21:56 Sistema O fornecedor SERVI MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo
pregoeiro.

12/04/2022 - 08:21:56 Sistema Motivo: O fornecedor apresentou folder para análise contendo as seguintes especificações para o item
licitado: Quadro branco magnético quadriculado máxima moldura alumínio - Composição: Laminado
melamínico branco, quadriculado 5x5 cm. Chapa de aço, chapa de madeira MDF resinado 12mm. Moldura
alumínio frisado 19mm frente x 17mm espessura, cantos retos. Suporte para apagador em alumínio 25cm.
Orifícios na moldura para fixação na parede. Tamanho 3,90 x 1,20m. O edital de licitação traz as seguintes
especificações para o item: QUADRO BRANCO ESCOLAR - Confeccionado em chapa de fibra branca
resinada 25 mm; revestido em fórmica quadriculada; com moldura em madeira envernizada de cedro ou
angelim; com suporte para apagador em toda a extensão; medidas aproximadas: altura: 120cm a 130cm,
largura: 350cm a 390cm. incluso mão de obra e materiais necessários para instalação. Observa-se que
existem algumas divergências entre o item analisado e a descrição exigida no edital... (CONTINUA)

12/04/2022 - 08:21:56 Sistema (CONT. 1) de licitação, a saber: 1) Moldura - Pede-se em madeira cedro ou angelim, o fornecedor
apresentou em alumínio. 2) Chapa de fibra - Pede-se chapa de fibra de 25mm, o fornecedor apresentou item
com chapa de apenas 12mm.

12/04/2022 - 08:21:56 Sistema O item 0001 tem como novo arrematante BPMAQ EQUIPAMENTOS LTDA com lance de R$ 20.000,00.

12/04/2022 - 08:22:35 Sistema Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 10:30 do dia 12/04/2022.

12/04/2022 - 08:22:35 Sistema Motivo: VENHO CONVOCAR A EMPRESA A ESTAR NEGOCIANDO A MEDIA DE R$ 2.430,00

12/04/2022 - 12:26:11 Sistema O fornecedor BPMAQ EQUIPAMENTOS LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo pregoeiro e, por não
ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

12/04/2022 - 12:26:11 Sistema Motivo: VALOR ACIMA DA MÉDIA, EMPRESA NÃO RESPONDEU A NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS.

12/04/2022 - 13:31:19 Sistema A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 12/04/2022 às 14:05.

12/04/2022 - 13:43:53 Sistema O fornecedor ADVANCED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME declarou intenção de recurso para
o item 0001.

12/04/2022 - 15:16:43 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.

12/04/2022 - 15:16:43 Sistema Intenção: A empresa ADVANCED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA manifesta a intenção de interpor
recurso, visto que foi desclassificada de modo injusto, haja vista ter ofertado equipamento que atende ao
edital, beneficiando o erário publico e prezando pelo economicidade. As imagens apresentadas em catalogo
são ilustrativas, e o objeto será entregue da maneira como solicitada em edital, no que tange a extensão do
apagador. Quanto ao tópico "quadriculado", caso a imagem seja ampliada, pode ser visualizado o
atendimento de tal quesito.As fundamentações legais serão apresentadas em nossa peça recursal.

12/04/2022 - 15:17:51 Sistema O prazo para recursos no processo foi definido pelo pregoeiro para 19/04/2022 às 15:00, com limite de
contrarrazão para 27/04/2022 às 15:00.

18/04/2022 - 18:08:55 Sistema O fornecedor ADVANCED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME enviou recurso para o item 0001.

03/05/2022 - 16:01:06 Sistema A sessão foi finalizada e o processo foi declarado fracassado.

Alexandra de Oliveira Vinco

Pregoeiro

LEOCLESIA FILETTI

Apoio
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VAUNEIDI MARIA PERTELE CARDOSO

Apoio
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