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SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO IIMBIENTE

peRncrR tÉcurco

Francisco Beltrão, 07 de agosto de 2020.

Na 01/2020

Para: DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Assunto: Pregão Eletrônico Ne 96/2020

Análise dos documentos da empresa:

Escolares lndústria e Comércio de Móveis LTDA - CNPI: 34.832.381/0001-97

Endereço: Rua Frederico Willig 255 - Três de Maio - RS

IIEM ANAIiSAdOi POLTRONA AUDITÓRIO RETRÁTIL APOIO BRAçOS INTERCALADO SEM

PRANCHETA

Conforme solicitado por esse departamento e após conferencia do prospecto fem

anexo), verificamos que o um produto não atende as especificações minimas exigidas no

termo de referência.

No catálogo do produto "Poltrona Presidente Rebatível", bem como no laudo

ergonômico apresentado fexigido no item 8.1, alínea A do edital], as seguintes medidas não

foram informadas: Profundidade total da cadeira e largura do assento.

Ainda sobre o catálogo apresentado, as informações contidas neste não remetem à

catálogo pré existente, não garentindo que as informações apresentadas correspondem ao

produto licitâdo, não comprovando que o produto proposto atende às especificações, sendo

que no documento apresentado como caúlogo as informações são cópias do edital.

Sendo a área destinada parâ a fixação das poltronas um espaço limitado para a

instalação do produto, sem a demonstrâção das medidas pode acarretar em frustação na

aquisição.

Em análise dos laudos aprêsentados correspondentes à Seção VIII, item 8.1, alguns

laudos estão identificados com CNPJ (55.088.157l0001-02 - FRISOKAR EQUIPAMENToSJ
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divergente à empresa de fabricação das poltronas (LUIS CESAR REIS - REIFLEX), da qual a

empresa Escolares Indústria e Comércio de Móveis LTDA é revendedora.

Cabe ressaltar que afim de atendimento ao princípio de isonomia e ünculação ao

instrumento convocatório, os equipamentos devem atender criteriosamente as

especificações solicitadas no termo de referência para que se mantenha bom andamento

dos trabalhos realizado pela secretaria.

Nesses termos, pedimos a desclassificação da empresa acima mencionada por não

atenderem as especificações exigidas.

É o penrcrR.

Sem mais para o momento, colocamo-nos a disposição sobre quaisquer dúvidas ou

esclarecimentos.

Atenciosamente.

ú-qr#r5*)rú
Secretaria Municipal de Meio Ambiente
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Secretaria Municipal de Meio Ambiente
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