COMUNICADO – INABILITAÇÃO E REABERTURA DE SESSÃO
PÚBLICA

Processo de Compras nº 0127/17– Pregão Presencial nº 014/17
Objeto: MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS
Reabertura da Sessão Pública: 17/11/2017 às 10:00 hrs

Considerando o certame em epígrafe, em sessão pública realizado em 05 de outubro
de 2017, serve a presente para comunicar às proponentes participantes da licitação que, após
análise da área técnica requisitante, quanto às amostras apresentadas no prazo, conforme
estabelecido em edital, informamos decisão do parecer às fls. 578/579 dos autos, pelos
motivos abaixo:
EMPRESAS:
KID LIXO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS – Desclassificada do Lote 3 do
Edital com relação à cota principal e cota reservada – Saco de lixo preto. MOTIVO: Amostra
apresentada não atendeu aos requisitos do edital. Não consta Certificado de Conformidade
emitido pela ABNT ou IPT.
ALAN FERNANDES - Desclassificada do Lote 1 do Edital com relação à cota reservada
– Copos plásticos descartáveis. MOTIVO: Não apresentou a amostra.
FATTO COMERCIAL LTDA. ME - Desclassificada do item 1 do Edital (Cota Exclusiva) –
Sanitizante a base de cloro. MOTIVO: Amostra apresentada não atendeu aos requisitos do
edital. Não consta laudo de teor de cloro ativo e Laudo de PH em meio Aquoso.
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As amostras dos demais itens apresentados pelas proponentes vencedoras foram
declaradas aprovadas pela área técnica.
Conforme a Lei nº 10.520/02, art. 4º. Inc. XVI, e os termos do Edital em seu Item 8.20
e seguintes, ficam as empresas proponentes na ordem de classificação, bem como
interessadas CONVOCADAS para participarem na reabertura da sessão pública do certame, a
ser realizada na data de 17 de novembro de 2.017 às 10:00 hrs, para apuração de empresa
que atenda aos requisitos exigidos no edital, e posteriormente declaradas vencedoras.
Vale ressaltar que as empresas proponentes interessadas, poderão apresentar na
sessão para análise da área técnica, a amostra do produto apresentada na proposta, bem
como os documentos técnicos, de acordo com os termos do edital.

Santo André, 10 de novembro de 2017 – Reynaldo Torres Júnior – Superintendente
Adjunto.
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