
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RIO GRANDE DA SERRA 
ESTADO DE SÃO PAULO 

Secretaria Municipal de Administração 
Departamento de Compras, Licitações e Contratos 

ATA DE SESSÃO PÚBLICA 

JULGAMENTO - ANÁLISE DAS AMOSTRAS 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2021 - PROCESSO COMPRAS Nº 124/2021 

 

Ao 26º (vigésimo sexto) dia do mês de Agosto de dois mil e vinte e um (2021), às 
10h00min, reuniram-se na sala do Departamento de Compras, Licitações e Contratos, 
situada na Rua do Progresso, 700 - Centro, Rio Grande da Serra/SP; a Comissão 
nomeada pela portaria nº 090/2021 de 21/01/2021, composta pela Pregoeira Srª 
Daniela Aparecida Ferreira Magalhães Terra e a Equipe de Apoio:  Juliana Oliveira da 
Silva, Samuel Ricardo Lopes de Almeida e Verônica Rodrigues da Silva, para nova 
análise minuciosa de cada item integrante em cada kit (lote) das amostras referente ao 
Pregão em epígrafe. 

 

I – INTRODUÇÃO 

Trata-se de relatório acerca da análise da amostra apresentada pela empresa MGSERV 
GESTÃO AMBIENTAL EM TECNOLOGIA SUSTENTÁVEIS EIRELI, classificada da oferta 
subsequente no Pregão Presencial nº 05/2021, cujo objeto é o Registro de preços para 
fornecimento de kits de materiais escolares para os alunos da Rede Municipal de 
Ensino.  

 

A exigência da apresentação de amostra do kit de material escolar está amparada no 
Item 05 do ANEXO I – Termo de Referência, do Edital de Pregão Presencial nº 05/2021, 
conforme abaixo: 

5.2 As empresas classificadas em 1°lugar, habilitadas e 
então declaradas vencedoras da licitação deverão 
apresentar amostras do kit vencedor, no prazo de até 10 
(dez) dias úteis após o encerramento da sessão. 

5.2.1. As amostras e a documentação deverão ser 
entregues no Departamento de Compras, Licitações e 
Contratos, sito a Rua do Progresso, 700 – Centro – Rio 
Grande da Serra/SP, no horário compreendido entre 09h 
às 15h, de segunda à sexta-feira, somente em dias úteis, 
com etiqueta de identificação contendo as seguintes 
informações: 

a) “AMOSTRA”; 

b) Número do Pregão; 

c) Número e descrição do item; e 

e) Identificação do fornecedor. 
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5.2.2. Deverão ser entregues 01 (um) kit de cada 
modalidade de ensino. 

5.2.3. As amostras apresentadas poderão ser 
desmontadas ou destruídas durante as etapas de 
verificação de conformidade. 

5.2.4. A amostra será analisada para fins de verificação 
de conformidade com as especificações mínimas exigidas 
no Memorial Descritivo, ocasião em que será emitido 
parecer de aprovação ou reprovação. 

5.2.5. Havendo divergência entre a amostra apresentada 
e as exigências mínimas contidas no Memorial 
Descritivo, a licitante terá sua amostra desclassificada, 
classificando-se o segundo colocado para apresentar 
também sua amostra e assim sucessivamente, até final 
resultado do certame, pela homologação e adjudicação 
a um dos licitantes ou declaração de fracasso do 
procedimento. 

5.2.6. Após a avaliação, será elaborada Lista de 
Verificação com parecer conclusivo, para continuidade 
do procedimento. 

5.2.7. Os custos de entrega e os riscos de avarias no 
transporte das amostras são de responsabilidade do 
licitante. 

5.2.8. Qualquer manifestação do licitante, durante a 
etapa de avaliação de amostra, deverá ser dirigida ao 
pregoeiro, por escrito (E-mail: 
licitações@riograndedaserra.sp.gov.br). 

5.2.9. As amostras reprovadas, estarão disponíveis para 
serem recolhidas pelo licitante, em até 15 (quinze) dias 
corridos, após a homologação do item. O 
acompanhamento da homologação será de 
responsabilidade do licitante. Caso não sejam retiradas 
dentro do prazo estabelecido, estarão, 
automaticamente, sujeitas a descarte/doação. 

5.2.10. As amostras aprovadas serão encaminhadas para 
a área responsável do recebimento do material para 
eventual confrontação. 

 

Primeiramente, registra-se que a empresa MGSERV GESTÃO AMBIENTAL EM 
TECNOLOGIA SUSTENTÁVEIS EIRELI atendeu ao prazo descrito em Edital para entrega 
da amostra, entregando a mesma dentro do prazo estipulado para tal apresentação. 
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II – DOS ITENS AVALIADOS 

Ressalta-se que a Equipe Técnica da Secretaria de Educação e Cultura realizou a análise 
de cada item individualmente da amostra apresentada, conforme relatório aos autos 
às fls. 863/879, após a fase de aceitação da proposta apresentada pela licitante 
interessada, a qual deveria ter sua amostra aprovada antes da homologação do 
certame. 

 

II – DOS ASPECTOS AVALIADOS 

Os aspectos avaliados pela Equipe Técnica da Secretaria de Educação e Cultura foram 
previstos no item 05 do ANEXO I – Termo de Referência do Edita - Pregão Presencial nº 
05/2021, conforme abaixo: 

 

A amostra será avaliada, tendo os seguintes critérios: 

a) Atendimento ao solicitado no edital; 

b) Atendimento das normatizações do INMETRO e da ABNT, ou outro órgão 
competente, conforme o caso; 

c) Funcionalidade e qualidade dos itens. 

 

A metodologia aplicada na avaliação considerou os seguintes pontos: 

a) Análise visual dos itens apresentados como amostra; 

b) Verificação dimensional dos itens; 

c) Análise das especificações descritas nas embalagens; 

d) Verificação manual da funcionalidade dos itens apresentados. 

 

Os resultados quanto a conformidade/não conformidade da amostra apresentada, 
bem como as observações relativas a cada componente da amostra e o motivo da 
reprovação, quando for o caso, constam do relatório individual de cada item avaliado 
na amostra apresentada, conforme a análise dos itens apresentados na amostra.  

 

III – DA ANÁLISE DOS ITENS APRESENTADOS NA AMOSTRA 

DOS LOTES I, II e II: 

Frisa-se que a empresa MGSERV GESTÃO AMBIENTAL EM TECNOLOGIA SUSTENTÁVEIS 
EIRELI entregou um exemplar de cada item solicitado no kit, sendo os materiais 
entregues suficientes para realização da avaliação pela comissão avaliadora. 

Quanto a marca dos materiais apresentados para avaliação verificou-se que tratam-se 
da mesma marca cotada pelo fornecedor classificado. 
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Após análise minuciosa da documentação técnica e das amostras, pela Secretaria de 
Educação e Cultura, foi verificado que a empresa declarada vencedora nos lote I, II e II, 
estão em conformidade com as especificações mínimas exigidas no Memorial 
Descritivo, sendo as amostras apresentadas aprovadas. 

 

A Pregoeira e sua equipe de apoio que abaixo assina, considerando o relatório de 
análise de amostra, juntado ao processo licitatório em epígrafe, comunica: 

 

Diante do resultado, fica a empresa MGSERV GESTÃO AMBIENTAL EM TECNOLOGIA 
SUSTENTÁVEIS EIRELI declarada vencedora do certame, conforme segue: 

 

Lote I – Quantidade 1.846 Kit - Valor Unitário R$ 230,00 – Total R$ R$ 424.580,00; 

Lote II – Quantidade 2.382 Kit Valor Unitário R$ 318,50 – Total R$ 758.667,00; e  

Lote III – Quantidade 200 Kit Valor Unitário R$ 252,00 – Total R$ 50.400,00. 

 

Ficando assim, todos intimados nos termos do artigo 04, inciso XVIII, da Lei 
10.520/2002, e alterações posteriores.  

 

Nada mais havendo, a Presidente encerrou a sessão, lavrando-se a ata, que lida e 
conferida vai assinada pela Pregoeira e pelos membros da Equipe de apoio. 

 

Rio Grande da Serra, 26 de Agosto de 2021. 
 

 
 

Daniela Aparecida Ferreira Magalhães Terra 
Pregoeira 

 
 

Equipe de Apoio: 
 
 
 

Juliana Oliveira da Silva Samuel Ricardo Lopes de Almeida 
 
 

Verônica Rodrigues da Silva 


