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6ª ATA DE SESSÃO PÚBLICA 

JULGAMENTO – RESULTADOS DAS AMOSTRAS 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2021 - PROCESSO COMPRAS Nº.: 241/2021-4 

 

Ao 29º (vigésimo nono) dia do mês de setembro de dois mil e vinte e um (2021), às 
10h00min, reuniram-se na sala do Departamento de Compras, Licitações e Contratos, 
sito a 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 Daniela Aparecida 
Ferreira Magalhães Terra e a Equipe de Apoio: Juliana Oliveira da Silva e Verônica 
Rodrigues da Silva, para julgamento das amostras dos lotes 02 e 04 referente ao 
Pregão em epígrafe. 

 

I – INTRODUÇÃO 

A exigência da apresentação de amostra e documentos técnicos está amparada no 
Item 05 do ANEXO I – Termo de Referência, do Edital de Pregão Presencial nº 04/2021, 
conforme abaixo: 

 

5.1. A(s) Licitante(s) declarada(s) vencedora(s) dos lotes 
01 e 03, deverá(ão) apresentar no prazo de até 10 (dez) 
dias úteis após o término da sessão os documentos 
técnicos indicados nos descritivos dos itens no Anexo I. 

5.2. As empresas classificadas em 1°lugar, habilitadas e 
então declaradas vencedoras da licitação deverão 
apresentar amostras do(s) item(s) vencedor(es), no prazo 
de até 5 (cinco) dias úteis após o encerramento da 
sessão. 

5.2.1 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. 

5.2.2. 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. 
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Primeiramente, registra-se que a empresa TROPIC’S COMERCIAL DE UTILIDADES 
DOMÉSTICAS EIRELI EPP solicitou em 03/09/21 prorrogação de 15 (quinze) dias úteis 
para apresentação das amostras, o qual foi concedido pela Administração sendo a 
mesma prorrogada até 28/09/2021. 

 

Passado o prazo registramos que a empresa TROPIC’S COMERCIAL DE UTILIDADES 
DOMÉSTICAS EIRELI EPP não atendeu ao descrito em Edital para entrega da amostra.  

 

Diante do exposto, fica a empresa TROPIC’S COMERCIAL DE UTILIDADES DOMÉSTICAS 
EIRELI EPP DESCLASSFICADA para os lotes 02 e 04, como não há detentora da oferta 
subsequente para os lotes 02 e 04, resta a declarar os itens fracassados. 

 

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, 29 de setembro de 2021. 
 
 
 

Daniela Aparecida Ferreira Magalhães Terra 
Pregoeira 

 
 

Equipe de Apoio: 
 
 
 

Juliana Oliveira da Silva  Verônica Rodrigues da Silva  


