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AVISO DE CONVOCAÇÃO DAS EMPRESAS PARA CONTINUIDADE DA SESSÃO 

PÚBLICA DA LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2018. 

 

A Comissão de Pregão vem por meio deste, CONVOCAR as empresas 

GAUS Indústria e comercio Ltda - EPP, inscrita sob o CNPJ nº 10.588.756/0001-57, 

AVS Moveis Eirelli - EPP, inscrita sob o CNPJ nº 15.787.634/0001-03, Grande Giro 

Comércio e Serviços Eireli – EPP, inscrita sob o CNPJ nº 16.127.755/0001-91 e José 

Vieira Filho Industria e Comercio de Moveis – ME, inscrita sob o CNPJ nº 

14.822.829/0001-84, participantes da Licitação do Pregão Presencial nº 006/2018, que 

tem como objeto a aquisição de mobiliário escolar tipo cadeira escolar universitária, 

mesas e cadeiras escolares e conjuntos de mesa refeitório com bancos para o Ensino 

Infantil, Ensino Fundamental, EJA- Educação de Jovens e Adultos e Unidades 

Administrativas da Secretaria Municipal de Educação, deste município, sob o regime 

de menor preço global, da qual foi suspensa a sessão de abertura no dia 16 de 

fevereiro de 2018, em que foi aberto o prazo para interposição de recursos 

administrativos e contrarrazões pelas Empresas interessadas. Onde o Recurso 

Administrativo interposto pela GAUS Indústria e comercio Ltda - EPP, inscrita sob o 

CNPJ nº 10.588.756/0001-57, foi acatada pelos motivos a seguir: A empresa Grande 

Giro apresentou junto à sua proposta financeira Relatório de Ensaio sob o n° MO/L-

015.634/B/17, referente a móveis fabricados pela RFA Indústria Metalúrgica LTDA ME, 

que não demonstra qualquer relação com a marca do produto descrito pela licitante 

em sua proposta financeira, qual seja WFLEX, além do referido não atender às 

exigências editalícias. 

Por sua vez, a empresa AVS Móveis EIRELE – EPP, apresentou relatório 

de ensaio, que se refere à fabricante HM Móveis, atinente apenas à análise de um 

tubo com as dimensões 50x30x1,2, contrariando as medidas expressas no termo 

referencial, que  seria de 7/8x1,6. Por outra senda, mesmo que o relatório de ensaio 

atendesse às exigências editalícias, o mesmo se encontra vencido, o que o torna 

inidôneo para o quanto almejado. 

Por fim, da análise dos documentos apresentados pela GAUS Indústria e 

Comércio LTDA-EPP, verifica-se que estes atendem ao quanto exigido no instrumento 

convocatório, em especial com a apresentação de certificado de atendimento aos 
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critérios estabelecidos pelo INMETRO emitido por autoridade certificadora 

competente. 

 A Procuradoria Jurídica deste município, tendo em vista a fundamentação 

supracitada opinou por não acatar ao recurso interposto pela licitante José Vieira Filho 

Indústria e Comércio de Móveis, e em contraponto, acatar o recurso da empresa 

GAUS Indústria e Comércio LTDA-EPP. 

 Ante ao exposto, CONVOCA-SE as empresas participantes e demais 

interessados, para continuidade da Sessão Pública do Pregão Presencial nº 006/2018, 

a ser realizada no dia 12 de março de 2018 às 08:00 horas na sede da Prefeitura 

Municipal de Riacho de Santana, Bahia, situada na Praça Monsenhor Tobias, 321, 

Centro, nesta Cidade, da qual dará continuidade na negociação de preços com as 

empresas habilitadas e classificadas e averiguação dos documentos de habilitação da 

empresa vencedora do certame. 

 

Riacho de Santana, Bahia, em 08 de março de 2018. 
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