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“COMUNICADO N.º 281/2020” 

REF: PREGÃO PRESENCIAL N.º 038/2020, de 10 de setembro de 2020, levado a efeito através do 

Processo Licitatório n.º 080/2020, cujo objeto compreende REGISTRO DE PREÇOS para a 

“AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO”, para a Secretaria Municipal de Educação e Cultura da Prefeitura 

Municipal de Matão. 

 

O Departamento de Compras e Licitações, através da Pregoeira Municipal, acusa o recebimento 

de questionamento ao Edital em referência através de e-mail, encaminhado pela sociedade empresária 

EXCLUSIVA COMERCIAL E NEGÓCIOS LTDA., nos seguintes termos: “Referente ao processo 

licitatório citado acima, cujo julgamento será por menor preço por item conforme a descrição e planilha 

do convenio FDE. Sendo assim, conforme a cartilha FDE há uma exigência de documentações que o 

edital não está solicitando, mas para se enquadrar e obter os produtos corretos padrão FDE deverá 

exigir laudos, certificados e catálogos, declarações além dos Móveis de madeira, Móveis de aço e 

Cadeiras deverão ser solicitados também dos Colchões e colchonetes, equipamentos industriais e 

eletrodomésticos. Segue abaixo o que exige para os devidos itens que falta em edital: (..).Desta 

forma conforme determina a Lei, requeremos, nesta oportunidade, que a Administração Municipal 

verifique os produtos citados no questionamento e sejam adequadas e solicitadas as suas devidas 

exigências conforme a cartilha do Convenio FDE”. 

RESPOSTA: O Departamento de Educação esclarece com relação ao questionamento foi 

verificado duas situações: 1) CD11; CT01 e CT02 já está contemplado no edital a necessidade de se 

apresentar os certificados correspondentes e 2) Demais itens questionados realmente houve uma falha 

na transcrição, porém haverá a necessidade/exigência de apresentação dos documentos técnicos 

conforme caderno técnico do FDE. Devido não constar no edital esse procedimento será sanado no 

dia do processo, ficando a apresentação pela empresa vencedora em 05 dias após a sessão. 

 

Nos colocamos a disposição para eventuais dúvidas e esclarecimentos que se fizerem 

necessários. 

Matão, 21 de dezembro de 2020. 
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