
RAZÃO SOCIAL: INNOVA COMERCIAL & NEGOCIOS EIREL!

CNPJ: 40,580.529/0001-46
ENDEREÇO: RUA BRAZ DOS SANTOS, 276 - SUB SOLO
BAIRRO: CENTRO - LAGOINHA/SP CEP: 12,130-000
INSCRIÇÃO ESTADUAL; 411.016.459.110
INCRIÇÃO MUNICIPAL: 1342.
E-MAIL: innova.Iicit&Ogmail.com
TELEFONE: 12 99758-7577

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE

DEPARTAMENTO DE COMPRAS/ LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIALNº 005/2021
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 024/2021
EDITAL: Nº 015/2021

QUESTIONAMENTO

INNOVA COMERCIAL & NEGOCIOS LTDA, empresa

devidamente inscrita no CNPJ/MF 40.580.529/0001-46, com sede na Rua Braz dos Santos, 276 — Sub

É, Bairro: Centro — Lagoinha/SP CEP: 12130-000, vem “data máxima vênia”, a presença de

Vossa Senhoria, apresentar um questionamento referente ao PREGÃO PRESENCIAL 005/2021 TIPO

MENOR PREÇO POR ITEM:

Referente ao processo licitatório citado acima, cujo julgamento será por menor preço por item conforme

a descrição e planilha do convenio FDE. Sendo assim, conformea 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:

“/*4-02- DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA + Para todos os itens deverá apresentar laudo técnico* de ensaio de resistência à
v.irosão da pintura da base metálica em câmara de névoa salina, emitido por laboratório acreditado pelo CGCRE-
INMETRO para realização desse ensaio. *A identificação clara e inequívoca da base metálica ensaiada e do fabricante é
condição essencial para validação do laudo.

CD-04 ; CD-06 - DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA + Para todos os itens deverá apresentar laudo técnico de ensaio de
resistência à corrosão da pintura em câmara de névoa salina, emitido por laboratório acreditado pelo CGCRE- INMETRO

para realização desse ensaio.

ME-26; ME-21; ME-22; ME-23; ME-24; ME-25 - DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA « Para todos os itens deverá apresentar laudo
técnico de ensaio de resistência à corrosão da pintura em câmara de névoa salina, emitido por laboratório acreditado pelo
CGCRE-INMETROpara realização desse ensaio. Obs. 1: A identificação clara e inequívoca do item ensaiado e do fabricante
é condição essencial para validação dos laudos. Os laudos devem conter fotos legíveis do item (mínimo duas fotos em
diferentes ângulos, com tamanho mínimo de 9 x 12em);

CT-02 - DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA + Para todos os itens deverá apresentar Certificado de Conformidade INMETRO de
acordo com a especificação. Parte 1: Requisitos e métodos de ensaios e NBR 13579-2: 2011 - Colchão e Colchonete de
espuma flexível de poliuretano e bases - Parte 2: Revestimento, e declaração de OCP;
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LR-01; RF-04 - DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA + Para todos os itens deverá apresentar — Indice de eficiência de

classificação energética.

FO-03 - DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA + deverá apresentar os seguintes documentos junto à instalação do fogão, emitido e

assinado porprofissional habilitado: Declaração de laudo de ensaio de estanqueidade do fogão emitido pelo fabricante.

RF-03 - DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA + deverá apresentar - Declaração de assistência técnica gratuita em todo o Estado de

São Paulo durante a vigência da garantia, emitida pelo fornecedor, - Declaração de comprovação da composição do aço
inox; - Ficha técnica do fabricante do gás refrigerante; - Declaração de uso do gás não prejudicial à camada de ozônio /

Declaração de uso do gás de baixo índice GWP ("Global Warming Potencial! - Potencial de Aquecimento Global). As

declarações deverão conter a discriminação do gás utilizado.

RK-08 - DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA * devera apresentar Declaração elaborada em papel timbrado e assinada pelo

responsável técnico do fabricante e laudo de ensaio laboratorial que comprove a capacidade máxima de sustentação

“ada no "MANUAL DE INSTRUÇÕES". E declaração de aplicação de tratamento antiferruginoso nas partes metálicas.

DO PEDIDO

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.

Sem mais, atenciosamente.

Lagoinha/SP, 17 de março de 2021.
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arm,

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE aCNPJ N.º 45,152.139/0001-99 Emancipado em 28/10/1917
=” y

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS A
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 024/2021
PREGÃO ELETRONICO Nº 005/2021
OBJETO: Aquisição de MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS, parautilização da Secretaria Municipal

de Educação junto à nova Unidade escolar CMEI VEREADOR JAMIL WADY SAÚD, conforme

especificações constantes do Termo de Referência - Anexo 1.

PARA º
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Senhor Secretário

Encaminhamos a Vossa Senhoria o presente Processo Licitatório para

manifestações e providencias quanto ao questionamento apresentado pela empresa INOVA

COMERCIAL E NEGÓCIOS LTDA, doc. fls. 106/108.

Aproveitamos para solicitar que seja efetuado a correção na ordem dos itens

descritos no Termo de Referência (fls. 06) frente ao lançado na solicitação de compras, sistema

Fiorilli (fls. 08-A).

Apósretorne os autos à esta Unidade de Licitações para prosseguimento do

processo pretendido.

Atenciosamente,

Unidade Gestora de Licitações e Contratos, 22 de março de 2021.

A ANTONÉBR (O MANTOVANI

ILMO, SR.
ADEMIR ALMAGRO .SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Praça Dr. Euclydes Cardoso Castilho, 185 — centro — Novo Horizonte/SP — Fone/Fax 17 35439015 CEP: 14960-000
e-mail: licitacao(Dnovohorizonte.sp.gov.br



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte
Secretaria Municipal de Educação

Av. Armando de Biasi, 1401 — Vila Patty — Fone (17) 3542-1198
E-mail: smetDnovohorizonte.sp.gov.br aff

Novo Horizonte, 24 de março de 2021.

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PARA DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS
OFICIO Nº 035/21. SUP.
SR. ANTONIO BRITO MANTOVANL,

Em atenção ao setor requisitante, essa Secretaria Municipal de Educação, vem

apresentar manifestações quanto ao questionamento apresentado pela empresa INOVA

COMERCIAL E NEGÓCIOS LIDA,doc.fls 106/108; todosos itens presentes no Edital

do Processo Licitatório 024/2021, deverão obedecer e seguir as normas contidas na

padronização do convênio FDE, conforme citado em doc. fls 06, “OBSERVAÇÃO: A

ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS DEVERÁ ATEBDER (sic) AO PADRÃO FDE

CR-Iº — CONFORME CATALÓGOS TÉCNICOS DISPONÍVEIS NO SITE:

HTTP:/WWW.FDESBGOVBR/ ”, Todas essas especificações técnicas de mobiliário e

equipamento para prédios escolares são sistematizadas nos Catálogos Técnicos que

apresentam os projetos e detalhamento, definem os materiais, processos e acabamentos e

estabelecem a documentação e laudos laboratoriais necessários para comprovação de

atendimento às normas técnicas, aos processos de certificação e à legislação. O acesso a

todos os catálogos técnicos é realizado por meio de cadastro, via inscrição gratuita, através

do link na página: https://arwrw.fde.sp.gov.br/PagePublic/Interna.aspx?codigoMenu=190

Em tempo, segue anexa a correção do Termo de Referencia com a ordem dos itens

descritos conforme o sistema de lançamento de dados do Pregão, sanando as divergências
|

anteriores.

Coloco-me a disposição para maiores esclarecimentos, certa da atenção e

providências, antecipo meus agradecimentos.

Atenciosamente,

selfer Chega
Ademir Almagro

Secretário Municipal de Educação.
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