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ATA REFERENTE A ACEITAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 
76/22 -  PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/22 – REGISTRO DE PREÇOS 

 
Aos vinte e um dias do mês de Junho do ano de dois mil e vinte e dois as 9:00 horas, reuniu-se o 
Pregoeiro e Equipe de Apoio para avaliar a solicitação que chegou por e-mail na data de 20 de Junho 
de 2022 da Empresa ESB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA, referente 
questionamento da desclassificação pela não apresentação das amostras solicitadas no Edital, 
devido a entrega das mesmas, conforme entendimento anterior, terem sido intempestivas. O 
Pregoeiro e Equipe de apoio, após analisar as razões encaminhadas pela referida empresa, resolvem 
acatar o pedido da mesma por ter ocorrido fato de erro na contagem dos prazos, incluindo-se o dia 
da lavratura da ata como sendo intempestivo. Portanto, fica habilitada as amostras encaminhadas 
pela empresa ESB Indústria e Comércio de Eletro Eletrônicos LTDA, devendo as mesmas serem 
analisadas. 
Igualmente, nesta data foram recebidas amostras dos itens da empresa Elétrica Luz Comercial de 
Materiais Elétricos LTDA, referente aos itens 07 Luminária LED 150w e ao item 05 Luminária LED 
100w. Porém, a amostra referente ao item 07 deveria ter sido apresentada até a data de 07 de 
Junho de 2022, o que não ocorreu. Portanto, mantém-se a decisão já publicada de inabilitação da 
empresa quanto ao item 07. Ainda, quanto ao item 05, como foi reconsiderada a apresentação das 
amostras pela empresa ESB, fica então, desconvocadas as empresas Elétrica Luz da apresentação da 
amostra do Item 05 e Coman Tech da apresentação da amostra do item 07.  Ainda, referente ao 
item 06, o Pregoeiro e Equipe de Apoio ainda não analisaram a amostra, pois estavam aguardando 
receberem corretamente as amostras dos demais itens para convocar profissional habilitado 
(Engenheiro Elétrico) para analisar as mesmas. 
Ainda, as empresas que já apresentaram amostras, temos a informar que as mesmas estão em 
poder do Setor de Licitações para, caso não sejam aprovadas as amostras já apresentadas, serem 
analisadas após a divulgação do resultado provisório. 
Nada mais havendo a tratar encerro a presente ata que será assinada pelo Pregoeiro e os Membros 
da Comissão permanente de Licitações. 

 
 

 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  


