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TERMO DE DILIGÊNCIA

NO 01

LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico N" 018/2021 SRP/SEDUC;
oBJETO: SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA VISANDO REGISTRO DE PREÇOS
PARA FUTURAS E EVENTUAIS AOUISIÇÓES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA
EDUCAÇÃO DO MUN|CíP|O DE CRATEUS - CE.

DILIGENCIADO

(A):

empresa SAMPLA COMERCIO

E

SERVIÇOS

DE

INFORMATICA ElREL|, inscrita no CNPJ No 40.219.54610001-52.

I-

DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

A presente diligência observa o que está previsto na Lei Federal No 8.666, de
2110611993, aplicada de forma subsidiária no presente processo, que no § 3o de seu
Art. 43 prevê o seguinte:

3P E facuttada à Comissão ou autoridade superior, em
qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a
esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada
a inclusão posterior de documento ou informação que deveia
constar oiginaiamente da proposta."

§

Neste sentido, Marçal Justen Filho ensina que "não existe uma competência
discricionária para escolher entre realizar ou não a diligência. Se os documenÍos
apresentados pelo pafticular ou as informações neles contidas envolverem pontos
obscuros - apurados de ofÍcio pela Comissão ou por provocação de interessados -, a
realização de diligências será obigatoia" (Marçal Justen Filho, Comentários à Lei de
Licitações e Contratos Administrativos. 12a ed., São Paulo, Dialética, 2008, p 556).

II-

DOS FATOS

Durante a fase de análise de amostras, foram solicitadas as amostras dos
produtos do LOTE 10 à empresa diligenciada, conforme o item 17 do edital e ordem
de classificação informada pelo Sr. Pregoeiro, no dia 1710912021, tendo a mesma
confirmado recebimento no mesmo dia (comprovantes de e-mails em anexo). Durante
os procedimentos de análises das amostras esta Secretaria recebeu denuncia
anônima sobre a empresa SAMPLA COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA
ElRELl, colocando em dúvida a capacidade para o fornecimento dos produtos
descritos no LOTE 10, bem como não possuir sequer depósito com produtos em
estoque.
III

-

RELATORIO

No dia

2410912O21 ,

]r/

a Íoi expedido por esta S ecretana o Ofício No 48412021 , à

'REf

IIIUiA

tetsndo

l)E

l
ll.is

i

MUNt(lpro

Por locl

VERDE

Controladoria lnterna da Prefeitura Municipal de Crateús - CE, devidamente
protocolado no dia 2710912021, solicitando a abertura da presente diligência para que
fosse apurada a veracidade da respectiva denúncia, para que pudéssemos dar
seguimento aos procedimentos do processo licitatório, no que diz respeito à emissão
do relatório de análises das amostras do LOTE 1 0. E na data de hqe, 0711012021 , Íoi
recebido nesta Secretaria o Ofício N' 021202'1-CGM (em anexo), da Controladoria
Geral do Municipio, com relatório informando os procedimento realizados em
diligência e que foram identificadas inegularidades que foram de forma
imediatamente sanadas, opinando pelo regular pÍosseguimento do processo
licitatório.
IV

-

CONCLUSAO

Com a realização da diligência, conclui-se que, resta esclarecida a situação
denunciada e determino o prosseguimento do processo de análises das amostras do
LOTE 10, com o encaminhamento do relatório de análise ao Sr. Pregoeiro, para que
possa dar continuidade ao processo licitatório.
Crateús

- CE, 07 de Outubro de 2021
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CIrLUIZA AURELIA COS A DOS SANTOS TEIXEIRA
Secretária Municipal de Educação
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CE, 17 de Setembro de 2021.

A EMPRESA: SAMPLA COMERCIO E SERVICOS,
CNPJ : 40.2 1 9.54610001 -52',

ENDEREÇO: RUA JOSE FRANCA CABRAL, 817, BAIRRO BOA VISTA, CEP 60.867580, FORTALEZA-CE;
EMAIL: sarnplaiurTrcl crrJC'cr'\ r-us qnra r l.e onr
TELEONE: (85) 9978-39823;
REF. SOLICITAÇAO DAS AMOSTRAS DOS
PRODUTOS DO LOTE 10,

Prezado(a) Senhor(a),

A Secretaria da Educação do IVlunicipio de CrateÚs, por sua Secretária
abaixo subscrita visando dar prosseguimento ao processo de Pregão Eletrônico
n" 01812021 SRP/SEDUC, cujo objeto e a SELEçAO DE MELHOR PROPOSTA
VISANDO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS
AQUISIÇOES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA

ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÀO DO
MUNICÍPlO DE CRATEÚS - CE, solicita à empresa supracitada, a
apresentação de uma amostra de todos os itens constantes do LOTE 1 0 '
acompanhadas da documentação complela e alualizada (manuais, termos de
garantia e etc-), prevista no subitem í 7.3.1 do edital, conforme especif icações
constantes no termo de reÍerência, para fins de avaliação dos produtos a serem
adquirrdos. A reÍerida empresa vencedora deve apresentar as amostras e
documentos no prazo de 3 (três) dias úteis, na sede da Secretaria l\/unicipal de
Educação, localizada a Rua [V]anoel Augustinho, No 544, Bairro São Vicente,
Crateús - Ce, de acordo com as exigências do item 17 do edital.

Cumpre-nos informar que a desatenção in.justificada acarrelará
prevista em lei.

as

sanÇões

Sendo o que de momento se nos apresenta, subscrevemo-t.tos com apreço
Atenciosamente,

Crateús CE,

17 de Setembro de 2021

LUIZA AURELIA COSTA DOS SANTOS TEIXEIRA
Secretária I\4unicipal de Educação

Oíicro de solrcitaçâo - eclucacaodecÍateus@bol.com.bÍ - BOL Mail

17t091202109.46

BALnan
Oficio de solicitaçáo
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educacaodêc/âlêus@bol com bÍ
samplacomeÍcEeseÍv,cos@gma,lconr

sol'cj€ção
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I7l09r2021 109.r5
17109/2021 10915

Olrcro

SOLICTI^CAO

pdÍ 294 17

KB

A SecÍetaraa de Educação do município de Crateús solicita no prazo de 3 dras amostras de todos os itens, acompanhàdos de documentos
píevistos no Edital conforme especificâções do termo de referêncra paía íins de avaliação dos produtos.
POR GENTILEZÂ, CONFIRMAR RECEBIMENTO DE E.MAILI

Grata,
Luizà AuÍelia Costa dos Santos Teixeira
Secretária de Educação de Crateús

htlps://bmail uol com.br/?xc=9dcdac11accb

1ca32l85dÍe7264add13#/webmarU0//SENT/page
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Re: Oficio de solicitação
Oê sanpra co.rEc,o
Paa, eduêaâodec.aleus@bôL6mú

Assúrto: &: OÍbb óe sotcil.ãçào
em: ,7/09/m21 110:08

Envisdâ
Re@b'dá

Rec e

em:

t7O9/2021 110 0A

bido.

On Fn, Sep 17,2O2r at 9:45 AM <e!-uçê!êqdegale!íàbqL!!m. br> wrote:
A Secretària de Educêção do Írunicipio de Cràteús solicita no pazo de 3 dias aíbstías de toa,os os itens, acorrpanhaalos de

docurrEntos prevrstos no Edital conforÍne especifrcações do terrrE de referência paÍa fins de avàtação dos PÍodutos
POR GENTILEZA, CONFIRI,4AR RECEBIMENTO DE E-19AlL!
Grat a,

Aure[a Costa dos 5ântos Teixera
Secretána de Educação de Crateús
Lurza
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CÊATEÚS
oFÍcto Ne 484/2021
De: Sec retaria Municipal de Educação

Crateús,24 de setembro de 2021'

Ao Dr. Fernando Carvalho

crateús
Controlador Adjunto do Munlcípio de

Assunto: Solicitação de Abertura de Procedimento

llmo.Sr.;

que essa secretaria recebeu denúncia
O presente ofício tem por finalidade informar
CNPJ:
SÀMPLA coMERclo E sERVICOS;
anônima sobre a
".p'e,t
José Franca Cabral' 817' Baino Boa
40.219.546/000 1-52" lo lizada' à Rua
que participa do processo licitatório Pregão
Vista, CEP 60.867-580, fortaleza-Ce;
do lote 10'
Eletrônico ne OfAl2lzf, e foi ganhadora

Deacordocomadenúncía,aempresanãopossuiaparatoparafornecerosprodutos
possui sequer depósito
PE o!812d27' bem como não
descritos no lote 10 do edital ne
com Produtos em estoque'

já à essa Controladoria Geral do Município de Crateús a
paÍa que
a veracidade da Íespectiva denúncia'
abertura de dlligência para apurar
em andamento'

Nesse sentido, solicitâ-se desde

do processo licitatório
possamos dar seguimento aos procedimentos

Âtenciosamente,

Luíza Au

dós Santos Teixeira

Secretária MuniciPal de Educação

C*a" Q,<a*-e21 \ô1lrt.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEÚS
CONTROLADORIA GERAL

Crateús
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NO
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uniceÍ

PR().TRTRD()R

CE. 07 de outubro de 2021.

O2l202I-CGM

PARA: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

à

a

Assunto: Denuncia de possivel ausencia de aparato por pane da empresa SAMPA
COMERCIO E SERVIÇOS; CNPJ:40.219.546/0001-52. localizada na rua Franca
Cabral, no8l7, Bairro Boa Vist4 CEP:60.867-850, Fortaleza {E, EM REPOSTA AO
oFICIO N.484t202.

I.

BREVERELATOFÁTICO.

A empresa supracitada disputou

e ganhou litação para fomecer os produtos descritos

no edital n'018/2021, lote 10.

No dia 27 de novembro de 2021 chegou nesta Controladori4 por meio de Oficio,
Denuncia da ausência de espaço fisico e de limitação para a regular pÍestação dos serviços
para os quais empresa referida logrou exito.
Diante de tal denuncia esta Controladoria, com o intuito de zelar pelas finaças públicas
e com objetivo da pleno entrega dos serviços pubçicos aos seus repctivos usuaraios abriu
diligencia com o intuito de elucidar duvidas com relação a capacidade tecnica.
Em dilignecia relazida no dia 01 de outubro de 2021 por está Controladoria houve a
constatação da limitação de espaço fisico por parate da referida empresa.
ContÍoladoria Geral do Município
Geleria Gentil Cârdoso, 20 2o Andar - Prefeitura Municipâl - Centro, Crâteús - CE.
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Controladoria Geral do Município
Galeria Gentil Cardoso, 20 2' Andar - Prefeitura Municipal - Centro, Crateús
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Note que empresa possui espaço limitado, pouco aparato tecnico
possui uma placa de identifcação.

e

que sequer

No dia 06 de outubro de 2021 a

empresa mencionad4 por meio de email.
comunicou ao setor de Licitação que havia alterado seu endereço e apresentou o cartào
CNPJ atualizado com o novo endereço, aditivo ao Ato contitutivo de Empresa Individual e
fotos da nova sede da empresa. As informaçães foram encamiúadas a esta Controladoria
por meio do setor de Licitação.
Tendo a alterção de seu Ato Constitutrivo no

dia0l

de outubro de 2021.

Controlâdorie Geral do Município
Galeria Gentil Cardoso, 20 2'Andar - Prefeitura Municipal - Centro, Crateús
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Controlâdoriâ Gerâl do Municlpio
- Prefeitura Municipâl - Centro, Crateús

Galeria Gentil Cârdoso, 20 2' Andar

-

CE.

+
B!(
PR()TRTRDOR
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CONTROLADORIA GERAL
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Controladoria Gerâl do Mutricípio
Caleria Gentil Cardoso, 20 2o Andar - Prefeitura Municipal - Centro, Craaeús
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CE.

PREFEITURÂ MUNICIPAL DE CRATEÚS
CONTROLADORIA GERAL

uniceÍ

MANTTESTÇÃO
Esta Controladoria identificou irregularidades que foram de forma imediata sanadas

e por isso opina pelo regular prosseguimento do processo licitatorio para fomecimento
dos produtos descritos no edital n"018/2021, lote 10.

Sem mais para o momento.

Atenciosamente.

\

l^ -^^,J,

\^

Fernando Antônio Ribeiro de Carvalho Junior
Controlador Adjunto

Controladoria Geral do Município
- Pr€feitura Municipal - Centro, Crateús

Galeria Gentil Cardoso, 20 2' Andar

-

CE.

