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Conselho Nacional do Ministério Público 

Código da UASG: 590001 

Pregão Eletrônico Nº 15/2020 

 

JUSTIFICATIVA DE NÃO ENTREGA DAS AMOSTRAS TEMPESTIVAMENTE 

A Empresa  GPLAN COMERCIO DE MOVEIS EIRELI   sob cnpj  25.091.198/0001-97, estabelecida á  Q 34 CONJUNTO 

B LOTE número 3 Bairro Paranoá cep  71.570-050 Brasília DF  , por intermédio de seu representante legal o Sr. Gleison 

Guimarães Caetano  portador  do CPF 010.807.961-93, de acordo com  contato telefônico com a senhora Maria Donaria, 

informar que apesar de todos os nossos esforços, os pés  das mesas dos itens ( 01 - Mesa retangular de atendimento 

acessível para PCR AMOSTRA: Uma unidade da mesa retangular de atendimento acessível para PCR, conforme 

especificação.)  e item ( 02 - Mesa retangular com regulagem de altura para acessibilidade: AMOSTRA: uma unidade da 

mesa retangular com regulagem de altura para acessibilidade, conforme especificação.)  não  chegaram e nem 

chegarão  a tempo para a apresentação  dos protótipos montados à vossa administração, isso devido que dois dos nossos 

colaboradores, profisionais para a fabricação  das peças, estão  afastados do serviço  por estarem com resultado positivo 

quanto ao exame covd 19, mas mesmo  assim tentamos adquirir as mesmas fora de Brasília já prontas,  mas 

infelizmente  sem êxito também. 

Devido aos fatores comprobatórios informados acima, dentro do prazo estabelecida no instrumento convocatório,  

não  conseguiremos entregar tempestivamente as referidas amostras que do qual, o prazo final seria até a  dada de hoje, dia  

23 de Julho de 2020. 

Aguardamos  retorno quanto a nossa informação  e contamos com colaboração  dos senhores devido aos fatos 

apresentados. 

 

Brasília 23 DE Julho de 2020 

 

 

 

Gleison Guimarães Caetano  

CPF 010.807.961-93 

Diretor da Empresa 
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RES: JUSTIFICATIVA DE NÃO ENTREGA DAS AMOSTRAS TEMPESTIVAMENTE
referente ao pregão 15/2020.

Luiz Liserre <LuizLiserre@cnmp.mp.br>
Qui, 2020-07-23 17:51
Para:  Tiago Nascimento <tiago.tns2016@gmail.com>
Cc:  gleison guimaraes <gleisonwest@gmail.com>; skala Planejados <contato@skalaplanejados.com.br>; Comissão
Permanente de Licitação - CNMP <cpl@cnmp.mp.br>; Licitações do CNMP <licitacoes@cnmp.mp.br>; Lucas Queiroz
Correia <lucascorreia@cnmp.mp.br>; Maria Donária Netto Leidemer <MariaLeidemer@cnmp.mp.br>

1 anexos (345 KB)
Carta Sobre entrega das amostras pregão 15.2020.pdf;

Prezado Thiago
 
                       Após análise do documento que nos foi encaminhado, informo que não foram apresentados
elementos comprobatórios em relação aos mo�vos mencionados que resultaram na impossibilidade de
entrega das amostras até a presente data.
                      Além do mais, não foi proposto qualquer prazo para o atendimento às exigências editalícias,
relacionadas à entrega das amostras em questão, previstas no Pregão CNMP nº 15/2020.
                      Diante o exposto, informo da não possibilidade em acatarmos as jus�fica�vas apresentadas.
 
A�
Luiz Liserre
Coordenador de Engenharia
Conselho Nacional do Ministério Público
Tel. 61 3361-9131
(Nota Informa�va: Devido ao período de pandemia de Coronavírus, informo que atendimentos externos estão
sendo realizados no período da tarde, das 14:00 às 18:00)
 
 
De: Tiago Nascimento <�ago.tns2016@gmail.com> 
Enviada em: quinta-feira, 23 de julho de 2020 14:35
Para: Licitações do CNMP <licitacoes@cnmp.mp.br>; Lucas Queiroz Correia <lucascorreia@cnmp.mp.br>; Luiz
Liserre <LuizLiserre@cnmp.mp.br>
Cc: gleison guimaraes <gleisonwest@gmail.com>; skala Planejados <contato@skalaplanejados.com.br>
Assunto: JUSTIFICATIVA DE NÃO ENTREGA DAS AMOSTRAS TEMPESTIVAMENTE referente ao pregão 15/2020.
 
.SEGUE CARTA ABAIXO/ANEXO. 
 

A�

Conselho	Nacional	do	Ministério	Público
Código	da	UASG:	590001
Pregão	Eletrônico	Nº	15/2020

 

JUSTIFICATIVA	DE	NÃO	ENTREGA	DAS	AMOSTRAS	TEMPESTIVAMENTE

A Empresa  GPLAN COMERCIO DE MOVEIS EIRELI   sob cnpj  25.091.198/0001-97, estabelecida á  Q 34
CONJUNTO B LOTE número 3 Bairro Paranoá cep  71.570-050 Brası́lia DF  , por intermédio de seu representante legal o
Sr. Gleison Guimarães Caetano  portador  do CPF 010.807.961-93, de acordo com  contato telefônico com a senhora
Maria Donaria, informar que apesar de todos os nossos esforços, os pés  das mesas dos itens ( 01 - Mesa retangular de
atendimento acessı́vel para PCR AMOSTRA:	Uma	unidade	da	mesa	 retangular	de	 atendimento	 acessível	 para
PCR,	 conforme	 especi�icação.)	  e item ( 02 - Mesa retangular com regulagem de altura para
acessibilidade: AMOSTRA:	 uma	 unidade	 da	mesa	 retangular	 com	 regulagem	 de	 altura	 para	 acessibilidade,
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conforme	especi�icação.)  não  chegaram e nem chegarão  a tempo para a apresentação  dos protótipos montados à
vossa administração, isso devido que dois dos nossos colaboradores, pro�isionais para a fabricação  das peças, estão 
afastados do serviço  por estarem com resultado positivo quanto ao exame covd 19, mas mesmo  assim tentamos
adquirir as mesmas fora de Brası́lia já prontas,  mas infelizmente  sem êxito também.

Devido aos fatores comprobatórios informados acima, dentro do prazo estabelecida no instrumento
convocatório,  não  conseguiremos entregar tempestivamente as referidas amostras que do qual, o prazo �inal seria até
a  dada de hoje, dia  23 de Julho de 2020.

Aguardamos  retorno quanto a nossa informação  e contamos com colaboração  dos senhores devido aos fatos
apresentados.

 

Brası́lia 23 DE Julho de 2020

Gleison Guimarães Caetano

CPF 010.807.961-93

Diretor da Empresa
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Aprovação de amostra

Maria Donária Netto Leidemer <MariaLeidemer@cnmp.mp.br>
Dom, 2020-07-19 19:45
Para:  Comissão Permanente de Licitação - CNMP <cpl@cnmp.mp.br>; Fabiana Bittencourt Garcia Soares de Lima
<fabianabittencourt@cnmp.mp.br>
Cc:  Coordenadoria de Engenharia do CNMP <coeng@cnmp.mp.br>; Lucas Queiroz Correia <lucascorreia@cnmp.mp.br>;
Luiz Liserre <LuizLiserre@cnmp.mp.br>

1 anexos (51 KB)
WhatsApp Image 2020-07-19 at 19.40.19.jpeg;

Prezada Pregoeira,
 
 
Após análise da amostra entregue pela empresa Mackleyn, para o item 06 do pregão 15/2020, decido pela
sua aprovação.
 
Em anexo, segue foto da amostra analisada.
 
A�.,
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Pregão CNMP nº 15/2020 - Aquisição de Bens Mobiliários - Item 3 - Poltrona para
pessoa Obesa - Aprovação de amostra com ressalva

Lucas Queiroz Correia <lucascorreia@cnmp.mp.br>
Ter, 21/07/2020 14:35
Para:  Licitações do CNMP <licitacoes@cnmp.mp.br>; Fabiana Bittencourt Garcia Soares de Lima
<fabianabittencourt@cnmp.mp.br>
Cc:  Luiz Liserre <LuizLiserre@cnmp.mp.br>; Maria Donária Netto Leidemer <MariaLeidemer@cnmp.mp.br>

5 anexos (316 KB)
Email da Empresa Ampliar dando ciência das ressalvas.pdf; WhatsApp Image 2020-07-20 at 14.33.37.jpeg; WhatsApp Image
2020-07-20 at 13.58.04.jpeg; WhatsApp Image 2020-07-20 at 13.57.30.jpeg; WhatsApp Image 2020-07-20 at 13.57.28.jpeg;

Prezada pregoeira,
 
 
Após análise da amostra entregue pela empresa AMPLIAR, para o item 03 do pregão 15/2020, decido pela sua
aprovação com as seguintes ressalvas:
 
1. A poltrona deverá ser entregue na cor vermelha (cor 01 do catálogo entregue junto com  a amostra). 
2. As laterais da poltrona devem ser reves�das em tecido ou couro na cor preta.
 
Conforme edital, existe a possibilidade da reapresentação da amostra ser dispensada com a manifestação
formal da licitante confirmando sua ciência quanto as ressalvas apontadas e sua anuência de que todas as
exigências e especificações serão integralmente atendidas no fornecimento do produto por ocasião da
contratação. Tal formalização segue anexo a este email, bem como as fotos da amostra entregue.
 
Atenciosamente,

Lucas Queiroz Correia
Analista de Engenharia Civil
Coordenadoria de Engenharia/SA/CNMP
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Fwd: Amostra pregão 15/2020

Maria Donária Netto Leidemer <MariaLeidemer@cnmp.mp.br>
Ter, 21/07/2020 13:22
Para:  Lucas Queiroz Correia <lucascorreia@cnmp.mp.br>; Luiz Liserre <LuizLiserre@cnmp.mp.br>; Coordenadoria de
Engenharia do CNMP <coeng@cnmp.mp.br>

Obter o Outlook para iOS

De: dinauar@ampliarmoveis.com.br <ampliarambientes@gmail.com>
Enviado: Tuesday, July 21, 2020 9:22:09 AM
Para: Maria Donária Ne�o Leidemer <MariaLeidemer@cnmp.mp.br>
Assunto: Re: Amostra pregão 15/2020
 
Bom dia!

Prezada Maria , estamos de acordo com as ressalvas!

Aguardamos o empenho para as devidas providências.

Atenciosamente,

Dinauar D. Alencar

Em seg., 20 de jul. de 2020 às 22:57, Maria Donária Netto Leidemer
<MariaLeidemer@cnmp.mp.br> escreveu:

Prezados,

 

 

Conforme edital, existe a possibilidade de aprovação da amostra com ressalvas. Para
dispensarmos a reapresentação de amostra é necessária a manifestação formal da licitante
confirmando sua ciência quanto às ressalvas apontadas no parecer técnico de análise e sua
anuência de que todas as exigências e especificações serão integralmente atendidas no
fornecimento do produto por ocasião da contratação.

 

 

Após análise da amostra entregue pela empresa AMPLIAR, para o item
03 do pregão 15/2020, a equipe decidiu pela sua aprovação com as
seguintes ressalvas:

 

https://aka.ms/o0ukef
mailto:MariaLeidemer@cnmp.mp.br
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A poltrona deverá ser entregue na cor vermelha (cor 01 do catálogo
entregue junto com  a amostra). As laterais da poltrona devem ser
revestidas em tecido ou couro na cor preta.

 

Dessa forma solicito resposta a esse e-mail formalizando a ciência da empresa quanto as
ressalvas apontadas. Favor encaminhar com cópia para LuizLiserre@cnmp.mp.br e
lucascorreia@cnmp.mp.br .

Qualquer dúvida estou à disposição.

 

Att.,

 

 

 

-- 

 Ampliar 

Ambientes Corporativos

Móveis-Cadeiras-Poltronas-Divisórias-Arquivos

T. 61- 3364 0928 

F. 61- 3264 4167

C. 61- 98453 1904 

 

mailto:LuizLiserre@cnmp.mp.br
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