
 

 

 

Prefeitura da Estância Balneária de Praia Grande 
Estado de São Paulo 

 

 

Em 15 de setembro de 2022 
 
REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO n. º 140/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5.521/2022 
OBJETO: “REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DE 
ESCRITÓRIO” 
ASSUNTO: COMUNICADO DE RESULTADO DE ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO 
CONFORME ITEM 7 E SEUS SUBITENS DO EDITAL 
NÚMERO DAS OFERTAS DE COMPRAS:  
855800801002022OC00221 (COTA RESERVADA PARA ME/EPP) 
855800801002022OC00222 (AMPLA CONCORRÊNCIA) 
  

Prezados Senhores, 
 
Considerando a análise técnica da documentação efetuada pelo senhor Diretor da 
Divisão Administrativa, da Secretaria de Administração, sob folha 1920, do Processo 
Administrativo em epígrafe, foi constado que as empresas: 
 
TECKMAX COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI, classificada em primeiro lugar para o 
fornecimento do lote 1, apresentou os documentos em conformidade com o solicitado 
em Edital, sendo, portanto, CLASSIFICADA; 
 
ALOJAMENTOS BRASIL MÓVEIS EIRELI, classificada em primeiro lugar para o 
fornecimento dos lotes 2 e 7, 10 e 15, apresentou os documentos em conformidade 
com o solicitado em Edital para os lotes 7 e 15, sendo, portanto, CLASSIFICADA para 
o fornecimento destes, e sendo DESCLASSIFICADA para o fornecimento dos lotes 2 e 
10, tendo em vista que não apresentou a documentação em conformidade com o Edital 
para este lote; 
 
WOOD CENTER MÓVEIS EIRELI ME, classificada em primeiro lugar para o 
fornecimento dos lotes 04, 05 e 12, apresentou os documentos em conformidade com 
o solicitado em Edital, sendo, portanto, CLASSIFICADA para o fornecimento destes; 
 
COMERCIAL VILA SONIA EIRELI, classificada em primeiro lugar para o fornecimento 
dos lotes 6, 9, 13 e 14, apresentou os documentos em conformidade com o solicitado 
em Edital, sendo, portanto, CLASSIFICADA para o fornecimento destes; 
 
TECNO-FLEX DE MOGI MIRIM INDUSTRIA E COMERCIO, classificada em primeiro 
lugar para o fornecimento do lote 8, apresentou os documentos em conformidade com 
o solicitado em Edital, sendo, portanto, CLASSIFICADA; 

 
TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., classificada em primeiro lugar para o 
fornecimento do lote 16, apresentou os documentos em conformidade com o solicitado 
em Edital, sendo, portanto, CLASSIFICADA. 
 
O Processo Administrativo encontra-se disponível para ciência e/ou consulta de todos 
os interessados. 
 
O prazo para interposição de Recurso Administrativo será de 03 (três) dias úteis a 
contar a partir do primeiro dia útil subsequente a publicação deste comunicado. 
 



 

 

 

Prefeitura da Estância Balneária de Praia Grande 
Estado de São Paulo 

 

 

Os Recursos Administrativos deverão ser protocolizados no Departamento de 
Licitações, no 1º andar, na Avenida Presidente Kennedy nº 9.000, 1º Andar, Vila Mirim  
 
 
- Praia Grande/SP, no horário das 09h00 às 16h00, ou encaminhadas através dos e-
mails sead522@praiagrande.sp.gov.br ou licitacao@praiagrande.sp.gov.br. 
 
 
Atenciosamente, 
 
 
ROBERTO WEGE FONSECA 

Pregoeiro 


