
Desclassificação de Empresas por Falta de Documentos. 
 
 
  Bom tarde, 
 
 
 Venho solicitar a esclarecimento sobre as empresas que não anexou as 
propostas de valores dos itens solicitados nessa licitação, onde não poderiam 
ter participado da disputa eletrônica, causando uma disputa irregular, pois, sem 
os valores dos itens mencionados antes do início, indicando uma forma de 
chegar ao valor do lance inicial, como vincular o total? Em que base foi feito 
esse valor? Assim provoca uma disputa e queda de preço das empresas 
credenciadas e com respaldo e embasamento do valor ofertado. Também como 
seria a distribuição de valores dentro da planilha de valores dos itens, sendo 
que não teve uma linha de informação e a empresa pode sobrecarregar o valor, 
em alguns itens que estimativamente tem mais ocorrências e colocando valores 
bem menores nos itens de pouca relevância. 
 

 Peço que seja retirado os lances e a disputas, e apenas 
das empresas que de fato mandaram (anexaram), a planilha 
de valores dos itens descriminados, seja formalizada, ou 
seja, disputa legal entre as empresas classificadas, 
retirando das disputas os lances disputados com empresas 
que deveriam ter anexado o documento. Dentro do histórico 
do pregão realizado dia 06/04/2018 as 10:30, e 
consequentemente desclassifica-las. 
 
 Bem, assim entendo, para que fique dentro de uma linhagem 
transparente dos valores ofertados, e as empresas vencedoras poderá indexar a 
porcentagem sobre o lance inicial, achando um outro percentual de 
arrematante, consequentemente dar por igual o desconto nos itens de sua 
planilha, chegando também no mesmo valor arrematado. 
 
 Sendo assim minha empresa (Chaveiro Alves LTDA), deve ser 
desclassificada dos lotes 01 e 05 da licitação 711186, pois como não tinha 
interesse nesses e não formulei a planilha de valores, e só disputei por que não 
fui desclassificado por falta de documento para esses lotes do pregão. 
 
 Por fim agradeço e espero um entendimento do que escrevi, para uma 
solução dentro das conformidades comum para as partes. 
 
 
 

                                                                         Chaveiro Alves LTDA 
                                                                    Cristiano Alves Ferreira 


