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FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

DESPACHO
Despacho DQUAL nº 2136205/2020
Processo nº 23034.032166/2020-55
Interessado: @interessados_virgula_espaco@
Ao Pregoeiro,
1.
Em atenção ao subitem 6.6. - 1ª Etapa - Avaliação de Amostras, do Caderno de Informações
Técnicas - CIT, do Pregão Eletrônico nº 08/2020, encaminhamos a lista de veriﬁcação e documentações
correlatas do Kit de Literacia Familiar - Programa "Conta pra Mim" apresentadas pela licitante Brink Mobil
Equipamentos Educacionais Ltda.
2.
O resultado foi gerado por meio de avaliação realizada em 02/12/2020, pela Comissão Técnica
prevista no subitem 6.6.7. do CIT e que contou com integrantes desta Autarquia Federal e do Ministério da
Educação - MEC.
3.
Durante a análise foi veriﬁcado que o produto entregue pelo licitante atende às especiﬁcações
técnicas previstas no CIT e à proposta pedagógica a que se des na, conforme as Listas de Veriﬁcação SEI nº
2136792, SEI nº 2136809, SEI nº 2136787, SEI nº 2136815, SEI nº 2136795, SEI nº 2136823, SEI nº 2136801,
SEI nº 2136806.
4.
Registramos que os plás cos que revestem individualmente os itens internos da maleta não
são necessários, devendo ser man do apenas o plás co que reveste externamente a maleta.
5.
Assim sendo, diante do exposto, concluímos pela aprovação da amostra do kit apresentada na
1º Etapa do Controle de Qualidade.
6.
Por ﬁm, encaminhamos o presente processo para subsidiar os procedimentos subsequentes
no âmbito do processo licitatório.
Atenciosamente,
Documento assinado eletronicamente por FELIPE NEVES DE CARVALHO, Chefe de Divisão de Qualidade
das Compras Nacionais para a Educação, em 02/12/2020, às 17:42, conforme horário oﬁcial de Brasília,
com fundamento no art. 6º, caput e § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015, embasado no
art. 9º, §§ 1º e 2º, da Portaria MEC nº 1.042, de 5 de novembro de 2015, respaldado no art. 9º, §§ 1º e
2º, da Portaria/FNDE nº 83, de 29 de fevereiro de 2016.
Documento assinado eletronicamente por CARLA MICHEL RODEGHERI, Coordenador(a)-Geral de
Mercado, Qualidade e Compras, em 02/12/2020, às 17:50, conforme horário oﬁcial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, caput e § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015, embasado no art.
9º, §§ 1º e 2º, da Portaria MEC nº 1.042, de 5 de novembro de 2015, respaldado no art. 9º, §§ 1º e 2º, da
Portaria/FNDE nº 83, de 29 de fevereiro de 2016.
Documento assinado eletronicamente por MANOELA VILELA ARAUJO RESENDE, Usuário Externo, em
02/12/2020, às 17:54, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput e § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015, embasado no art. 9º, §§ 1º e 2º, da Portaria MEC nº 1.042,
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de 5 de novembro de 2015, respaldado no art. 9º, §§ 1º e 2º, da Portaria/FNDE nº 83, de 29 de fevereiro
de 2016.
A auten cidade deste documento pode ser conferida no site
h ps://www.fnde.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código veriﬁcador 2136205 e o
código CRC 29E499BE.
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