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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/0060 

OBJETO: Fornecimento e instalação de mobiliários para a Clínica Odontológica da Unidade 
Operacional Sesc Doca, para a Biblioteca da Unidade Operacional Sesc Santarém e para o Centro 
Educacional Sesc Castanhal. 

ADENDO Nº I – 11/12/2019 
ESCLARECIMENTOS  

Prezados (as) Senhores (as) Licitantes, 
 
 Considerando os questionamentos apresentados por licitante interessado em participar do 
Pregão Eletrônico em epígrafe, tornamos público e apresentamos os esclarecimentos solicitados 
abaixo, conforme parecer da área técnica (CPOM): 
 
Esclarecimento 1: DAS MEDIDAS SOLICITADAS LOTE I BELÉM: - As medidas solicitadas na 
descrição das especificações técnicas ITEM 5 Cadeira fixa (interlocutor) com encosto de espaldar 
médio, revestimento em tecido sintético, 100% poliéster, de alta resistência à tração, rasgamento, 
esgarçamento e não reagente a manchas, sem costura aparente, na cor azul, sem regulagem de altura, 
com apóia-braços integrado e estrutura com acabamento cromado, com dimensões mínimas do 
encosto 480x580mm (LXH) e dimensões mínimas do assento 500x470mm (LXP). Sugerimos que as 
medidas possam ser estabelecidas com dimensões mínimas do encosto entre 420 a 480x580mm 
(LXH) e dimensões mínimas do assento entre 465 a 500x470mm (LXP), ampliando desta maneira a 
competitividade entre os licitantes;  
- As medidas solicitadas na descrição das especificações técnicas ITEM 6 Poltrona fixa de 1 (um) lugar 
com encosto de espaldar médio integrado ao assento em revestimento em couro sintético, de alta 
resistência à tração rasgamento, esgarçamento e não reagente a manchas, sem costura aparente, na 
cor a definir, sem regulagem de altura, com apóia-braços integrados a estrutura com acabamento 
cromado, com dimensões mínimas do encosto 550x580mm (LXH) e dimensões mínimas do assento 
550x470mm (LXP). Sugerimos que as medidas possam ser estabelecidas com dimensões mínimas do 
encosto entre 510 a 550x580mm (LXH) e dimensões mínimas do assento entre 520 a 550x470mm 
(LXP), ampliando desta maneira a competitividade entre os licitantes;  
- As medidas solicitadas na descrição das especificações técnicas ITEM 7 Cadeira fixa (interlocutor) 
com encosto de espaldar médio, revestimento em tecido sintético, 100% poliéster, de alta resistência à 
tração, rasgamento, esgarçamento e não reagente a manchas, sem costura aparente, na cor azul, sem 
regulagem de altura, com apóia-braços integrado e estrutura com acabamento cromado, com 
dimensões mínimas do encosto 480x580mm (LXH) e dimensões mínimas do assento 500x470mm 
(LXP). Sugerimos que as medidas possam ser estabelecidas com dimensões mínimas do encosto 
entre 420 a 480x580mm (LXH) e dimensões mínimas do assento entre 465 a 500x470mm (LXP), 
ampliando desta maneira a competitividade entre os licitantes. 
 
Resposta: Nada temos a opor. 
 
Informamos que a data para abertura da sessão permanece no dia 12/12/2019 (quinta-feira) às 
9h.  
 
 A Comissão Permanente de Licitação está disponível para prestar demais esclarecimentos de 
quaisquer dúvidas que venham a surgir. 
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