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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/0035 

OBJETO: Registro de preço para aquisição de material promocional para projetos e atividades das Unidades 
do Sesc Pará. 

Belém, 31 de outubro de 2019. 

ANÁLISE DAS AMOSTRAS 

A Comissão Permanente de Licitação, através de sua pregoeira, dentro de suas atribuições, vem 
comunicar às participantes do processo licitatório em referência, o resultado da analise das amostras 
apresentadas tempestivamente pelas empresas PAULO LUCAS, IMPRESSUS BEL, PONTES E CARDOSO, 
FF GARCIA E B. DO C. CORDEIRO, conforme parecer abaixo da Coordenação de Comunicação do Sesc 
Pará: 

 Empresa Paulo Lucas: 

LOTE 3: 

Item 4 - caneta em bambu: “A descrição do item está de acordo com o produto apresentado pela empresa. Só 
atentamos que a caneta veio com pequenas avarias na parte de cima, estando arranhada e áspera”. 

Item 17 - caneta plástica: “O produto apresentado não condiz com os padrões de qualidade adotados pelo 
Sesc nacionalmente. O plástico do produto é frágil, de material de baixa qualidade, o acabamento está mal 
feito, tendo manchas e riscos na parte branca da caneta. A impressão da logo está borrada e de baixa 
qualidade. Não atende a nossa demanda”. 

LOTE 4: 

Item 5 - pen drive: “O produto apresentado não condiz com os padrões de qualidades adotados pelo Sesc. O 
imã da tampa é de baixa qualidade, quase não funciona e fica caindo sempre. No geral o produto está com 
um acabamento de baixa qualidade, ficando a vista falhas, manchas, arranhões, marca de cola, além da 
tampa ficar torta no corpo do pen drive. Não atende nossa demanda”. 

LOTE 5: 

Item 6 - squezze plástico: “O produto apresentado não condiz com a descrição solicitada. A tampa do mesmo 
está incorreta, sendo totalmente de plástico e está faltando a tampa higiênica”. 

Item 7 – squezze pet ecológico: “O produto apresentado não condiz com a descrição da solicitação. Só está 
faltando a logo em silkscreen, não podendo ser verificado a qualidade da impressão”. 

Item 8 – squezze alumínio: “O produto apresentado não condiz com a descrição da solicitação. Verificamos 
um pequeno amassado na borracha da tampa e está faltando a logo em silkscreen, não podendo ser 
verificado a qualidade da impressão”. 

Considerando que as amostras dos itens 17, 5, 6, 7 e 8 não atendem as necessidades do Sesc Pará, 
conforme parecer da área técnica, a Comissão Permanente de Licitação decide por desclassificar a empresa 
PAULO LUCAS JUNIOR – ME dos lotes 3, 4 e 5. 

 Empresa Impressus Bel: 

LOTE 7: 

Item 9 – pin latão: “O produto apresentado condiz com a descrição da solicitação. Nada temos a nos opor. 
Atende a nossa demanda”. 

Item 10 – botton: “O produto apresentado condiz com a descrição da solicitação. Nada temos a nos opor. 
Atende a nossa demanda”. 

Considerando que as amostras dos itens 9 e 10 atendem as necessidades do Sesc Pará, conforme 
parecer da área técnica, a Comissão Permanente de Licitação decide por classificar a empresa IMPRESSUS 
BEL COMÉRCIO & SERVIÇOS EIRELI EPP do lote 7. 



                                  SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO 
Administração Regional no Estado do Pará 

Comissão Permanente de Licitação 

 

__________________________________________________________________________________________ 

SEDE ADMINISTRATIVA – Av. Assis de Vasconcelos, 359, Centro – Belém-Pa • CEP: 66.010-010 
E-mail: cpl@pa.sesc.com.br 

 Empresa Pontes e Cardoso: 

LOTE 8: 

Item 13 - pasta em papel reciclado: “O produto apresentado não condiz com a descrição requerida. O papel 
da pasta não é de 300g. Não atende nossa demanda”. 

Item 33 - pasta em lona: “O produto apresentado condiz com a descrição requerida, embora a alça esteja 
muito pequena”. 

Item 41 - pasta em couro sintético: “O produto apresentado condiz com a descrição requerida. Nada temos a 
nos opor”. 

Item 42 – pasta em couro sintético, com porta notebook: “O produto apresentado não condiz com a descrição 
requerida. A logo do Sesc veio em serigrafia. O correto é em baixo relevo. Além disso, veio com um 
acabamento de baixa qualidade, manchada, costura frágil, ferragens de baixa qualidade e achamos a alça de 
mão muito curta. Não atende nossa demanda” 

LOTE 11: 

Item 27 – viseira em tactel: “A descrição do item está de acordo com o produto apresentado pela empresa. 
Nada temos a nos opor. Atende a nossa demanda”. 

LOTE 12: 

Item 28 – chapéu panamá: “O produto apresentado não condiz com os padrões de qualidades adotados pelo 
Sesc. O material do chapéu é muito mole, precisa ser mais rígido, a costura está frágil, precisa se mais 
reforçada e falta os reguladores de pescoço. Não atende nossa demanda”. 

LOTE 13: 

Item 30 - estojo em pvc: “O produto apresentado condiz com a descrição solicitada. Nada temos a nos opor. 
Atende nossa demanda”. 

Item 31 – estojo em algodão: “O produto apresentado condiz com a descrição solicitada. Nada temos a nos 
opor. Atende nossa demanda”. 

LOTE 15: 

Item 34 - sacola em TNT: “O produto apresentado não condiz com o padrão de qualidade do Sesc. O TNT 
não está grosso, tornando a sacola muito frágil. Assim como a costura da alça que deve ser mais reforçada. 
Inclusive está transparente. Não atende a nossa demanda”. 

Item 35 – sacola em algodão cru: “O produto apresentado condiz com a descrição solicitada. Nada temos a 
nos opor”. 

LOTE 17: 

Item 37 – bolsa de viagem 30x10cm: “O produto apresentado não condiz com a descrição solicitada. Falta no 
interior o fundo semi rígido de PV, e falta melhorar o acabamento interno. Não atende a nossa demanda” 

Item 38 – mochila tipo saco 42x32cm: “O produto apresentado condiz com a descrição solicitada. Nada temos 
a opor”. 

Item 39 - bolsa em sarja: “O produto apresentado não condiz com a descrição solicitada.Veio bolsa de 
plástico. Não tivemos como analisar o produto”. 

Item 43 – bolsa em poliéster: “O produto apresentado não condiz com a descrição solicitada. O tamanho está 
incorreto, o material não é impermeável e a costura está muito frágil. Não atende nossa demanda”. 

Item 44 – mochila tipo saco em tactel: “O produto apresentado não condiz com a descrição solicitada.O 
tamanho está incorreto, o acabamento externo não está com qualidade e a costura está frágil”. 
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Item 48 – bolsa viagem 40x20cm: “O produto apresentado não condiz com a descrição solicitada. O tamanho 
não está correto, não tem o fundo semi rígido, e o acabamento interno está de ruim e com a costura frágil”. 

Considerando que as amostras dos itens 13, 42, 28, 34, 37, 39, 43, 44 e 48 não atendem as 
necessidades do Sesc Pará, conforme parecer da área técnica, a Comissão Permanente de Licitação decide 
por desclassificar a empresa PONTES & CARDOSO COMÉRCIO DE BRINDE LTDA - ME dos lotes 8, 12, 15 
e 17 e classificar a empresa por atender as especificações solicitadas dos lotes 11 e 13. 

 Empresa FF Garcia: 

LOTE 10: 

Item 22 – boné em tactel com velcro: “O produto apresentado não condiz com a descrição solicitada. Foi 
solicitado um boné de tactel, foi nos apresentado um boné de algodão e poliuretano. Não temos como 
analisar”.  

Item 23 – boné em tactel com 6 gomos: “O produto apresentado não condiz com a descrição solicitada. Foi 
solicitado um boné de tactel, foi nos apresentado um boné de algodão e poliuretano. Não temos como 
analisar”.  

Item 24 – boné em tactel com regulador de metal: “O produto apresentado não condiz com a descrição 
solicitada. Foi solicitado um boné de tactel, foi nos apresentado um boné de algodão e poliuretano. Não 
temos como analisar”.  

LOTE 16: 

Item 34 – mochila nylon 29x16cm: “O produto apresentado não condiz com a descrição solicitada e também 
não atende os padrões de qualidades adotados pelo Sesc. O zíper não está emborrachado, as alças de mão 
e costa não estão acolchoadas, a costura está frágil, inclusive já está rasgando a alça de mão. A serigrafia 
está manchada e de baixa qualidade. Gostaríamos, também de ter uma amostra da embalagem 
biodegradável solicitada na rcms. Não atende nossa demanda”. 

Item 38 – “O produto apresentado não condiz com a descrição solicitada e também não atende os padrões de 
qualidades adotados pelo Sesc. O zíper não está emborrachado, as alças de mão e costa não estão 
acolchoadas, a costura está frágil, os reguladores não são de metal e o acabamento não está de acordo com 
o padrão, as costuras estão muito frágeis, falta a serigrafia. Não atende nossa demanda”. 

Item 43 – bolsa em nylon com porta celular: “O modelo que mais se assemelha com a descrição é o modelo 
01. Ele se adéqua as descrições, mas o acabamento de costura precisa ser melhorado”. 

Considerando que as amostras dos itens 22, 23, 24, 34, 38 e 43 não atendem as necessidades do 
Sesc Pará, conforme parecer da área técnica, a Comissão Permanente de Licitação decide por desclassificar 
a empresa F F GARCIA - ME dos lotes 10 e 16. 

 Empresa B. do C. Cordeiro: 

LOTE 6: 

Item 11 – chaveiro plástico: “O produto apresentado não condiz com a descrição solicitada. A impressão não 
veio em silkscreen. Embora o chaveiro que mais se adéqua aos padrões de qualidade é o modelo da Skol”.  

Item 12 – chaveiro almofada: “O produto apresentado não condiz com a descrição da solicitação. O tamanho 
não está correto e o material não é 100% poliéster. Não atende a nossa demanda”. 

LOTE 14: 

Item 32 – pochete: “O produto apresentado não possui o padrão de qualidade adotado pelo Sesc. O 
acabamento interno está bem ruim, inclusive está furado. Não atende a nossa demanda”. 

Considerando que as amostras dos itens 11, 12 e 32 não atendem as necessidades do Sesc Pará, 
conforme parecer da área técnica, a Comissão Permanente de Licitação decide por desclassificar a empresa 
B. DO C. CORDEIRO ELVEDOSA - ME dos lotes 6 e 14. 
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As amostras reprovadas deverão ser retiradas pela licitante em até 5 (cinco) dias após o recebimento 
do comunicado de reprovação. 

 Com fins de darmos continuidade ao certame, iremos convocar as licitantes remanescentes. 
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