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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. 

Belém, 22 de janeiro de 2020. 

ANÁLISE DAS PROPOSTAS 

A Comissão Permanente de Licitação, dentro de suas atribuições, vem comunicar às participantes do 
processo licitatório em referência, o resultado da analise da proposta, após parecer da CPOM do Sesc Pará. 

Considerando a análise do setor técnico informamos que: 

 LOTE 01: 

 ITEM 01: Produto atende as especificações técnicas, porém, vale ressaltar que a cor do 
melamínico deverá ser na tonalidade Maple. 

 ITEM 02: Produto atende as especificações técnicas, porém, vale ressaltar que a cor do 
melamínico deverá ser na tonalidade Maple. 

 ITEM 03: Produto atende as especificações técnicas, porém, vale ressaltar que a cor do 
revestimento deverá ser na tonalidade 052-Castanho. 

 ITEM 04: Produto atende as especificações técnicas, porém, vale ressaltar que a cor do 
revestimento deverá ser na tonalidade 052-Castanho. 

 ITEM 05: Produto atende as especificações técnicas, porém, vale ressaltar que a cor do 
revestimento em tecido deverá ser na tonalidade 052-Castanho e a estrutura deverá ser em 
acabamento cromado. 

 ITEM 06: Produto não atende as especificações técnicas. Foi solicitado poltrona e a empresa 
ofereceu uma cadeira, sendo assim, o item foi suprimido da licitação, conforme item 16.12 do 
edital. 

 ITEM 07: Produto atende as especificações técnicas, porém, vale ressaltar que a cor do 
revestimento em couro sintético deverá ser na tonalidade 205 – café e a estrutura deverá ser 
em acabamento cromado. 

 ITEM 08: Produto atende as especificações técnicas, porém, vale ressaltar que as poltronas 
deverão conter pranchetas escamoteáveis embutida no pé quando fechada. 

 ITEM 09: Produto atende as especificações técnicas, porém, vale ressaltar que as poltronas 
deverão conter pranchetas escamoteáveis embutida no pé quando fechada. 

 ITEM 10: Produto atende as especificações técnicas, porém, vale ressaltar que a cor do 
melamínico deverá ser na tonalidade Maple. 

 ITEM 11: Produto atende as especificações técnicas, porém, vale ressaltar que a cor do 
melamínico deverá ser na tonalidade Maple. 

 ITEM 12: Produto atende as especificações técnicas, porém, vale ressaltar que a cor do 
melamínico deverá ser na tonalidade Maple. 

Sendo assim, daremos continuidade ao pregão. 
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