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PREGÃO PRESENCIAL SESC/AR-PA Nº 17/0069-PG 

OBJETO: Confecção de material escolar personalizados (estojos, squeezes, toalhas, agendas, 
mochilas, bonés, blocos e canetas) para atender o ano letivo de 2018 para as unidades do 
Regional Sesc/Pará. 

Belém, 02 de janeiro de 2018. 

 

JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA 

A Comissão Permanente de Licitação, dentro de suas atribuições, vem comunicar às 
participantes do processo licitatório em referência, o resultado do julgamento da proposta dos 
lotes 01, 02 e 03, devidamente analisadas pela Coordenação do Sesc Ler e pela Diretoria de 
Educação e Cultura do Sesc Pará. 

Considerado as análises dos requisitantes, a Comissão Permanente de Licitação comunica 
que as amostras da empresa FÁTIMA FERNANDES GARCIA, foram reprovadas, conforme a seguir: 

 Lote 01 (Estojos): A pintura da logomarca do Sesc não está bem definida contendo 
falhas e de fácil remoção. 

 Lote 02 (Squeezes): Squeeze sem tampa para o bico, a pintura é de fácil remoção, 
podendo ser arranhado, a logomarca é em adesivo podendo ser retirada, apresenta 
um forte cheiro de tinta podendo causar intoxicações ao usuário final. 

 Lote 03 (toalhas): Logomarca com pintura grosseira e mal definida. Baixa qualidade 
do material. O produto não veio com etiqueta têxtil o que por Lei é obrigatório, não 
sendo possível a identificação do material. 

        Diante do exposto as propostas dos lotes 01, 02 e 03 da empresa FÁTIMA FERNANDES 

GARCIA foram desclassificadas, e conforme subitem 10.1.1 do edital no qual diz: “A reprovação 

das amostras apresentadas pela licitante de menor preço não impede a convocação das licitantes 

remanescentes obedecidas a ordem de classificação.”, convocamos as empresas remanescente 

que nos envie as propostas ajustadas conforme ao último lance oferecido no prazo de 24 (vinte e 

quatro horas), bem como abrimos o prazo para apresentação de amostras no prazo de 5 (cinco) 

dias úteis, conforme a seguir: 

 EMPRESA: K. B. OLIVEIRA LIRA EIRELLI 

ITEM DESCRIÇÃO UN. 

1 
ESTOJO EM PVC NA COR AZUL ROYAL, COM ZIPER E LOCOMARCA "SESC" NA COR 
BRANCO.                                                                                                                                                                                                                    

1 

2 

ESTOJO ESCOLAR, 1 COMPARTIMENTO, FEITO EM PVC, FECHAMENTO EM ZIPER, 

DIMENSÕES: L x A x C: 10 X 7 X 18 cm, NA COR AZUL ROYAL, LOCOMARCA 
"SESC" NA COR BRANCA.                                                                                                          

1 

 EMPRESA: W&M COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI 

ITEM DESCRIÇÃO UN. 

1 

SQUEEZE PLÁSTICO PERSONALIZADO (COM ARTE "SESC NA COR BRANCA) 
SOPRADO EM  POLIETILENO ATÓXICO, TAMPA (NA COR AZUL ROYAL) 

INJETADA COM ROSCA VEDÁVEL E VÁLVULA CRISTAL. CAPACIDADE DE 300ML 
NA COR AZUL ROYAL, TAMPA HIGIÊNICA FEITA DO MESMO MATERIAL DO 

SQUEEZE, FINALIDADE DE ISOLAR O BICO DA GARRAFA DO AMBIENTE 

1 



                                  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 
Fone / Fax.:. (91) 4005-9560  •  E-mail: cpl@pa.sesc.com.br 

EXTERNO, EVITANDO ASSIM A CONTAMINAÇÃO DO MESMO. 

 EMPRESA: ACESS COMUNICAÇÃO VISUAL E COMÉRCIO LTDA 

ITEM DESCRIÇÃO UN. 

1 
TOALHA PARA LAVABO, COR AZUL ROYAL, 97% ALGODAO, 3% VISCOSE, 
DIMENSÕES: 33CMX50CM, COM ARTE "SESC" COR BRANCA                                                                                                                                                                                            

1 

 

A Comissão Permanente de Licitação esclarece que:  

2.1. A amostra entregue para análise não poderá ser computada pela empresa no quantitativo dos 
itens entregues em definitivo, e todas as despesas com o envio e devolução da amostra correrão por 
conta da licitante. 

2.2. O Setor Requisitante procederá à análise da conformidade da amostra com as especificações 
constantes no Anexo I do Edital e da qualidade do produto apresentado, emitindo parecer técnico de 
aprovação ou desaprovação do produto analisado, que será utilizado pela CPL como instrumento para 
classificação/desclassificação dos Licitantes. 

2.3. Considerar-se-ão desclassificadas, as licitantes que tiverem suas amostras reprovadas após a 
análise e parecer do Setor Requisitante ou que não apresentá-las, bem como se apresentarem amostra 
de produto diverso daquele que cotou em sua proposta comercial. 

2.4. A amostra deverá corresponder ao produto ofertado em embalagem devidamente identificada, 
com o nome da empresa, do produto, número do item e o número da Licitação. 

2.5. Para efeito de protocolo, a proponente deverá apresentar junto com a amostra uma relação dos 
itens entregues. 

2.6. As amostras serão válidas somente para esta Licitação. 

2.7. O Sesc/PA reserva-se no direito de reter a amostra da Proposta classificada, para fins de 
comparação no ato do recebimento dos produtos adquiridos. 

2.8. A reprovação de um único item implicará na desclassificação da empresa por lote. 

2.9. Caso a amostra apresentada pelo autor da melhor proposta, seja reprovada, será convocado o 
autor da segunda melhor proposta para apresentar sua amostra, e assim sucessivamente, até que uma 
amostra seja aprovada. 

2.10. Local de entrega das amostras:  

Local de Entrega Endereço 

SALA DA CPL Av. Assis de Vasconcelos, nº 359 – 5º andar 

 Juntamente com a amostra deverá apresentar DECLARAÇÃO DE ENTREGA/ENVIO DA 
AMOSTRA. 
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