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PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/0036  

OBJETO: Aquisição de material (porcelanato, argamassa, espaçador e rejunte), para 
assentamento do piso do deck da piscina do Centro Educacional do Sesc Castanhal. 

RESULTADO DA FASE DE AMOSTRAS 

Da análise das Amostras 

A Comissão Permanente de Licitação encaminhou as amostras da empresa COMATEL 
COMÉRCIO DE MATERIAL LTDA para a área técnica do Sesc-Pará para análise. Conforme 
realização da análise técnica com base nas especificações dos materiais, temos o seguinte 
parecer: 

 

 Porcelanatos: 
 

01 – Produto ofertado: Silex GR Bold – acabamentos áspero com estampa granitado de uso em 
ambientes residenciais e comerciais de tráfego médio. 
 
Parecer: Não atende as especificações técnicas. Solicitamos acabamento não retificado, estilo 
rústico para ambiente externo (deck de piscina) de alto tráfego. 
 
02, 03 e 04 – Produtos ofertados: Distric HD GR Hard, Antique HD Hard Bold e Serena HD GR 
Hard Bold – acabamento esmaltado de uso em ambientes residenciais e comerciais de tráfego 
médio. 
 
Parecer: Não atende as especificações técnicas. Solicitamos acabamento não retificado para 
ambiente externo (deck de piscina) de alto tráfego. 
 
05 – Produto ofertado: Slate GR Strut Bold – acabamento acetinado de uso em ambientes 
residenciais e comerciais de tráfego médio. 
 
Parecer: Não atende as especificações técnicas. Solicitamos acabamento não retificado para 
ambiente externo (deck de piscina) de alto tráfego. 
 

 Argamassa, espaçador e rejunte: 
 
Foram aprovados pela área técnica. 
 
 

Informamos que a análise dos materiais foram realizados pelo setor de engenharia do Sesc 
Pará, o Sr. Diego Oliveira. Diante do exposto, a empresa COMATEL COMÉRCIO DE 
MATERIAL LTDA, foi desclassificada do certame, pois devido o julgamento do processo ser 
menor preço global, a desclassificação de um item, desclassifica toda a proposta da empresa. 
 
Comunicamos que a proposta da empresa W&M COMERCIO SERVIÇO EIRELI atende as 
especificações do objeto da licitação, sendo assim, a fase de lances ocorrerá no dia 29/08/2017, 
às 10h.   
 
Belém-PA, 25 de agosto de 2017.  
 
 

Comissão Permanente de Licitação 
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