SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

Administração Regional no Estado do Pará
Comissão Permanente de Licitação

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/0072-PG
OBJETO: AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIO (PRATO DE MELAMINA) PARA O SESC PARÁ.
À W&M COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME - CNPJ: 24.564.535/0001-53
Senhor(a) licitante, tendo em vista a necessidade do setor requisitante em realizar a aprovação dos
pratos, solicitamos a apresentação de amostras do item listado abaixo, no prazo máximo de 7 (sete) dias
úteis a partir desta data, sob pena de desclassificação do processo em epígrafe.
ITEM

01

DESCRIÇÃO

PRATO DE MELAMINA PRATO NA COR BRANCA, NO
TAMANHO DE 25 (VINTE E CINCO) CENTÍMETROS, EM
MELAMINA. RESISTENTE À MÁQUINA DE LAVAR E
RESISTENTE A RISCOS.

MARCA
APRESENTADA

UN.

BESTERFER
MOD: 21362bb

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. 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
Sede Administrativa

Endereço
Av. Assis de Vasconcelos, nº 359 – 5º andar – Sala da CPL

Em caso de dúvidas, colocamo-nos à disposição através do telefone (91) 4005-9560, no horário das
09h às 12h e das 14h às 17h30h ou pelo e-mail: cpl@pa.sesc.com.br.
Belém, 12 de dezembro de 2017
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