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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, 06 de setembro de 2019. 

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 das propostas, após parecer da Coordenação de 
Comunicação do Sesc Pará. 

Considerado a análise do setor técnico solicitamos das seguintes empresas: 

 Empresa Global Bandeiras: 

O item 02 (lote 1) da proposta ofertada está acima do valor estimado pelo Sesc, sendo assim, solicitamos a 
possibilidade de ofertar o valor de R$ 16,82. Informamos que apesar do critério de julgamento do processo 
licitatório ser de “menor preço por lote”, a Comissão deverá analisar os valores unitários de cada item. 

 Empresa Paulo Lucas: 

Solicitamos amostras dos itens 4 e 17 (lote 3), item 5 (lote 4), itens 6, 7 e 8 (lote 5). 

 Empresa Impressus Bel: 

Solicitamos amostras dos itens 09 e 10 (lote 7). 

 Empresa Pontes e Cardoso: 

Solicitamos amostras dos itens 13, 33, 41 e 42 (lote 8), item 27 (lote 11), item 28 (lote 12), itens 30 e 31 (lote 
13), itens 34 e 35 (lote 15) e itens 37, 38, 39, 43, 44 e 48 (lote 17). Foi verificado que os itens 34 e 35 (lote 15) 
e item 42 (lote 8) estão acima do valor estimado pelo Sesc, sendo assim, solicitamos a possibilidade de 
ofertar os seguintes valores: R$ 4,72 (item 34), R$ 12,60 (item 35) e R$ 47,28 (item 42). Informamos que 
apesar do critério de julgamento do processo licitatório ser de “menor preço por lote”, a Comissão deverá 
analisar os valores unitários de cada item. 

 Empresa FF Garcia: 

Solicitamos amostras dos itens 22, 23 e 24 (lote 10), 34, 38 e 43 (lote 16). O item 38 (lote 16) da proposta 
ofertada está acima do valor estimado pelo Sesc, sendo assim, solicitamos a possibilidade de ofertar o valor 
de R$ 12,62. Informamos que apesar do critério de julgamento do processo licitatório ser de “menor preço por 
lote”, a Comissão deverá analisar os valores unitários de cada item. 

 Empresa B. do C. Cordeiro: 

Solicitamos amostras dos itens 11 e 12 (lote 06) e item 32 (lote 14). O item 12 (lote 06) da proposta ofertada 
está acima do valor estimado pelo Sesc, sendo assim, solicitamos a possibilidade de ofertar o valor de R$ 
7,90. Informamos que apesar do critério de julgamento do processo licitatório ser de “menor preço por lote”, a 
Comissão deverá analisar os valores unitários de cada item. 

 Os lotes 02 e 09 foram aprovados pela área técnica sem a necessidade de apresentação de 
amostras. 

 As entregas das amostras deverão acontecer em até 10 (dez) dias corridos, a partir da publicação 

deste documento. 

            As amostras deverão conter etiqueta de identificação. 
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A licitante que tiver amostra solicitada e não a apresentar quando convocada ou não o fizer no prazo 

concedido será desclassificada do certame e estará sujeita as penalidades previstas no item 18 do Edital.  

O prazo de apresentação de amostras poderá ser prorrogado uma única vez, quando solicitado pela 

empresa, desde que devidamente justificado e aceito pelo SESC/DR/PA.  

 As negociações de valores deverão ser respondidas em até 2 (dois) dias úteis, através do envio da 
proposta ajustada, caso a negociação seja aceita. 

 

 

Comissão Permanente de Licitação 


