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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/0039 
OBJETO: Aquisição de material esportivo para atender as Unidades do Sesc Pará  

Belém, 18 de outubro de 2019. 

ANÁLISE DAS AMOSTRAS 

A Comissão Permanente de Licitação, dentro de suas atribuições, vem comunicar às participantes do 
processo licitatório em referência, o resultado da analise das amostras apresentadas tempestivamente pela 
empresa KRIPTON INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME, conforme parecer da Coordenação de Esporte e 
Lazer do Sesc Pará. 

Segue parecer da área técnica: 

“Informamos que colocamos em uso na quadra as bolas de voleibol e futsal no período de 1 (uma) 
semana. O relato dos professores foram:  

- Bola de futsal apresentou deslocamento dos gomos; 

- A bola de voleibol os alunos reclamaram que os antebraços ficaram doloridos e muito vermelhos. 

Desta forma não somos favoráveis a aquisição desses itens do lote 2, visto que os materiais não 
atendem todo o Regional de esporte com quadras de vários pisos, coberta e sem coberturas. Segue foto da 
amostra analisada”:   

  

Considerando que as amostras dos itens 57, 87, 117, 135 e 136 do lote 2 não atendem as 
necessidades do Sesc Pará, conforme parecer da área técnica, a Comissão Permanente de Licitação decide 
por desclassificar a empresa KRIPTON INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI – ME do lote 2. 
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 Com fins de darmos continuidade ao certame, chamamos a licitante classificada em segundo a 
empresa K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI para apresentar proposta ajustada do lote 02, para o e-
mail: cpl@pa.sesc.com.br no prazo de 2 (duas) horas a contar desta convocação. 
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