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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/0066 

OBJETO: Aquisição de equipamentos de cozinha, forno combinado a gás e descascador de legumes, com 
instalação para o Sesc Pará. 

Belém, 20 de janeiro de 2020. 

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 
Nutrição do Sesc Pará. 

Considerando a análise do setor técnico informamos que: 

 ITEM 01 – FORNO COMBINADO - Empresa COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI: 

A marca e modelo do equipamento propostos pela empresa apresenta grande parte das 
características solicitadas no edital. Portanto, a proposta foi aceita por atender prontamente às necessidades 
da Atividade. 

 ITEM 02 – DESCASCADOR DE LEGUMES - Empresa ECOMAX COMÉRCIO DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI: 

A capacidade máxima do equipamento proposto pela empresa arrematante é de 6 Kg, a qual não 
corresponde a  solicitada no edital (25 kg). Além disso, não possui produção de 150 a 300 kg/h e potência de 
1 CV, características requeridas no certame. Na proposta também não consta mesa de apoio para 
decantação, com tampo liso de centro ou encosto com furo superior para detritos compatível com o 
descascador, nem a caixa coletora de resíduos removível equipada com dreno inferior, cesto perfurado 
removível para escoamento de líquidos com capacidade de 30 litros, acessórios requeridos no edital. Desse 
modo, a proposta foi reprovada por não satisfazer as especificações solicitadas no edital.  

Sendo assim, a empresa ECOMAX COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI foi 
desclassificada do item 02 do certame, conforme subitem 10.3 do Edital. E a proposta da empresa 
COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI para o item 01 foi classificada. 

 Serão convocadas as empresas remanescentes para o item 2.  
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