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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/0048-PG 

OBJETO: Aquisição e instalação de mobiliário para atender a unidade do Centro 
Cultural Sesc Boulevard do Regional Sesc/Pará. 

RESULTADO DA ANALISE DE AMOSTRAS 

Informamos que a área técnica de arquitetura e engenharia do Sesc/Pará analisou as amostras 
enviadas pela empresa KROLL INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA. Conforme realização da análise 
dos mobiliários apresentados com base especificações dos mesmos temos o seguinte parecer 
da arquiteta do Sesc Pará: 

 

“Os mobiliários apresentados possuem algumas deficiências em comparação aos mobiliários 
padrões já utilizados pelo Sesc/PA, principalmente com relação aos acabamentos. Abaixo 
listamos os itens que conforme nossa análise, inviabilizam a utilização dos mesmos. Quanto ao 
armário, gaveteiro e mesa: 

1. Os puxadores com acabamento e modelo simplórios no armário e gaveteiro, deixando 
dúvidas quanto a sua durabilidade; 

2. A tonalidade do revestimento do tampo da mesa, armário e gaveteiro são em tom 
amarelado excessivo; 

3. A fita borda dos mobiliários em tonalidade diferente do padrão dos tamponamentos; 
4. Existência de muitas tampas plásticas de acabamento de parafusos na parte externa em 

tom e relevo diferente do tamponamento; 
5. Os furos de encaixe para os diferentes níveis das prateleiras internas dos armários estão 

sem tampa de proteção deixando uma abertura para a alta unidade do ar em nossa 
região, comprometendo assim a durabilidade do produto; 

6. As partes do armário não apresentam alinhamento; 
7. Na mesa de trabalho observamos a presença de solda excessiva aparente no conjunto 

metálico da estrutura; 
8. Os rodízios do gaveteiro tem acabamento simplório, deixando dúvidas quanto a sua 

durabilidade; 
9. O porta objeto do gaveteiro não encaixa ao tamanho da gaveta. 
10. Quanto a cadeira, vale ressaltar que a empresa vencedora deverá apresentar laudo 

técnico em conformidade com a Norma regulamentadora NR 17 que ateste sua 
ergonomia.” 
  

 

Informamos que a análise dos mobiliários foram realizados pela coordenação de engenharia do 
Sesc Pará, a Sra. Amanda Rodrigues, e diante do exposto, a empresa KROLL INDÚSTRIA DE 
MÓVEIS 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. 
As amostras reprovadas deverão ser retiradas pela licitante em até 5 (cinco) dias após o 
recebimento do comunicado de reprovação. Caso não sejam retiradas no prazo, serão enviadas 
para doação. 
Será convocada a licitante classificada em segundo lugar. 
 
 
Belém-PA, 18 de outubro de 2017.  
 
 

Comissão Permanente de Licitação 
 
 


