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PREGÃO PRESENCIAL Nº. 16/0012-PG 

PARECER ANÁLISE DAS AMOSTRAS 

A Comissão de Licitação designada por intermédio da Portaria SESC DR/Nº 744/15, torna 
público o parecer referente as análises das amostras, conforme abaixo: 

Foram apresentadas amostras de produtos, para os seguintes itens dos seguintes lotes, sendo 

ITEM 01 do LOTE 03, ITEM 01 do LOTE 05, ITEM 04 do LOTE 06 e ITEM 01 do LOTE 08, conforme 

exigido no item 5.11.2 do instrumento convocatório. 

A comissão informa que todos os itens solicitados, foram entregues tempestivamente em 

local definido no item 5.11.4 do mesmo edital. 

Salientamos ainda, que foi solicitada durante a reunião do dia 15/09/2016 amostra do Item 05 

- POLTRONA PRESIDENTE COM APOIO DE CABEÇA do LOTE 03 - ASSENTOS: POLTRONAS/CADEIRAS para 

a empresa vencedora do lote em questão, MB ESCRITÓRIOS INTELIGENTES LTDA por haver dúvidas 

quanto a imagem do produto apresentada na proposta. 

Seguem-se às análises: 

LOTE 03 - ASSENTOS: POLTRONAS/CADEIRAS 

EMPRESA VENCEDORA: MB ESCRITÓRIOS INTELIGENTES LTDA 

AMOSTRA: ITEM 01 - CADEIRA EXECUTIVA MULTIREGULÁVEL A GÁS COM BRAÇOS 
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 Foi procedido a análise do produto, onde identificou-se conformidade quanto as 
dimensões de encosto e assento do mesmo. 

 Foram verificados os apoia braços, sendo apresentados 07 ajustes de níveis de altura 
(considerando o estágio 0 como inicial) por meio de botão lateral e intervalo de curso 
de 60mm entre primeiro, atendo ao solicitado em edital. 

 Foi verificado o sistema de inclinação e reclinação. Por meio de teste prático, 
verificou-se que ao liberar a trava do encosto o mesmo tem forte impacto sobre a 
região lombar e costas do usuário. 
 
Esclarecemos que conforme edital, quando se trata deste mecanismo é exigido: 

“Possuir anti-impacto que impede o choque do encosto 

com o usuário ao desbloquear o mesmo. ” 

Portanto, o componente apresentado NÃO ATENDE ao exigido em edital. 

 

AMOSTRA: ITEM 05 - POLTRONA PRESIDENTE COM APOIO DE CABEÇA 
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 Foi procedido a análise do produto, onde identificou-se conformidade quanto as 
dimensões de encosto e assento do mesmo. 

 Foram verificados os apoia braços, sendo verificada compatibilidade quanto ao 
material que compõe a peça e os níveis de regulagem exigidos. 

 Foi verificado a estrutura e composição do encosto, onde verificou-se que o suporte 
do mesmo foi apresentado com chapa em barra chata. 
 
Esclarecemos que conforme edital, quando se trata deste componente é exigido: 

“Suporte do encosto injetado em resina de engenharia de alta 

resistência mecânica ou estrutura em barra redonda de aço 

trefilado... “ 

Portanto, o componente apresentado NÃO ATENDE ao exigido em edital. 

 

LOTE 05 - POLTRONAS PARA AUDITÓRIO 

EMPRESA VENCEDORA: TINS – SOLUÇÕES CORPORATIVAS EIRELI 

AMOSTRA: ITEM 01 - POLTRONA AUDITORIO RETRATIL 
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 Foi procedido a análise do produto, onde identificou-se conformidade quanto as 
dimensões de encosto e assento do mesmo. 

 Foi verificada a espessura da espuma do assento e encosto e tomou-se a medida de 
60mm, atendendo a mesma medida presente em edital. 

 Foram verificadas as laterais, sendo confeccionadas em compensado conforme 
solicitado e revestimento em tecido poliéster, atendo ao solicitado. 

 Foi verificada a prancheta, o material da mesma é em MDF 15mm de espessura com 
acabamento nos topos em fita pvc, com mecanismo escamoteável. Atendendo ao 
solicitado em edital. 

 

Portanto, o item ATENDE ao exigido em edital. 

 

 

LOTE 06 - MÓVEIS PARA BIBLIOTECA 

EMPRESA VENCEDORA: INSPIRARE MOBILIÁRIO CORPORATIVO EIRELI – ME 

AMOSTRA: ITEM 04 - ESTANTE FACE SIMPLES 

 

 Foi procedido a análise do produto, onde identificou-se conformidade quanto as 
dimensões de encosto e assento do mesmo. 

 Foi verificado o material de composição e espessura do mesmo, e observou-se 
conformidade com o solicitado em edital. 

 Foram verificadas as colunas de sustentação, atendendo em sua espessura e furação 
de regulagem das prateleiras. 
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 Foi verificada a presença da travessa superior (chapéu), atendo ao solicitado em 
edital. 

 Foi verificada a base do produto, sendo essa plana e fechada, atendendo ao 
solicitado em edital. 

 

Portanto, o item ATENDE ao exigido em edital. 

 

 

LOTE 08 - MÓVEIS PARA BIBLIOTECA 

EMPRESA VENCEDORA: TINS – SOLUÇÕES CORPORATIVAS EIRELI 

AMOSTRA: ITEM 01 - ARMARIO MULTIUSO TIPO GUARDA VOLUMES COM 08 PORTAS 

 

 

 

 Foi procedido a análise do produto, onde identificou-se conformidade quanto as 
dimensões de encosto e assento do mesmo. 
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 Foi verificado o material de composição e espessura do mesmo, e observou-se 
conformidade com o solicitado em edital. 

 Foram verificados os pés, sendo esses reguláveis e em polipropileno, atendendo ao 
solicitado em edital. 

 Foram observadas as aberturas nas portas para ventilação, atendendo ao solicitado 
em edital. 

 Foi verificado o sistema de fechamento tipo lingueta e as fechaduras reforçadas, 
atendendo ao solicitado em edital. 

 

Portanto, o item ATENDE ao exigido em edital. 

 

 

Diante da análise acima, as amostras apresentadas pela empresa MB ESCRITÓRIOS 

INTELIGENTES LTDA estão desaprovadas no LOTE 03 do processo licitatório, por apresentar 

desconformidade com o edital e o conteúdo da proposta, desclassificando a empresa no respectivo 

lote. As amostras das empresas INSPIRARE MOBILIÁRIO CORPORATIVO EIRELI – ME e TINS – SOLUÇÕES 

CORPORATIVAS EIRELI estão aprovadas de acordo os respectivos lotes. 

A Comissão de Licitação convoca a empresa INSPIRARE MOBILIÁRIO CORPORATIVO EIRELI – ME 

detentora do segundo menor preço no lote 03, para apresentação da amostra, no prazo estabelecido 

no item 5.11.2 do instrumento convocatório. 

 

 
 

Palmas, 26 de outubro de 2016. 
 

 

 
ADILIO RODRIGUES RIBEIRO 

Pregoeiro da CPL 
  

 

PATRÍCIA DE PAULA ALMEIDA OLIVEIRA 
Membro da CPL 

 


