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PARECER TÉCNICO - CONVITE 28/2020

MOBILIÁRIO LABORATÓRIO SENAILAB NIVEL 2 - UOP CETCC

• Emitir Parecer Técnico de acordo coma análise das propostas fornecidas para o Convite

28/2020, pelas Empresas TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA

EIRELI; CASA VIVA MÓVEIS E DECORAÇÃO LTDA E JOÃO L MARANGON EPP, ao SENAI

Departamento Regional de Sergipe, para análise dos itens 1 - Cadeira Fixa 04 pés

empilhável, 2.1 - Cadeira ergonômica giratória espaldada sem braços e o item 2.2 - Cadeira

ergonômica giratória espaldada com braços.
• O Parecer Técnico foi elaborado visando confirmar se o objeto solicitado em Edital para

aquisição, foi atendido pelo que foi proposto pelas empresas licitantes.

• A avaliaço executada foi de ordem qualitativa na análise comparativa do que se foi proposto

em Edital com as propostas fornecidas pelas empresas licitantes, como também a busca por

especificações e catálogos dos produtos por meio dos sites dos fabricantes.

• Quanto ao Fornecedor JOÃO L MARANGON - EPP, após análise do modelo e linha indicados

do produto, atestamos que o produto possui as cores solicitadas e se encontra em

conformidade com o descritivo do Edital, segundo análise do catálogo fornecido e em

consulta ao site do fabricante. O produto está em conformidade com a Normatizaço Técnica

ABNT 13.962/2006.

Atende aos critérios do Edital desde que sejam disponibilizadas todas as especificações

propostas.

• Quanto ao fornecedor TECH Móveis, após análise do modelo e linha indicados do produto,

atestamos que o produto possui as cores solicitadas e se encontra em conformidade com o

descritivo do Edital, segundo análise do catálogo fornecido e em consulta ao site do

fabricante. O produto está em conformidade com a Normatizaçâo Técnica ABNT

13.962/2006.

Atende aos critérios do Edital desde que sejam disponibilizadas todas as especificações

propostas.

1



Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

PELO FUTURO DO TRABALHO

• Quanto ao fornecedor CASA VIVA MÓVEIS E DECORAÇÃO LTDA, após análise do modelo e

linha indicados do produto, atestamos que o produto possui as cores solicitadas e se

encontra em conformidade com o descritivo do Edital, segundo análise do catálogo fornecido

e em consulta ao site do fabricante. O produto está em conformidade com a Normatização

Técnica ABNT 13.962/2006.

Atende aos critérios do Edital desde que sejam disponibilizados todas as especificações

propostas.
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• No ato da entrega dos itens descritos, caso não sejam respeitadas as exigências de

especificações do Edital do Convite 28/2020, os produtos não serão recebidos.

Aracaju, 22.12.2020

Silvio Ri eoAraujo Lima

Enenheiro Civil

Técnico da Área de Con't(ução Civil/Madeira e Móveis

GEP/SSE - SENAI/SE


