Relatório técnico de análise de amostra apresentada em licitação
Processo eletrônico nº 021.336/2020-2
Assunto: análise de amostra do Pregão nº51 / 2020, Item 02 – GVES-T09 – Gaveteiro de
Escritório – Tipo 09
Conclusão da análise: Amostra aprovada com ressalva.
Trata-se de processo administrativo referente ao Pregão Eletrônico 051/2020,
cujo objeto é o fornecimento e instalação de Balcão de Atendimento e gaveteiros
destinados à Central de atendimento de serviços administrativos – CASA, localizada no
Anexo I do Tribunal de Contas da União em Brasília.
2.

Mediante instrução enviada pelo SPC – Serviço de Pregão e Cotação Eletrônica

(peça 44), foi realizada análise de amostra do item 2 do edital publicado (Gaveteiro de
escritório – Tipo 09), entregues pela empresa DIVCAPITAL no dia 15/11/2020.

Imagem 01 - amostra analisada (Gaveteiro de escritório – Tipo 09).
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3.

A avaliação teve como base as condições requeridas no edital, as especificações

técnicas constantes no Anexo II do Termo de Referência, os projetos de detalhamento e as
amostras apresentadas pela 4ª empresa classificada, CNPJ 14.135.668/0001-50.
4.

A partir da análise técnica e dimensional da amostra, foi possível constatar as

seguintes não conformidades do objeto:
Item 2 - GVES – T09 / Gaveteiro de Escritório – Tipo 09
a. As fitas de borda das peças de MDF estão com 1mm de espessura, a
especificação solicita bordas com fita de 2mm de espessura.
b. Foi percebido um pequeno desalinhamento do tampo com as frentes das
gavetas.

Imagem 02 – Detalhe da fita de borda com 1mm de espessura e pequeno desalinhamento do tampo
com as gavetas

2. Com base na análise descrita acima, conclui-se que a amostra apresentada pela
empresa Divicapital não está em completa conformidade com os parâmetros
definidos em edital, porém considera-se que os aspectos citados não implicam
quanto a estrutura geral, resistência e funcionalidade do objeto. Sendo assim,
sugerimos a aprovação com ressalvas.
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3. Os gaveteiros deverão ser entregues com a correção da espessura das fitas de borda
para 2mm e com o perfeito alinhamento do tampo com as frentes das gavetas.
Brasília, 23 de novembro de 2020
MILENA PALMA ARAUJO
Arquiteta
CAU nº A86112-0
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