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PREGÃO ELETRÔNICO SESC/AR-PA Nº 17/0005-PG 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM, ÁUDIO E VÍDEO. 

 

ADENDO I  

DECISÃO DE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

 

Belém-PA, 31 de Janeiro de 2017. 

 

 Cabe aos interessados saber que, o Sesc/PA é uma instituição idônea e transparente 
que por meio de seus procedimentos licitatórios seleciona a proposta mais vantajosa, 
sendo que seus julgamentos são em estrita conformidade com os princípios básicos da 
legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade, 
da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhe são 
correlatados, inadmitindo-se critérios que frustrem o caráter competitivo do certame.  

 

1. DA ADMISSIBILIDADE DA IMPUGNAÇÃO:  

 

 "Quaisquer pedidos de esclarecimentos ou impugnações relativos ao presente Edital 
e Anexos deverão ser formalmente assinados pelo representante legal do licitante e 
encaminhados à Comissão Permanente de Licitação do Sesc/PA, contra protocolo ou por 
email no endereço eletrônico cpl@pa.sesc.com.br.  até 02 (dois) dias úteis antes da 
abertura da Sessão de Disputa de Preços até as 18 horas, observando-se os prazos e 
condições aqui previstos." Recebida a presente impugnação no dia 30/01/2017, 
encaminhada pela empresa SIEG APOIO ADMINISTRATIVO LTDA-ME pelo o endereço 
eletrônico cpl@pa.sesc.com.br, ver-se, portanto, que foi observado o prazo legal para 
protocolo da mesma, mostrando-se, assim, tempestiva. 

2. RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO: 

 A presente impugnação requer que seja admitida: 

1. Para o Item 06 e 36 trazem o entendimento de aceitabilidade de equipamentos similares, 
alegando direcionamento do objeto sem justificativa, além da divisão do lote IV, para 
aquisição por itens. 

2. Dilatar o prazo de entrega de amostras em até 20 (vinte) dias corridos e prazo de entrega 
dos equipamentos em até 30 (trinta) dias após assinatura do contrato e/ou recebimento do 
Pedido ao Fornecedor. 

3. Rever a exigência do importador ou fabricante dos produtos eletrônicos deverá possuir 
rede de assistência técnica autorizada comprovada em no mínimo (dez) Estados 
brasileiros, incluindo o Estado do Pará. 

 A Comissão considera procedente a retificação para o aceite da impugnação, sendo em 
partes acatada pela Comissão Permanente de Licitação. 

 

3. DECISÃO: 
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 A Comissão considera procedente a retificação para o aceite da dilatação de prazo de 
entrega das amostras e entrega dos equipamentos após assinatura do contrato ou 
recebimento do PAF - Pedido ao Fornecedor, considerando celeridade no curso do 
procedimento do pregão eletrônico. 

 No item 6.5. do edita, onde se lê: "...em até 20 (vinte) dias corridos", leia-se "...em 
até 30 (trinta) dias corridos". 

 No item 4. do Anexo I - Termo de Referência, onde se lê: " ... poderá solicitar as 03 
(três) licitantes classificadas com os menores preços a apresentarem AMOSTRA", "... 
A amostra deverá ser entregue no prazo de até 03 (três) dias corridos", leia-se:" ... 
poderá solicitar ao licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar 
com o menor preço a apresentar AMOSTRA", "... A amostra deverá ser 
entregue no prazo de até 10 (dez) dias corridos" . 

 No tópico 6 das características dos equipamentos a serem adquiridos do Anexo I - 
Termo de Referência, onde se lê: "O importador ou fabricante dos produtos 
eletrônicos deverá possuir rede de assistência técnica autorizada comprovada em 
no mínimo 10 (dez) Estados brasileiros, incluindo o Estado do Pará", leia-se: "O 
importador ou fabricante dos produtos eletrônicos deverá possuir rede de 
assistência técnica autorizada comprovada no Brasil, ou espalhada em todo o 
território nacional ou no Estado do Pará ou proximidades." 

 Decide pelo cancelamento dos Itens 36 e 6 do LOTE IV, por reconhecer tal 
direcionamento das especificações do objeto sem justificativa técnica. 

 Retifica-se o LOTE IV conforme o Anexo I e II do Edital, permanecendo apenas os 
itens 4, 26 e 27, considerando a similaridade dos itens a serem licitados. 

 

 Considerando o acolhimento da impugnação, informamos que a nova data para 
abertura da licitação será no dia 06/02/2017, às 10h (horário de Brasília). 

 
 
 

Comissão Permanente de Licitação - CPL 
 


