
                              

 
2ª ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO Nº 17/0044-PG 

 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA ATENDER OS CURSOS DE VALORIZAÇÃO SOCIAL DAS 

UNIDADES SESC CASTANHAL E SANTARÉM E O PROJETO CELEBRANDO A FÉ 2017 SESC/DOCA. 

 

DATA: 01/08/2017                                                                                                        HORÁRIO: 10H 

Na data e hora acima citados, reuniram-se na sala de reunião do Sesc Pará na Av. Assis de Vasconcelos, 359 – 5º 

andar – Campina – Belém/PA, os signatários desta Ata, com o objetivo da continuidade do resultado de 

Julgamento dos documentos de Habilitação do referido pregão. 

A pregoeira que conduziu os trabalhos foi a Srta. Prícila de Oliveira Ribeiro, acompanhada dos membros desta 

Comissão que subscrevem esta Ata. 

Iniciada a sessão compareceram 02 (duas) empresas, sendo elas:  

DJS FERNANDES COMERCIO E SERVIÇOS - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 06.203.612/0001-68 – representante: 

Daniella Jacob Soeiro Fernandes; 

FÁTIMA FERNANDES GARCIA COM. E SERV. ME, inscrita no CNPJ sob o nº 11.917.073/0001-69 – representante: 

Kadson Claney Fernandes Garcia. 

Informamos que a empresa PONTES & CARDOSO COMÉRCIO DE BRINDES, inscrita no CNPJ sob o nº 

15.774.183/0001-7 não compareceu a sessão. 

Registra-se as propostas em ordem crescente de preços arrematados dos itens pelas licitantes conforme tabela 

abaixo: 

A Comissão Permanente de Licitação esclarece ainda, que o julgamento da situação encontrada durante a análise 

dos documentos será sempre precedido de razoabilidade e proporcionalidade, visando a seleção da proposta mais 

vantajosa para o Sesc Pará. Da análise documental, a Comissão constatou o seguinte: 1. Empresa DJS 

FERNANDES COMERCIO E SERVIÇOS – ME não atendeu na integralidade o item 8.1.2. , classificada na fase de 

lances com o menor preço para os itens 1, 2, 3 e 4. O atestado de capacidade técnica emitido pelo Centro de 

Experimentação Artística e Cultural da Fundação Cultural do Estado do Pará não apresentou a capacidade técnico 

operacional e quantidade compatível e comprobatório para o fornecimento de camisas prestado pela empresa 

proponente, foram observados que o atestado não está datado, porém assinado pela Coordenadora de promoção 

Editorial do Centro. Sendo assim, a Pregoeira na condição que confere a Comissão de Licitação no item 8.3 e 8.3.1 

do Edital, decidiu promover diligência a que lhe faculta com vistas a esclarecer as informações necessárias do 

atestado apresentado. No momento da sessão, a empresa DJS FERNANDES COMÉRCIO E SERVIÇOS – ME 

entregou a CPL os documentos complementares relacionados ao atestado que passamos a seguir: a) cópia do 

Contrato de Aquisição de material promocional entre o Centro de Experimentação e Pesquisa Artística e a empresa 

proponente, b) cópia de 01 recibo de 30/04/2015 especificando a entrega de 580 unidades de camisa brancas, c) 

cópia de 01 orçamento nº 13.565 com a especificação e quantidade de 580 unidades de camisa brancas e o valor 

do orçamento de R$ 6.090,00. A Pregoeira rubricou os documentos e no ato comunicou as licitantes presentes que 

havia feito juntamente como a Assessoria Jurídica do Sesc diligência para confirmar as informações do atestado e 

contrato apresentado junto ao órgão nos telefones 91- 33230373, 33230350 e 32024379 (final 09) e que solicitou 

as informações, e-mail em anexo, ao Setor de Contratos, no contato do Sr. Alex, até o momento desta sessão a 

comissão não obteve resposta do Setor de Contratos da Fundação, e fixou prazo para retorno até o dia 

04/09/2017. Buscando a razoabilidade e visando comprovar a capacidade técnica operacional e obter todas as 

informações necessárias sobre o fornecimento consignado no atestado, a Comissão de Licitação realizará visita in 

loco nas dependências da licitante para esclarecimentos complementares que possibilitem fundamentar a 

desclassificação ou aceitabilidade das informações encaminhadas. Desta forma agendamos a VISITA IN LOCO 

da Comissão de Licitação, com acesso também as licitantes participantes, no Local: DOUTOR 

MALCHER, Nº 245, ENTRE JOAQUIM PÁVORA E CAPITÃO PEDRO ALBUQUERQUE, BAIRRO CIDADE 

VELHA, BELÉM-PA, às 10:00 horas do dia 04/09/2017 (segunda-feira).  



                              

 

Informamos que as 10h:49min os representantes das empresas DJS FERNANDES COMERCIO E SERVIÇOS - 

ME e  FÁTIMA FERNANDES GARCIA COM. E SERV. ME se retiraram da sessão. 

 

A sessão será suspensa para aguardar o prazo das diligências e informa que o resultado será divulgado 

no site do SESC Pará (www.sesc-pa.com.br). 

A presente ata e anexo estarão disponíveis para consulta no site do Sesc Pará (www.sesc-pa.com.br) e as licitantes 

participantes serão comunicadas por e-mail da publicação. 

Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ATA, assinada pelos membros da Comissão Permanente de 

Licitação. Neste momento, a Pregoeira declara encerrada a sessão pública às 12:00 horas. 

Belém-PA, 01 de Setembro de 2017. 

 

ASSINATURAS DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

 

Prícila de Oliveira Ribeiro        Amanda Camila Cordeiro de Jesus                    Edeilson de Albuquerque Cordovil 

 Pregoeira                                              Membro                                               Membro                        

 

 

 

 

 

http://www.sesc-pa.com.br/
http://www.sesc-pa.com.br/

