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CONCORRÊNCIA SESC/DR-PA Nº 16/0002-CC 

OBJETO: LOCAÇÃO DE MATERIAL PARA INFRAESTRUTURA COM MONTAGEM E 
DESMONTAGEM PARA REALIZAÇÃO DOS PROJETOS DO SESC PARÁ EM 2016. 

ADENDO II  - DECISÃO DE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

Belém, PA, 28 de junho de 2016 

1. DA ADMISSIBILIDADE DA IMPUGNAÇÃO: 

Conforme previsto no subitem 12.7, do edital impugnado, que assevera: 

 “Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas de interpretação do 
presente edital e seus anexos, ou sugestão visando a melhoria, deverá ser encaminhado por 
escrito ao Setor de licitação do Departamento Regional do Sesc Pará, através do endereço 
eletrônico cpl@pa.sesc.com.br até 3 (três) dias úteis antes da data de entrega dos envelopes 
das propostas e documentos de habilitação. Não sendo feito nesse prazo, pressupõe-se que os 
elementos fornecidos são suficientemente claros e precisos para permitir a apresentação de 
documentos e proposta, não cabendo aos licitantes o direito a qualquer reclamação posterior.” 

 Recebida a presente impugnação no dia 20/06/2016 neste setor, 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 que a certidão do item 7.1.2 e a 
comprovação de aptidão técnica pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU. 

 A Comissão considera procedente a retificação para o aceite da certidão e aptidão 
técnica pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU. 

 Como se vislumbra, a presente impugnação foi totalmente acatada pelo setor técnico. 

3. DECISÃO: 

         Seguimos o posicionamento da Coordenação de Projetos, Obras e Manutenção do Sesc, 

no sentido de se considerar procedente a impugnação apresentada pela empresa HOREB - 
LOGÍSTICA PARA EVENTOS LTDA-EPP, nos termos aqui referidos. 

 Conforme o setor técnico, percebe‐se, diante das informações que as alterações ora 

requeridas pela Empresa Horeb se faz necessário, pois atualmente existe dois conselhos 
distintos, balizando a atuação dos profissionais de Engenharia e Arquitetura.   

 Diante do exposto, decido ser procedente a impugnação, apresentada pela 

empresa HOREB - LOGÍSTICA PARA EVENTOS LTDA-EPP, devendo ser alteradas do Edital 

da Concorrência nº 16/0002-CC as especificações no tocante a aceitação da certidão do item 
"7.1.2" e a comprovação de aptidão técnica pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU. 

 Considerando o acolhimento da impugnação, informamos que a nova data para abertura 
da licitação será no dia 04/07/2016, às 15h. 

Belém, 28 de junho de 2016. 

 

 
Amanda Camila Cordeiro de Jesus 
Presidente da CPL – Sesc/DR-PA 


