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PREGÃO PRESENCIAL SESC/AR-PA Nº 18/0067-PG 
 

OBJETO: Contratação de empresa para criação, produção, filmagem e edição de vídeo 
institucional do Sesc Pará. 
 

AVISO DE CANCELAMENTO DA LICITAÇÃO 

O Serviço Social do Comércio – SESC - Administração Regional no Estado do Pará, por meio da 
Comissão Permanente de Licitação, torna público para o conhecimento dos interessados, o AVISO DE 
CANCELAMENTO referente ao PREGÃO PRESENCIAL N.º 018/0067-PG-SRP. A presente licitação 
consistia em Registrar Preços para a contratação de empresa para criação, produção, filmagem 
e edição de vídeo institucional do Sesc Pará, em conformidade com o discriminado no Edital e 
seus anexos. 

1.  As entidades que compreendem o Sistema S não se subordinam aos estritos termos da Lei 
nº. 8.666/93 e sim aos regulamentos próprios devidamente aprovados e publicados, conforme 
Decisão n. 907/97 e 461/98, expedidas pelo Plenário do Tribunal de Contas da União.  

2. Por ocasião da abertura das propostas prevista para o dia 08 de outubro, apenas uma 
empresa compareceu a sessão, sendo esta:  Antonio Siqueira – MEI, sob o CNPJ 15.461.383/0001-72.  
Em decorrência disto, não alcançou o nível de concorrência aceitável que provesse uma ampla 
disputa de lances. 

3. Buscou-se uma nova publicação em jornais de ampla circulação no dia 10 de outubro e 
uma nova data de abertura foi marcada para o dia 18 de outubro, sem que fosse alcançado êxito 
mais uma vez.  

Da Legislação Pertinente  

 4. O Regulamento de Licitações e Contratos do SESC nº 1.252/2012, no artigo 40, prevê aos 
instrumentos convocatórios do SESC o direito de cancelar a licitação.  

 5. Já o Edital de Licitação - Pregão Presencial SESC/PA n.º 18/0067 - PG - SRP, estabelece em 
seu item 14.5: O SESC/AR se reserva o direito de adiar, revogar, anular ou tornar sem efeito, no 
todo ou em parte, antes da formalização do contrato, não cabendo aos licitantes quaisquer 
direitos, vantagens ou reclamações, a que título for.  

6. Assim, com base no artigo 40 do Regulamento 1.252/2012 e também no item 14.5 do 
Edital licitatório, resta plenamente assegurado ao SESC o direito de cancelar o processo licitatório de 
forma unilateral, antes da formalização da relação obrigacional, sem qualquer direito a indenizações 
ou ressarcimentos para as empresas licitantes. 

7. Em vista de todo exposto, a comunicamos o CANCELAMENTO do certame em epígrafe. 

Belém/PA, 18 de outubro de 2018 

 

MARCOS CEZAR SILVA PINHO  

Diretor Regional Sesc/PA 
 


