
                                  SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO 
Administração Regional no Estado do Pará 

Comissão Permanente de Licitação 

 

__________________________________________________________________________________________ 

SEDE ADMINISTRATIVA – Av. Assis de Vasconcelos, 359, Centro – Belém-Pa • CEP: 66.010-010 
Fone / Fax.:. (91) 4005-9560  •  E-mail: cpl@pa.sesc.com.br 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/0034-PG-SRP 

OBJETO: Registro de preço para aquisição de bebidas para atender as 
Unidades do Sesc Pará. 

Belém, 03 de outubro de 2017. 

DILIGÊNCIA 

 

Considerando os documentos de habilitação encaminhados para o Pregão Presencial 
em epigrafe, baseando-se no item 8.3.1 do Edital, a Comissão Permanente de 
Licitação do Sesc Pará solicita às supracitadas licitantes que, querendo, realize as 
comprovações abaixo detalhada: 

  

Empresa: PANIFICADORA UMARIZAL LTDA 

A empresa não comprovou em seus atestados técnicos apresentados a comprovação 
de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível com os lotes 
arrematados na licitação (cerveja, repositor e água de coco), conforme alínea “a” do 
subitem 8.1.1 do Edital, sendo assim, solicitamos notas fiscais emitidas para 
empresas dos atestados de capacidade técnica apresentados na licitação ou 
contratos vigentes firmado com as mesmas: 

   - Ministério de defesa – Comando da aeronáutica – Ano: 2016; 

   - Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – Ano: 2013 e 2015. 

 

Empresa: RONALDO P. PIMENTEL 

A empresa não comprovou em seus atestados técnicos apresentados a comprovação 
de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível com alguns lotes 
arrematados na licitação (água, bebida láctea, repositor), conforme alínea “a” do 
subitem 8.1.1 do Edital, sendo assim, solicitamos notas fiscais emitidas para 
empresas dos atestados de capacidade técnica apresentados na licitação ou 
contratos vigentes firmado com as mesmas: 

   - Marinha do Brasil - Ano: 2004 e 2009; 

   - Prefeitura Municipal de Cametá – Ano: 2011. 

 

Empresa: COMERCIAL L Q SALDANHA EIRELI 

A empresa não comprovou em seu atestado técnico apresentado a comprovação de 
aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível com alguns lotes 
arrematados na licitação (cerveja e bebida láctea), conforme alínea “a” do subitem 
8.1.1 do Edital, sendo assim, solicitamos notas fiscais emitidas para empresa do 
atestado de capacidade técnica apresentado na licitação ou contrato vigente firmado 
com a mesma: 
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   - Luiz Pinheiro da Silva Eireli - Epp – Ano: 2017. 

    

 O prazo para resposta a essa diligência é de 02 (dois) úteis, contados 
a partir da publicação desta no Site do Sesc Pará. 

 A promoção de diligência é para apenas para complementar a 
instrução do processo, não sendo aceita apresentação de novos atestados 
de capacidade técnica. 

 As respostas poderão ser entregues, pessoalmente, na CPL do Sesc 
Pará, localizada na Av. Assis de Vasconcelos, nº 359, 5º andar, Campina – 
Belém/PA, de 08:30 às 18:00 ou encaminhada para o seguinte endereço 
eletrônico cpl@pa.sesc.com.br. 

 

 

Em caso de dúvidas, colocamo-nos à disposição através do telefone (91) 4005-
9560. 
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