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PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/0018-PG 

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de mão de obra 
terceirizada nas funções especificadas (Servente de Limpeza e Encarregado), incluindo 
fornecimento de material e emprego de equipamentos necessários à execução dos serviços, 
para atendimento das necessidades da Sede Administrativa e Escola do Sesc Ananindeua/PA, 
durante 12 (doze) meses. 

Belém, 14 de agosto de 2017. 

DILIGÊNCIA 

 

Considerando as propostas e planilhas encaminhadas para o Pregão Presencial em 
epigrafe, baseando-se nos itens 7.7, 7.8, 12.3 e 12.4 do Edital, a Comissão 
Permanente de Licitação do Sesc Pará solicita às supracitadas licitantes que, 
querendo, procedam as devidas correções e realize as comprovações nas 
especificações abaixo detalhadas quando solicitadas: 

  

Empresa: CONECTA SERVIÇOS COMÉRCIO E CONSERVAÇÃO LTDA 

             - Cotar na planilha de composição de custos a contribuição assistencial 
patronal. 

            - Quantificar a planilha de materiais juntamente com os valores, conforme 
adendo I. 

 

Empresa: PARAÍSO COM. E SERV. EIRELI-EPP 

           - Cotar na planilha de composição de custos a contribuição assistencial 
patronal. 

           - Cotar na planilha de composição de custos os equipamentos necessários. 

 

Empresa: STAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MÃO-DE-OBRA EIRELI 

           - Comprovação de exiquibilidade da proposta, haja vista que o valor proposto 
ficou muito abaixo da estimativa interna do Sesc Pará e das demais licitantes. A 
comprovação poderá ser feita através de contratos vigentes da empresa. 

           

Empresa: TB FIGUEIREDO NUNES SERVIÇOS GERAIS  

           - Informar nas planilhas de composição de custos a localidade correta das 
prestações dos serviços. 

          - Alterar o valor do vale transporte do encarregado de Ananindeua. 
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Empresa: KAPA CAPITAL LTDA 

          - Cotar na planilha de composição de custos os equipamentos necessários. 

           - Quantificar a planilha de materiais juntamente com os valores, conforme 
adendo I. 

 

Empresa: JHF SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI 

          - Cotar na planilha de composição de custos a contribuição assistencial 
patronal. 

         - Quantificar a planilha de materiais juntamente com os valores, conforme 
adendo I. 

 

 Ressaltamos que, ao proceder às correções e comprovações acima 
elencadas, os valores totais não devem ser majorados. 

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

 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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