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PREGÃO PRESENCIAL SESC/DR-PA Nº 18-0058-PG 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO 

VINÍLICO EM RÉGUA FLEXÍVEL PARA ACADEMIA DO SESC ANANDINDEU, CONFORME ESPECIFICAÇÕES 
CONSTANTES NO EDITAL. 

ATA DE JULGAMENTO DA AMOSTRA REFERENTE AO OBJETO PISO VINÍLICO 

 

Empresa Arrematante e Habilitada: W&M Comércio e Serviços EIRELI - ME 

 

 Aos 30 (trinta) dias do mês de Agosto de 2018, às 14:00 hs, reuniram-se a Pregoeira e os membros 

da Comissão para dar continuidade aos procedimentos referentes ao Processo nº 18/0058-PG, que tem como 

objetivo a seleção da proposta mais vantajosa para a contratação de empresa especializada no fornecimento e 

instalação de piso vinílico. Cumpre ressaltar que no item 6 do Anexo I - Memorial Descritivo, versa da 

apresentação de amostra do objeto para aprovação da área técnica da Coordenação de Projetos, Obras e 

Manutenção do Sesc, atendendo a necessidade de análise da amostra. Iniciada a reunião, a Pregoeira relatou 

o recebimento da amostra dentro do prazo estabelecido, pela licitante W&M COMÉRCIO E SERVIÇOS EIREILE-

ME,   habilitada e classificada com o menor preço.  A Comissão encaminhou amostra para setor técnico e após 

análise verificou-se que a amostra apresentada juntamente com o catálogo de especificações técnicas atende 

às especificações  estabelecidas no Anexo I, todavia verificou-se que ao encaminhar a amostra, a licitante 

anexou um documento, o qual foi protocolado no dia 22 de Agosto de 2018, protocolo nº 000793-1/2, no 

documento a Licitante estipula que a entrega do objeto pelo fabricante só será efetuada em 20 dias úteis. 

item 7.3. do Edital da Licitação é claro ao exigir a entrega a e instalação do objeto em até 10 dez dias 

corridos, após o recebimento do pedido de fornecimento - PAF, tendo inclusive a licitante incluído tal exigência 

no item 8 da proposta apresentada. 

 Ao apresentar esta informação após a sessão, a licitante age em desconformidade com o Edital e sua 

proposta apresentada, ocorre que o Edital concedeu prazo de até 02 (dois) antes da sessão de abertura do 

certame para que as licitantes pudessem realizar pedido de esclarecimento, o que não aconteceu por parte de 

nenhuma empresa e pela empresa W&M COMÉRCIO E SERVIÇOS EIREILE-ME. A proposta deve garantir o 

atendimento ao Edital e seus anexos, considerando os prazos, condições de entrega ou execução, a 

elaboração da proposta é de inteira responsabilidade do licitante, não lhe cabendo a desistência, sob pena de 

aplicação das sanções previstas no Edital ou na Resolução do Sesc. Diante do exposto, a Comissão 

DESCLASSIFICA do certame, motivadamente, a licitante W&M COMÉRCIO E SERVIÇOS EIREILE-ME, 

enquadrando-a no subitem 7.7.1.2 do Edital que diz: " Que impuserem condições ou contiverem ressalvas em 

relação às condições estabelecidas neste Edital e Anexos." A comissão de Licitação entende como conduta 

inaceitável da licitante por não manter sua proposta neste processo, uma vez que foi classificada com o menor 

preço arrematado e teve seus documentos de habilitação em conformidade com os requisitos exigidos. 

Informamos a nova data da sessão de abertura do envelope de Habilitação da licitante GLOBAL 
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PRIME SOLUTIONS classificada em 2º lugar com o menor preço no valor de R$ 27.000,00 (vinte e 

sete mil reais), a ser realizada no dia 04/09/2018 (Terça-feira) às 10:00 horas, no local indicado no 

item 1.5 do Edital. Nada mais havendo a tratar, é encerrada a reunião às 14h20min e lavrada a presente Ata 

que vai assinada pela Sra. Pregoeira e membros da Comissão. 

  

Belém, PA, 30 de Agosto de 2018. 

 

Comissão Especial de Licitação 


