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PREGÃO PRESENCIAL SESC/AR-PA Nº 17/0036-PG - SRP 

OBJETO: Aquisição de material (porcelanato, argamassa, espaçador e rejunte), para 
assentamento do piso do deck da piscina do Centro Educacional do Sesc Castanhal. 

RESULTADO FINAL 

Belém, 04 de setembro de 2017. 

A Comissão Permanente de Licitação vem comunicar às empresas que participaram do processo 
licitatório em referência, que o Diretor Regional do Sesc, Departamento Regional no Pará, HOMOLOGOU 

o resultado do PREGÃO em epígrafe, ADJUDICANDO seu objeto a licitante vencedora, conforme 
demonstrado na tabela abaixo: 

EMPRESA VENCEDORA VALOR TOTAL (R$) 

W&M COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI R$ 72.106,00 

Valor total do Pregão: R$ 72.106,00 (setenta e dois mil e cento e seis reais) 

A Comissão esclarece:  

 A recusa em acusar o recebimento do Pedido ao Fornecedor no prazo de 3 (três) dias úteis ou 

assinar o contrato, a partir da convocação, dará ao Sesc/DR-PA o direito de suspender o licitante em até 
dois anos, do direito de licitar e contratar com o Sesc/DR-PA, e homologar e adjudicar esta licitação aos 

licitantes remanescentes, na ordem de classificação. 

 Em caso de inexecução total, parcial ou qualquer outra inadimplência, sem motivo de força maior, 

as empresas participantes deste Pregão estarão sujeitas, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, 

no que couber garantida a prévia defesa, às penalidade previstas na legislação aplicável, para as seguintes 

hipóteses: 

I) por atraso injustificado: 

a) multa de 1% (um por cento) ao dia, até o 30º (trigésimo) dia, incidente sobre o valor 
correspondente ao PAF; e 

b) multa de 1,5% (um vírgula cinco por cento) ao dia, a partir do 31º (trigésimo primeiro) dia de 
atraso, incidente sobre o valor do PAF, sem prejuízo da rescisão deste, a partir do 60º (sexagésimo) dia de 

atraso. 

II) por inexecução parcial ou total: 

a) advertência; 

b) multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor do Contrato / PAF; e 

c) suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com o Sesc/DR-PA, 

por um prazo de até 2 (dois) anos, inclusive quando recusar-se a assinar o Contrato ou em retirar o PAF, não 

mantiver a proposta financeira, não entregar amostras, apresentar declaração ou documentos falsos ou por 
reincidência de penalidade aplicada anteriormente. 
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