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PREGÃO ELETRÔNICO SESC/DR-PA Nº 21/0025-PG-e 
Objeto: Contratação de pessoa jurídica para tratamento e manutenção da água das piscinas adulto e 
infantil do parque aquático do Sesc Doca. 

ADENDO Nº I – 15/06/2021 
ESCLARECIMENTOS  

 
Prezados (as) Senhores (as) Licitantes, 
 
 Considerando os questionamentos apresentados por licitantes interessados em participar do 
Pregão Eletrônico em epígrafe, tornamos público e apresentamos os esclarecimentos, conforme 
abaixo: 
 

 Esclarecimento 1: Sobre o “Considerando o teor do art. 179 da Constituição Federal de 1988, 
a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão dispensar às microempresas e 
às empresas de pequeno porte, assim definidas em lei, tratamento jurídico diferenciado, 
visando a incentivá-las pela simplificação de uma série de obrigações.” 

 
Resposta: ”O Sesc-PA é uma entidade de direito privado e regida por normatização própria. Que, 
especificamente, no aludido edital descreve também em seu preâmbulo “a presente licitação será 
regida pelas normas e procedimentos constantes no Regulamento de Licitações e Contratos do Sesc, 
aprovado pela Resolução do Conselho Nacional do Sesc n° 1.252, de 6 de junho de 2012 e pelo 
presente instrumento convocatório”, não contemplando tratamento favorecido e diferenciado para 
microempresas e empresas de pequeno porte.” 
 

 Esclarecimento 2: “O funcionário responsável pela limpeza e manutenção deve ficar fixo no 
local durante o horário de funcionamento das piscinas (mão de obra exclusiva)?” 

 
Resposta: ”Conforme o aludido edital, em sua página nº 12, item “7 . CRONOGRAMA DE 
UTILIZAÇÃO DAS PISCINAS”, a permanência do funcionário responsável pela limpeza e manutenção 
se restringe ao período suficiente para exercer suas atividades exclusivamente contratadas.” 
 
A Comissão Permanente de Licitação está disponível para prestar demais esclarecimentos de 
quaisquer dúvidas que venham surgir. 
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