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CONCORRÊNCIA SESC/DR-PA Nº 19/0006-CC 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM REFORMA E 
AMPLIAÇÃO DA UNIDADE OPERACIONAL SESC DOCA. 

ADENDO Nº VII – 24/10/2019 
ESCLARECIMENTOS  

 
Prezados (as) Senhores (as) Licitantes, 
 
 Considerando o questionamento apresentado por licitante interessado em participar da 
Concorrência em epígrafe, tornamos público e apresentamos os esclarecimentos solicitados, após 
análise do setor técnico do Sesc Pará, conforme abaixo: 
 
Esclarecimento 1: Sobre o item 8.22, reza o seguinte: “As planilhas fornecidas pelo Sesc Pará, 
incluindo as planilhas propostas para preenchimento (ANEXO II), são orientativas, cabendo a cada 
licitante analisar os projetos e estabelecer a planilha adequada, ficando claro que o objeto da licitação 
se refere à execução do que está previsto nos citados projetos e não ao que compuser a planilha 
apresentada.” Pergunta-se: Então a planilha apresentada pelo Sesc poderá ser modificada por cada 
licitante? Isso não quebraria a isonomia da licitação? Porque cada licitante poderá apresentar a 
planilhar que achar adequada, de acordo com o seu próprio levantamento dos projetos [...] Como ficaria 
a análise desta douta CPL, para verificar qual a planilha correta? Ou qual preço mais justo do 
“vencedor” para a licitação? [...] Quais os parâmetros que a CPL irá usar para analisar, julgar e declarar 
o vencedor desta licitação? Será somente o “menor preço global”? Ou será que a licitante que 
apresentou o menor preço global não está “furado”, “equivocado” em seus levantamentos e sua 
planilha? 

 
Resposta: Esclarecemos que a proposta de cada licitante não poderá ser diferir quanto aos 
serviços e quantitativos expressos no orçamento-base da licitação, respeitando dessa forma o 
princípio da isonomia no processo licitatório. O item 8.22 do Edital incita que cabe a cada 
licitante estabelecer planilha adequada referente a preços unitários e totais de cada item, ou 
seja, estes dados podem divergir da planilha-base, cabendo análise posterior quanto à 
exequibilidade ou superfaturamento. Ressaltamos, entretanto, que também é poder-dever das 
empresas interessadas em participar da licitação que apontem os erros das planilhas 
orçamentárias e demais documentos-base da licitação através de pedidos de esclarecimento até 
o prazo estipulado em Edital para que se possam fazer os devidos ajustes antes da abertura dos 
envelopes.  Portanto, não poderá ser alegado desconhecimento posterior aos documentos que 
embasam este processo. 
 
 
A Comissão Permanente de Licitação está disponível para prestar demais esclarecimentos de 
quaisquer dúvidas que venham a surgir. 
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