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PREGÃO ELETRÔNICO SESC/DR-PA Nº 19/0051-PG 

OBJETO: Contratação de empresa para realização de manutenção preventiva e corretiva no sistema 
de climatização das unidades do Serviço Social do Comércio do Pará. 

Belém-PA, 14 de janeiro de 2020. 

DILIGÊNCIA E INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

 

 Considerando os documentos de habilitação e propostas encaminhados para o Pregão em 
epigrafe, baseando-se no item 7.3.1 do Edital, a Comissão Permanente de Licitação do Sesc Pará 
solicita às supracitadas licitantes que, querendo, realize as comprovações abaixo detalhadas: 

 Empresa: FELIPE S. DE MORAES: 

            - Certidão de Registro de Pessoa Física junto ao CREA do engenheiro mecânico, conforme 
prevê o item 7.2.6.2 do Edital. 

Empresa: ALEX F. CALVALCANTI SERVIÇOS E COMÉRCIO: 

            - Certidão de Registro de Pessoa Física junto ao CREA do engenheiro mecânico, conforme 
prevê o item 7.2.6.2 do Edital. 

Informamos ainda que conforme o item 17.12 do Edital, “O Pregoeiro ou Equipe de Apoio 
poderá, quando necessário, suprimir itens do objeto e nas propostas”, o lote 10 foi cancelado, após a 
análise técnica, bem como os itens referentes à Escola Sesc Ananindeua (lote 2) e da Escola Sesc 
Castanhal (lote 3), devido a complexidade dos sistemas que serão feitos por processos a parte, sendo 
assim, solicitamos: 

Empresa: E-CLIMA AR CONDICIONADO: 

            - Proposta ajustada dos lotes 2 e 3 sem os itens das Escolas Sesc Ananindeua e Sesc 
Castanhal. 

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

A promoção de diligência é para apenas para complementar a instrução do processo. 

As respostas poderão ser encaminhadas para o seguinte endereço eletrônico: 
cpl@pa.sesc.com.br. 

 A continuação do processo será no dia 17/01/2020, às 9h. 
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