
                                 

  SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO 
Administração Regional no Estado do Pará 

Comissão Permanente de Licitação 

__________________________________________________________________________________________ 

SEDE ADMINISTRATIVA – Av. Assis de Vasconcelos, 359, Centro – Belém-Pa • CEP: 66.010-010 
Fone / Fax.:. (91) 4005-9560 • E-mail: cpl@pa.sesc.com.br 1/2 

CONCORRÊNCIA SESC/DR-PA Nº 15/0014-CC 

RESULTADO FINAL DAS PROPOSTAS 

 

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada em Elaboração de Projeto 
Arquitetônico de Parque Aquático no SESC ANANINDEUA. 

Belém, 03 de Maio de 2016. 

A Comissão Permanente de Licitação, dentro de suas atribuições e usando o que lhe 
confere os ditames da Portaria CR/SESC Nº 004/2015, de 08 de Junho de 2015, vem 
comunicar às empresas que estão participando do processo licitatório em referência, o 
resultado do julgamento da fase da proposta comercial, devidamente analisadas pela 
Comissão e área técnica do Sesc.  

Considerando a análise do setor técnico e por atenderem a TODAS as exigências 
previstas no edital, a Comissão Permanente de Licitação comunica as empresas com 
propostas classificadas no certame, sendo a primeira colocada declarada como a proposta 
mais vantajosa ao Sesc: 

 

CLASSIFICAÇÃO EMPRESA VALOR TOTAL (R$) 

1ª R. & l C S/C LTDA 51.000,00 

2ª ABL-CBK ENGENHARIA  e ARQUITETURA LTDA 56.300,00 
 

DESPACHOS E INFORMAÇÕES 

Às 15:36min do dia  três de maio de dois e mil e dezesseis, a Comissão Permanente de 
Licitação, conforme Portaria CR Nº 004/2015, reuniu-se na Sala da Comissão Permanente 
de Licitação, situada no 5º andar do Edifício Sede do Sesc/AR-PA, para o julgamento do 
processo em epigrafe.  

Considerando os esclarecimentos realizados através de diligência requerida à R. & l C 
S/C LTDA para elucidação de questionamentos realizados em Ata da sessão pública do dia 
16/12/2015 pela licitante ABL-CBK ENGENHARIA  e ARQUITETURA LTDA, e que foi 
cumprida tempestivamente, é o parecer da Assessoria Jurídica do Sesc: 'Sob a vertente 
jurídica, não há como opinar sobre a Planilha por se tratar de matéria meramente técnica, 
se porventura a área técnica reputar a Planilha como suficiente e elucidativa, opina-se pelo 
trâmite do certame'. 

Considerando o parecer do setor técnico, o qual menciona que: 'Após análise, esta 
coordenação de projetos , obras e manutenção considera suficiente e elucidativa planilha 
enviada pela Empresa R. & l C S/C LTDA, as planilhas das empresas R. & l C S/C LTDA e 
ABL-CBK ENGENHARIA e ARQUITETURA LTDA, atenderam ao solicitado na RCMS nº 
15/0929, atendendo aos requisitos técnicos, é o parecer' e após verificação dos prazos e 
condições de fornecimento das propostas comerciais das licitantes habilitadas, a 
comissão decide: 

1. DECLARAR como classificadas no certame as licitantes R. & l C S/C LTDA, 
classificada em primeiro lugar com o menor preço e ABL-CBK ENGENHARIA e 
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ARQUITETURA LTDA, classificada em segundo lugar com o menor preço. 

2. COMUNICAR que a proposta da empresa R. & l C S/C LTDA foi julgada a mais 
vantajosa para o Sesc/PA.   

3. INFORMAR IGUALMENTE O PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS ÚTEIS PARA 
MANIFESTAÇÃO DA LICITANTE QUE SE JULGAR PREJUDICADA. 

4. Sequencialmente a Comissão DECIDE divulgar o resultado às licitantes 
participantes e após findar-se o prazo de recurso das decisões desta comissão, conforme 
previsão editalícia, encaminharemos o presente processo à Autoridade competente para 
Homologação. Nada mais havendo a tratar, encerramos os trabalhos às 16:30 min. deste 
dia.  

 
E 

 

Comissão Permanente de Licitação 


