
                                 

  SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO 
Departamento 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 

 
PREGÃO ELETRÔNICO 19/0056-PG 

 
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância 

armada e desarmada. 
 

ADENDO V - DECISÃO DE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 
 
Prezada C&S Vigilância e Segurança Patrimonial Eireli, 
 
 A C&S VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI, apresentou 
impugnação ao edital da licitação em epígrafe, no dia 17/01/2020. Considerando que a 
abertura da sessão pública do pregão estava marcada para o dia  24/01/2020, a presente 
impugnação apresentou-se tempestiva. 
 
I. DA ADMISSIBILIDADE DA IMPUGNAÇÃO: 
Considerando que as regras e condições condutoras do certame licitatório ora combatido 
foram elaboradas em consonância com o Regulamento de Licitações e Contratos do Sesc 
(Resolução 1.252/2012), conhecemos a IMPUGNAÇÃO interposta pela C&S VIGILÂNCIA 
E SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. 
 
II. RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO 
a) Da necessidade de inclusão de cláusulas resultantes de lei especial. 
Resposta: O fiel e correto cumprimento da legislação específica que a empresa impugnante 
defende, já está sendo requerida em nossa Qualificação Técnica. Contudo, para garantia de 
aquisição plena do objeto, incluiremos subitem com exigência de apresentação de 
registro/autorização em plena validade para o funcionamento e o exercício da atividade. Se 
expedida a mais de 1(um) ano a mesma deverá ser acompanhada de Comprovação de Revisão 
de Autorização de Funcionamento.  
 
b) Da necessidade de alteração na disponibilização dos itens para disputa 
Resposta: Observamos cada um de seus argumentos no sentido de defender, que a seu ver, é 
desconfortável o objeto dividido em diversos lotes. Contudo, discordamos! Assim, será 
mantida a divisão em lotes, asseverando que essa decisão é do âmbito administrativo do 
Sesc/DR/PA. 
 
III. DECISÃO 
Diante do exposto, acatamos em parte o provimento da impugnação impetrada pela 
empresa C&S VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI, informando que 
será publicado edital reformulado e a abertura do certame será transferida para o dia 
03/02/2020, às 9hs. 
   

Belém - PA, 22 de janeiro de 2020. 
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