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CONCORRÊNCIA SESC/DR-PA Nº 15/0009-CC 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS DE 
REFORMA E MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELÉTRICO DO CENTRO EDUCACIONAL SESC 
LER SALINÓPOLIS. 

RESULTADO DO RECURSO 
Belém, 30 de novembro de 2015. 

 
Referência: CONCORRÊNCIA Nº 15/0009 

A Comissão Permanente de Licitação, dentro de suas atribuições e usando o que 
lhe confere os ditames da Resolução Nº 1.25/2012, emanada do Conselho Nacional do 
Serviço Social do Comércio, vem comunicar às empresas que participam do processo 
licitatório em referência, o resultado do julgamento do recurso impetrado pela empresa 
O.D. BARBOSA SERVIÇOS ELÉTRICOS EM GERAL LTDA. 

A comissão entende que não deve prosperar, pois, trata-se de um recurso contra 
a decisão da comissão de inabilitar o licitante O.D. BARBOSA SERVIÇOS 
ELÉTRICOS EM GERAL LTDA na sessão pública do dia 28/10/2015, onde o 
representante da empresa, Sr. Juscelino Nogueira Sarrazin , não manifestou interesse 
em recorrer da  inabilitação, de acordo com ata anexa ao processo. Desta forma, a CPL 
decidiu prosseguir com a licitação, atendendo o que prescreve a alínea "f" do subitem 
8.2 do Edital. Ademais, durante a sessão pública, a comissão esclareceu ao 
representante da empresa O.D. BARBOSA SERVIÇOS ELÉTRICOS EM GERAL 
LTDA que o Sesc possui regulamento próprio e, por não fazer parte da Administração 
pública, não está sujeito aos estritos procedimentos da lei 8.666/93.  

No caso questionado em tal recurso, a comissão atendeu estritamente as normas 
do edital, o qual, exige a apresentação da Certidão Negativa de Tributos Estaduais,  
não podendo sua ausência ser suprida pela consulta ao SICAF, procedimento este, 
reservado aos órgãos públicos, em que não compete ao Sesc. Importante ressaltar que, 
a CPL durante a sessão pública, esclareceu todas essas informações que motivaram a 
inabilitação da empresa O.D. BARBOSA SERVIÇOS ELÉTRICOS EM GERAL LTDA, 
o qual, pareceu ter ficado bem claro para o seu representante que, reiteramos, não 
manifestou interesse em recorrer, concordando com os atos da comissão ao assinar a 
ata da sessão pública do dia 28/10/2015. 

Entretanto, encaminhou-se o recurso para análise da assessoria jurídica, que, 
julgou-o improcedente, conforme parecer anexo. 

A Comissão Permanente de Licitação, mantém a decisão de inabilitar a licitante 
O.D. BARBOSA SERVIÇOS ELÉTRICOS EM GERAL LTDA, estando inapta a 
continuar no certame.  

Sequencialmente a Comissão DECIDE, divulgar o resultado às licitantes 
participantes e, INFORMAR data e horário para realização da sessão pública, destinada 
a abertura do envelope de habilitação da licitante classificada em TERCEIRO LUGAR, a 
empresa PRESCOM ENGENHARIA LTDA. 

DATA: 02/12/2015 
HORA: 10H (DEZ HORAS).  
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