ESCLARECIMENTO
Referente: CONCORRÊNCIA SESC/MA Nº 17/0014- PG
Objeto: Registro de preço para eventual aquisição de mochilas e bolsas, para as Unidades
Operacionais Sesc Deodoro, Itapecuru e Caxias, pelo período de 12 (doze) meses, conforme
Instrumento Convocatório e seus anexos.
O Serviço Social do Comércio, Departamento Regional no Maranhão, entidade de direito privado,
sem fins lucrativos, através da Comissão Especial de Licitações - CPL comunica aos interessados
que a empresa ANDREA C. SCHUCKES BOMM EIRELI EPP solicitou esclarecimento referente ao
Pregão Presencial SESC/MA nº 17/0014 PG, questionando que o prazo de entrega de 10 (dez) dias
e o prazo de apresentação para amostra de 02 (dois) dias úteis, restringia a participação dos
licitantes, tendo em vista que não teria prazo razoável para a confecção, personalização e frete do
produto. Diante do pedido, a Comissão encaminhou a referida solicitação ao Assessor jurídico do
Sesc, e após resposta do profissional responsável, esclarecemos que:
1 No que tange às amostras, as mesmas demandam um prazo estendido. Assim, o pedido de
extensão do prazo de entrega das amostras solicitado pela empresa ANDREA C. SCHUCKES
BOMM EIRELI EPP foi deferido, alterando-se o prazo de 02 (dois) dias úteis para 08 (oito) dias
corridos.
2 No que tange ao prazo de entrega, informamos a conservação do prazo de 10 (dez) dias para a
entrega total, mantendo-se inalterado o subitem 5.6 (Deverá conter prazo de entrega, sendo o
máximo permitido, de 10 (dez) dias após assinatura do Pedido ao Fornecedor-PAF. Não sendo
indicado o prazo de entrega na proposta fica subentendido como de 10 (dez) dias) do edital.
3 Considerando a alteração elencada acima, a Comissão de Licitação comunica aos interessados,
retificação ao disposto no edital, conforme descrito abaixo:
ONDE CONSTA NO SUBITEM:
5.10 É facultado à Comissão de Licitação solicitar
a apresentação de amostras dos produtos para
serem analisados. Havendo notificação junto à
licitante, a mesma terá um prazo máximo de 02
(dois) dias úteis para apresentar as propostas
solicitadas.

O CORRETO É:
5.10 É facultado à Comissão de Licitação
solicitar a apresentação de amostras dos
produtos para serem analisados. Havendo
notificação junto à licitante, a mesma terá um
prazo máximo de 08 (oito) dias corridos para
apresentar as propostas solicitadas.

4 Apesar dos esclarecimentos não alterarem as condições para participação no certame, pois não
influenciam diretamente na elaboração das propostas de preços e nas exigências de documentações
de habilitação, sendo um fato gerador após a abertura das propostas e/ou homologação do
processo; considerando que a retificação pode influenciar diretamente no interesse de empresas
localizadas em outros estados em participarem do certame, já que foi possível fazer a divulgação
deste esclarecimento apenas na data de 25/05/2017, um dia antes da data prevista para realização
da sessão de abertura, a Comissão de Licitação comunica aos interessados que a reunião de
licitação marcada para as 9h do dia 26 de maio de 2017, será transferida para as 14h (catorze
horas) do dia 06 de junho de 2017, mantendo-se inalterado o local.
São Luís-MA, 25 de maio de 2017.

Eline dos Santos Ramos
Presidente da CPL
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