SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Referente: PREGÃO PRESENCIAL SESC/MA Nº 17/0015-PG SRP
Objeto: Registro de preço para eventual aquisição de gêneros alimentícios perecíveis
para as Unidades Operacionais do Sesc Deodoro, Sesc Turismo e Condomínio
Fecomércio Sesc/Senac, pelo período de 12 (doze) meses, conforme Instrumento
Convocatório e seus anexos.

O Serviço Social do Comércio, Departamento Regional no Maranhão, através da
Comissão Permanente de Licitações – CPL, com o objetivo de dirimir eventuais dúvidas
referentes aos documentos apresentados pelas licitantes para o cumprimento do
subitem 6.1.2.4 (Atestado Sanitário, expedido pela Secretaria Municipal de Saúde da
sede da pessoa jurídica, onde deverá constar o ramo de atividade compatível com o
objeto da licitação) do edital, solicita das empresas D' LORD COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA – ME e K J COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EPP, participantes do certame, com base no subitem 12.3 (O(a) Pregoeiro(a) poderá, a
seu exclusivo critério, a qualquer momento, solicitar aos licitantes, por escrito,
informações adicionais sobre a documentação e as propostas apresentadas. O não
atendimento da solicitação no prazo estabelecido implicará, a critério do(a)
pregoeiro(a), a inabilitação do licitante ou a desclassificação de sua proposta) do edital,
a apresentação no prazo de 03 (três) dias úteis, de documento do órgão emissor
do atestado solicitado no subitem 6.1.2.4 do edital, especificando

qual(is)

ramo(s) de atividade(s) as empresas foram licenciados pela Prefeitura.
O documento deverá ser entregue na sala de Reuniões da Comissão de
Licitação,

que

fica

situada

no

Sesc

Administração,

sito

no

Condomínio

Fecomércio/Sesc/Senac, Edifício Francisco Guimarães e Souza, Avenida dos
Holandeses, S/N, Quadra 04, Jardim Renascença II, São Luís-MA, até às 17h do dia
19 de junho de 2017, sob pena de ser inabilitada no certame, conforme previsto no
edital.
São Luís-MA, 13 de junho de 2017.

Eline dos Santos Ramos
Pregoeira e Presidente da CPL
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