ESCLARECIMENTOS E NOVA DATA DE ABERTURA

Referente: PREGÃO PRESENCIAL SRP SESC/MA Nº 17/0035-PG
Objeto: Registro de preço para eventual contratação de empresas especializadas em
confecção de camisas, bermudas, calças, calções, meiões, jaquetas, viseiras, bonés,
coletes, sacolas, maiôs, toalhas, sungas, toucas e equipagens para atender projetos
institucionais do Sesc Administração e das Unidades Operacionais Deodoro, Turismo,
Saúde, Caxias e Itapecuru do Sesc/MA, pelo período de 12 (doze) meses, conforme
instrumento convocatório e seus anexos.

1 O Serviço Social do Comércio, Departamento Regional no Maranhão, entidade de
direito privado, sem fins lucrativos, através da Comissão Permanente de Licitações CPL comunica aos interessados que a empresa BOM GOSTO CRIACOES INDUSTRIA
COMERCIO & SERVICOS LTDA - ME solicitou esclarecimento quanto aos itens 01 e
02 referentes ao Pregão Presencial em epígrafe, e informou que em vários itens a
descrição do material não corresponde aos serviços a ser realizado, conforme descrito
abaixo:
1.1 Quanto ao item 01, a empresa informou que: a camisa em malha PV não possui fio
30/1, pois essa nomenclatura seria exclusiva de malha de algodão; aplica-se a
sublimação total somente em malha PP (100% poliéster); ou se solicita gola “ribana ou
do próprio tecido”; gola careca ou V, possuem custos diferentes.
1.2 Quanto ao item 02, a empresa informou que: a malha PIQUET possui 50% pes e
50& cotton, não podendo ser solicitada como fio 30/1 penteada, já que somente malhas
de algodão possuem a nomenclatura de fio 30, 28, etc, pois somente esse tipo de malha
são penteadas e ou mercerizadas; pela descrição não seria camisa pólo, mas gola de
padre. De acordo com a empresa existiam vários itens com as mesmas incoerências nas
descrições.
1.3 Outro fato relatado pela empresa é que, teriam que calcular o preço do frete, e que
para isso seria preciso estabelecer um pedido mínimo, caso contrário, poderia ser que a
despesa de envio ficasse maior que a nota fiscal da remessa, diante disso, a Comissão
de Licitação conforme estabelecido no subitem 8.1.10 (As contratações para
fornecimento dos itens serão realizadas através de Pedido ao Fornecedor – PAF, em
quantidade e periodicidade que atenderão a necessidade do Sesc/MA, sendo regidas
pelo Termo de Registro de Preços (ANEXO III)) do edital, e 3.3 (As quantidades
constantes neste Termo são estimadas, não sendo, portanto, concreto o seu consumo
durante o período de vigência) do anexo III, informa que o processo se refere à registro
de preços, não tendo como estabelecer um pedido mínimo para os itens.
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1.4 Mediante as solicitações de esclarecimentos enviadas pela empresa BOM GOSTO
CRIACOES INDUSTRIA COMERCIO & SERVICOS LTDA - ME, encaminhou-se os
pedidos ao Técnico Especializado de Desenho Industrial do Sesc MA, funcionário
responsável pelo auxílio na descrição desse objeto, e após resposta do técnico,
informamos as seguintes retificações:
ONDE SE LÊ NO ANEXO I, ITENS:
1- Camisa em malha PV – impressão total composição:
malha PV, 67% poliéster e 33% viscose. cor: branca/
azul/ amarela trama: malha fio 30/1, tratamento antipeelling e pré-encolhimento gramatura: 170g/m² pintura:
aplicação de artes em sublimação total. costura: gola
careca de 2 cm do mesmo tecido, em „v‟ ou redonda com
ribana (4% elastano e 96% algodão), manga curta e barra
na galoneira 2 agulhas com linha em poliéster na cor do
tecido. tamanhos variados: pp; p; m; g e gg.

2Camisa
sesc
branca
camisa polo piquet branca (50% poliéster/50% algodão),
gramatura 200g/m², constituída de fio 30/1 penteada,
mercerizada com manga curta sobreposta e detalhe v na barra
lateral. punho e gola polo em ribana (4% elastano e 96 %
algodão) - bicolor nas cores cinza claro (pantone cool gray 2 c)
e amarelo Sesc (pantone 7408c), com dois botões brancos na
abertura da gola e peitilho interno em amarelo sesc. bordado aplicação do logotipo no peito esquerdo na altura da cava, no
tamanho 7cm x 3,5 com 2 cores (azul sesc - pantone 288 c e
amarelo sesc - pantone 7408 c). costuras · fechamento das
laterais e mangas: costura interlock (2 agulhas com 3 fios),
densidade de 4,0 pontos / cm; fechamento do ombro e fixação
das ribanas das mangas: ponto overlock, densidade de 4,0
pontos / cm; fixação da bainha: ponto overlock com pesponto
duplo visível externamente, densidade de 4,0 pontos / cm;
fixação da gola e demais costuras: ponto fixo, pesponto simples,
densidade de 4,0 pontos/cm. as costuras não deverão
apresentar descontinuidades ou desvios e linhas excedentes,
bem como devem ser planas para evitar enrugamentos no
decorrer do uso e lavagens. aviamentos linha puro poliéster nº
120 para operações e fechamentos, colocação de mangas; ·
linha puro poliéster nº 120 para demais operações de costuras; ·
linha de poliéster filamento contínuo ou similar para overlock;
linha na cor combinando com o tecido; botão com quatro furos diâmetro 11 mm, nas cores indicadas acima; entretela de papel
na cor branca. tamanhos variados: pp; p; m; g; e gg.

LEIA-SE NO ANEXO I, ITENS:

1CAMISA PP – 170 G/M², 100 %
POLIÉSTER,
IMPRESSÃO
SUBLIMAÇÃO
TOTAL, ACABAMENTO EM GOLA CARECA
DE 2 CM DO MESMO TECIDO, TAMANHOS
VARIADOS: PP, P, M, G, GG.

2- CAMISA POLO BRANCA
COMPOSIÇÃO: PIQUET (50% POLIÉSTER /
50% ALGODÃO);
GRAMATURA: 210 G/M²;
PUNHO E GOLA: RIBANA (4% ELASTANO E
96% ALGODÃO);
BICOLOR NAS CORES CINZA CLARO E
AMARELO OURO;
LOGOTIPO: BORDADO EM AZUL ROYAL E
AMARELO
OURO
7X3,5
CM
(COM
ENTRETELA);
FECHAMENTO INTERNO: AMARELO OURO;
BOTÕES: BRANCOS COM LINHA AMARELO
OURO;
ACABAMENTO: FENDA EM “V” ABAIXO NAS
LATERAIS;
COSTURA DUPLA EM TODA A PEÇA E NÃO
DEVERÃO
APRESENTAR
DESCONTINUIDADE OU DESVIOS E LINHAS
EXCEDENTES, BEM COMO DEVEM SER
PLANAS PARA EVITAR ENRUGAMENTOS NO
DECORRER DO USO E LAVAGENS;
LINHA NA MESMA COR DO TECIDO;
BOTÃO COM QUATRO FUROS – DIÂMETRO
11 MM NAS CORES INDICADAS;
TAMANHOS VARIADOS: PP, P, M, G, GG.
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3Camisa
sesc
azul
camisa polo piquet (50% poliéster / 50% algodão azul sesc pantone 288 c), gramatura 200g/m², constituída de fio 30/1
penteada, mercerizada com manga curta sobreposta e detalhe v
na barra lateral. punho e gola polo em ribana (4% elastano e 96
% algodão) - bicolor nas cores azul (mesma cor da camisa) e
cinza claro (pantone cool gray 2 c), com dois botões cinza claro
na abertura da gola e peitilho interno em cinza claro. bordado –
aplicação do logotipo no peito esquerdo na altura da cava, no
tamanho 7cm x 3,5 na cor branca. costuras· fechamento das
laterais e mangas: costura interlock (2 agulhas com 3 fios),
densidade de 4,0 pontos / cm; · fechamento do ombro e fixação
das ribanas das mangas: ponto overlock, densidade de 4,0
pontos/ cm; fixação da bainha: ponto overlock com pesponto
duplo visível externamente, densidade de 4,0 pontos/cm; ·
fixação da gola e demais costuras: ponto fixo, pesponto simples,
densidade de 4,0 pontos / cm. obs.: as costuras não deverão
apresentar descontinuidades ou desvios e linhas excedentes,
bem como devem ser planas para evitar enrugamentos no
decorrer do uso e lavagens. aviamentos · linha puro poliéster nº
120 para operações e fechamentos, colocação de mangas;
linha puro poliéster nº 120 para demais operações de costuras; ·
linha de poliéster filamento contínuo ou similar para overlock; ·
linha na cor combinando com o tecido; botão com quatro furos diâmetro 11 mm, nas cores indicadas acima; entretela de papel
na cor branca. tamanhos variados: pp; p; m; g; e gg.

3- CAMISA POLO AZUL
COMPOSIÇÃO: PIQUET (50% POLIÉSTER /
50% ALGODÃO),
GRAMATURA: 210 G/M²
PUNHO E GOLA: RIBANA (4% ELASTANO E
96% ALGODÃO)
BICOLOR NAS CORES CINZA CLARO E AZUL
ROYAL
LOGOTIPO: BORDADO CINZA CLARO 7 X 3,5
CM (COM ENTRETELA)
FECHAMENTO INTERNO: CINZA CLARO
BOTÕES: AZUL ROYAL COM LINHA CINZA
CLARO
ACABAMENTO: FENDA EM “V” ABAIXO NAS
LATERAIS
COSTURA DUPLA EM TODA A PEÇA E NÃO
DEVERÃO
APRESENTAR
DESCONTINUIDADES
OU
DESVIOS
E
LINHAS EXCEDENTES, BEM COMO DEVEM
SER
PLANAS
PARA
EVITAR
ENRUGAMENTOS NO DECORRER DO USO E
LAVAGENS.
LINHA NA MESMA COR DO TECIDO
BOTÃO COM QUATRO FUROS – DIÂMETRO
11 MM NAS CORES INDICADAS
TAMANHOS VARIADOS: PP, P, M, G, GG.

4- Camisa em malha pv (impressão pequena) composição:
malha pv, 67% poliéster e 33% viscose. cor: a definir trama:
malha fio 30/1, tratamento anti-peelling e pré-encolhimento
gramatura: 170g/m² pintura: aplicação de artes em silk4 cores
no tamanho até 32cm x 21cm na frente, tamanho até 9cm x
15cm na manga direita e tamanho até 25cm x 18cm nas costas.
acabamento: gola careca de 2 cm do mesmo tecido, em 'v' ou
redonda com ribana (4% elastano e 96% algodão), manga curta
e barra na galoneira 2 agulhas com linha em poliéster na cor do
tecido. tamanhos variados: pp; p; m; g; e gg.

4- CAMISA PP – 170 G/M², 100 % POLIÉSTER,
IMPRESSÃO
SUBLIMAÇÃO
TOTAL,
ACABAMENTO EM GOLA CARECA DE 2 CM
DO
MESMO
TECIDO,
TAMANHOS
VARIADOS: PP, P, M, G, GG.

8- Camisa em malha helanca composição: helanca, 100%
poliéster. cor: a definir gramatura: 110g/m². pintura: aplicação de
arte em sublimação total. acabamento: gola v careca de 2 cm do
mesmo tecido com manga curta e acabamento da barra na
galoneira 2 agulhas com linha em poliéster na cor do tecido.
tamanhos variados: pp; p; m; g; gg e xgg.

8- CAMISA EM MALHA HELANCA – 110 G/M²
100%
POLIÉSTER,
IMPRESSÃO
SUBLIMAÇÃO TOTAL, ACABAMENTO EM
GOLA CARECA DE 2 CM DO MESMO
TECIDO, TAMANHOS VARIADOS: PP, P, M, G,
GG.
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9- Conjunto escolar infantil - camisa composição: malha pv
(67% poliéster e 33% viscose) cor: branca trama: fio 30/1,
tratamento anti-peelling e pré-encolhimento gramatura: 170g/m².
pintura: aplicação de arte em silk no tamanho 12cm x 9cm na
frente nas cores preto, amarelo sesc (escala pantone 7408 c ou
escala europa c0 m30 y100 k0) e azul sesc (escala pantone 288
c ou escala europa c100 m67 y0 k23) e aplicação de logo sesc
nas costas nas cores amarelo sesc e azul sesc, tamanho 8cm,
na altura da cava. acabamento: sem manga, tipo machão. gola
careca de 2 cm do mesmo tecido com acabamento da barra na
galoneira 2 agulhas com linha poliéster na cor do tecido.
tamanhos infantis de 02 a 12 anos. -bermuda composição:
helanca de composição 100% poliéster. cor: pantone 288 c (azul
sesc), trama: lisa gramatura: 260g/m² pintura: aplicação de arte
em silk na perna esquerda, na cor branca, tamanho 8cm.
costura: a bermuda deverá ser toda costurada com máquina
overloque na sua parte interna. as barras das pernas devem ser
rebatidas com largura de 2,0 cm e costuradas em máquina
galoneira de duas agulhas. tamanhos infantis de 02 a 12 anos. a
cintura deve possuir elástico com largura de 4,0cm embutido em
um cós duplo com 9,5 cm de largura e rebatido com duas
costuras em galoneira duas agulhas. cós com costura na junção
no traseiro. tamanhos variados: pp; p; m; g e gg.
11- Camisa polo básica composição: piquet, 50% poliéster/50%
algodão. cor: a definir trama: manga curta, constituída de fio
30/1 penteada e mercerizada gramatura: 200g/m² pintura:
aplicação de artes em silk4 cores no tamanho até 9cm x 7cm no
peito esquerdo na altura da cava, tamanho até 9cm x 15cm na
manga direita e tamanho até 25cm x 18cm nas costas. costura:
fechamento das laterais e mangas: costura interlock (2 agulhas
com 3 fios), densidade de 4,0 pontos/cm; fechamento do ombro
e fixação das ribanas das mangas: ponto overlock, densidade
de 4,0 pontos/cm; fixação da bainha: ponto overlock com
pesponto duplo visível externamente, densidade de 4,0
pontos/cm; fixação da gola e demais costuras: ponto fixo,
pesponto simples, densidade de 4,0 pontos/cm. obs.: as
costuras não deverão apresentar descontinuidades ou desvios e
linhas excedentes, bem como devem ser planas para evitar
enrugamentos no decorrer do uso e lavagens. acabamento: nos
aviamentos: linha puro poliéster nº 120 para operações e
fechamentos, colocação de mangas; linha puro poliéster nº 120
para demais operações de costuras; linha de poliéster filamento
contínuo ou similar para overlock; linha na cor combinando com
o tecido; botão com quatro furos – diâmetro 11 mm, nas cores
indicadas acima; entretela de papel na cor branca (para
bordado). tamanhos variados: pp; p; m; g; e gg.
26- Camisa em malha pv - impressão grande composição:
malha pv, 67% poliéster e 33% viscose. cor: a definir trama:
malha fio 30/1, tratamento anti-peelling e pré-encolhimento
gramatura: 170g/m² pintura: aplicação de artes em silk4 cores
no tamanho até 25 cm x 45 cm na frente, tamanho até 9 cm x 15
cm na manga direita e tamanho até 25 cm x 18 cm nas costas.
acabamento: gola careca de 2 cm do mesmo tecido, em „v‟ ou
redonda com ribana (4% elastano e 96% algodão), manga curta
e barra na galoneira 2 agulhas com linha em poliéster na cor do
tecido. tamanhos variados: pp; p; m; g; gg e xgg.

9- CAMISA PP – 170 G/M², 100 % POLIÉSTER,
IMPRESSÃO SUBLIMAÇÃO TOTAL, ACABAMENTO
EM GOLA CARECA DE 2 CM DO
MESMO
TECIDO, TAMANHOS VARIADOS: PP, P, M, G, GG.

11- CAMISA POLO EM COR A DEFINIR
COMPOSIÇÃO: PIQUET (50% POLIÉSTER / 50%
ALGODÃO),
GRAMATURA: 210 G/M²,
PUNHO E GOLA: RIBANA (4% ELASTANO E 96%
ALGODÃO)
EM COR A DEFINIR,
PINTURA: SILK 4 CORES TAMANHO ATÉ 9 X 7CM
NO PEITO ESQUERDO NA ALTURA DA CAVA, 9 X
15CM NA MANGA DIREITA E 25 X 18CM NAS
COSTAS,
BOTÕES: COR A DEFINIR,
COSTURA DUPLA EM TODA A PEÇA E NÃO
DEVERÃO APRESENTAR DESCONTINUIDADES
OU DESVIOS E LINHAS EXCEDENTES, BEM
COMO DEVEM SER PLANAS PARA EVITAR
ENRUGAMENTOS NO DECORRER DO USO E
LAVAGENS,
LINHA NA MESMA COR DO TECIDO,
BOTÃO COM QUATRO FUROS – DIÂMETRO 11
MM NAS CORES INDICADAS
TAMANHOS VARIADOS: PP, P, M, G, GG.

26- CAMISA PP – 170 G/M², 100 % POLIÉSTER,
IMPRESSÃO SUBLIMAÇÃO TOTAL, ACABAMENTO
EM GOLA CARECA DE 2 CM DO MESMO TECIDO,
TAMANHOS VARIADOS: PP, P, M, G, GG.
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2 Considerando que as retificações alteraram as condições de participação dispostas no Anexo
I do Pregão Presencial 17/0035-PG SRP, a reunião para o recebimento dos documentos de
habilitação e das propostas comerciais estará prevista para às 09h (nove horas) do dia 11 de
janeiro de 2018, mantendo-se inalterado o local, sendo este aviso publicado no endereço
eletrônico www.sescma.com.br-Licitações.

São Luís-MA, 26 de dezembro de 2017.

Eline dos Santos Ramos
Pregoeira e Presidente da Comissão de Licitação

5
Sesc – Serviço Social do Comércio │ Departamento Regional no Maranhão │ www.sescma.com.br
Sesc Administração, Edifício Francisco Guimarães e Souza, Av. dos Holandeses, S/N, Quadra 24,
Bairro Jardim Renascença II – São Luís/MA, CEP: 65075-650 │ TEL +55 98 3215 1513/1514/1577

