AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA SESC/MA Nº 17/0021-CC
O Serviço Social do Comércio – Departamento Regional no Maranhão, entidade de direito privado,
sem fins lucrativos, comunica a realização de licitação, na modalidade CONCORRÊNCIA, do tipo
MENOR PREÇO EXEQUÍVEL, em regime de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, regida pela
Resolução Sesc n.º 1.252, de 06/06/12, do Conselho Nacional do Serviço Social do Comércio,
publicada no Diário Oficial da União em 26/07/12, pelas disposições do instrumento convocatório e de
seus anexos.
A reunião para o recebimento dos envelopes contendo as propostas comerciais e os documentos de
habilitação está prevista para as 09h (nove horas) do dia 05 de fevereiro de 2018, na sala de
reuniões da Comissão de Licitação, no Sesc Administração, sito no Condomínio
Fecomércio/Sesc/Senac, Edifício Francisco Guimarães e Souza, localizado na Avenida dos
Holandeses, S/N, Quadra 24, Jardim Renascença II, CEP: 65075-650, São Luís – MA.
OBJETO - A presente licitação destina-se a contratação de empresa de engenharia, com vista a
realização de serviços no muro da Unidade do Sesc Itapecuru, sendo, demolição, construção
de novo muro, ampliação com reforço nas estruturas e drenagem pluvial com caneletas em
concreto, conforme especificado em planilhas de serviços anexo ao edital de licitação,
observadas as demais condições estabelecidas neste instrumento convocatório e seus anexos.
VALOR DE REFERÊNCIA: R$ 705.315,56 (setecentos e cinco mil, trezentos e quinze reais e
cinquenta e seis centavos).
PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 (noventa) dias corridos.
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: Mínima de 60 (sessenta) dias.
PATRIMÔNIO LÍQUIDO: Igual ou superior a R$ 70.531,00 (setenta mil, quinhentos e trinta e um
reais).
CAUÇÃO INICIAL: Para participação na concorrência, em garantia da assinatura do contrato, no valor
de R$ 14.106,00 (catorze mil, cento e seis reais), em espécie, ou cheque administrativo nominativo à
Entidade, ou fiança bancária ou seguro garantia no valor da caução e com validade mínima de 60
dias, a qual será restituível.
EDITAL E ANEXOS – As empresas que tiverem interesse em participar do certame deverão acessar o
site www.sescma.com.br – Licitações, onde se encontram todos os editais disponibilizados por esta
Comissão, escolhendo o que lhe convir, sem ônus. Os anexos do instrumento convocatório desta
licitação serão fornecidos aos licitantes através do fornecimento de mídia própria (CD/DVD) para
gravação, em até 01 (um) dia útil antes da data prevista para a licitação, no horário de 08 às 12h, e
das 13:30h às 17h, na Sede desta Entidade, no endereço supra. As empresas localizadas em outros
municípios poderão solicitar através do e-mail cplsescma@gmail.com, informando os seguintes
dados da empresa interessada: razão social, endereço, CNPJ/MF, telefone, e-mail e nome da pessoa
para contato.
INFORMAÇÕES - Qualquer informação ou pedido de esclarecimento em relação a este processo
deverá ser encaminhado por escrito à Comissão Permanente de Licitações do Sesc/MA, através do email cplsescma@gmail.com ou pelos telefones: (98) 3215-1577/3215-1512, em até 05 (cinco) dias
úteis antes da data de entrega dos envelopes das propostas e documentos de habilitação
São Luís-MA, 12 de janeiro de 2018.
Eline dos Santos Ramos
Presidente da Comissão de Licitação
VISTO:

Alberto Nogueira da Cruz
Diretor da DAF, em exercício

VISTO:

Darlise Ramos Serra de Carvalho
Diretora Regional, em exercício
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