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                                          ESCLARECIMENTO 
CONCORRÊNCIA SRP SESC/MA Nº 19/0002-CC 

 
Objeto: Registro de preço para eventual aquisição de tonners e kit de manutenção para serem 
utilizados nas impressoras do Sesc Administração e Sesc Deodoro, 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 Permanente de Licitações - CPL comunica aos 
interessados que foram apresentados pedidos de esclarecimentos para a Concorrência em epígrafe 

pelas empresas HP BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 
ELETRONICOS LTDA e PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA 
LTDA, conforme exposto abaixo. Diante dos questionamentos, a Comissão de Licitação enviou-os à 

análise técnica, e após emissão dos pareceres vêm apresentar as considerações especificadas 
abaixo: 

QUESTIONAMENTOS ESCLARECIMENTOS/RETIFICAÇÃO 

1 – A empresa PORT DISTRIBUIDORA 
DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA 
solicitou a inclusão anexa à proposta de 
preços da Carta do Fabricante ou do 
Distribuidor direcionado a revenda, de 
modo a comprovar a originalidade dos 
itens licitados. Posteriormente, e com 
argumentações diversificadas, a empresa 
HP BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO 
DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS 
LTDA encaminhou também a mesma 
solicitação. 
 

1 – Esclarecemos que  de acordo com o parecer 
jurídico, a solicitação foi indeferida, vez que além de 
anti-econômico, ainda restringe a livre concorrência. 

2 – A empresa PORT DISTRIBUIDORA 
DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA 
solicitou a alteração no prazo de entrega 
das amostras, modificando o subitem 6.14 
do edital, de 02 (dois) dias úteis para 20 
(vinte) dias. 

2 – Diante do questionamento, informamos que a 
solicitação está parcialmente acatada pela Comissão, 
porém, não será possível dilatar um prazo tão longo, 
visto a necessidade de agilidade no processo, mas o 
novo prazo de entrega das amostras será “07 dias”. 
Dessa forma, o subitem 6.14 do edital ficará com a 
seguinte redação: “É facultada à Comissão de Licitação 
solicitar a apresentação de amostras dos materiais 
para serem analisados. Havendo notificação junto à 
licitante, a mesma terá um prazo máximo de 07 (sete) 
dias para apresentar as mesmas, caso a licitante não 
apresente a amostra no prazo, será solicitado e 
analisado a da empresa remanescente”. 
 

3 – A empresa PORT DISTRIBUIDORA 
DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA 
solicitou a alteração do subitem 6.7 do 
edital, de 02 (dois) dias úteis para 20 
(vinte) dias. 

3 – Diante do questionamento, informamos que a 
solicitação está parcialmente acatada, pois prezando 
pela efetividade dos trabalhos e a necessidade de 
estoque no menor tempo possível, o novo prazo de 
entrega será de “até 20 (vinte) dias úteis”. Dessa 
forma, o subitem 6.7 do edital ficará com a seguinte 
redação: “O prazo de entrega será de até 20 (vinte) 
dias úteis após assinatura do Pedido ao Fornecedor – 
PAF. Não sendo indicado o prazo de entrega na 
proposta, fica subentendido como até 20 (vinte) dias 
úteis”. 
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4 – A empresa PORT DISTRIBUIDORA 
DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA 
solicitou a inclusão de critérios de 
sustentabilidade no instrumento 
convocatório. Posteriormente, e com 
argumentações diversificadas, a empresa 
HP BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO 
DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS 
LTDA encaminhou também a mesma 
solicitação e solicitou a inclusão do 
Cadastro Técnico Federal do IBAMA. 
 

4 – Diante do questionamento, a Comissão de 
Licitação, informa que o pedido não será atendido, 
embora as preocupações ambientais sejam recorrentes 
na sociedade atual, já que o Sesc é uma empresa 
privada, sem estar regido pela Lei Geral de Licitações, 
que abrange órgãos públicos; possui regulamento de 
licitações próprio, em que não estar expresso a 
obrigatoriedade de tal exigência.  
 
 

 
Assim, considerando que os esclarecimentos não alteram a essência do edital, e que os 

subitens modificados se referem a ações posteriores à abertura do processo, não 

influenciando nos valores a serem orçados; mas, com o objetivo de conceder prazo para que 

empresas de outros estados participem do certame informamos que a nova data de abertura 

para o recebimento dos envelopes contendo as propostas comerciais e os documentos de 

habilitação, estando prevista a sessão para as 09h (nove horas) do dia 01 de março de 

2019, na Sala de Reuniões da Comissão Permanente de Licitações - CPL, no Sesc 

Administração. 

 
 

São Luís-MA, 18 de fevereiro de 2019. 
 

 
 
 

Eline dos Santos Ramos 
Presidente da CPL 

 
 

 


