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SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES ADICIONAIS 
 

À empresa: ALTERNATIVA COMERCIAL TEXTIL LTDA  

Ref: PREGÃO PRESENCIAL SESC/MA Nº 19/0007-PG SRP 

Objeto: Registro de preço para eventual contratação de empresas especializadas em 

confecção de camisas, saco mochila, bolsas, bermudas, calças, calções, meiões, 

jaquetas, viseiras, bonés, coletes, sacolas, toalhas, camisetas, jalecos e equipagens 

para atender projetos institucionais do Sesc Administração e das Unidades Operacionais 

Deodoro, Caxias, Itapecuru, Saúde e Turismo 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 base no subitem 13.4 (A Pregoeira 

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 da Comissão de 

Licitação, a inabilitação do licitante ou a desclassificação de sua proposta) do edital, e 

com objetivo de resguardar futuro inadimplemento no processo, solicita que a empresa 

ALTERNATIVA COMERCIAL TEXTIL LTDA, apresente a esta Comissão, no prazo de 

02 (dois) dias úteis, declaração informando que possui condições técnicas para 

atendimento aos itens arrematados no processo.  

 

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 24, 

Jardim Renascença II, São Luís-MA, ou ainda, encaminhado por e-mail, sob pena da 

empresa ser desclassificada no certame, conforme prever edital. 

 
 

São Luís-MA, 27 de junho de 2019. 
 
 
 

Eline dos Santos Ramos 
Pregoeira e Presidente da CPL  


