ESCLARECIMENTO E NOVA DATA DE ABERTURA

Referente: PREGÃO PRESENCIAL nº 19/0025- PG
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de lavanderia,
higienização e passagem de enxoval para atender as necessidades do hotel Sesc Olho D’Água
da Unidade Sesc Turismo, 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 a
empresa SILAVA LAVANDERIA LTDA contestou o edital epigrafado, solicitando esclarecimento quanto
a exigencia de profissional de nível Superior habilitado em química, solicitado no subitem 6.1.2.4
(Comprovação de que possui em seu corpo técnico, profissional de nível superior, habilitado em
Química, com registro VÁLIDO no órgão competente. Para atendimento a este dispositivo, deverá ser
apresentado comprovação de curso superior na área, além da Certidão de Registro e de Regularidade,
emitidas pelo conselho ou órgão de classe competente) do edital, pois segundo a empresa um
profissional de nível técnico também poderia responder perante o órgão que outorga essa capacidade.
Mediante o questionamento, encaminhou-se o pedido à Assessoria Jurídica, e após parecer,
informamos a RETIRADA do subitem 6.1.2.4 do edital, pois de acordo com a ASJUR, tal exigência
poderia frustrar o carater competitivo do certame, contrariando o Art. 2º (A licitação destina-se a
selecionar a proposta mais vantajosa para o SESC e será processada e julgada em estrita conformidade
com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da
publicidade, da probidade, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que
lhe são correlatos, inadmitindo-se critérios que frustrem seu caráter competitivo) da Resolução Sesc
1.252/2012.
Assim, com o objetivo de conceder um prazo razoável para que os interessados possam ter ciência da
data de abertura do certame, informamos que a sessão para o recebimento dos envelopes contendo as
propostas comerciais e os documentos de habilitação será realizada às 09h (nove horas) do dia 17 de
janeiro de 2020, mantendo-se inalterado o local.

São Luís-MA, 09 de janeiro de 2020.

Eline dos Santos Ramos
Pregoeira e Presidente da CPL
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