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ESCLARECIMENTO 
 

Referente: CONCORRÊNCIA SRP SESC/MA Nº 21/0004- CC 

Objeto: Registro de preço para eventual aquisição de materiais de limpeza e descartáveis, de 

produto para manutenção de piscina e higiene pessoal para as Unidades Operacionais do Sesc 

Deodoro e Sesc Turismo, pelo período de 06 (seis) meses. 

 

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 foi apresentado pedido de impugnação ao edital epigrafado pela 

empresa SELMA REGINA L SOUSA, solicitando a exclusão do subitem 5.3.2 (Atestado 

Sanitário, expedido pela Secretaria Municipal de Saúde da sede da pessoa jurídica, onde 

deverá constar o ramo de atividade compatível com os itens de materiais de limpeza e 

manutenção de piscina) do edital, com o argumento de que a exigência restringe o caráter 

competitivo do certame. Conforme parecer jurídico informamos que o pedido fora recebido 

como esclarecimento, nos termos do subitem 12.8 do edital em epígrafe; quanto a exigência 

estabelecida no edital, informamos que serve para resguardar possíveis empresas fora do 

ramo de atividade do objeto da licitação, assim, a exigência indicada no subitem 5.3.2 do 

edital é legal, mantendo inalterado o edital do certame. 

 

2 A empresa A DOS S FRANÇA FERREIRA EIRELI apresentou pedido de esclarecimento 

aos itens 43 e 44, solicitando revisão na descrição dos itens, conforme padrão comercial das 

embalagens, sugerindo a mudança do item 43, para uma caixa de 50 pacotes com 10 

unidades; e do item 44, para uma caixa contendo 100 pacotes de 10 unidades. Considerando 

a análise técnica, informamos que o pedido foi deferido, assim:  

ITEM ONDE SE LÊ: LEIA-SE: 

43 

Prato descartável fundo - refeição (21 cm) 
prato plástico descartável, fundo, para 
refeição. Medida: 21cm diâmetro. Caixa com 
10 pacote de 100 unidades. Marca: prafesta, 
cristal, maratá ou com qualidade 
similar/equivalente. 
 

Prato descartável fundo - refeição (21 cm) prato 
plástico descartável, fundo, para refeição. 
Medida: 21cm diâmetro. CAIXA COM 50 
PACOTES DE 10 UNIDADES. Marca: prafesta, 
cristal, maratá ou com qualidade 
similar/equivalente. 
 

44 

Prato descartável fundo - sobremesa (15cm) 
prato plástico descartável, fundo, para 
sobremesa. Medida: 15cm diâmetro. 
Embalagem em caixa com 10 pacotes com 
100 unidades. Marca: maratá, pra festa, cristal 
ou com qualidade similar/equivalente. 
 

Prato descartável fundo - sobremesa (15cm) 
prato plástico descartável, fundo, para 
sobremesa. Medida: 15cm diâmetro. 
EMBALAGEM EM CAIXA COM 100 PACOTES 
COM 10 UNIDADES. Marca: maratá, pra festa, 
cristal ou com qualidade similar/equivalente. 
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Considerando as retificações, a Comissão de Licitação comunica aos interessados que 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 14 de maio de 2021, mantendo-se 

inalterado o local.  

 
São Luís-MA, 27 de abril de 2021. 

 

 

Eline dos Santos Ramos  
Presidente da CPL  


