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1 

EDITAL 
 
 

CONVITE SESC/MA Nº 14/0001-CV 
 
 

O SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO, Departamento Regional no Maranhão, 
entidade de direito privado, sem fins lucrativos, comunica a realização de licitação, 
na modalidade CONVITE, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, regida pela 
RESOLUÇÃO SESC n.º 1.252/12, de 06/06/12, do Conselho Nacional do Serviço 
Social do Comércio, publicada no Diário Oficial da União em 26/07/12, e pelas 
disposições deste instrumento convocatório e de seus anexos. 
 
A reunião para o recebimento dos envelopes contendo os documentos de habilitação e 
as propostas de preços será realizada às 09h (nove horas) do dia 12 de Junho de 
2014, na Sala de Reuniões da Comissão de Licitação, no SESC Administração, sito na 
Avenida Gomes de Castro, nº 132, Centro, em São Luís-MA. 
 

1 ORIGEM DOS RECURSOS / CUSTEIO DAS DESPESAS 
 
As despesas decorrentes deste processo licitatório estão previstas no Orçamento 
Programa do SESC, exercício 2014 e serão apropriadas na conta nº 3.3.90.30 ï 
Material de Consumo, do plano de contas do Sesc-MA. 
 
2 OBJETO 

 
2.1 A presente licitação destina-se à contratação de pessoa física ou jurídica para 
aquisição de indumentárias e boi enfeitado, chapéus em camurça preto com 
pedrarias para compor vestimentas dos participantes do Boi Brilho do SESC 
durante festejos juninos, conforme este instrumento convocatório e seus anexos. 
 
3 CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 
3.1 PESSOA JURÍDICA 
 
3.1.1 Somente poderão participar desta licitação pessoas jurídicas nas quais o objeto 
social no estatuto ou contrato social seja compatível com o objeto da presente licitação 
e estejam legalmente estabelecidas neste País. 
 
3.1.2 A participação na presente licitação implica aceitação integral e irretratável dos 
termos e condições deste Edital e seus anexos e das normas técnicas gerais ou 
especiais pertinentes ao objeto desta Licitação. 
 
3.1.3 Nenhuma pessoa ainda que munida de procuração, poderá representar mais de 
uma empresa, sob pena de as empresas representadas serem excluídas do certame. 




