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ESCLARECIMENTO 

 

Referente: CONCORRÊNCIA SESC/MA Nº 14/0004-CC 
 
Objeto: Registro de preço visando a contratação de empresa especializada para 

confecção de material gráfico e brindes diversos a serem utilizados nas Unidades 

Operacionais do Sesc-MA, pelo período de 12 (doze) meses, conforme Instrumento 

Convocatório e seus anexos. 

 

O Serviço Social do Comércio, Departamento Regional no Maranhão, 

através da Comissão de Licitações, comunica aos interessados que foi solicitado 

esclarecimentos sobre o processo em epígrafe. Assim, segue abaixo os 

esclarecimentos: 

 

 Quanto ao valor de referência dos itens, ressalta-se que o SERVIÇO SOCIAL 

DO COMÉRCIO é ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, conforme informado 

no preâmbulo do edital em epígrafe, possui Regulamento de Licitações e 

Contratos próprio, regido pela RESOLUÇÃO SESC N.º 1.252, de 06/06/12, 

publicada no Diário Oficial da União em 26/07/12. Dessa forma, esclarecemos 

que não há na RESOLUÇÃO SESC, obrigatoriedade em publicar o valor de 

referência da Concorrência. 

 

 Quanto a solicitação de fotos ou layouts, assim como a solicitação de 

amostras informamos que conforme especifica os subitens 6.1 e 6.2 da 

Cláusula Sexta do Anexo III, para cada execução de serviço será emitido 

documento denominado “PEDIDO AO FORNECEDOR – PAF”, acompanhado 

da arte do item em CD/DVD, de acordo com as condições estabelecidas no 

Termo de Registro de Preço, o qual autorizará a realização do serviço. Assim, 

para cada item constante no PAF deverá ser apresentado um modelo pronto 

para aprovação e ajustes pela equipe do Sesc/MA, antes da confecção do 

quantitativo total. 
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 Quanto a entrega dos materiais deverá ser no local, dia e horário especificado 

no Pedido ao Fornecedor – PAF, de acordo com o item o 2 da Cláusula 

Quarta do Anexo IV, conforme quantitativo solicitado no Anexo I para cada 

unidade, nos endereços das unidades operacionais do Sesc/MA abaixo: 

 

 SESC ADMINISTRAÇÃO – Avenida Gomes de Castro, nº 132, Centro, São 

Luís-MA; 

 SESC DEODORO – Avenida Silva Maia, nº 164, Centro, São Luís-MA; 

 SESC SAÚDE – Rua do Sol, nº 616, Centro, São Luís-MA; 

 SESC TURISMO – Avenida São Carlos, S/N, Jardim Paulista, Olho D’água, 

São Luís-MA. 

 

 Quanto ao prazo de entrega de até 08 (oito) dias após assinatura do Pedido 

ao Fornecedor – PAF, informamos que o prazo estabelecido foi definido 

considerando a peculiaridade do objeto licitado, assim como o tempo 

necessário para todo o processo de produção até entrega do material, que 

incluem produção de arte, encaminhamento para gráfica, aprovação, entrega 

do material e distribuição. Um tempo maior que o estabelecido, acarretaria à 

instituição um prejuízo no atendimento de suas atividades sistemáticas. 

 
 
 

São Luís-MA, 13 de Março de 2014. 

 

 

Fábio Silva de Queiroz 
Presidente da CPL 

 


