SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
Departamento Regional no Estado do Pará
Comissão Permanente de Licitação

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/0035
OBJETO: Registro de preço para aquisição de material promocional para projetos e atividades das
Unidades do Sesc Pará.
ADENDO Nº I – 30/08/2019
ESCLARECIMENTOS
Prezados (as) Senhores (as) Licitantes,
Considerando o questionamento apresentado por licitante interessado em participar do Pregão
em epígrafe, tornamos público e apresentamos os esclarecimentos solicitados de acordo com o
parecer do setor de Comunicação do Sesc Pará, conforme abaixo:
 Esclarecimento: “Quanto ao prazo de entrega de 05 (cinco) a 10 (dez) dias após a aprovação
da arte para os itens estojos, sacolas, mochilas e bolsas que requer confecção e
personalização, essa exigência restringe a participação de vários licitantes, pois não terão
prazo para a confecção e para o frete. Essas peças serão confeccionadas exclusivamente para
o SESC, isso quer dizer que esse produto não se encontra estocado em nenhuma empresa e,
portanto, é necessário um tempo para confecção, personalização e frete. Desta forma, é
impossível uma empresa conseguir confeccionar, personalizar e transportar essas bolsas em
um prazo de NO MÁXIMO 10 DIAS. Sendo que só de transporte de SC para o PA são de no
mínimo 12 dias úteis. (...) Assim, no edital há que constar um prazo muito superior ao
estipulado, devendo ser o de entrega de pelo menos 45 dias para que fique um prazo acessível
para todas as empresas.”
Resposta: Inicialmente cumpre frisar que a estipulação do prazo para entrega de material é uma
discricionariedade da Administração, que o fará conforme sua necessidade, levando em consideração
a prática do mercado, visando sempre o interesse público. Não há dispositivo legal que imponha prazo
mínimo para entrega de material. O prazo de 10 (dez) dias para entrega do material é um tempo hábil
para os projetos do Sesc que acompanham um calendário pré fixado, podendo esse prazo ser
prorrogado mediante acordo entre as partes.
A Comissão Permanente de Licitação está disponível para prestar demais esclarecimentos de
quaisquer dúvidas que venham a surgir.
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