RESUMO DE EDITAL N. º 0002/2021 – CONCORRÊNCIA
O SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO, DEPARTAMENTO REGIONAL DA PARAÍBA, Entidade de direito privado,
sem fins lucrativos, através da sua Comissão de Licitação, instituída pela Portaria SESC n° 0246/2020,
torna público através de divulgação nos quadros de Aviso ao Público, nas Unidades Operacionais de
João Pessoa, Campina Grande e Guarabira, em jornais de grande circulação no Estado da Paraíba e
através do site: www.sescpb.com.br (TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO), o Edital de Licitação na modalidade
CONCORRÊNCIA DO TIPO MENOR VALOR UNITÁRIO, de acordo com os critérios de aceitabilidade
contidos neste instrumento convocatório, que será regido pelo Regulamento de Licitações e Contratos,
Resolução CR/SESC/PB n° 0085/2012, que passa a vigorar com a redação dos itens abaixo especificados
REUNIÃO PARA RECEBIMENTO DOS ENVELOPES. Os envelopes distintos e lacrados, contendo a
documentação de habilitação e a proposta comercial serão recebidos em reunião pública pela
Comissão de Licitação em nova data: às 10 (Dez) horas do dia 17 de março de 2021, na Avenida
Desembargador Souto Maior, 291, Térreo – Centro – João Pessoa – PB.
OBJETO: Formação de REGISTRO DE PREÇOES PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) ESPECIALIZADA (S)
NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS LÁCTEOS, EMBUTIDOS E CORRELATOS a fim de suprir seus estoques, para
atender ao Sesc Cabo Branco, de acordo com o edital e seus anexos.
SUPORTE LEGAL: Com base na RESOLUÇÃO CR/SESC/PB Nº 0085/2012, e de acordo com as Normas
aplicáveis, atualmente em vigor, assegurando-se o SESC/AR/PB, o direito de cancelar parcial ou
totalmente a Licitação, em qualquer fase.
O EDITAL e seus anexos estão dispostos no site: www.sescpb.com.br (transparência na gestão),
podendo, também, quando o site apresentar problemas técnicos, ser entregues pela Comissão de
Licitação, no horário: 09h às 15h, no endereço físico e por meio de solicitação através do e-mail:
licitacoes@sescpb.com.br. (Quando for retirado no endereço físico do Sesc/PB, o licitante deverá trazer
um CD, DVD ou Pen Drive, para gravação dos documentos).
João Pessoa - PB, 24 de fevereiro de 2021.
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