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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/0006-PG 

 
 

ADENDO I – ERRATA E ESCLARECIMENTOS 
 
 
 

OBJETO: FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA 
REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO POLO SOCIOAMBIENTAL SESC 
PANTANAL. 
 
 
INFORMAMOS A INCLUSÃO DA CLÁUSULA 3.3 NO EDITAL 
 

3.3 - PRÉ-QUALIFICAÇÃO DE PRODUTOS 

 
3.3.1 - Somente poderão participar desta licitação as empresas cujos 
produtos/marcas constantes em sua proposta, tenham sido pré-qualificados pelo 
Polo Socioambiental Sesc Pantanal, conforme especificados no ANEXO I. A pré-
qualificação será feita através da apresentação de propostas técnicas 
acompanhadas de AMOSTRAS DOS PRODUTOS e informações 
complementares, conforme Termo de Referência. Deverão enviar proposta de pré-
qualificação, juntamente com amostras para avaliação da equipe técnica do Sesc. 
 
3.3.2 – Local e data para entrega: Base Administrativa, de 2ª a 6ª feiras, das 08:00 
às 11:00 e 14:00 às 17:00 horas, na Av. Filinto Muller, 218 – Jardim Aeroporto, Várzea 
Grande/MT – CEP: 78.110-300, até a data de 29/04/2022 às 17h00. 
 
3.3.3 – A proposta de pré-qualificação deverá apresentar-se em papel timbrado, 
digitada ou datilografada, redigida de forma clara, especificando o objeto da licitação, 
não podendo conter rasuras, borrões, entrelinhas, ressalvas ou emendas, devendo 
estar assinada pelo representante legal do licitante na última folha e rubricada nas 
demais, sendo todas as folhas numeradas sequencialmente e NÃO PODERÁ 
CONTER PREÇOS, sob pena de desclassificação do certame, à critério da 
Comissão de Licitação. A proposta técnica e as amostras serão avaliadas pela área 
técnica responsável, em observância aos critérios definidos conforme Termo de 
Referência.  
 
3.3.3.1 – A proposta de pré-qualificação deverá conter a marca, a referência e 
todo descritivo do produto ofertado e deverá seguir a mesma sequência contido 
no ANEXO I. 
 
3.3.3.2 – CRITÉRIOS AVALIADORES DEFINIDOS PELO SESC PANTANAL PARA 
FASE DE PRÉ-QUALIFICAÇÃO DE PRODUTOS 
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PADRÃO EXIGIDO PELO SESC PARA AVALIAÇÃO DAS AMOSTRAS 

 

 

AROMA: Avaliar, ao abrir o pacote, se possui odor característico de cada item; 

TEXTURA: O produto será observado durante a avaliação;  

RÓTULO:  Avaliar informações tais como: dados do fabricante, data de fabricação, 

prazo de validade, nome do produto, informações no rótulo sobre consumo do 

produto após aberto, orientação do fabricante sobre armazenamento; 

EMBALAGEM: Avaliar a integridade das embalagens, devendo ser apresentadas 

intactas, livres de resíduos externos, violações, apresentando embalagens primárias. 

 
3.3.4 – Especificar informações sobre a origem/procedência, localização, telefone, e-
mail, contato, entre outras informações. 
 
3.3.5 – Caso haja necessidade de maiores informações durante a fase de pré-
qualificação, a Comissão de Licitação, poderá solicitar informações adicionais, a seu 
exclusivo critério. 
 
3.3.6 – O resultado da pré-qualificação será divulgado no dia 06/05/2022, 
conforme subitem 9.1 deste Edital. 
 
3.3.7 – O prazo para questionamento ou esclarecimentos em relação a pré-
qualificação é de até 02 (dois) dias após a publicação do resultado. 

 
 
ERRATA 
 

Onde se lê: 
“4.2.1 Deve ser enviada, exclusivamente, por meio do sistema eletrônico, conforme 
subitens 3.3.1 e 6.1 deste edital” 
 
Leia-se 
“4.2.1 Deve ser enviada, exclusivamente, por meio do sistema eletrônico, conforme 
subitens 3.2.1 e 6.1 deste edital” 

 

Processo Licitatório: XXXXX 
Produtos Avaliados: XXXX 
Nome da Empresa Licitante: XXXX 
PRODUTO AVALIADO AROMA RÓTULO EMBALAGEM RESULTADO 
NOME DO PRODUTO XXX 
Marca: NOME DA MARCA 
XX 

( ) Conforme 
( ) Não Conforme 

( ) Conforme 
( ) Não Conforme 

( ) Conforme 
( ) Não 
Conforme 
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Esclarecemos que, devido à plataforma Licitações-e não possuir campo 
disponível para especificarmos a unidade de medida do item (ex: caixa, fardo, unidade, 
cartela, etc.), as licitantes devem considerar as unidades estabelecidas no Anexo I (versão 
2) – Modelo de Proposta de Preços.  
 

Informamos que foi publicado o Anexo I (versão 2) – Modelo de Proposta de 
Preços, já considerando todas as unidades de medida de especificação nos itens.  

 
 
Favor desconsiderem o Anexo I publicado anteriormente. 

 
Ficam mantidas as demais disposições contidas no instrumento 

convocatório e seus anexos, desde que não conflitem com o disposto neste Adendo. 
 

 
Várzea Grande/MT, 27 de abril de 2022. 

 
 
 

Comissão de Licitação 
Polo Socioambiental Sesc Pantanal 

 


