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OBJETO DA LICTTAÇÃO: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONFECÇÃO E
FORNECIMENTO DE FARDAMENTO INSTITUCIONAL PARA ATENDER AS UNIDADES
DO SESC BAHIA NA CAPITAL E NO INTERIOR DO ESTADO.

A Comissão Especial de Licitação, no uso de suas atribuições, GONVOCA as empresas

provisoriamente classificadas com os menores preços para os itens descritos abaixo, a

APRESENTAR PEÇA PILOTO com a finalidade de que ? Entidade possa aferir a
conformidade do produto constante da proposta comercial às exigências estabelecidas no

Edital, conforme estabelece item it Oo lnstrumento Convocatóriô,

Q prazo de entrega das amostras será de até 05 (cinco)'dias corridos, a contar da data

de publicação no site do SESC/BA, sob pena de desclassificação conforme previsão no

subitem 1í.3 do Edital.

O licitante deverá apresentar as peças pilotos em conformidade às descriçÕes contidas no

Anexo I do lnstrumento convocatório para cada item. Pedimos atenção e cumprimento ao

solicitado no item 11 do Edital, em especial aos subitens 11.11,11.12 e íí.13 onde são

estabelecidas as exigências para entrega das peças pilotog, quais sejam: Apresentar a
Declaração expressa de sua entrega - Anexo lV, câda peça piloto deverá ter uma

etiqueta de identificação no produto e a peça piloto deverá ser apresentada em

conformidade plena com o descritivo do produto.

A(s) Peça(s) Piloto(s) deverá(ão) ser entregue peto Licitante no Núcleo de Licitação
do SESC/BA, no endereço da sede administrativa, situada na Avenida Tancredo Neves,

n.o 1 109, Edifício Casa do Comércio, 60 andar, Caminhó das Árvores, Salvador/Bahia,

CEP 41 820-021, no horário das th30min às 1 t h3Omin e das 13h30min às 17h, Telefone:

(7 1) 327 1 -2425 t3273-873 1 . it(

§eruiço $oçial do Cornércio I licitacao@sescbahia.com.br I compras.sescbahia,com.br I wwuseschahia.çrxr"br

Av. Tâncreclo Neves, 1.109, 6" andar, Caminho das Árvores - §alvador. CEP 41820-021 . TEL.: 71 3273-8731 / 327'l-2425

SOLICITA ODEPE A PILOTO
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Salvado(BA),09 dejunho de 2022.

Especial de Licitação
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§ewiço Social do Somórcio I licitacao@sescbahia.com.br I compras.sescbahia.com.br I www.sescbahia.com.br

Av. Tancredo Neves, 't.109, 6" andar, Caminlro das Árvores - §alvador. CEP 41890-0â1 . TEL: 71 3273-8731 / 3271-2425

Maria Aparecida
Presidente Suplente da


