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Florianópolis, 17 de janeiro de 2019. 

 

Ofício Comissão de Licitação 

SENAR-AR/SC N 01/2019. 

 

 

Ref.: Edital de Convite n° 018/2018 

 

 

Ilma. Sra. CRISTIANE ROCHA, 

 

 

Representante da empresa CUSTOMIZE PROMOCIONAL EPP, comunicada 

vencedora do Lote II da Carta Convite 018/2018, através do ofício 30/2018, datado de 

28/08/2018. 

  

Vimos, por intermédio deste, comunicar que, apesar do longo período decorrido 

entre o encerramento do processo licitatório, o chamado das empresas vencedoras, bem 

como todas a negociações referentes à aprovação do material licitado, entre a empresa 

CUSTOMIZE e a Área Técnica do SENAR-AR/SC solicitante dos materiais, até o presente 

momento, a única empresa que não efetuou a entrega foi a representada pela Sra. 

 

Sendo assim, informamos que, considerando o tempo transcorrido desde a abertura 

da licitação, bem como as reiteradas solicitações, por parte de V. Sra., de dilatação no prazo 

de entrega dos objetos licitados visando a aprovação das provas apresentadas, e 

considerando, ainda, que o ultimo contato efetuado pelo SENAR com a Sra. ocorreu em 

18/12/2018 e até o presente momento, não tivemos conhecimento de nenhuma resposta, a 

Comissão de Licitações solicitou análise e manifestação da Coordenadora Paula, no sentido 

de darmos seguimento ao caso em tela. 

 

A Coordenadora Paula, solicitante dos objetos licitados, nos enviou email (em 

anexo), informando e solicitando que: 

 
“Informo que não tivemos retorno da empresa vencedora e em 

função da demora na aquisição desse item solicito o 

cancelamento dessa compra”. 
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Portanto, considerando todo o acima exposto, restando comprovada a incapacidade 

da empresa CUSTOMIZE efetuar a entrega dos objetos licitados, bem como o pedido 

apresentado pelo setor solicitante dos materiais/objetos licitados, também consubstanciada 

pelo entendimento da Assessoria Jurídica Desta Regional, informamos que a Comissão de 

Licitações do SENAR-AR/SC decide pelo cancelamento do Lote II da Carta Convite 

018/2018 e, consequentemente, da contratação da empresa CUSTOMIZE 

PROMOCIONAL EPP. 

 

 Atenciosamente, 
 

 

 

THAYRONE TEIXEIRA TONELLO 

Presidente da Comissão de Licitações 

 


