CONVOCAÇÃO
Referente: PREGÃO PRESENCIAL SESC/MA Nº 17/0002-PG SRP
Objeto: Registro de preços para eventual contratação de empresa especializada
em locação de: espaço físico, ambulância, equipamentos recreativos e esportivos
de atividades radicais ou de aventura (caiaque, slackline e tirolesa), cama
elástica, fliperama, muro de escalada, piscina de bolinhas, touro mecânico,
máquina de dança, cabine fotográfica, futebol de sabão, carrinho de cachorro
quente, carrinho de picolé, carrinho de pipoca, carrinho de crepe, carrinho de
salada de frutas, carrinho de churros e máquina de algodão doce; estrutura de
material para: handebol de praia, beach soccer, vôlei de praia e basquete de
praia, para utilização e composição de estrutura de apoio à realização de eventos
pelo Sesc Administração e Unidades Operacionais do Sesc Turismo, Sesc
Deodoro, Sesc Caxias e Sesc Itapecuru, pelo período de 12 (doze) meses,
conforme Instrumento Convocatório e seus anexos.

O Serviço Social do Comércio, Departamento Regional no Maranhão, através da
Comissão Permanente de Licitações - CPL convoca os representantes das
empresas ASSISTENCIA DOMICILIAR ANDRADE EIRELI, ECO CLINIC
SERVICOS MEDICOS LTDA – EPP, K.C. CASTRO, ROMULO RIBEIRO
FURTADO 01103565354 e ULTRA GAMES DIVERSOES E EVENTOS LTDA –
ME para comparecerem na Sala de Reuniões da Comissão Permanente de
Licitações - CPL, no Condomínio Fecomércio/Sesc/Senac - Edifício Francisco
Guimarães e Souza, sito na Avenida dos Holandeses, s/n, Quadra 04, Jardim
Renascença II, no dia 21 de fevereiro de 2017, às 14h (catorze horas), para
realização da segunda reunião do resultado da análise das documentações de
habilitação, abertura da documentação da empresa K.C. CASTRO, nova
realização da fase de lances e declaração dos vencedores no certame.

São Luís-MA, 20 de fevereiro de 2017.

Eline dos Santos Ramos
Pregoeira e Presidente da CPL

1
Sesc – Serviço Social do Comércio │ Departamento Regional no Maranhão │ www.sescma.com.br
Sesc Administração, Edifício Francisco Guimarães e Souza, Av. dos Holandeses, S/N, Quadra 04,
Bairro Jardim Renascença II – São Luís/MA, CEP: 65075-650 │ TEL +55 98 3215 1513/1514/1577

