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AVISO DE SUSPENSÃO 
 
 

Referente: Pregão Presencial Sesc/MA nº 18/0002-PG 

Objeto: Contratação de empresa especializada em gerenciamento informatizado 

referente ao abastecimento e manutenção dos veículos (preventiva, corretiva e 

preditiva) do Sesc-MA em São Luís e nos munícipios de Caxias e Itapecuru, 

envolvendo implantação e operação de um sistema informatizado via internet e 

integrada de gestão de frota, por meio de cartão com chip, visando o fornecimento nas 

redes de estabelecimento credenciadas, a fim de viabilizar o pagamento das despesas 

com abastecimento de combustíveis, lubrificantes e manutenção, junto a rede 

credenciada de postos de combustível, oficinas e concessionárias, compreendendo a 

distribuição de álcool (etanol) comum, gasolina comum, diesel S10, óleo, lubrificantes e 

derivados, serviço de lavagens e mecânica geral (elétrica, lanternagem, funilaria, 

pintura, alinhamento e balanceamento, suspensão, escapamento, serviços de 

borracharia, sistema eletrônico, alarme, trava e vidro elétrico, desempeno de rodas, ar 

condicionado, tapeçaria etc.), fornecimento de peças originais para veículos, transporte 

suspenso por guincho e socorro mecânico, pelo período de 12 (doze) meses, conforme 

Instrumento Convocatório e seus anexos. 

 

O Serviço Social do Comércio, Departamento Regional no Maranhão, 

entidade de direito privado, sem fins lucrativos, através da Comissão Permanente de 

Licitações – CPL comunica aos interessados que foram apresentadas solicitações de 

esclarecimentos pelas empresas LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS 

EIRELLI, PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA e TRIVALE 

ADMINISTRAÇÃO LTDA.  

 

E, considerando a necessidade de análise das solicitações, para posterior 

esclarecimento e/ou alterações necessárias; a sessão de abertura da licitação marcada 

para às 09h (nove horas) do dia 30 de janeiro de 2018 foi SUSPENSA. Dessa forma, 

qualquer informação será publicada de acordo com o subitem 12.1 (As decisões, 

erratas, avisos, resultado e esclarecimentos relativos a esta licitação serão 

comunicadas por meio do mural de licitação do SESC Administração, e-mail e/ou do 

site www.sescma.com.br – Licitações, não podendo as licitantes em qualquer hipótese, 

alegarem desconhecimento dos mesmos) do edital. 

 
São Luís-MA, 30 de janeiro de 2018. 

 
Eline dos Santos Ramos 

Presidente da CPL 


