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COMUNICADO DE PUBLICAÇÃO DA ANÁLISE DO RECURSO 

 
 

Referente: CONCORRÊNCIA SESC/MA Nº 19/0009-CC  

Objeto: Contratação de empresa especializada em engenharia civil, para realização dos 

serviços de reforma e ampliação da Unidade Operacional Sesc Itapecuru, tudo conforme 

projetos, especificações técnicas e planilhas de serviços constantes do Anexo I, observadas 

as demais condições estabelecidas no instrumento convocatório e seus anexos. 

 

O Serviço Social do Comércio, Departamento Regional no Maranhão, entidade 

de direito privado, sem fins lucrativos, através da Comissão Especial de Licitações, 

comunica aos interessados que após análise do recurso interposto pela empresa 

DINAMARCA EMPREENDIMENTOS DA CONSTRUCAO E INDUSTRIA GRAFICA 

LTDA, encaminhou-se o resultado por e-mail, mas a empresa não emitiu confirmação 

de recebimento do documento; logo após, tentou-se por vários momentos contato 

telefônico para informar sobre o documento, porém, a tentativa foi fracassada, pois 

não atendiam o telefone comercial da licitante; em seguida, como última medida, 

enviou-se o documento ao endereço da razão social da empresa, mas o motorista do 

Sesc/MA não conseguiu localizar o estabelecimento. Diante dos fatos, para fins de 

prosseguimento no processo, informamos que o resultado do recurso estará 

disponibilizado nesta data, conforme subitem 11.1 (As decisões, erratas, avisos, 

resultado e esclarecimentos relativos a esta licitação serão comunicadas por meio do 

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

hipótese, alegarem desconhecimento dos mesmos) do edital.  

 

 
São Luís-MA, 30 de abril de 2021. 

 
 
 

Gilberto Alves Ribeiro 

Presidente da Comissão Especial de Licitação. 
 
 
 
 

http://www.sescma.com.br/
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