CONVOCAÇÃO II
Referente: Concorrência Sesc/MA nº 21/0004-CC SRP.
Objeto: Registro de preço para eventual aquisição de materiais de limpeza e descartáveis,
de produto para manutenção de piscina e higiene pessoal para as Unidades Operacionais
do Sesc Deodoro e Sesc Turismo, pelo período de 06 (seis) meses.
O Serviço Social do Comércio, Departamento Regional no Maranhão, através da Comissão
Permanente de Licitações - CPL convoca os representantes das empresas A DOS S
FRANCA FERREIRA EIRELI, AMPLAMAR COMERCIO LTDA, MARGHESS GRUPO
EMPRESARIAL EIRELI, MENDES & LAGES LTDA, QUEIROZ PAPEIS EIRELI e S A
PINHEIRO SILVA COMERCIO E SERVICOS EIRELI 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 24, Jardim Renascença II, no dia 24 de agosto de 2021, às
14h (quatorze horas), para realização da terceira reunião de resultado da análise das
propostas de preços, confirmação de valores, negociação de preços, declaração de
vencedores e adesão aos menores preços registrados.

É fundamental a presença de no mínimo um representante de cada empresa licitante,
considerando a necessidade da confirmação de valores, a negociação de preços e a
adesão aos menores preços registrados.

Considerando o panorama mundial ocasionado pela pandemia do virus COVID-19,
informamos que a abertura da sessão obedecerá aos protocolos sanitários do Decreto nº
36.203, de 30 de setembro de 2020; os representantes das empresas deverão
apresentar-se sem sintomas gripais e de preferência sem acompanhantes; deverão
comparecer utilizando máscara facial, e antes de entrarem na sala de reunião, realizar a
higienização das mãos com água e sabão ou álcool em gel.

São Luís-MA, 23 de agosto de 2021.

Eline dos Santos Ramos
Presidente da CPL
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