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AVISO DE SUSPENSÃO 
 
Referente: Concorrência Sesc/MA nº 22/0005-CC 
Objeto: contratação de empresa especializada com vista à realização de serviços de 
melhoria nas estruturas físicas do prédio do restaurante da Unidade do Sesc 
Turismo, inclusive quanto a produção e atendimento de alimentação, 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 Permanente de 

Licitações – CPL, comunica aos interessados que, a sessão de licitação marcada 

para 09h (nove horas) do dia 11 de abril de 2022 foi SUSPENSA, e qualquer 

informação será publicada conforme o subitem 11.1 (As decisões, erratas, avisos, 

resultado e esclarecimentos relativos a esta licitação serão comunicadas por meio 

do mural de licitação do Sesc Administração e/ou do site www.sescma.com.br – 

Licitações, não podendo as licitantes em qualquer hipótese, alegarem 

desconhecimento dos mesmos. Informamos que, com o objetivo de identificar o 

provável número de empresas interessadas no certame, e cumprir as regras 

sanitárias ocasionadas pela pandemia da Covid-19, os interessados, se 

possível, deverão encaminhar declaração, conforme modelo do Anexo VI, até 

às 12h do dia que antecede a data da licitação. O documento poderá ser 

encaminhado pelo e-mail cpl@ma.sesc.com.br ou entregue na Sala da 

Comissão de Licitação, no 7º andar do Condomínio Fecomércio/Sesc/Senac, 

Edifício Francisco Guimarães e Souza, Avenida dos Holandeses, S/N, Quadra 

24, Jardim Renascença II, São Luís – MA.) do edital. 

 

 
São Luís-MA, 08 de abril de 2022. 

 
 
 
 

Eline dos Santos Ramos 
Coordenadora da CPL 
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