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SUSPENSÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO 
CONVITE Nº 12/2020 

 
OBJETO: contratação de empresa especializada em elaboração de 
projetos de construção civil. 
 
A Comissão de Licitação do Sistema FIEA informa às empresas 
interessadas em participar do Convite n° 12/2020 do SENAI, Departamento 
Regional de Alagoas, que, em virtude da situação de pandemia em que se 
encontra o país e, em atendimento ao Decreto Governamental que 
determina o isolamento social em Alagoas, a realização do referido 
processo licitatório fica suspensa por tempo indeterminado. Quando houver 
possibilidade de realização do certame sem que venha colocar as pessoas 
em risco, será amplamente divulgada a nova data de realização para que 
todas as empresas interessadas possam participar da licitação. 
 
O Estado de Alagoas apresentou em 29/04/2020 o quádruplo de pessoas 
infectadas em relação ao número apresentado no dia 22/04/2020. Em 
consequência, é evidente a necessidade de prorrogação da vigência do 
decreto para preservar a saúde da população. O decreto tem vigência até 
05/05/2020 motivo pelo qual foi marcada a realização do certame para o dia 
06/05/2020. O Edifício Casa da Indústria, local onde será realizada a 
licitação, está impedido de funcionamento pelo decreto de isolamento social 
e, no caso de descumprimento, o SENAI poderá ser multado em até R$ 
50.000,00. 
 
Esta suspensão independe da nossa vontade e pedimos compreensão às 
empresas interessadas em participar do certame. O edital permanecerá 
inalterado, exceto na data de realização. Solicitamos que as empresas 
mantenham suas certidões com data de validade atualizada e proposta 
pronta para que, quando liberado o funcionamento do SENAI, possamos 
realizar a licitação. 
 

Maceió, 30 de abril de 2020. 
 
 
 

Comissão de Licitação do Sistema FIEA. 
 

 

 


