
                                 

  SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO 
Departamento Regional no Estado do Pará 

Comissão Permanente de Licitação 
 

__________________________________________________________________________________________ 
SEDE ADMINISTRATIVA – Avenida Assis de Vasconcelos nº 359, Campina – Belém-PA 

CEP 66010-010 – e-mail: cpl@pa.sesc.com.br 

CREDENCIAMENTO SESC/DR-PA Nº 22/0005-CR 
Objeto: Credenciamento de Profissionais e Artistas, entre outros, com fulcro na Inexigibilidade de 
Licitação, art. 10º, III e Dispensa, art. 9º, XII, da Resolução nº 1.252/12 do Sesc, para atender a 
programação do calendário de eventos do Centro de Atividades Sesc Doca, durante o período de 
Janeiro a Dezembro de 2022. 

 
ADENDO Nº I – 02/06/2022 

 
 

Prezados (as) Senhores (as) Credenciados, 
 
 Considerando o Edital publicado referente ao processo de CREDENCIAMENTO SESC/DR-PA 
Nº 22/0005-CR, cuja data de abertura ocorreu dia 25/05/2022 às 8h através do portal do site 
www.sesc-pa.com.br, informamos da inclusão no item 8 a partir da página nº 5, sobre o “DOS 
VALORES E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA”, conforme descrito abaixo: 
 
 

 
8.1.3 f Categoria: Banda de Música Junina 
Valor a ser pago: R$ 2.000,00 
Finalidade: pessoa jurídica/MEI para apresentação no Projeto Recreado na Empresa.  A Banda deverá no 
mínimo 3 integrantes, ter sanfoneiro, zabumbeiro e triagulista,  apresentar repertório típico da época junina e  
figurino típico. A apresentação será no mês de junho/2022 e terá duração de duas horas. 

 
 
8.1.6 a Categoria: Costureira 
Valor a ser pago: R$ 12/hora 
Finalidade: contratação de profissional de corte-costura e modelagem, pessoa Física ou Jurídica/MEI para 
ministrar curso nesta área, com habilidades na costura em geral, confecção de bolsas, moda pet, moda praia, 
moda festa, cama-mesa e banho, entre outros. Os cursos terão duração bimestral, acontecerão nas cidades de 
Belém e Tailândia e o profissional terá carga horária de 220 horas mensais. 

 
 
8.1.6 b Categoria: Culinária 
Valor a ser pago: R$ 12/hora 
Finalidade: Contratação de pessoa física ou jurídica (MEI), profissional que atue na culinária em geral, com 
panificação, doces, salgados, confeitaria e pratos em geral - triviais e sofisticados, culinária inclusiva (sem 
lactose, sem glúten) para desenvolver trabalho na área Os cursos terão duração bimestral, acontecerão nas 
cidades de Belém e Tailândia e o profissional terá carga horária de 220 horas mensais. 

 
 
A Comissão Permanente de Licitação está disponível para prestar demais esclarecimentos de 
quaisquer dúvidas que venham a surgir. 
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