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ERRATA 
CONCORRÊNCIA SESC/MA Nº 17/0005-CC 

 
 
OBJETO: Contratação de empresa especializada em engenharia civil para realização dos 

serviços de: revestimento cerâmicos das cisternas e caixas d’água em concreto armado; 

substituição de filtro com bomba, conexões e acessórios de piscina adulto; e de 

melhorias, adaptação e manutenção nas estruturas físicas da unidade operacional do 

Sesc Turismo, tudo conforme projetos, especificações técnicas e planilhas 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 o subitem 6.1 do Edital em epígrafe 

sofreu retificação de acordo com o que segue abaixo: 

 
ONDE SE LÊ: 

 

6.1 RECEBIMENTO DOS ENVELOPES. Os envelopes distintos e lacrados, contendo a 

documentação de habilitação e a proposta comercial estão previstos para serem 

recebidos pela Comissão de Licitação às 09h do dia 03 de abril de 2017, na sala de 

reunião da Comissão de licitação do Sesc Administração, sito no Condomínio 

Fecomércio/Sesc/Senac, Edifício Francisco Guimarães e Souza, localizado na Avenida 

dos Holandeses, S/N, Quadra 04, Jardim Renascença II, CEP: 65075-650, São Luís – 

MA, constando de: 

 

LEIA-SE: 

 

6.1 RECEBIMENTO DOS ENVELOPES. Os envelopes distintos e lacrados, contendo a 

documentação de habilitação e a proposta comercial estão previstos para serem 

recebidos pela Comissão de Licitação às 09h do dia 10 de abril de 2017, na sala de 

reunião da Comissão de licitação do Sesc Administração, sito no Condomínio 

Fecomércio/Sesc/Senac, Edifício Francisco Guimarães e Souza, localizado na Avenida 

dos Holandeses, S/N, Quadra 04, Jardim Renascença II, CEP: 65075-650, São Luís – 

MA, constando de: 

 

São Luís-MA, 30 de março de 2017. 

 
 

Eline dos Santos Ramos 
    Presidente da CPL 


