ESCLARECIMENTO
Referente: CONCORRÊNCIA FECOMÉRCIO-MA Nº 006/2017, SESC/MA Nº 009/2017 E
SENAC-MA Nº 003/2017
Objeto: Contratação de empresa especializada para realização de serviços de manutenção
preventiva e corretiva do edifício do Condomínio Fecomércio/Sesc/Senac, localizado na Av.
dos Holandeses, bairro Calhau, São Luís, Maranhão, incluindo serviços de manutenção das
instalações elétricas (alta e baixa tensão), barramentos, quadros de distribuição de luz e
força, sistema de aterramento, cabeamento estruturado/CFTV, instalações prediais,
instalações hidráulicas, sanitárias e rede de incêndio, pelo período de 12 (doze) meses,
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 de Licitações - CPL comunica aos
interessados que:
2 Visto que ocorreu uma divergência no dia especificado para realização do certame,
descritos no início e item 07 do edital, esclarecemos que houve um equívoco no subitem 7.1
do edital, sendo a data correta, a descrita abaixo do preâmbulo do edital em epígrafe, assim:
ONDE CONSTA NO SUBITEM:

7.1 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 19
de junho de 2017.....

O CORRETO É:

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 23 de junho de
2017.....
6.1

São Luís-MA, 14 de janeiro de 2017.

Eline dos Santos Ramos
Presidente da Comissão de Licitação
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