ERRATA
PREGÃO PRESENCIAL SESC/MA Nº 17/0016-PG
OBJETO: Contratação de empresa especializada para realização de serviços
desinsetização, desratização, análise microbiológica e bacteriológica de água de consumo,
análise ambiental, limpeza e desinfecção de cisternas e caixas d'água das Unidades
Operacionais do Sesc Deodoro, Sesc Turismo, Sesc Centro, Sesc Saúde, Sesc Caxias e
Sesc Itapecuru, no estado do Maranhão pelo período de 12 (doze) meses, conforme
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 a seguinte retificação:

ONDE SE LÊ NO EDITAL, SUBITEM:

LEIA-SE, NO EDITAL, SUBITEM:

13.8 Qualquer pedido de esclarecimento em relação

13.8 Qualquer pedido de esclarecimento em relação

a eventuais dúvidas de interpretação do presente

a eventuais dúvidas de interpretação do presente

edital e seus anexos, ou sugestão visando à sua

edital e seus anexos, ou sugestão visando à sua

melhoria, deverá ser encaminhado por escrito à

melhoria, deverá ser encaminhado por escrito à

Comissão de Licitação do Sesc/MA, pelo e-mail:

Comissão de Licitação do Sesc/MA, pelo e-mail:

cplsescma@gmail.com até 02 (dois) dias úteis

cplsescma@gmail.com até

antes da data de entregados envelopes das
propostas e documentos de habilitação. Não
sendo feito nesse prazo, pressupõe-se que os
elementos fornecidos são suficientemente claros e
precisos

para

permitir

a

apresentação

de

documentos e proposta, não cabendo aos licitantes
o direito a qualquer reclamação posterior

05 (CINCO)

dias

antes da data de entregados envelopes das
propostas e documentos de habilitação. Não
sendo feito nesse prazo, pressupõe-se que os
elementos fornecidos são suficientemente claros e
precisos

para

permitir

a

apresentação

de

documentos e proposta, não cabendo aos licitantes
o direito a qualquer reclamação posterior

São Luís-MA, 21 de julho de 2017.

Eline dos Santos Ramos
Presidente da CPL
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