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ERRATA 
REABERTURA DA CONCORRÊNCIA SESC/MA Nº 17/0013-CC SRP 

 

OBJETO: registro de preço para eventual aquisição de gêneros perecíveis, não 

perecíveis, hortifruti, bebidas, materiais de limpeza e descartáveis para o Sesc 

Itapecuru, pelo período de 09 (nove) meses - itens cancelados no processo 

17/0013-CC-SRP, 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 que a 

ata da primeira sessão da Reabertura da Concorrência em epígrafe sofreu 

retificação de acordo com o que segue abaixo: 

 

ONDE SE LÊ: LEIA-SE: 

DA SESSÃO: Considerando que no 
Resultado Final da Concorrência em 
epígrafe, divulgado no dia vinte e 
cinco de outubro de 2017, foram 
CANCELADOS os itens: 131 e 167, 
pois não se obteve cotação; e 37, 156, 
157 e 161, pois ficaram muito acima 
do valor estimado.  Assim, a 
Comissão de Licitação, após resposta 
do requisitante sobre a necessidade 
de aquisição dos itens e autorização 
das direções para reabertura do 
processo, resolveu reabrir o 
processo.(...) 

DA SESSÃO: Considerando que no 
Resultado Final da Concorrência em 
epígrafe, divulgado no dia vinte e cinco 
de outubro de 2017, foram 
CANCELADOS os itens: 131 e 167, 
pois não se obteve cotação; e 37, 156, 
157 e 161, pois ficaram muito acima do 
valor estimado.  Assim, a Comissão de 
Licitação, após resposta do requisitante 
sobre a necessidade de aquisição dos 
itens e autorização das direções para 
reabertura do processo, resolveu reabrir 
o processo. Logo em seguida, a 
Presidente da Licitação informou que 
conforme o subitem 7.10 (A 
Comissão de Licitação, se julgar 
conveniente, poderá inverter o 
procedimento, abrindo 
primeiramente as propostas, 
classificando os proponentes, e, só 
então, abrir o envelope de habilitação 
do licitante classificado em primeiro 
lugar) do edital, o procedimento 
licitatório será invertido e aberto os 
envelopes de propostas de 
preços.(...) 

 
  São Luís-MA, 22 de fevereiro de 2018. 

 
 

                                               Eline dos Santos Ramos 
Presidente da CPL 


