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ERRATA - REABERTURA 

CONCORRÊNCIA SRP SESC/MA Nº 18/0007- CC  
 

OBJETO: registro de preços para eventual aquisição de materiais médico-

hospitalar e odontológico, a serem utilizados nas Unidades Operacionais do 

Sesc/MA, por um período de 08 (oito) meses (itens cancelados do processo n° 

18/0007-CC), 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 

segunda sessão da reabertura da  Concorrência em epígrafe sofreu retificação 

de acordo com o que segue abaixo: 

 

ONDE SE LÊ : LEIA-SE: 
 
NA ATA:  
 

ADESÃO AO MENOR PREÇO 
REGISTRADO: Logo após, a 
Presidente da Comissão, em exercício, 
perguntou à representante presente, 
conforme prevê o subitem 7.4 (Convite 
aos licitantes para se manifestarem 
sobre o interesse em aderir ao menor 
preço por item, para fins de inclusão no 
Termo de Registro de Preços, e em 
caso de itens empatados realização do 
sorteio entre as propostas que se 
igualaram. O convite será realizado 
conforme estabelecido no subitem 
12.1.) do edital, sobre o interesse em 
aderir aos menores preços registrados, 
e a representante da empresa E C DOS 
SANTOS COMERCIAL EIRELLI aderiu 
aos itens 134 e 135. 

 
NA ATA:  
 

ADESÃO AO MENOR PREÇO 
REGISTRADO: Logo após, a 
Presidente da Comissão, em exercício, 
perguntou à representante presente, 
conforme prevê o subitem 7.4 (Convite 
aos licitantes para se manifestarem 
sobre o interesse em aderir ao menor 
preço por item, para fins de inclusão no 
Termo de Registro de Preços, e em 
caso de itens empatados realização do 
sorteio entre as propostas que se 
igualaram. O convite será realizado 
conforme estabelecido no subitem 
12.1.) do edital, sobre o interesse em 
aderir aos menores preços registrados, 

e a representante da empresa C. M. 
DA SILVA EIRELI aderiu aos 

itens 134 e 135 

 
   

São Luís-MA, 19 de julho de 2019. 

 
 

Analis Oliveira Teixeira 
Presidente da CPL, em exercício. 

 


