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ESCLARECIMENTO E AVISO DE TRANSFERÊNCIA 
REABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL SESC/MA Nº 19/0006-PG 

 
OBJETO: Contratação de empresa especializada para aquisição, fabricação e montagem de 

mobiliário para compor o restaurante e a educação infantil, localizados no prédio da Unidade 

Operacional do Sesc Deodoro (item cancelado do processo 19/0006 - PG), 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 descrição a ser considerada para o item 06 do lote 03 do Edital 

em epígrafe, de acordo com o que segue abaixo: 

 

Item 06 

do lote 03 

 

 

Cadeira fixa empilhável até 10 unidades conforme imagem ilustrativa, 

em estrutura de aço polido preto, concha bipartida, estofamento do 

assento com acabamento em couro, encosto com estofamento em 

couro. Cor do estofado azul royal. Tendo as seguintes medidas 

aproximadas: medidas do assento: L42 x P43 cm; medidas do 

encosto: L40,5 x A21 cm; largura total: 48 cm; profundidade total: 52 

cm; altura total: 80 cm; altura do assento: 46 cm. Observações: 

Garantia mínima de 1 (um) ano dada pelo fabricante. 

 

 

Diante do exposto, a Comissão Permanente de Licitações - CPL comunica ainda que, a 

reunião de licitação marcada para às 09h do dia 23 de setembro de 2019, foi transferida para 

às 09h (nove horas) do dia 27 de setembro de 2019, na Sala de Reuniões da Comissão 

Permanente de Licitações - CPL, no Sesc Administração, mantendo-se inalterado o local, 

sendo este aviso publicado no site do Sesc/MA (www.sescma.com.br/Licitações). 

     

 

     São Luís-MA, 17 de setembro de 2019. 

 
 
 

Eline dos Santos Ramos    
 Pregoeira e Presidente da CPL 
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