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ERRATA  

PREGÃO PRESENCIAL SESC/MA Nº 19/0023-PG 
 

OBJETO: Aquisição de instrumentos musicais para realização dos cursos de 

musicalização e aperfeiçoamento do projeto Sesc Musicar desenvolvidos no Sesc 

Centro, Divineia e Sesc Turismo, 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 do 

Pregão Presencial em epígrafe sofreu retificação de acordo com o que segue 

abaixo: 

 

ONDE SE LÊ NA ATA: LEIA-SE NA ATA: 

 
DA NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS: Os 
itens 02 e 03 do lote 06 cotados pela 
empresa TATIANA DE OLIVEIRA 
ALEXANDRE 61092121307 ficaram 
muito acima dos valores estimados, 
assim, a Pregoeira solicitou desconto 
para os itens do lote, e a empresa 
TATIANA DE OLIVEIRA ALEXANDRE 
61092121307ofertou desconto para o 
item 02, 67,20 (sessenta e sete reais e 
vinte centavos), e após desconto, ficou 
no valor de R$ 50,90 (cinquenta reais e 
noventa centavos); ofertou desconto para 
o item 03, cujo valor era R$ 208,00 
(duzentos e oito reais), e após desconto, 
ficou no valor de R$ 199,84 (cento e 
noventa e nove reais e oitenta e quatro 
centavos); ficando o lote 06 no valor total 
de R$ 53.865,98 (cinquenta e três mil, 
oitocentos e sessenta e cinco reais e 
noventa e oito centavos). 
 

 
DA NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS: Os 
itens 02 e 03 do lote 06 cotados pela 
empresa TATIANA DE OLIVEIRA 
ALEXANDRE 61092121307 ficaram 
muito acima dos valores estimados, 
assim, a Pregoeira solicitou desconto 
para os itens do lote, e a empresa 
TATIANA DE OLIVEIRA ALEXANDRE 
61092121307ofertou desconto para os 
item 02, cujo valor era R$ 67,20 
(sessenta e sete reais e vinte centavos), 
e após desconto, ficou no valor de R$ 
50,90 (cinquenta reais e noventa 
centavos); ofertou desconto para o item 
03, cujo valor era R$ 208,00 (duzentos e 
oito reais), e após desconto, ficou no 
valor de R$ 199,84 (cento e noventa e 
nove reais e oitenta e quatro centavos); 
ficando o lote 06 no valor total de R$ 
6.809,40 (seis mil, oitocentos e nove 
reais e quarenta centavos). 
 

   

São Luís-MA, 25 de novembro de 2019. 

 
 

Eline dos Santos Ramos 
Pregoeira e Presidente da CPL 


