
 

ERRATA  
PREGÃO ELETRÔNICO SESC/MA Nº 21/0006-PG 

 
Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de manutenção preventiva e 
corretiva dos aparelhos de ar condicionado das Unidades Operacionais do Sesc no Maranhão, 
pelo período de 12 (doze) meses, conforme Instrumento Convocatório e seus anexos. 
 
 
 
1 O Serviço Social do Comércio, Departamento Regional no Maranhão, através da Comissão 
Permanente de Licitações, comunica aos interessados que houve um equivoco no pregão 
eletrônico em epígrafe, dessa forma, retificamos de acordo com o que segue abaixo: 
 

ONDE SE LÊ NO EDITAL E SEUS 
ANEXOS 

LEIA-SE 

A Sessão Pública de Lances, via 
ambiente virtual, está prevista para as 
14h (catorze horas) do dia 28 de maio 
de 2021, no site do Banco do Brasil 
S/A, no endereço eletrônico 
www.licitacoes-e.com.br, sob o nome 
Sesc – Maranhão. 

A Sessão Pública de Lances, via ambiente virtual, 
está prevista para as 14h15min (catorze horas e 
quinze minutos) do dia 28 de maio de 2021, no site 
do Banco do Brasil S/A, no endereço eletrônico 
www.licitacoes-e.com.br, sob o nome Sesc – 
Maranhão. 

 
 

ONDE SE LÊ NO EDITAL  LEIA-SE 
9.1.1 Até às 14h (catorze) horas do dia 
27/05/2021, os interessados poderão 
inserir ou substituir propostas comerciais 
no sistema eletrônico. 

9.1.1 Até às 14h (catorze) horas do dia 28/05/2021, 
os interessados poderão inserir ou substituir 
propostas comerciais no sistema eletrônico. 

9.3.1 Terá início às 14h (catorze) horas 
do dia 28/05/2021. Os autores das 
propostas classificadas poderão oferecer 
lances exclusivamente por meio do 
sistema eletrônico, sem restrições de 
quantidade de lances ou de qualquer 
ordem classificatória ou cronológica 
específica, mas sempre inferior ao seu 
último lance ofertado. A cada lance 
ofertado, o participante será 
imediatamente informado de seu 
recebimento, respectivo horário de 
registro e valor, pressupondo-se a 
necessidade de estarem as empresas 
online, conectadas ao sistema eletrônico. 

9.3.1 Terá início às 14h15min (catorze horas e 
quinze minutos) do dia 28/05/2021. Os autores das 
propostas classificadas poderão oferecer lances 
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sem 
restrições de quantidade de lances ou de qualquer 
ordem classificatória ou cronológica específica, mas 
sempre inferior ao seu último lance ofertado. A cada 
lance ofertado, o participante será imediatamente 
informado de seu recebimento, respectivo horário de 
registro e valor, pressupondo-se a necessidade de 
estarem as empresas online, conectadas ao sistema 
eletrônico. 

 
 
 

São Luís-MA, 17 de maio de 2021. 
 
 
 

Eline dos Santos Ramos 
Pregoeira e Presidente da CPL 

 
 
 
 
 
 


