ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO
ERRATA AO EDITAL DE LICITAÇÃO
CONCURSO Nº 02/2014- SEMU

A SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER DO ESTADO DO MARANHÃO - SEMU, através
de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, designados pela Portaria nº 040/2014-GAB/SEMU, torna
público para conhecimento dos interessados, que foi realizada correção no Edital de Licitação do
Concurso nº 02/2014- SEMU, assim como se segue:

1. ONDE SE LÊ: 3.1 - Poderão participar desta licitação: Organizações não Governamentais,
Associações e Cooperativas, legalmente constituídas de qualquer um dos 217 municípios
maranhenses, sem fins lucrativos, (...)
LEIA-SE: 3.1 - Poderão participar desta licitação: Organizações não Governamentais,
Associações e Cooperativas, legalmente constituídas sem fins lucrativos e grupos de
mulheres informais formados por no mínimo três mulheres de qualquer um dos 217
municípios maranhenses, (...)

2. Retire-se do Edital, por equivoco de digitação a alínea “c” do subitem 8.1.3 com a seguinte
redação: “c) comprovação de existência há mais de 01 (um) ano.
3. Inclui no Edital o item “ 8.8. Nos casos dos projetos de grupos de mulheres
informais, a documentação ficará condicionada da seguinte forma:
a)

Cópia da Cédula de identidade e CPF das Mulheres, autenticada através
de Cartório competente, pela Presidente da Comissão Setorial de
Licitação ou pelos Membros da CSL, até o último dia útil anterior ao da
data marcada para a abertura dos envelopes;

b) Relação de mulheres participantes do projeto,com a identificação do
Grupo Informal;
c)

Comprovante de endereço(s) atualizado(s) da(s) mulher (es), autenticada
através de Cartório competente, pela Presidente da Comissão Setorial de
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Licitação ou pelos Membros da CSL, até o último dia útil anterior ao da
data marcada para a abertura dos envelopes;

Tendo em vista que as alterações acima não afetarão na formulação das propostas por parte dos licitantes,
fica mantido o prazo para realização do certame, qual seja 10.11.2014 às 15:00 hrs, permanecendo
inalterados os demais dispositivos esposados no instrumento convocatório.
São Luís (MA), 06 de outubro de 2014.

Salmon Anderson Oliveira Cutrim
Presidente da CSL/Pregoeiro Oficial
Mat. 2449619

