ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO - SEINC
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO

Processo Administrativo nº 0119593/2018 – SEINC/MA
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços em suporte
logístico compreendendo locação de infraestrutura e serviços especializados de
sonorização, iluminação, palcos e praticáveis para promoção das ações da Secretaria
de Estado de Indústria, Comércio e Energia do Maranhão – SEINC/MA, conforme as
especificações e condições constantes no Termo de Referência.

COMUNICAÇÃO 001
ERRATA

Considerando o pedido de impugnação formulado pela empresa Z.P.N.
PRODUÇÕES LTDA, emitimos o presente ADENDO, para adequação ao edital pregão
nº. 005/2018 CSL/SEINC.
1 – EXCLUÍ-SE o item 2.3 do edital pregão nº. 005/2018 CSL/SEINC;
2 – O subitem 7.11 edital pregão nº. 005/2018 CSL/SEINC passa ater a seguinte
redação:
7.11. Após a fase de lances, será encerrada a etapa competitiva e ordenadas
às ofertas, exclusivamente pelo critério de MENOR PREÇO (GLOBAL).
3 – Para comprovação do vínculo profissional do responsável referente as exigências
constantes do subitem 6.1.4. Qualificação Técnica e Operacional, letra “a” e “b”, INCLUÍSE a letra “g” do subitem 6.1.4 com a seguinte redação:
6.1.4. letra “g”: A comprovação do vínculo dos profissionais com a licitante
poderá ser efetuada por intermédio do Contrato Social, se sócio, ou da Carteira
de Trabalho ou ficha de registro de empregado ou Certidão de Registro junto
ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou Conselho de
Arquitetura e Urbanismo - CAU, se nela constar o nome do(s) profissional(is)
indicado ou contrato de prestação de serviço regido pela legislação civil
comum. (Acórdão n° 361/2006 - TCU Plenário).
4 - As licitantes deverão considerar a unidade de medida “diária com 8 horas”, para os
itens onde constam essa unidade de medida.
5 - EXCLUÍ-SE todo o item 7 do TERMO DE REFERÊNCIA do edital pregão nº. 005/2018
CSL/SEINC;
6 - EXCLUÍ-SE a exigência da indicação do nome comercial e fabricante constante do
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item 5.1, letra “c” do edital.
7 - No termo de referência, Anexo I, item 1 - SOM, ILUMINAÇÃO PARA OPERAÇÃO E
MONTAGEM E CABOS DE LIGAÇÃO E MANUTENÇÃO – LUZ, onde se lê:
REFLETOR TIPO SET-LIGHT COM LAMPADA DE 100W CADA (BANNER ESTADO E
BRINCADEIRAS), leia-se: REFLETOR COM LAMPADA DE 100W CADA (BANNER
ESTADO E BRINCADEIRAS).
8 - No termo de referência, Anexo I, item 3 – ILUMINAÇÃO PARA OPERAÇÃO E
MONTAGEM E CABOS DE LIGAÇÃO E MANUTENÇÃO, EXCLUÍ-SE um item com o
quantitativo de 18 refletores elipsoidais 36º, conservando o outro que está em
duplicidade.
9 – No termo de referência, Anexo I, item 6 - LOCAÇÃO DE PRATICAVEL E GRIDE
COM MONTAGEM, DESMONTAGEM E MANUTENÇÃO, em relação a nomenclatura
do GRID Q30, serão aceitas outras referências, desde que estejam com as mesmas
especificações e dimensões exigidas no edital.
10 – No edital anexos II, IV, V, VI e VII, onde se lê: assinatura do responsável técnico da
empresa, leia-se: assinatura do responsável legal da empresa.
11 – Informamos ainda que as alterações acima elencadas não comprometerão a
formulação das propostas de preços e mantem-se inalterados os demais itens e
condições do referido instrumento convocatório.
12 - Fica mantida a data e horário estabelecidos para abertura do certame, que será
realizado dia 12/07/2018 às 15h00min, no Centro Administrativo do Estado do Maranhão,
no Edifício Nagib Haickel – 1º andar, Sala de Reunião 1, na Avenida Carlos Cunha s/n,
Calhau em São Luís – MA.
13 - A presente resposta está sendo encaminhada nesta data, à empresa impugnante e
a todos os licitantes que adquiriram o edital e encaminharam a ficha de cadastro deste
pregão nº. 005/2018, estando à disposição dos interessados no site
www.seinc.ma.gov.br no menu SERVIÇOS/LICITAÇÕES.
São Luís – MA, 11 de julho de 2018.

Fábio Henrique Garcia Pereira
Pregoeiro Oficial da SEINC/MA
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