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 003/2018
A empresa MARKA SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA – ME, conforme
solicitado, apresentou, nesta data, comprovação da exequibilidade da sua proposta, que
foi demonstrada através de planilha de composição de custos, a comprovação da
suficiência do valor ofertado para cobertura dos custos relativos ao fornecimento do
objeto.
Dessa forma, declaro classificada a proposta apresentada pela empresa
MARKA SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA – ME, referente ao PREGÃO PRESENCIAL
nº. 005/2018 – CSL/SEINC, considerando, ainda, que a referida empresa, alcançou o
menor preço entre as empresas participantes e a proposta mais vantajosa para
Administração.
Notificamos, ainda, que a abertura dos envelopes de habilitação do referido
Pregão, será realizada amanhã, dia 17/07/2018 às 14h30min, 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.
O presente comunicado está sendo encaminhado nesta data, à todos os
licitantes participantes da licitação conforme as informações constantes do cadastro e no
corpo de suas propostas, estando também à disposição dos interessados no site
www.seinc.ma.gov.br no menu serviços/licitações.
Pedimos que confirmem o recebimento.
São Luís – MA, 16 de julho de 2018.
Fábio Henrique Garcia Pereira
Pregoeiro – CSL/SEINC
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