ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO E PREVIDÊNCIA
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2016 - CSL/SEGEP

A SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E PREVIDÊNCIA através de sua Pregoeira, instituída pela Portaria Nº 142, de 03 de Outubro de 2016, publicada no Diário Oficial do
Estado (DOE) em 06 de Outubro de 2016, leva ao conhecimento dos interessados que
realizará licitação na modalidade Pregão Presencial do tipo MENOR PREÇO, sob regime de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, às 13:00 horas do dia 17 de Novembro de 2016, em seu auditório, localizado na Avenida Jerônimo de Albuquerque, s/n,
Calhau, Ed. Clodomir Millet, 4º andar, nesta Capital, objetivando Contratação de empresa especializada para executar serviços de desmontagem de 4 (quatro) conjuntos de arquivos deslizantes do Arquivo Central da SEGEP (com 382 faces),
manutenção corretiva do sistema de deslizamento de 3 (três) desse conjuntos
(com a troca de peças que impeçam o seu funcionamento, e o fornecimento e
instalação de novas plataformas em MDP, MDF ou material de qualidade superior), com 302 faces, transporte e montagem desses mesmos 03 (três) conjuntos
de Arquivos Deslizantes do Arquivo Central da SEGEP - com acionamento mecânico, destinados ao armazenamento de documentos e acervos da SEGEP -, localizados na Rua da Paz, nº 203, centro, São Luís - MA, os quais deverão ser transportados e instalados em local designado pela administração, conforme especificações constantes no Termo de Referência, na forma da Lei Federal 10.520 de 17
de julho de 2002, subsidiariamente à Lei Nº 8.666/93 e suas alterações, aplicando-se
também, os procedimentos determinados pela Lei Complementar Nº 123/2006. Este
edital e seus anexos estão à disposição dos interessados na Comissão Setorial de Licitação - CSL/SEGEP, no Centro Administrativo do Estado do Maranhão, no Edifício
Clodomir Millet – 4º Andar, na Av. Jerônimo de Albuquerque, s/nº, Calhau, de segunda
à sexta-feira, no horário compreendido das 14h às 18h, onde poderão ser consultados
e obtidos gratuitamente ou por intermédio do site da Secretaria de Estado da Gestão e
Previdência – SEGEP, http://www.segep.ma.gov.br/. Caso o Edital seja retirado na
SEGEP, o licitante deverá trazer um CD-ROM ou Pen Drive onde serão gravados o
Edital e seus Anexos. Esclarecimentos adicionais, no mesmo endereço e pelo telefone
Fone/Fax:(98) 3131-4148.
São Luís (MA), 04 de Novembro de 2016.
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