ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO

ERRATA N.º 01/2018
REF.: PREGÃO N.º 001/2018 – CSL/SEDEL/MA
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°: 0123490/2018– SEDEL/MA
A Pregoeira da CSL/SEDEL/MA comunica aos interessados que fica retificado o Edital
do Pregão em epígrafe, nos seguintes termos:
1) Onde se lê no Edital no tópico 6.1.4 (QUALIFICAÇÃO TÉCNICA):
6.1.4 Qualificação Técnica dos licitantes, que será comprovada mediante a apresentação
dos seguintes documentos:
a) Comprovação de aptidão para fornecimento do material pertinente e compatível, em
características e quantidades, com o objeto da licitação, através de atestado
expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado. O atestado deverá ser
impresso em papel timbrado do emitente, constando seu CNPJ e endereço
completo, assinado por seus sócios, diretores, administradores, procuradores,
gerentes ou servidor responsável, com expressa indicação de seu nome completo e
cargo/função. A licitante deverá apresentar o referido Atestado acompanhado da
declaração de veracidade de informações prestadas por terceiros em atestado de
capacidade técnica (vide anexo)
Leia-se:
6.1.4 Qualificação Técnica dos licitantes, que será comprovada mediante a apresentação
dos seguintes documentos:
a) Comprovação de aptidão para fornecimento do material pertinente e compatível, em
características e quantidades, com o objeto da licitação, através de atestado expedido
por pessoa jurídica de direito público ou privado. O atestado deverá ser impresso em
papel timbrado do emitente, constando seu CNPJ e endereço completo, assinado por
seus

sócios,

diretores,

administradores,

procuradores,

gerentes

ou

servidor

responsável, com expressa indicação de seu nome completo e cargo/função.
Comunica, por fim, que permanecem inalteradas as demais condições e termos
do Edital, e considerando ausência de qualquer prejuízo ao procedimento licitatório para o
Pregão Presencial 001/2018, não havendo também nova exigência a ser buscada pelos
licitantes, o prazo para abertura do certame continua no dia 03/08/2018 às 14h e 30min.
São Luís, 02 de agosto de 2018.

Maiane Rodrigues Corrêa Lobão
Pregoeira Substituta
SEDEL/MA

