ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS – SEMA
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÕES

PREGÃO 004.2017
PROCESSO Nº 116153/2017

O Presidente da Comissão Setorial de Licitações da SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO
AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS - SEMA, designado por meio de Portaria do
Secretário de Estado de Meio Ambiente e Recursos Naturais sob nº 034 de 15 de abril
de 2015, publicada no Diário Oficial do Estado em 23 de abril de 2016, torna público,
para conhecimento dos interessados, a retificação dos seguintes itens do Edital do
Pregão 004.2017, relativa à contratação de empresa especializada na execução dos
serviços de limpeza e conservação, abrangendo gerenciamento de resíduos, com
segregação, roçagem, pode, capinagem, acondicionamento, armazenamento, coleta
seletiva, controle e manuseio com transporte e destinação final dos resíduos
recicláveis, gerados no Parque Ecológico da Lagoa da Jansen e na Àrea de Proteção
Ambiental do Itapiracó, localizados em São Luís – Ma, e, ainda, fornecimento de mãode-obra, materiais e equipamentos, sob a responsabilidade da Secretaria de Estado
de Meio Ambiente e Recursos Naturais - SEMA:

1. O item 9.1 passa a vigorar com a seguinte redação:
“Qualquer pessoa física ou jurídica, membro do Ministério Público ou Tribunal
de Contas poderá impugnar ou solicitar esclarecimentos quanto os termos do
presente Edital, protocolando o pedido até dois dias úteis antes da data fixada
para o recebimento das propostas”.

2. A cláusula onze da minuta contratual passa a vigorar com a seguinte
redação:
“O prazo de vigência do presente contrato será de 6 (seis meses), contados a
partir da data de sua assinatura.
Parágrafo único – “O prazo de execução do objeto contratado será de 6 (seis
meses), contados a partir da emissão da ordem de serviços”.

São Luís, 07 de Dezembro de 2017
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