ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DOS DIREITOS HUMANOS, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-SEDIHC
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO – CSL
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 009/2012-CSL/SEDIHC
A Pregoeira Oficial da Secretaria de Estado dos Direitos Humanos, Assistência Social e
Cidadania, torna público que será realizado às 14 h:30m do dia 27 de setembro de 2012
licitação na modalidade Pregão Presencial, tipo Menor Preço Global, no Auditório da SEDIHC
para contratação de empresa especializada em serviços de suporte técnico-operacional, como
conferências, solenidades, seminários, encontros, palestras, cursos, treinamentos correlatos
e/ou eventos para a realização da prestação de serviços especializados em suporte técnicooperacional para a realização da I - Oficinas Socioeducativas em Direitos Humanos, em São
Luís-MA), II- Curso de Educação em Direitos Humanos à Distância, (em São Luís-MA), IIIGaleria de Direitos Humanos em São Luís, IV- Cine Direitos Humanos, em São Luís-MA, V - 1ª
Mostra de Fotografias em DH, em São Luís-MA, compreendendo planejamento operacional,
infra- estrutura, serviços, apoio logístico, organização, execução e acompanhamento,
observadas as condições e especificações neste Termo de Referência e seus anexos, Estado
do Maranhão, conforme especificações e demais condições constantes do Anexo I – Termo de
Referência que integra o edital para todos os fins., conforme especificações e condições
contidas no edital e seus anexos..O Edital e seus respectivos anexos encontram-se disponíveis
na Comissão Setorial de Licitação - SEDIHC, na Av. Jerônimo de Albuquerque, s/n, Edifício
Clodomir Millet, 2º andar, Centro Administrativo do Estado, Calhau, São Luis - MA, de 2º a 6º
feira no horário das 13h00min às 18h00min, onde poderão ser consultados e obtidos
gratuitamente mediante apresentação de mídia de armazenamento (CD-ROM ou pen-drive) ou
no site www.sedihc.ma.gov.br. Informações adicionais, eventualmente necessárias sobre o
certame, pelo fone/fax (98) 3218-8349 e mail csl@sedihc.ma.gov.br.

São Luís (MA), 13 de setembro de 2012.

Dinamara Martins Marques
Pregoeira Oficial/SEDIHC

