ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E DESENVOLVIMENTO URBANO – SECID
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÕES
Av. Getúlio Vargas, 1.908 – Monte Castelo (Fabril)
CEP: 65.030-005 – Tel.: 31331400

AVISO
CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 001/2016 – CSL/SECID
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 0141025/2016/SECID
A COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS
CIDADES E DESENVOLVIMENTO URBANO – SECID receberá até as 18h00min do
dia 04 de agosto de 2016, na sala da Comissão Setorial de Licitações/SECID, na
Avenida Getúlio Vargas, n.º 1.908, Monte Castelo, nesta Capital, os envelopes de
“Documentação” e “Proposta” do Chamamento Público N.º 001/2016, que serão
abertos na sessão pública do dia 05 de agosto de 2016, às 14h00min, no mesmo
local e endereço, e que tem por objeto a PRÉ-QUALIFICAÇÃO de empresa do ramo de
construção civil para apresentação de proposta para construção de empreendimento
constituído de 2.048 (duas mil e quarenta e oito) unidades habitacionais para servidores
públicos do Estado do Maranhão, distribuídos em 8 (oito) condomínios independentes de
256 (duzentas e cinquenta e seis) unidades habitacionais cada, sendo 5 (cinco)
condomínios de apartamentos de 51m² e 3 (três) condomínios de apartamentos de 65m²,
em área de propriedade do Estado do Maranhão, na localidade Parque Independência, no
município de São Luís, Estado do Maranhão, com financiamento e subsídios oriundos do
FGTS, no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, e contrapartida do Estado do
Maranhão, compreendendo o fornecimento de materiais e mão de obra, conforme
especificações técnicas destes Edital e da Caixa Econômica Federal, na condição de
agente operador e financeiro dos Programas.
O Edital estará à disposição dos interessados no sítio eletrônico da Comissão Central
Permanente de Licitação (www.ccl.ma.gov.br) e da SECID (www.secid.ma.gov.br) ou
ainda, na sede da SECID no endereço acima citado, de segunda a sexta-feira, no
horário das 14h00min às 18h00min, gratuitamente, mediante a entrega de “pen
drive”.
São Luís, 1.º de julho de 2016.

JOÃO MARTINS DE ARAÚJO FILHO
Presidente CSL/SECID

