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

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO. CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 002/2016 – CSL/SECID.
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 0160176/2016/SECID. OBJETO: 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. Tendo
transcorrido regularmente o processo em referência, depois de cumpridas todas as suas fases legais e
administrativas com Fundamentação Legal na Lei Federal n.º 8.666/93 e demais legislações pertinentes à
espécie e conforme parecer jurídico exarado pela ASSJUR/SECID, HOMOLOGO o procedimento em
epígrafe, declarando pré-qualificadas, para futura contratação com a Caixa Econômica Federal, as empresas:
AMORIM COUTINHO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. (CNPJ: 03.214.866/0001-60) e
CANOPUS CONSTRUÇÕES LTDA. (CNPJ: 06.699.029/0001-90). Valor Total: R$ 225.792.000,00
(duzentos e vinte e cinco milhões setecentos e noventa e dois mil reais), a ser executado pelas empresas
consorciadas: AMORIM COUTINHO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (60%) e CANOPUS
CONSTRUÇÕES LTDA (40%), conforme Termo de Compromisso de Constituição de Sociedade de
Proposta Especifica (SPE), assinado em 22 de agosto de 2016. Homologação e adjudicação: 27/09/2016. São
Luís, 28 de setembro de 2016. FLÁVIA ALEXANDRINA COELHO ALMEIDA MOREIRA, Secretária
de Estado – SECID.

