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ESTADO DO MARANHAO
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES
E DESENVOLVIMENTO URBANO - SECID

coMrssÃo SEToRIAL DE LlClrAçÃo
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CSL/SECID

RELATORIO ANALISE DE HABILITAÇÃO

dos
OBJETO Registro de preços para contratação de empresa especializada em engenharia para a execução
DE
serviços de conservação e/ou manutenção de pavimentação de vias urbanas e rurais na REGIONAL

acordo
BARREIRINHAS/NÍ4, com o fornecimento de todos os materiais, equipamentos e mão de obra, de

com as especificaçoes e quantitativos previstos neste projeto básico, que compõe o anexo I'

1. LICITANTE

CONCORRENTE

ENCIZA ENGENHARIA Crvtt, LTDA _ SEM OCORRÊNCIAS IMPEDTTIVAS

2. LICITANTE

CONCORRENTE

LUCENA INFRAESTRUTURA EIRELI
OCORRÊNCIAS IMPEDITIVAS

QUALIFICAÇÃO TECNICA

l)

itens abaixo:
Não apresentou qualificação técnica operacional e profissional conforme
Item 3 Tubo PEAD com paredes estruturadas para drenagem - D=1200m;

Itern 4 Item 6 -

3.

com material de jazida;
Base de solo melhorado com 3Yo com cimento e mistura ern usina
Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial.

LICITAI{TECONCORRENTE
CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA
OCORRÊNCIAS IMPEDITIVAS

QUALIFICAÇÃO ECONÔUICO-T',TNANCEIRA
l) ltem 14.4.2 - A Licitante não atendeu ao item l4.4.2,letra "b" referente ao Seguro Garantia onde

Z)

e de irrevogabilidade'
não consta na apólice de seguro expressamente cláusula de inalienabilidade
o percentual
Item 14.5 e 14.6 - A Licitante apresentou a Declaração de subcontratação indicando

a serem
(de l0%) a ser subcontratado, entretanto deixou de apresentar a descrição dos serviços
II do Art' 8o, da Lei no
fornecidos e seus respectivos valores, conforme exigido no inciso
10.1403/201 5.
a disposição dos interessados na
Os autos do processo Administrativo no 559l0l2OZllSEClD encontram-se

comissão setorial de Licitação

- csl] para cumprimento do prazo recursal

de 05 (cinco) dias úteis'

contados da data da publicação desta decisão'
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Luís/MA,23 de Junho de 2021.
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PDREIRA ARAUJo BELESA

Efetivo da Comissão

GUIMARÃES
Membro Efetivo da Comissão

