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TERMO DE ADJUDICAÇÃO N'oo5/2021
CONCORRENCIA N" 013/202 1
PROCESSO ADMINISTRATTVO N." 55910/2021_ SECID
Procedida a análise da documentação de habilitação e da proposta de preços das licitantes
participantes do certame ora mencionado.

Resolve a comissão, ADruDICAR o resultado da coNConnÊNcte N" 013/2021, cujo
objeto é o registro de preços para contratação de empresa especializada em engenhariapara a execução dos
,.*iço, de conservação e/àu manutenção de pàvimentação de vias urbanas e rurais na regional
Banéirinhas/IV1A, com o fornecimento de todos os materiais, equipamentos e mão de obra, à licitante
vencedora, conforme o resultado abaixo:

RESULTADO DA ADJUDICAÇÃO
OBJETO: Registro de preços para contratação de empresa especializada em engenharia para

a

regional
execução dos serviços de cJnservaçaà elou manutenção de pavimentação de vias urbanas e rurais na
obra.
mão
de
e
equipamentos
materiais,
os
todos
de
Baneírinhas/Iv1A, com o fornecimento

AMPARO LEGAL: Decreto Estadualn'36.184, de 21 de setembro de 2020,DeÜeto Estadual
n.o 36.502, de 19 de fevereiro de 2021, bem como da Lei Federal n". 8.666/1993 e suas alterações,
aplicando-se também os procedimentos determinados pela Lei ComplemenÍar no 123, de 14 de dezembro
29
2b06, alterada pela Lei Càmplementar n" 147, de 07 de agosto de2014, pela Lei Estadual no 10.403, de
norrnas
demais
e
2015,
de
de
outubro
de dezembro de 2015, assim como pelo Decreto no 8.538, de 06
pertinentes à espécie.

SITUAÇÃO: ADJUDICADO em 13107 12021.

ADJUDICADO para: ENCIZA ENGEI\HARIA LTDA, C.N.P.J. n" 12.094.868/0001-87,
pelo menor preço globat Oe i$ 39.869.466,05 (trinta e nove milhões, oitocentos e sessenta e nove mil,
quatrocentos e sessenta e seis reais e cinco centavos).
São

LuísÀ4A, 13 de Julho de 2021
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