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

SE

TERMO DE ADJUDICAÇÃO N" 007/2021
CONCORRENCIA N" OI8/2021
PROCESSO ADMINISTRATTVO N." 55879/2021- SECID
Procedida a análise da documentação de habilitação e da proposta de preços das licitantes
participantes do certame ora mencionado.

Resolve a comissão, ADJUDICAR o resultado da coNConnÊucm No 01812021, cujo
para conffatação de empresa especializada em engenhariapara a execução dos
objeto é o registro de preços
,.*iço, de conservaçao e/ou manutenção de pavimentação de vias urbanas e rurais na regional São
Luís/Íi,tA, 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

rurais na regional
execução dos serviços de cõnservaçaà eiou manutenção de pavimentação de vias urbanas e
obra.
de
e
mão
equipamentos
materiais,
São LuísÀ,ÍA, com o fornecimento de todos os

AMpARO LEGAL: Decreto Estadualno 36.184, de 21 de setembro de2020, Decreto Estadual
alterações, aplicandon.o 36.502,de l9 de fevereiro de20Zl,bem como daLei Federal n'.8.66611993 e suas

de 14 de dezembro 2006, alterada
se também os procedimentos determinados pela Lei Complementar no 123,
de 29 de dezembro de
pela Lei Comilemen tar no l47,de 07 de agosto de 2014, pe.la Lei Estadual n" 10.403,
à espécie'
pertinentes
norrnas
demais
e
2015,
de
)015, assim .orro p"io Oecreto no 8.538, aã OO ae outubro

SITUAÇÃO: ADJUDICADO em

13107 12021.

C'N'P'J' n"
ADJUDICADO para: EDECONSIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇOES LTDA'
(cinquenta milhões, cento e noventa e
07.073.04210001-00, prto lx.nor preço global de R$ 50.195.706,52
cinco mil, setecentos e seis reais e cinquenta e dois centavos)'
São

Luís/MA,

I

de Julho de 2021

MARCELO
da

e,l.lDGGRACA DE

ARAUJO BELESA

vo da Comissão

Membro Efetivo da Comissão

