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ESTADO DO MARANHÂO
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES
E DESENVOLVIMENTO URBANO - SECID
coMtssÃo SEToRTAL DE LtctTAçÃo - csL

CONCORRÉNCIA NÚMERO O24I2O2I

-

CSL/SECID

PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 54479/202I_ SECID

RELATÓRIO DE ITABILITAÇÂO

OBJETO - Regisho de preços para contratação de empresa especializada em engeúaria para a execução
dos serviços inerentes à restauração, fomecimento, montagem, instalação, operação e comissionamento de
Sistemas Simplificados de Abastecimento de Água-SSA,{, compreendendo captação de água subterrânea eÍn

profundidades de até 400 metros, reservação, adução, e distribuição nos municípios da REGIONAL DE

SÃO LUIS/llfA, com o fomecimento de todos os materiais, equipamentos e mão de obra, de acordo com

as

especificações e quantitativos previstos no Projeto Básico, que compõe o anexo I, paÍe int€grante do Edital.

1.
2.
3.

LICITANTE

-

PALMARES CONSTRUÇÕES LTDA_ HABILITH)A

LICITANTE _ HIDREL ENGENHARIA COMÉRCIO
HABILITADA

E

REPRESENTAÇÕDS

LTDA .

LICITANTE - ENTEC EMPRf,ENIDIMENTOS EIRELI - INABILITADA
Ocorrências Impeditivâs

Item 14.2.5.1

-

- A licitante

Regularidade Fiscal, Social e Trabalhista.
apresentou apenas uma certidão negativa como prova de regularidade com a

Fazenda Municipal, cuja comprovação de unicidade deverá ser comprovada por documentação hábil
para essa condição.

Ocorrências Impeditivas - Qualificação Técnica

Item 14.3.2

-

A Licitante não apresentou atestodos de execução de serviços

para o engenleiro

civil

indicado.

Item 14.3,4

-

A Licitante não apresentou o quantitalivo exigido no itern.

Implantação de sistema de abastecimento de água, com execução de pelo menos

50

ligações

domiciliares;
Quantitativo exigido

-

50 unidades

Quantitativoapresentado 0unidade

Item 14,3.4 - A Licitante não apresentou o exigido no itern.
Istalação de subestação aérea, monofásica,/trifásica, de no mínimo

loKVA.

Ocorrências Impeditivas - Qualilicação Econômico-Financeira

Item 14.5 - A licitante

apresenta Declaração de Subcontração Compulsória onde declara q
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o disposto no Art.8' inciso II da Lei n"

10.40312015, entretanto não apresenta

o percentual a

ser

subcontratado e a empresa juntamente com sua documentação, tampouco não indica a descrição dos bens
e serviços a serem fomecidos e seus respectivos valores.

Obs.:

A

empresa Licitante apresenta

em sua "Ceúidão Específica"

o

Ato/Evsnto 318

-

Desenquadramento de ernpresa de Pequeno Porte, em 0510512021, condição que exige o atendimento do

item

4.

n'

14.5.

LICITANTE _ COSTA NETO CONSTRUÇÕES LTDA - INABILITADA
Item 14,3.4 - A Licitante não apresentou o quantitaüvo exigido no item.
Implantação de sistema de abastecimento de água, com execução de pelo menos

50

ligaçôes

domiciliares;
Quantitativo exigido

-

50 unidades

Quantitativo apresentado

Item 14.3.4

-

45 unidades

-

A Licitante não apresentou o quantitativo exigido no item.

Perfuração e instalação de poços (13 poços) eÍn terreno sedimentar com profundidade de no mínimo 100
metros;

Quantitativo exigido

-

13 unidades

Quantitativo apresentado

-

3 unidades

Item 14,3.4 - A Licitante não apresentou o quantitativo exigido no itern.
Instalação de subestação aâea, monofásico/trifásica de no mínimo l0kva:

Quantitativo exigido

-

1

Quantitativo apresentado

5.

LICITANTE

-

unidade
0 unidâde

-

PESE _ PERtr'TJRAÇÕES DE POÇOS E SER\'IÇOS

LTDA.INABILITADA

Ocorrências Inpeditivas - QualiÍicaçilo Econômico-Financeira

Item 14,4.2 letra "b" - Não consta na Apólice do "Seguro Garantia"

apresentado pela Licitante,

expressamente cláusula de inalienabilidade e de irrevogabilidade.

ó.

LICITANTE

-

OPA LOCAÇÔES DE TRANSPORTE E CONSTRUÇÔES DE EDIFÍCIOS

EIRELI - INABILITADA
Ocorrências Impeditivas

-

Qualificação Técnica
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Item 14.3.4 -

de

Comprovação

desempenho Tecnico Opeacional.

A

licitante não apresentou

comprovação de Perfuração e instalação de poços (15 poços) em teÍreno sedimentaÍ com profundidade
de no mínimo 100 mehos.

Quantitativo exigido

-

l5 unidades

Quantitativo apresentado

-

0 unidade

Item 14.4.2 letra *b" - Não consta na Apólice do "Seguro Garantia"

apresentado pela Licitante,

expressamente cláusula de inalienabilidade e de inevogabilidade.

Os autos do Processo Administrativo no 54479/2021/SECID encontram-se a disposição dos inleressados na
Comissão Setorial de Licitação

-

CSL para cumprimento do prazo recursal de 05 (cinco) dias úteis, contados

da data da publicação desta decisão.
São LuísÀ44, 25 de agosto de 2021
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