PREFEITURA DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE HABILITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 10/2015-CPL/PMSL
A Central Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de São Luís, através de
seu membro relator, torna público o resultado do julgamento das habilitações da
CONCORRÊNCIA nº 10/2015-CPL/PMSL, que tem como objeto contratação
de empresa para execução dos serviços de pavimentação em CBUQ
(Concreto Betuminoso Usinado a Quente) e recuperação de drenagem
superficial (meio fio e sarjeta) de ruas e avenidas do Município de São
Luís/MA, bem como a aplicação de Microrrevestimento a frio nos
corredores primários, conforme consta no Processo Administrativo nº 060222/2015.
Empresas habilitadas: Primos Empreendimentos LTDA (lotes 01, 02 e 03), Central
Engenharia de Construções LTDA (lotes 01, 02 e 03), Terramata LTDA (lotes 01 e
03) e Construtora LUMAX LTDA (lotes 01 e 03).
Empresas inabilitadas:
a) Juha Engenharia LTDA inabilitada para os três lotes por não ter especificado os
serviços e quantitativos exigidos nas parcelas de maior relevância dos itens
12.3.2 e 12.3.3, e por ter apresentado Certidão de Regularidade do CREA com
endereço divergente dos demais documentos de habilitação, contrariando a
Resolução 266/70 do CONFEA.
b) Terramata LTDA inabilitada para o Lote 02 por não ter atendido ao item 12.3.2 e
12.3.3 “a” e “b”.
c) Best Transportes e Construções LTDA inabilitada para os três lotes por não ter
atendido a nenhuma parcela de maior relevância 12.3.2; por ter apresentado
CAT nº 0903/2010 referente a obra parcialmente concluída, o que é vedado de
forma expressa pelo edital; por ter e apresentado Certidão de Regularidade do
CREA com capital social desatualizado contrariando a Resolução 266/70 do
CONFEA.
d) Construtora LUMAX LTDA inabilitada para o Lote 02 por não ter atendido ao item
12.3.2 e 12.3.3 “a” e “b”.
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e) EMT Empresa Maranhense de Terraplanagem LTDA inabilitada para os três lotes
por não ter atendido a nenhuma parcela de maior relevância do item 12.3.2, e
não ter atendido alíneas “a” e “b” do Lote 02 referente ao item 12.3.3.
f)

Hytec Construções Terraplanagem e Incorporação LTDA inabilitada para todos os
lotes por não ter apresentado documentos de habilitação autenticados por
cartório competente nem por servidor deste órgão, estando autenticado apenas
por órgão de outra esfera; por ter apresentado Certidão de Regularidade do
CREA com endereço divergente da última alteração contratual, contrariando a
Resolução 266/70 do CONFEA; por não ter atendido para o Lote 02 os itens
12.3.2 e 12.3.3 “a” e “b”.

A Comissão, com fulcro no art. 109 I “a” da Lei 8.666/93, estabelece o prazo de 05
(cinco) dias úteis para eventuais interposições de recursos.

São Luís, 30 de julho de 2015.

THIAGO VANDERLEI BRAGA
Membro Relator/CPL
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