PREFEITURA DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 10/2015-CPL/PMSL

A Central Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de São Luís, através de sua Comissão
designada pela portaria 03/2015, com fulcro nas razões constantes no Parecer Técnico lavrado
pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, torna público o resultado do julgamento
das propostas de preços e resultado final da CONCORRÊNCIA nº 10/2015-CPL/PMSL, que tem
como objeto a 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 060-222/2015, na forma que segue:
a) Lote 01: Classificar as propostas de preços das empresas PRIMOS EMPREENDIMENTOS
LTDA, CENTRAL ENGERNHARIA DE CONSTRUÇÕES LTDA e CONSTRUTORA LUMAX LTDA.
Considerando o tipo de licitação, menor preço, declarar a empresa CENTRAL ENGERNHARIA
DE CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ nº 09.075.526/0001-05 vencedora do lote em epígrafe com o
valor de R$ 34.263.518,24 (trinta e quatro milhões duzentos e sessenta e três mil quinhentos
e dezoito reais e vinte e quatro centavos).
b) Lote 02: Classificar a proposta de preços da empresa PRIMOS EMPREENDIMENTOS LTDA e
desclassificar

a

Considerando

o

proposta
tipo

de

da

CENTRAL

licitação,

ENGERNHARIA

menor

preço,

DE

CONSTRUÇÕES

declarar

a

empresa

LTDA.
PRIMOS

EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ nº 00.642.415/0001-69 vencedora do lote em epígrafe com
o valor de R$ 7.850.863,73 (sete milhões oitocentos e cinquenta mil oitocentos e sessenta e
três reais e setenta e três centavos).
c) Lote 03: Classificar as propostas das empresas CENTRAL ENGERNHARIA DE CONSTRUÇÕES
LTDA
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EMPREENDIMENTOS LTDA e TERRAMATA LTDA. Considerando o tipo de licitação, menor
preço, declarar a empresa CONSTRUTORA LUMAX LTDA, CNPJ nº 14.138.176/0001-19
vencedora do lote em epígrafe com o valor de R$ 28.245.764,00 (vinte e oito milhões
duzentos e quarenta e cinco mil setecentos e sessenta e quatro reais).
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Fica disponibilizada a todos os licitantes, cópia do Parecer Técnico lavrado pela Secretaria
Municipal de Obras e Serviços Públicos – SEMOSP. Com fulcro no art. 109 I “b” da Lei 8.666/93,
fica estabelecido o prazo de 05 (cinco) dias úteis para eventuais interposições de recursos.

São Luís, 28 de setembro de 2015.

Thiago Vanderlei Braga
Membro Relator/CPL

Igor Santana Neiva Costa
Membro CPL

Marcelo de Abreu Farias Costa
Membro CPL/Substituto
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