ESTADO DO MARANHÃO
GOVERNADORIA
COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CCL

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 44.428/2017 – CCL/MA.
RDC PRESENCIAL Nº 004/2017 – CCL/MA.
AVISO DE RESULTADO FINAL DA LICITAÇÃO
O PRESIDENTE DA COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE
LICITAÇÃO, em atenção ao artigo 4º, VII da Lei 12.462/2011, torna público o resultado
FINAL DA LICITAÇÃO em epigrafe, Tipo MENOR PREÇO POR LOTE, na forma
PRESENCIAL, no Regime de Execução por EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO,
com critério de julgamento de preço POR LOTE, de interesse da Secretaria de Estado da
Segurança - SSP, autorizada nos autos do Processo Administrativo nº 44.440/2017 –
CCL/MA, objetivando o Registro de Preço para Contratação de Empresa Especializada para
Prestação de Serviços de Manutenção Predial, para DECLARAR VENCEDORA a licitante
SLZ SOLUCÕES DE ENGENHARIA LTDA - ME para o LOTE 01 com o valor de R$
296.346,17 (duzentos e noventa e seis mil, trezentos e quarenta e seis reais e dezessete
centavos); LOTE 02 com o valor de R$ 1.220.291,98 (um milhão, duzentos e vinte mil,
duzentos e noventa e um reais e noventa e oito centavos); LOTE 03 com o valor de R$
1.284.466,75 (um milhão, duzentos e oitenta e quatro mil, quatrocentos e sessenta e seis
reais e setenta e cinco centavos); LOTE 04 com o valor de R$ 1.089.360,75 (um milhão,
oitenta e nove mil, trezentos e sessenta reais e setenta e cinco centavos) e LOTE 05 com o
valor de R$ 1.394.927,49 (um milhão, trezentos e noventa e quatro mil, novecentos e vinte
e sete reais e quarenta e nove centavos) e a licitante KLN ENGENHARIA E SERVIÇOS
LTDA – ME para o LOTE 06 com o valor de R$ 1.034.437,38 (um milhão, trinta e quatro
mil, quatrocentos e trinta e sete reais e trinta e oito centavos) e LOTE 07 com o valor de
R$ 2.304.721,23 (dois milhões, trezentos e quatro mil, setecentos e vinte e um reais e
vinte e três centavos).
São Luís/MA, 22 de setembro de 2017.
Odair José Neves Santos
Presidente da Comissão Central Permanente de Licitação - CCL/MA

