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AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2021-CPL/AL

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1201/2021-AL 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO – ALEMA torna público que realizará licitação, na modalidade 
Pregão Eletrônico, no dia 30 de setembro às 09:30h, pelo sitio www.
comprasnet.gov.br/compras/pt-br/ para “Registro de preço para con-
tratação de empresa especializada em fornecimento de licenças dos 
softwares Autocad 3D architecture Autodesk e Revit Bim Autodesk, 
para atender as necessidades do Nucleo de Instalação Predial – NUINP. 
O edital e seus anexos estão à disposição dos interessados nos sítios 
www.comprasnet.gov.br/compras/pt-br/ e www.al.ma.leg.br no link 
Licitações, podendo ainda ser adquirido gratuitamente na CPL/ALE-
MA, localizada na avenida jerônimo de Albuquerque, Terreo – Palacio 
Manuel Beckman, através da apresentação de dispositivo de armazena-
gem eletrônica (cd, pen drive, etc.), durante os dias úteis, das 08:00 às 
14:00.São Luís, 15 de setembro de 2021.Fabio Alex Dias. Pregoeiro da 
ALEMA

AVISO DE ERRATA Nº 009/2021
CREDENCIAMENTO  Nº 002/2021-AL

Objeto: Credenciamento de Leiloeiro Oficial atuante na venda de 
bens móveis e imóveis, por um período de 12 meses, para prestação de 
serviços de alienação de bens móveis inservíveis e sucatas de proprie-
dade da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, recebidos a 
qualquer título, por meio de licitação na modalidade Leilão, de acordo 
com os termos, critérios e condições estabelecidos no Termo de Refe-
rência e anexos. A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, da 
Assembleia Legislativa do Maranhão, através de seu Membro Relator, 
comunica aos interessados que: No aviso Edital de Credenciamento su-
pra, na página 7, item 8.1.3 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:      

 ONDE SE LÊ: “8.1.3. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
a) Declaração expressa do interessado, com firma reconhecida, 

declarando que somente possui matrícula em uma única Junta Comer-
cial;.”

LEIA-SE:“ 8.1.3. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
a)Declaração expressa do interessado, , declarando que possui 

matrícula na junta comercial do estado do Maranhão;.”
Observação: Considerando que a alteração ora realizada não im-

plica em modificação do teor da proposta, não se faz necessária recon-
tagem do prazo de ancoragem do certame. São Luís, 16 de setembro 
de 2021 ALEXANDRE HENRIQUE PEREIRA DA SILVA Membro 
Relator ALEMA

 
AVISO DE RESULTADO FINAL

TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2021-CPL/AL
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0989/2020-ALEMA

A Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, torna público 
aos interessados que, com base nos termos da Lei Federal n.º 8.666/93 
e no Edital da Tomada de Preços nº 004/2021, procedeu a análise e jul-
gamento das Propostas de Preços apresentadas pelas licitantes tendo-se 
chegado ao seguinte resultado: 

As propostas de preços apresentaram os seguintes valores:

EMPRESA VALOR

CONSTEC CONSTRUTORA TECNICA LTDA R$: 1.235.419,92

SOUSA BARROSO ENGENHARIA E SERVI-
ÇOS LTDA

R$: 1.240.596,49

Informamos que DILIGÊNCIA foi efetuada, para apresentação 
de Proposta de Preço pela empresa CONSTEC CONSTRUTORA TEC-
NICA LTDA com fulcro na INSTRUÇÃO NORMATIVA 05/2017 de-
vido a inconsistências apontadas em documento apenso aos autos (fl 
1.134) pelo Senhor Valterlan Oliveira da Costa, - Responsável Técnico.

INSTRUÇÃO NORMATIVA 05/2017
7. Da aceitabilidade da proposta vencedora:
(...)
7.9. Erros no preenchimento da planilha não são motivos sufi-

cientes para a desclassificação da proposta, quando a planilha puder 
ser ajustada sem a necessidade de majoração do preço ofertado, e 
desde que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os 
custos da contratação; (grifei)

Ato contínuo, após apresentação de Nova Proposta foi divulgado 
o resultado da análise técnica da proposta apresentada, efetuada pelo 
Senhor Valterlan Oliveira da Costa, TGA Eng. Civil – Mat. 1.629.666 
Chefe do Núcleo de Instalação Predial, tendo se manifestado no sentido 
de classificá-la por atender in totum as exigências editalícias.

A Comissão então declarou a empresa CONSTEC CONSTRU-
TORA TECNICA LTDA CNPJ: 26.775.160/0001-04 VENCEDORA 
da Tomada de Preços em epígrafe com o valor Global de R$: R$: 
1.235.419,92 (um milhão, duzentos e trinta e cinco mil, quatrocen-
tos e dezenove reais e noventa e dois centavos).

Fica aberto o prazo recursal de 5 (cinco) dias úteis na forma da 
lei n° 8.666/93, a partir da publicação deste aviso no Diário Oficial da 
ALEMA, encontrando-se os autos à disposição dos interessados para 
consulta na Comissão Permanente de Licitações da ALEMA.

Marcelo de Abreu Farias Costa
MEMBRO RELATOR

Gabriel Manzano Dias Marques
 MEMBRO

Fernando Fillipe Santos Marques
MEMBRO

ATO DE RATIFICAÇÃO DE ADESÃO À ATA DE REGIS-
TRO DE PREÇOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0172/2020-ALEMA

Em cumprimento aos comandos da Lei nº 8.666 de 21 de junho 
de 1993, o Decreto Federal nº 7.892/2013, modificado pelo Decreto nº 
8.250/2014, da Resolução Administrativa nº 955, de 27 de dezembro 
de 2018, da Mesa Diretora da desta Assembleia, Parecer da Procura-
doria Geral, em anexo aos autos, DECLARO o Ato de Ratificação de 
Adesão à Ata de Registro de Preços nº 03/2020- Da Assembleia Legis-
lativa do Piaui - ALEPI - Pregão Eletrônico nº 02/2020, assinada entre 
a Empresa Servfaz Serviços de Mão de Obra e a ALEPI, respaldada na 
Lei nº 8.666/93, justificada no Processo Administrativo nº. 0172/2020 
- ALEMA, no valor total de R$ 1.358.368,32 (Um milhão, trezentos 
e cinquenta e oito mil, trezentos e sessenta e oito reais e trinta e dois 
centavos), objetivando a contratação de empresa prestadora de serviços 
terceirizados de mão de-obra residente para atender as demandas da As-
sembleia Legislativa do Estado do Maranhão, e AUTORIZO a emis-
são da Nota de Empenho. Determino a publicação do Ato na imprensa 
oficial, no prazo de 05 (cinco) dias, como condição para sua eficácia, 
consoante dispõe a Lei nº 8.666/93. DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE E 
CUMPRA-SE, PALÁCIO MANOEL BEQUIMÃO, SÃO LUÍS- MA, 
16 de setembro de 2021.Deputado Othelino Neto. Presidente ALE-
MA.


