ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
Rua Manoel Severo, Centro Administrativo
C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04
TERMO DE ADJUDICAÇÃO
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Após analisar a licitação na modalidade Tomada de Preços n° 007/2021, que tem como
objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de engenharia civil sob
demanda, para atender as necessidades de serviços continuados de manutenção predial,
corretiva, incluindo, reparos, alterações físicas, recuperação e consertos das instalações,
adaptações/adequações decorrentes de alterações de layouts, com fornecimento de mão-deobra e material, nos prédios das secretarias de: Educação e Sec. de Saúde do município de
Bom Lugar/MA, Conforme Tomada de Preços do tipo menor preço global. Tudo em
conformidade com as normas estabelecidas na licitação, os Secretários de Saúde e Educação,
no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas, tendo em vista o resultado
apresentado no processo licitatório supracitado, aprovam e adjudicam o objeto acima a
empresa: RIBEIRO E BRAGA LTDA, CNPJ n° 04.349.014/0001-76, com sede na Rua
Coronel Pedro Bogea, n° 222', Centro — Lago da Pedra/MA. Proposta apresentada no valor:
R$ 3.219.933,07 (Três milhões duzentos e dezenove mil, novecentos e trinta e três reais e sete
centavos).

Bom Lugar — MA, em 10 de junho de 2021.
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SETOR DE LICITAÇÃO - ADJUDICAÇÃO: 007/2021
TERMO DE ADJUDICAÇÃO
Após analisar a licitação na modalidade Tomada de Preços n° 007/2021, que tem como objeto:
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de engenharia civil sob demanda,
para atender as necessidades de serviços continuados de manutenção predial, corretiva, incluindo,
reparos, alterações físicas, recuperação e consertos das instalações, adaptações/adequações
decorrentes de alterações de layouts, com fornecimento de mão-de-obra e material, nos prédios das
secretarias de: Educação e Sec. de Saúde do município de Bom Lugar/MA, Conforme Tomada de
Preços do tipo menor preço global. Tudo em conformidade com as normas estabelecidas na licitação,
os Secretários de Saúde e Educação, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas, tendo
em vista o resultado apresentado no processo licitatório supracitado, aprovam e adjudicam o objeto
acima a empresa: RIBEIRO E BRAGA LTDA, CNPJ n° 04.349.014/0001-76, com sede na Rua Coronel
Pedro Bogea, n° 222', Centro - Lago da Pedra/MA. Proposta apresentada no valor: R$ 3.219.933,07
(Três milhões duzentos e dezenove mil, novecentos e trinta e três reais e sete centavos).
Bom Lugar- MA, em 10 de junho de 2021.

VALCION
Secretário

SA SILVA
cal de Saúde

MARILENE OURA MIRANDA
Secretária Municipal de Educação

Prefeitura Municipal de Bom Lugar
CNPJ: 01.611.400/0001-04
www.bomlugar.ma.gov.br/diariooficialNid=1010
aDOM

Página(s) 4 de 7

