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COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO

ADJUDICAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS NO
004/2017

ADJUDICAÇÃO. A Comissão Central de Licitação - CCL
da  Prefeitura  Municipal  de  Açailândia,  Estado  do
Maranhão, através da presidente infra-assinado, no uso de
suas atribuições legais conferidas pelo artigo 3º da Portaria
nº  025/2017,  considerando  o  inteiro  teor  dos  autos  do

processo administrativo no 3.041/2017, que deu origem a

licitação na modalidade Tomada de Preços no  004/2017,
objetivando  a  presente  licitação  para  contratação  de
empresa de engenharia civil para execução dos serviços de
construção e recuperação de estradas vicinais no município
de Açailândia-MA, conforme plano de trabalho do convênio
nº  8.050.00/2016  (Celebrado  entre  Companhia  de
Desenvolvimento  dos  Vales  do  São  Francisco  e  do
Parnaíba - CODEVASF e o Município de Açailândia-MA),
devidamente  inserido  no  SICONV  Nº  834341/2016  e
c o n s t a n t e  n o  p r o c e s s o  a d m i n i s t r a t i v o  n º
59.580.000095/2016-04/CODEVASF,  de  interesse  da
Secretaria  Municipal  de  Infraestrutura  e  Urbanismo,  e
considerando ainda, o resultado do julgamento do processo
licitatório  acima  identificado,  adjudica  o  objeto  supra  à
empresa  ATTACK  CONSTRUÇÃO  E  PRESTAÇÃO  DE
SERVIÇOS LTDA -  ME, com sede à Avenida Kennedy, nº

50, Qd 50, Lote 100, Bairro Vila Ildemar - Açailândia - MA,
Cep  65 .930 -000 ,  i nsc r i t a  no  CNPJ  sob  o  n º
17.987.974//0001-03), pelo valor global de R$ 691.340,04
(seiscentos e noventa e um mil, trezentos e quarenta reais
e  quatro  centavos).  Por  fim,  cumpre  destacar  que  fica
resguardado ao poder executivo municipal de Açailândia-
MA,  representado  pelo  prefeito  municipal,  o  direito  de
revogar  esta  licitação  por  razões  de  interesse  público,
suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por
ilegalidade,  de  ofício  ou  por  provocações  de  terceiros,
mediante  parecer  escrito  e  devidamente  fundamentado,
conforme preceitua o artigo 49, da Lei Federal nº 8.999/93
e ulteriores alterações. Açailândia (MA), em 19 de maio de
2017. Ilcka Leal Ramos. Presidente da CCL.

TOMADA DE PREÇO

ADJUDICAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS NO
005/2017

ADJUDICAÇÃO. A Comissão Central de Licitação - CCL
da  Prefeitura  Municipal  de  Açailândia,  Estado  do
Maranhão, através da presidente infra-assinado, no uso de
suas atribuições legais conferidas pelo artigo 3º da Portaria
nº  025/2017,  considerando  o  inteiro  teor  dos  autos  do

processo administrativo no 5.782/2017, que deu origem a

licitação na modalidade Tomada de Preços no  005/2017,
objetivando  a  presente  licitação  para  contratação  de
empresa de engenharia civil para execução das obras de
construção do teatro municipal de Açailandia-MA, (Contrato
de  repasse  nº  1001410-66/2012/Ministér io  do
Turismo/Caixa),  de interesse da Secretaria  Municipal  de
Cultura, e considerando ainda, o resultado do julgamento
do processo licitatório acima identificado, adjudica o objeto
s u p r a  à  e m p r e s a  R D C  C O N S T R U T O R A  E
EMPREENDIMENTOS EIRELI  -  EPP,  com sede  à  Rua
Guanabara,  91  -  Três  Poderes  -  Imperatriz  -  MA,  Cep
65.903-040, inscrita no CNPJ sob o nº 13.045.103/0001-10,
pelo valor global de R$ 1.338.777,13 (um milhão, trezentos
e trinta e oito mil, setecentos e setenta e sete reais e treze
centavos). Por fim, cumpre destacar que fica resguardado
ao  poder  executivo  municipal  de  Açailândia-MA,
representado pelo prefeito municipal, o direito de revogar
esta licitação por  razões de interesse público,  suficiente
para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade,
de  ofício  ou  por  provocações  de  terceiros,  mediante
parecer  escrito  e  devidamente  fundamentado,  conforme
preceitua  o  artigo  49,  da  Lei  Federal  nº  8.999/93  e
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ulteriores alterações. Açailândia (MA), em 19 de maio de
2017. Ilcka Leal Ramos. Presidente da CCL.

TOMADA DE PREÇO

AVISO DE JULGAMENTO DE LICITAÇÃO - TOMADA
DE PREÇOS Nº 004/2017

AVISO DE JULGAMENTO DE LICITAÇÃO. A Comissão
Central de Licitação da Prefeitura Municipal de Açailândia,
Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais
conferidas  pela  portaria  nº  025/2017,  torna  público  aos
interessados,  o  resultado  do  julgamento  da  licitação  na
modalidade Tomada de Preços nº 004/2017, objetivando a
contratação de empresa de engenharia civil para execução
dos  serviços  de  construção  e  recuperação  de  estradas
vicinais no município de Açailândia-MA, conforme plano de
trabalho do convênio nº  8.050.00/2016 (Celebrado entre
Companhia  de  Desenvolvimento  dos  Vales  do  São
Francisco e do Parnaíba - CODEVASF e o Município de
Açailândia-MA),  devidamente  inserido  no  SICONV  Nº
834341/2016  e  constante  no  processo  administrativo  nº
59.580.000095/2016-04/CODEVASF,  de  interesse  da
Secretaria  Municipal  de  Infraestrutura  e  Urbanismo.
Atendidos  todos  os  dispositivos  previstos  na  legislação
vigente, em especial às luzes da lei nº 8.666/93 e ulteriores
alterações, bem como, demais condições estabelecidas no
edital  e considerando que o critério de julgamento da(s)
proposta(s) de preços apresentada(s) pela(s) empresa(s)
participante(s) habilitada(s) na licitação acima identificada
foi do tipo menor preço, a Comissão Central de Licitação
deliberou  pelo  seguinte  resultado:  a)  Classificar  em  1º
(primeiro)  lugar/vencedora  a  empresa  ATTACK
CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA -
ME, situada na Avenida Kennedy, nº 50, Qd 50, Lote 100,
Bairro  Vila  Ildemar  -  Açailândia  -  MA,  Cep 65.930-000,
inscrita no CNPJ sob o nº 987.974//0001-03),  pelo valor
global de R$ 691.340,04 (seiscentos e noventa e um mil,
trezentos e quarenta reais e quatro centavos). Comissão
Central de Licitação da Prefeitura Municipal de Açailândia,
Estado do Maranhão, em 17 de maio de 2017. Ilcka Leal
Ramos. Presidente da CCL. Adelane da Cruz Rodrigues.
Membro da CCL. Maria Ester Cunha dos Reis
Membro  da  CCL .  ATTACK  CONSTRUÇÃO  E
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA -  ME. Josimar Lima
da Silva. Representante legal.

TOMADA DE PREÇO

AVISO DE JULGAMENTO DE LICITAÇÃO - TOMADA
DE PREÇOS Nº 005/2017

AVISO DE JULGAMENTO DE LICITAÇÃO. A Comissão
Central de Licitação da Prefeitura Municipal de Açailândia,
Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais
conferidas  pela  portaria  nº  025/2017,  torna  público  aos
interessados,  o  resultado  do  julgamento  da  licitação  na
modalidade Tomada de Preços nº 005/2017, objetivando a
contratação de empresa de engenharia civil para execução
das obras de construção do teatro municipal de Açailandia-
MA, (Contrato de repasse nº 1001410-66/2012/Ministério
do Turismo/Caixa), de interesse da Secretaria Municipal de
Cultura.  Atendidos  todos  os  dispositivos  previstos  na

legislação vigente, em especial às luzes da lei nº 8.666/93
e  ulteriores  alterações,  bem  como,  demais  condições
estabelecidas no edital  e considerando que o critério de
julgamento  da(s)  proposta(s)  de  preços  apresentada(s)
pela(s) empresa(s) participante(s) habilitada(s) na licitação
acima  identificada  foi  do  tipo  menor  preço  por  lote,  a
Comissão  Central  de  Licitação  deliberou  pelo  seguinte
resultado: a) Classificar em 1º (primeiro) lugar/vencedora a
empresa RDC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS
EIRELI  -  EPP,  situada  na  Rua  Guanabara,  91  -  Três
Poderes -  Imperatriz  -  MA,  Cep 65.903-040,  inscrita  no
CNPJ sob o nº 13.045.103/0001-10, pelo valor global de R$
338.777,13  (um  milhão,  trezentos  e  trinta  e  oito  mil,
setecentos  e  setenta  e  sete  reais  e  treze  centavos).
Comissão Central de Licitação da Prefeitura Municipal de
Açailândia, Estado do Maranhão, em 17 de maio de 2017.
Ilcka Leal Ramos. Presidente da CCL. Adelane da Cruz
Rodrigues. Membro da CCL. Maria Ester Cunha dos Reis.
M e m b r o  d a  C C L .  R D C  C O N S T R U T O R A  E
EMPREENDIMENTOS EIRELI -  EPP. Anaglaucy Pereira
Dias. Representante legal.

TOMADA DE PREÇO

HOMOLOGAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS N°
005/2017

HOMOLOGAÇÃO. O MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA-MA,
através da PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA,
situada na Av. Santa Luzia, s/nº, Parque das Nações, CEP
65.930-000,  Açailândia-MA,  inscrita  no  CNPJ  sob  o  nº
07.000.268/0001-72, neste ato representado pelo prefeito
municipal, Sr. JUSCELINO OLIVEIRA E SILVA, portador da
cédula de identidade nº 294431942 SSP/MA e do CPF nº
872.642.008-25,  no uso de suas atribuições legais,  com
base  nas  informações  constantes  na  adjudicação  da
licitação na modalidade Tomada de Preços n° 005/2017,
que  tem  por  objeto  a  contratação  de  empresa  de
engenharia civil para execução das obras de construção do
teatro municipal de Açailandia-MA, (Contrato de repasse nº
1001410-66/2012/Ministério  do  Turismo/Caixa),  de
interesse da Secretaria Municipal de Cultura, devidamente
aprovada  por  parecer  jurídico  juntado  aos  autos  do
processo e de acordo com o que dispõe o artigo 43, inciso
VI  da  Lei  nº  8.666/93  e  alterações  posteriores,  resolve
HOMOLOGAR o objeto acima identificado à empresa RDC
Construtora e Empreendimentos Eireli – EPP, com sede na
Rua Guanabara,  nº  91,  Três Poderes,  CEP: 65903-040,
I m p e r a t r i z - M A ,  i n s c r i t a  n o  C N P J  s o b  o  n º
13.045.103/0001-10,  pelo valor global de R$ 1.338.777,13
(um  milhão,  trezentos  e  trinta  e  oito  mil,  setecentos  e
setenta e sete reais  e  treze centavos).  Dê-se ciência e
publique-se na imprensa oficial  –  art.  6º,  XIII  da Lei  nº
8.666/93  e  alterações  posteriores  –  e  sítio  deste  poder
executivo (www.acailandia.ma.gov.br), para que surta seus
legais e efeitos jurídicos. Gabinete do Prefeito Municipal de
Açailândia,  Estado  do  Maranhão,  em  25  de  maio  de
2017. Juscelino Oliveira e Silva. Prefeito Municipal
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TOMADA DE PREÇO

HOMOLOGAÇÃO- TOMADA DE PREÇOS N° 004/2017

HOMOLOGAÇÃO. O MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA-MA, através da PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA, situada
na  Av.  Santa  Luzia,  s/nº,  Parque  das  Nações,  CEP  65.930-000,  Açailândia-MA,  inscrita  no  CNPJ  sob  o  nº
07.000.268/0001-72, neste ato representado pelo prefeito municipal, Sr. JUSCELINO OLIVEIRA E SILVA, portador da
cédula de identidade nº 294431942 SSP/MA e do CPF nº 872.642.008-25, no uso de suas atribuições legais, com base
nas informações constantes na adjudicação da licitação na modalidade Tomada de Preços n° 004/2017, que tem por
objeto a contratação de empresa de engenharia civil para execução dos serviços de construção e recuperação de estradas
vicinais no município de Açailândia-MA, conforme plano de trabalho do convênio nº 8.050.00/2016 (Celebrado entre
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF e o Município de Açailândia-
MA),  devidamente  inserido  no  SICONV  Nº  834341/2016  e  constante  no  processo  administrativo  nº
59.580.000095/2016-04/CODEVASF, de interesse da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo, devidamente
aprovada por parecer jurídico juntado aos autos do processo e de acordo com o que dispõe o artigo 43, inciso VI da Lei nº
8.666/93 e alterações posteriores, resolve HOMOLOGAR o objeto acima identificado à empresa ATTACK CONSTRUÇÃO
E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME, com sede na Avenida Kennedy, nº 50, Qd 50, Lote 100, Bairro Vila Ildemar -
Açailândia - MA, Cep 65.930-000, inscrita no CNPJ sob o nº 17.987.974//0001-03), pelo valor global de R$ 691.340,04
(seiscentos e noventa e um mil, trezentos e quarenta reais e quatro centavos). Dê-se ciência e publique-se na imprensa
oficial – art. 6º, XIII da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores – e sítio deste poder executivo (www.acailandia.ma.gov.br),
para que surta seus legais e efeitos jurídicos. Gabinete do Prefeito Municipal de Açailândia, Estado do Maranhão, em 25
de maio de 2017. Juscelino Oliveira e Silva. Prefeito Municipal.

SAAE

PREGÃO PRESENCIAL

CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DO CONTRATO DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DO CONTRATO DE LICITAÇÃO
 
O Município de Açailândia - SAAE Serviço Autônomo de Água e Esgoto, convoca a empresa 2E COMERCIO & SERVIÇOS
EIRELE-ME para assinatura do Contrato da Licitação n° 011/2017 - SAAE.
 
Cumpre – nos informar que a desatenção injustificada acarretara as sanções. Prevista na Lei.
 
Sendo o que de momento se nos apresenta, subscrevemos – nos com apreço
 
 
 
Açailândia - Ma, em 24 de Maio de 2017.
 
 
 
_______________________________
Lauro Nascimento Sobrinho
Diretor Geral do SAAE
Port. 007/2017- GAB
 
 
 
 
 
Recebi em: _____/______/_________.
 
Assinatura/rubrica: _____________________________________________________
 

I. nº: ______________________________, CPF nº: _________________________1.
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PREGÃO PRESENCIAL

EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO
 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017. OBJETO:  Fornecimento de produtos químico e materiais de laboratório para
análise de água, material de limpeza, copa e cozinha, de interesse do Município de Açailândia - SAAE Serviço Autônomo
de Água e Esgoto; VALOR TOTAL: R$: 81.743,46 (oitenta e um mil e setecentos e quarenta e três reais e quarenta e seis
centavos).  DOTAÇÃO  ORÇAMENTÁRIA:  Exercício  2017,  17.122.0012  2.160  -  Manut.  Administrativa  do  SAAE;
3.3.90.30.00 -  Material  de Consumo;  17.512.0044 2.161– Manut.  dos subsistema de abastecimento;  3.3.90.30.00 –
Material de Consumo. PARTES: SAAE (Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Açailândia), representado pela Sr. Lauro
Nascimento Sobrinho, pela CONTRATANTE; e a Empresa 2E COMERCIO & SERVIÇOS EIRELE-ME, representada pelo
Sr. Janaina Simonassi Gava, inscrito no CPF sob nº. 014.603.863-02 e RG sob nº. 018988592001-2 SESP-MA, pela
CONTRATADA. DATA DA ASSINATURA: 25 de Maio de 2017. VIGÊNCIA: 31 de Dezembro de 2017.
 
 



 5 Sexta-Feira, 26 - Maio - 2017 D.O. PODER EXECUTIVO  

 

 

 

Diário Oficial do Município
INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL N° 441, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2015

Avenida Santa Luzia, S/N, Bairro Parque das Nações
CEP: 65930-000 - Açailândia-MA

www.acailandia.ma.gov.br
 

 

Juscelino Oliveira e Silva
Prefeito Municipal

Wilton de Sousa Lima
Assessor Especial de

Comunicação

Saulo Roberto Oliveira Vieira
Procurador Geral do Município
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