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TERMO DE ADJUDICAÇÃO
Após analisar a licitação na modalidade Tomada de Preços n°
011/2017, que tem como objeto Contratação de pessoa física ou
jurídica, inclusive sociedade de advogados, para prestação de serviço
de redefinição e consolidação da Divisão Político-Administrativa
e estudo de equívoco de interpretação cartográfica do MUNICÍPIO
DE LAGO DOS RODRIGUES /MA., incluindo nesses serviços a
propositura de medidas administrativas junto ao Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística – IBGE e/ou judiciais, seja na Justiça Estadual
e/ou Federal, com o objetivo final de atualizar os limites territoriais
do município e mudar o seu coeficiente no Fundo de Participação dos
M unicípios de 0,6% (zero vírgula seis por cento) para 0,8% (zero
vírgula oito por cento), Conforme anexo I do edital na modalidade
Tomada de Preços do tipo melhor técnica e preço. Tudo em
conformidade com as normas estabelecidas na licitação Tomada de
Preços n° 011/2017, a Comissão Permanente de Licitação – CPL, no
uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas, tendo em vista o
resultado apresentado no processo licitatório supracitado, aprova e
adjudica o objeto acima à empresa: Antonio Augusto S ousa
Advogados Associados, situada na Av. Brasil n° 937, Chácara Brasil,
Turu, São Luís/M A, inscrita no CNPJ sob o nº 07.682.707/0001-74,
com proposta de preços apresentada no valor R$ 290.040,00 (duzentos
e noventa mil e quarenta reais) e nota final 09 (nove). Lago dos
Rodrigues – M A, em 24 de Agosto de 2017. Rosa M aria Caetano de
Sousa, Presidente CPL. Tamiris Vieira Frota, Secretaria CPL. José
Geilson de Jesus M elo, M embro.
RES ULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2017
A Prefeitura M unicipal de Lago dos Rodrigues – M A, por intermédio
da Presidente da CPL, torna público o resultado da Tomada de Preços
nº 011/2017, que teve como objeto: A Contratação de pessoa física ou
jurídica, inclusive sociedade de advogados, para prestação de serviço
de redefinição e consolidação da Divisão Político-Administrativa
e estudo de equívoco de interpretação cartográfica do MUNICÍPIO
DE LAGO DOS RODRIGUES /MA., incluindo nesses serviços a
propositura de medidas administrativas junto ao Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística – IBGE e/ou judiciais, seja na Justiça Estadual
e/ou Federal, com o objetivo final de atualizar os limites territoriais
do município e mudar o seu coeficiente no Fundo de Participação dos
M unicípios de 0,6% (zero vírgula seis por cento) para 0,8% (zero
vírgula oito por cento). Saiu como vencedora da licitação supracitada a
empresa: Antonio Augusto S ousa Advogados Associados, situada na
Av. Brasil n° 937, Chácara Brasil, Turu, São Luís/M A, inscrita no
CNPJ sob o nº 07.682.707/0001-74, com proposta de preços
apresentada no valor R$ 290.040,00 (duzentos e noventa mil e
quarenta reais) e nota final 09 (nove). A presidente da CPL informa
ainda, que os autos do Processo encontram – se com vistas franqueadas
aos interessados a partir da data desta publicação, nos dias úteis no
horário de expediente da Prefeitura M unicipal de Lago dos Rodrigues –
M A. Lago dos Rodrigues/M A, em 24 de Agosto de 2017. Rosa Maria
Caetano de S ousa, Presidente da CPL.
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