
 

 

 

 

1 / 6 
LEI: 

 
 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0112/2020 – CPL/PMBB 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2021 

 

A Prefeita Municipal de Buriti Bravo/MA, no cumprimento das atribuições 

legais, considerando o Relatório Conclusivo expedido pelo Sr. Pregoeiro Oficial 

e Equipe de Apoio, pelos fundamentos do Parecer Jurídico elaborado pela 

Procuradoria Geral do Município e demais documentos presentes no Processo 

Administrativo n° 0112/2021 referente ao Pregão Eletrônico n° 003/2021, 

RESOLVE:  

 

Com fundamento no art. 43, inciso VI, da Lei n° 8.666/93, HOMOLOGAR este 

procedimento licitatório, cujo objeto é a seleção da proposta mais vantajosa a 

Administração Pública para o registro de preços para eventual contratação 

parcelada de empresa de engenharia especializada para a execução dos 

serviços de manutenção e recuperação de estradas vicinais, com fornecimento 

de material, equipamentos e mão de obra necessários a execução dos serviços, 

em atendimento às demandas da prefeitura municipal de Buriti Bravo/MA, 

conforme especificações e quantitativos constantes no termo de referência 

anexo ao edital, que teve como vencedora a  EXCEL EMPREENDIMENTOS EM 

CONSTRUCAO EIRELI (EXCEL EMPREENDIMENTOS), inscrita no CNPJ nº 

09.505.042/0001-59, com o valor de R$ 2.878.673,95 (dois milhões oitocentos 

e setenta e oito mil seiscentos e setenta e três reais e noventa e cinco 

centavos). 

 

Assim, através deste instrumento, autorizo o setor responsável a adotar os 

procedimentos legais para formalizar a contratação da(s) empresa(s) 

vencedora(s) do certame licitatório, devendo ser respeitadas as disposições do 

edital e da legislação pertinente. 

 

Publique-se. 

 

Buriti Bravo/MA, 24 de agosto de 2021. 

LUCIANA BORGES LEOCÁDIO  

Prefeita Municipal 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI BRAVO/MA  

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0112/2021 – CPL/PMPBB 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2021 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI BRAVO/MA 

CONTRATADA: EXCEL EMPREENDIMENTOS EM CONSTRUCAO EIRELI (EXCEL 

EMPREENDIMENTOS), inscrita no CNPJ nº 09.505.042/0001-59 

OBJETO: Registro de preços para eventual contratação parcelada de empresa 

de engenharia especializada para a execução dos serviços de manutenção e 

recuperação de estradas vicinais, com fornecimento de material, 

equipamentos e mão de obra necessários a execução dos serviços, em 

atendimento às demandas da prefeitura municipal de Buriti Bravo/MA, 

conforme especificações e quantitativos constantes no termo de referência 

anexo ao edital. 

VALOR GLOBAL: R$ 960.152,35 (novecentos e sessenta mil cento e cinquenta 

e dois reais e trinta e cinco centavos) 

FUNDAMENTO LEGAL: Lei n° 8.666/93 

FONTE DOS RECURSOS: Fonte dos Recursos: FPM, ISS, IPTU, IPVA, ICM e demais 

recursos próprios  

DATA DA ASSINATURA: 25/08/2021 

 

Buriti Bravo/MA, 25 de agosto de 2021. 

. 

 

LUCIANA BORGES LEOCÁDIO  

Prefeita Municipal 

 

 

 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO / EXTRATO DE CONTRATO:  
Página......................................................1/1 

 
 
   
 

 

 


		2021-09-22T22:36:54-0300
	PETRONIO DA SILVA COELHO:09818719760




