ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE PAÇO DO LUMIAR
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
PROCESSO ADMNISTRATIVO: 453/2019.
PREGÃO PRESENCIAL SRP nº: 012/2019
OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada na
Prestação de Serviços de administração e gerenciamento de manutenção preventiva e corretiva
de veículos automotivos, com fornecimento de peças, acessórios e transporte por guincho,
compreendendo a implantação e operação de sistema informatizado com cartão magnético e chip
integrado para gestão da frota, por meio de internet, através de rede de estabelecimentos
credenciados, para atendimento aos veículos que compõe a frota da Prefeitura de Paço do
Lumiar/MA.
VALOR TOTAL: R$ 2.280.000,00 (dois milhões duzentos e oitenta mil reais).
Considerando o inteiro teor dos autos o Município de Paço do Lumiar/MA, por intermédio
do Pregoeiro, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela parte final do artigo 4º, Inciso
XX da Lei Federal 10.520/2002, tendo em vista o resultado apresentado no processo licitatório acima
identificado, adjudica o objeto acima às seguintes licitantes:
LICITANTE VENCEDORA: BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA-EPP
CNPJ Nº 28.008.410/0001-06
ENDEREÇO: Av. Raul Lopes, 880, Sala 1305, Ed. Poty Premier, bairro Jóquei, Teresina/PI
OBJETO: Serviços de administração e gerenciamento de manutenção preventiva e corretiva de
veículos automotivos, com fornecimento de peças, acessórios e transporte por guincho para a
Prefeitura Municipal de Paço do Lumiar/MA.
VALOR ADJUDICADO: R$ 2.280.000,00 (dois milhões duzentos e oitenta mil reais).
O objeto acima foi adjudicado em conformidade com o que preceitua o artigo 43, inciso IV
da lei federal 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterações, embasado em valores praticados no mercado,
conforme pesquisas de preços anexas aos autos do processo licitatório em epigrafe.
Encaminham-se os autos do processo adjudicado para as autoridades competentes a fim
de que seja homologado.
Paço do Lumiar/MA, 16 de julho de 2019.
José de Ribamar Oliveira Barbosa
Pregoeiro/CPL
Matrícula nº 67006694-1

