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PROCESSO ADMINISTRATIVO N°: 034/2020 – 

CPL/PMSF 

TOMADA DE PREÇOS N°: 004/2020 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO 

FRANCISCO DO MARANHÃO/MA, no 

cumprimento das atribuições legais, considerando o 

Relatório Conclusivo expedido pela Comissão de 

Licitações, os fundamentos do Parecer Jurídico 

elaborado pela Assessoria Especializada do 

Município e demais documentos presentes no 

Processo Administrativo n° 034/2020 referente a 

Tomada de Preços n° 004/2020,  

 

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 a contratação 

de empresa de engenharia especializada para 

execução das obras de reforma e ampliação do 

Estádio de Futebol “Vicente Zumba”, situado na zona 

urbana, e para a construção de um ginásio 

poliesportivo, no Povoado Mimoso situado na zona 

rural do Município de São Francisco do 

Maranhão/MA, nos termos da Proposta SICONV n° 

065029/2018 e Convênio n° 882147/2018. 

Através do presente termo, resolvo ADJUDICAR o 

objeto licitado em favor da empresa SHEKINAH 

MÁQUINAS TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA 

(CNPJ n° 08.290.394/0001-71), nos termos 

constantes no edital de julgamento do menor preço 

por lote, pelo valor de R$ 827.875,15 (oitocentos e 

vinte e sete mil oitocentos e setenta e cinco reais e 

quinze centavos) para a reforma e ampliação do 

Estádio de Futebol “Vicente Zumba”, situado na zona 

urbana do Município de São Francisco do 

Maranhão/MA (Lote 01) e pelo valor de R$ 

559.485,30 (quinhentos e cinquenta e nove mil 

quatrocentos e oitenta e cinco reais e trinta centavos) 

para a construção de um ginásio poliesportivo no 

Povoado Mimoso, situado na zona rural do Município 

de São Francisco do Maranhão/MA (Lote 02), 

consoante o conteúdo da ata da sessão pública de 

julgamento da habilitação jurídica e propostas dos 

interessados. 

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. 

São Francisco do Maranhão/MA, 11 de agosto de 

2020. 

ADELBARTO RODRIGUES SANTOS 

Prefeito Municipal 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO N°: 035/2020 – 

CPL/PMSF 

TOMADA DE PREÇOS N°: 005/2020 

TERMO DE HOLOGAÇÃO 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO 

DO MARANHÃO/MA, no cumprimento das 

atribuições legais, considerando o Relatório Conclusivo 

expedido pela Comissão de Licitações, os fundamentos 

do Parecer Jurídico elaborado pela Assessoria 

Especializada do Município e demais documentos 

presentes no Processo Administrativo n° 035/2020 

referente a Tomada de Preços n° 005/2020,  

 

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 a contratação de 

empresa de engenharia especializada para execução das 

obras de adequação de estradas vicinais nos Povoados 

Morada Nova do Assis ao Povoado São Bento, situados 

na zona rural do Município de São Francisco do 

Maranhão/MA, nos termos da Proposta SICONV n° 

056052/2018 e Convênio n° 880430/2018. 

Através do presente termo, resolvo ADJUDICAR o 

objeto licitado em favor da empresa PANORAMA 

EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA (CNPJ 

n° 10.915.057/0001-74), nos termos constantes no 

edital de julgamento do menor preço, pelo valor global 

de R$ 1.841.118,56 (um milhão oitocentos e quarenta e 

um mil cento e dezoito reais e cinquenta e seis 

centavos), consoante o conteúdo da ata da sessão 

pública de julgamento da habilitação jurídica e 

propostas dos interessados. 

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. 

São Francisco do Maranhão/MA, 11 de agosto de 2020. 

ADELBARTO RODRIGUES SANTOS 

Prefeito Municipal 
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