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ADJUDICAÇÃO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO
Processo administrativo nº 1902.0002/2020
Após analisar a licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2020, que tem como objeto a Contratação de empresa para prestação de
serviços técnicos profissionais de engenharia, assistência técnica, gerenciamento e elaboração de diversos projetos para a Prefeitura Municipal de
Guimarães /MA, o Presidente, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela Lei 8.666/93, tendo em vista o resultado apresentado no
processo licitatório supracitado, aprova e adjudica o objeto acima a empresa: GAYA ARQUITETURA LTDA CNPJ 35.632.953/0001-57,
situada na Rua Alzira Dantas , 5, Sala 201, Cohama, São Luís/MA, Estado do Maranhão, VENCEDOR do item, no valor mensal de R$ 7.200,00
(sete mil e duzentos reais) e para os 12 (doze) meses o valor de R$ 86.400,00 (oitenta e seis mil e quatrocentos reais), conforme abaixo:
ITEM

1

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

QUANT

UND

12

MES

Acompanhamento de execução de contratos dos convênios;
Análise de projetos existentes;
Assessoria e consultoria em convênios Federais e Estaduais;
Apoio técnico para elaboração de projetos básicos;
Elaboração de projetos de engenharia (projeto básico, memorial
descritivo, cálculos estruturais, ART de projeto, Termo de Referência de
convênios).
Elaboração de cronograma Físico-Financeiro;
Inclusão, monitoramento e acompanhamento dos processos vinculados
aos órgãos GIDUR/CAIXA, SINFRA, FUNASA, SES, INCRA e outros;
Elaborar relatórios e prestações de contas dos convênios juntos a órgãos
competentes

Guimarães – MA, em 16 de abril de 2020
João Marcus Câmara da Costa
Presidente

VALOR
UNIT

R$ 7.200,00

VALOR TOTAL

R$ 86.400,00
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NORMAS DE PUBLICAÇÃO
Ao elaborar o seu texto para publicação no Diário Oficial Eletrônico, observe atentamente as instruções abaixo:
a) Edição dos textos enviados a Diário por email;
b) Medida da página – 17cm de largura e 25cm de altura;
c) Editor de texto padrão: Word for Windows – Versão 6 ou Superior;
d) Tipo de fonte: Times New Roman;
e) Tamanho da letra: 9;
f) Entrelinhas simples;
g) Excluir linhas em branco;
h) Tabelas/quadrados sem linhas de grade ou molduras;
i) Havendo erro na publicação, o usuário poderá manifestar reclamação por escrito até 30 dia após a circulação do Diário Oficial Eletrônico;
j) Se o erro for proveniente de falha do setor de publicação, a matéria será republicada sem ônus para o cliente, em caso de erro proveniente do email
enviado, o ônus da retificação ficará a cargo do cliente;
k) As matérias que não atenderem as exigências acima serão devolvidas.
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