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TERÇA-FEIRA 

10 DE JANEIRO DE 2023 

ANO V – EDIÇÃO N° 06 

 

 

 

TOMADA DE PREÇOS Nº.  012/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1295/2022 
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de engenharia com fornecimento total de mão de obra e 
materiais para execução de serviço de pavimentação em paralelepípedo da localidade da Mercantil, no município de Nazaré, conforme 
especificação no Anexo I do Edital, e mediante condições estabelecidas na Lei Federal nº. 8.666/93.  

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
Face às justificativas apresentadas pela Comissão de Licitação, homologo o resultado da Tomada de Preço nº 012/2022 cujo 

objeto da licitação: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de engenharia com fornecimento total de mão de 
obra e materiais para execução de serviço de pavimentação em paralelepípedo da localidade da Mercantil, no município de Nazaré, 
conforme especificação no Anexo I do Edital, e mediante condições estabelecidas na Lei Federal nº. 8.666/93. Empresa Vencedora: M3S 
COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº. 11.511.851/0001-15, com sede 
à Avenida Milton Bahia Ribeiro, 1246- Térreo A- Centro-Madre de Deus - Ba, classificada e vencedora com o menor valor global: 
R$ 476.193,33 (quatrocentos e setenta e seis mil cento e noventa e três reais e trinta e três centavos), nos termos da Ata lavrada em sessão 
pública no dia 09/12/2022 e conforme parecer técnico. Fica convocado o adjudicatário do objeto desta Licitação, a comparecer no Setor 
de Contratos da Prefeitura Municipal, para assinar o contrato, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções na Lei 
nº 8.666/93. 

Registre-se, Cumpra-se,  
Publique-se e Lavre-se o Contrato. 

Nazaré, 10 de janeiro de 2023 
Eunice Soares Barreto Peixoto 

Prefeita 
 
 

RESUMO DE CONTRATO Nº 001/2023 
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO Nº 012/2022 
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NAZARÉ 
CONTRATADO: M3S COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA  
CNPJ/CPF:  11.511.851/0001-15 
 
OBJETO:  
 

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de engenharia com 
fornecimento total de mão de obra e materiais para execução de serviço de pavimentação 
em paralelepípedo da localidade da Mercantil, no município de Nazaré, conforme 
especificação no Anexo I do Edital, e mediante condições estabelecidas na Lei Federal nº. 
8.666/93 

VALOR TOTAL:  R$ 476.193,33 (quatrocentos e setenta e seis mil cento e noventa e três reais e trinta e três 
centavos) 

VIGÊNCIA DO CONTRATO:  12 (doze) meses 
PRAZO DE EXECUÇÃO DA 
OBRA 

O prazo previsto para execução dos serviços é de 06 (seis) meses, contados a partir da 
emissão da Ordem de Serviços. 

ASSINATURA: 01 de janeiro de 2023 
DOTAÇÃO 
ORÇAMENTARIA: 

Órgão/ Unidade: 64001 
Atividade: 1107 
Elemento de Despesa: 4490.51.00.00 – Obras e instalações 
Fonte: 00/24 

Eunice Soares Barreto Peixoto 
Prefeita Municipal de Nazaré 

 

 


