
 

 
ESTADO DO PARÁ 

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS 
           GABINETE DO PREFEITO 

 

 

ATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

 

O Prefeito do Município de Santa Maria das Barreiras-PA, ADRIANO SALOMÃO COSTA DE 

CARVALHO FILHO, no uso de suas atribuições legais e constitucionais conferidas pela Lei 

Orgânica Municipal, sobre demais prerrogativas existentes, e: 

CONSIDERANDO as disposições contidas na Lei Federal 10.520/2002; 

CONSIDERANDO os dispostos Lei Federal nº 8.666/1993 e alterações e Lei Federal nº 123/2006, 

e posteriores, tendo as mesmas como auxiliares; 

CONSIDERANDO o processo Licitatório na Modalidade, Tomada de Preços nº 0001/2022  

CONSIDERANDO a ata assinada ao final da sessão, não gera obrigação de contratação por parte do 

Município. 

 

RESOLVE: 

Art. 1º - Adjudicar a licitação na modalidade Tomada de Preços nº 0001/2022, tendo como objeto: 

Futura e eventual contratação de empresa para locação de veículos de passeios/leves, caminhões e 

máquinas pesadas, com e sem condutor, para atender as secretarias municipais, seus respectivos 

fundos, gabinete do prefeito e demais órgão pertencentes a estrutura do poder executivo municipal, 

em favor da empresa abaixo, uma vez, que a mesma atendeu todas as disposições legais: ASA 

NORTE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA – C.N.P.J./M.F. 23.348.665/0001-96; 

 

Art. 2º - Valor adjudicado são os que constam na ata de registro de preços, e lances apresentado pela 

empresa licitante vencedora. 

Art. 3º - Homologar a licitação na modalidade Tomada de Preços nº 0003/2022, Objeto: Futura e 

eventual contratação de empresa para locação de veículos de passeios/leves, caminhões e máquinas 

pesadas, com e sem condutor, para atender as secretarias municipais, seus respectivos fundos, 

gabinete do prefeito e demais órgão pertencentes a estrutura do poder executivo municipal, realizada 

em 04 de julho de 2022, por estar de acordo com a legislação em vigor, em favor da empresa: ASA 

NORTE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA – C.N.P.J./M.F. 23.348.665/0001-96. 

 

Art. 4º - Valor adjudicado são os que constam na ata de registro de preços, e lances apresentado pela 

empresa licitante vencedora. 

 

Art. 5° - Determinar a Secretarias responsáveis, as providências cabíveis para o cumprimento do 

presente termo; 
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Art. 6º - Determinar ao serviço de Orçamento e Contabilidade a emissão do respectivo empenho e 

ordem de pagamento, em caso de solicitação de itens, objeto da presente licitação. 

 

 

REGISTRE-SE                             PUBLIQUE-SE                                    CUMPRA-SE 

 

Gabinete do Prefeito de Santa Maria das Barreiras, Estado do Pará, aos 05 dias do mês de julho de 

2022. 

 

 

 

 

ADRIANO SALOMÃO COSTA DE CARVALHO FILHO 

Prefeito 
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