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RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2018
A Prefeitura Municipal de Joselândia – Maranhão, por intermédio do
Presidente da CPL, torna público o resultado da Tomada de Preços nº
012/2018, que teve como objeto: Contratação de pessoa Jurídica
especializada para a prestação dos serviços jurídicos de Propositura de
Ação Judicial contra a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e
Biocombustíveis (ANP) com o objetivo de que esta repasse ao Município
de Joselândia os royalties decorrentes da confrontação e afetação na
produção de Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) a este Município,
consoante as regras estabelecidas pela Lei Federal nº 7.990/1989,
regulamentada pelo Decreto nº 1/1991, e pela Lei Federal nº 9.478/97 e
demais legislação pertinente, de interesse da Secretaria de Administração,
Finanças e Planejamento deste Munícipio de Joselândia – MA, Saiu como
vencedora da licitação a empresa: NILO E ALMEIDA ADVOGADOS
ASSOCIADOS, CNPJ: 22.964.948/0001-08, localizada no SAUS Quadra
05, Bloco K Salas 812 a 817, Edifício OK Office Tower, Asa Sul, CEP:
70.070-050 - Brasília, proposta apresentada com 10,51% (Dez virgula
cinquenta e um por cento) do valor que o município receberá por conta
dos royalties decorrentes da existência de base produtora de gás natural em
seu território ou afetação/confrontação nos próximos 29 (vinte e nove)
meses, estimado a R$ 447.582,59 (Quatrocentos e quarenta e sete mil,
quinhentos e oitenta e dois reais e cinquenta e nove centavos). O
presidente da CPL informa ainda, que os autos do Processo encontram – se
com vistas franqueadas aos interessados a partir da data desta publicação,
nos dias úteis no horário de expediente da Prefeitura Municipal de
Joselândia – MA.
Joselândia – MA., em 15 de Agosto de 2018.

estabelecidas pela Lei Federal nº 7.990/1989, regulamentada pelo Decreto nº
1/1991, e pela Lei Federal nº 9.478/97 e demais legislação pertinente, de
interesse da Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento deste
Munícipio de Joselândia – MA, conforme anexo II deste edital na modalidade
TOMADA DE PREÇOS do tipo menor preço por Empreitada Global. Tudo
em conformidade com as normas estabelecidas na licitação Tomada de Preços
n° 012/2018, a Comissão Permanente de Licitação – CPL, no uso de suas
atribuições legais, que lhe são conferidas, tendo em vista o resultado
apresentado no processo licitatório, aprova e adjudica o objeto acima à
empresa: NILO E ALMEIDA ADVOGADOS ASSOCIADOS, CNPJ:
22.964.948/0001-08, localizada no SAUS Quadra 05, Bloco K Salas 812 a
817, Edifício OK Office Tower, Asa Sul, CEP: 70.070-050 - Brasília, proposta
apresentada com 10,51% (Dez virgula cinquenta e um por cento) do valor
que o município receberá por conta dos royalties decorrentes da existência de
base produtora de gás natural em seu território ou afetação/confrontação nos
próximos 29 (vinte e nove) meses, estimado a R$ 447.582,59 (Quatrocentos e
quarenta e sete mil, quinhentos e oitenta e dois reais e cinquenta e nove
centavos).
Joselândia – MA., em 15 de Agosto de 2018.
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Após analisar a licitação na modalidade Tomada de Preços n° 012/2018,
que tem como objeto, Contratação de pessoa Jurídica especializada para a
prestação dos serviços jurídicos de Propositura de Ação Judicial contra a
Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) com
o objetivo de que esta repasse ao Município de Joselândia os royalties
decorrentes da confrontação e afetação na produção de Gás Natural e
Biocombustíveis (ANP) a este Município, consoante as regras
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