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TERMO DE HOMOLOGACAO

PREGAO PRESENCIAL N° 0012019PPFME

HOMOLOGACAO

Homologo o presente procedimento de licitacao realizado atraves do
Preqao Presencial N° 0012018PPFME, uma vez que, de acordo com os
instrumentos ora apresentados no presente processo tudo transcorreu dentro da
legalidade e nos preceitos da Lei Federal n° 10.520/02 e pela Lei N° 8.666 de 21
de junho de 1993 e suas demais alteracoes, e como nae ha qualquer recurse
pendente, hei por bem HOMOLOGAR o presente procedimento em favor da
licitante Francisco Danilo Timb6 Ferreira - Me com endereco Rua Sao
Domingos, n° 714, Apto 101 Alto dos 14, lpu, Ce, devidamente inscrito no CNPJ
sob o N° 19.599.914/0001-49, vencedor com o valor total de R$ 129.638,00
(cento e vinte e nove mil, seiscentos e trinta e oito reais), que tern como objeto
Contratacao de empresa para prestacao de services de rnanutencao preventiva
e corretiva, recarga de cartuchos, toners das impressoras das diversas
Secretarias do Municipio de lpu.
ASSIM, nos termos da Leqislacao vigente,
HOMOLOGADO.

Raimundo

flea o presente processo

Aragao Martins

Ordenador de despesas de diversas Secretarias
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HOMOLOGACAO
Homologo o presente procedimento de licitacao realizado atraves do
Preqao Presencial N° 001201 BPPFME, uma vez que, de acordo com os
instrumentos ora apresentados no presente processo tudo transcorreu dentro da
legalidade e nos preceitos da Lei Federal n° 10.520/02 e pela Lei N° 8.666 de 21
de junho de 1993 e suas demais alteracoes, e como nao ha qualquer recurso
pendente, hei por bem HOMOLOGAR o presente procedimento em favor da
licitante Francisco Danilo Timb6 Ferreira - Me com endereco Rua Sao
Domingos, n° 714, Apto 101 Alto dos 14, lpu, Ce, devidamente inscrito no CNPJ
sob o N° 19.599.914/0001-49 vencedor com o valor R$ 2.234,00 (dais mil
duzentos e trinta e quatro reais), que tern como objeto Contratacao de empresa
para prestacao de services de manutencao preventiva e corretiva, recarga de
cartuchos e toners das impressoras da Autarquia Municipal de Transito do
Municipio de lpu.
ASSIM, nos termos
HOMOLOGADO.

da l.eqlslacao

vigente,

fica o presente

de 2019.

Raimundo Jose

gao Martins

Ordenador de despesas da Autarquia Municipal
de Transito do Municipio de lpu

processo

