PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELINO VIEIRA-RN
PALÁCIO JOÃO MEDEIROS – GABINETE DO PREFEITO
Rua Cel. José Marcelino, nº 109, Centro, Marcelino Vieira/RN
Telefax: 3385-2070 – E-Mail: prefeituramarcelinovieira@gmail.com
CNPJ: 08.357.618/0001-15

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
O Prefeito municipal de Marcelino Vieira/RN, na qualidade de Ordenador de Despesas e no uso de suas atribuições legais, especialmente a que lhes confere o inciso XXII
do art. 4º, da Lei nº 10.520/2002 e, considerando haver a Comissão de Pregão cumprido
todas as exigências do procedimento de licitação cujo objeto é a contratação de empresa
para a contratação de empresa para futuros e eventuais serviços de filmagem, gravação e
transmissão de eventos, gravação de vinhetas, alimentação de mídias sociais e outros, para
atender as secretaria municipais de Marcelino Vieira/RN, contidas nos anexos deste Edital,
resolve HOMOLOGAR, o presente processo administrativo de licitação no que compete a
esta Unidade Gestora, na Modalidade Pregão Presencial nº 034-PP/2018-SRP, em favor do
vencedor, de acordo com os termos do processo e do parecer da Assessoria Jurídica do
Município, para que produza seus efeitos legais e jurídicos.
Assim, nos termos da legislação vigente, fica o presente processo HOMOLOGADO em favor do seguinte microempreendedor Francisco Régio Fernandes - MEI., inscrito no
CNPJ/MF 27.441.071/0001-86 com o valor total de R$ 49.748,000 (Quarenta e sete mil, setecentos e quarenta e oito reais), conforme Mapa de Registro de Lances Verbais constante
em anexo.
Ao Setor Contábil-financeiro para as providências cabíveis.
Notifique-se o licitante vencedor para assinatura do instrumento contratual no prazo
indicado no Instrumento Convocatório.
Ciência aos interessados.
Publique-se.
Marcelino Vieira/RN, 19 de Julho de 2018

___________________________
Kerles Jácome Sarmento
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O Município de Marcelino Vieira/RN, através do gestor municipal,
torna público a assinatura da Homologação do Pregão Presencial nº
034-PP/2018-SRP. Objeto: contratação de para futuros e eventuais
serviços de filmagem, gravação e transmissão de eventos, gravação de
vinhetas, alimentação de mídias sociais e outros, para atender as
secretaria municipais de Marcelino Vieira/RN. Após analise Jurídica
favorável ao presente certame para a adjudicação, faz-se a
Homologação ao seguinte microempreendedor Francisco Régio
Fernandes - MEI., inscrito no CNPJ/MF 27.441.071/0001-86.
KERLES JÁCOME SARMENTO
Prefeito Municipal.
Convoca-se o interessado a assinar a ARP dentro de cinco dias uteis.
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