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 Instituição
Financeira, autorizada pelo Banco Central do Brasil, para a prestação de serviços de (I) pagamento, com exclusividade, de salários, proventos e vencimentos, aposentadorias, pensões e similares, de servidores ou empregados públicos ativos, inativos e pensionistas, da
Administração Pública Direta e Indireta do Município de Marcelino Vieira-RN, bem como
aqueles admitidos durante o prazo de execução do Contrato; (II) concessão de empréstimo
consignado, sem exclusividade, aos servidores ou empregados públicos ativos ou inativos e
pensionistas, da Administração Direta e Indireta do Município 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 045PP/2018, 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 da seguinte Instituição bancaria denominada juridicamente de Banco Bradesco
S/A, inscrita no CNPJ nº 60.746.948/0001-12, representada por Francisco Grangeiro Diniz
Junior, brasileiro, bancário, representante Procurador, inscrito no CPF nº 076.875.864-50,
com proposta final no de R$ 80.010,00 (oitenta mil e dez reais), conforme ata de Registro do
pregão 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, 28 de dezembro de 2018

___________________________
Kerles Jácome Sarmento
PREFEITO MUNICIPAL
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO 045-PP/2018

O Município de Marcelino Vieira/RN, através do gestor
municipal, torna público o extrato da Homologação referente
ao Pregão Presencial nº 045-PP/2018, cujo objeto a contratação
de Instituição Financeira, autorizada pelo Banco Central do
Brasil, para a prestação de serviços de (I) pagamento, com
exclusividade, de salários, proventos e vencimentos,
aposentadorias, pensões e similares, de servidores ou
empregados públicos ativos, inativos e pensionistas, da
Administração Pública Direta e Indireta do Município de
Marcelino Vieira-RN, bem como aqueles admitidos durante o
prazo de execução do Contrato; (II) concessão de empréstimo
consignado, sem exclusividade, aos servidores ou empregados
públicos ativos ou inativos e pensionistas, da Administração
Direta e Indireta do Município de Marcelino Vieira-RN. Após
analise Jurídica favorável ao presente certame, faz-se a
Adjudicação e a Homologação a seguinte Instituição bancaria
denominada juridicamente de Banco Bradesco S/A, inscrita no
CNPJ nº 60.746.948/0001-12, com proposta final no de R$
80.010,00 (oitenta mil e dez reais), respectivamente vencedora
do presente certame.
KERLES JÁCOME SARMENTO
Prefeito Municipal.
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