Prefeitura Municipal de Marcelino Vieira-RN
Palácio João Medeiros – Gabinete do Prefeito
Rua Cel. José Marcelino, nº 109, Centro. Telefax: 3385-2070
CNPJ: 08.357.618/0001-15
E-mail. prefeituramarcelinovieira@gmail.com

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 o contratação de empresa para ornamentar os espaços públicos urbanos no período do mês de junho do corrente ano de 2019, por ocasião das festividades da
festa de Padroeiro Santo Antônio e demais festividades juninas como São João e São Pedro no 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 008-PP/2019, em favor dos vencedores, 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 Microempreendedor Individual Michel Henrique da Silva Cruz – MEI, inscrito no
CNPJ nº 27.704.024/0001-88, vencedora dos itens conforme planilha constante na Ata da Sessão de
licitação, cuja soma dos valores importa em R$ 35.000,00 (Trinta e cinco mil 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, 23 de maio de 2019

___________________________
Kerles Jácome Sarmento
PREFEITO MUNICIPAL
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 008-PP/2019

O Município de Marcelino Vieira/RN, através do gestor
municipal, após análise jurídica, torna público o extrato da
Homologação referente ao Pregão Presencial nº 008-PP/2019,
cujo objeto é a contratação de empresa para ornamentar os
espaços públicos urbanos no período do mês de junho do
corrente ano de 2019, por ocasião das festividades da festa de
Padroeiro Santo Antônio e demais festividades juninas como
São João e São Pedro no Município de Marcelino Vieira-RN,
faz-se a Homologação a o Microempreendedor Individual
Michel Henrique da Silva Cruz – MEI, inscrito no CNPJ nº
27.704.024/0001-88, após o mesmo ter regularizado sua
situação fiscal quanto a CND, e vencedora dos itens conforme
planilhas constantes na Ata da Sessão de licitação, cuja a soma
dos valores importa em R$ 35.000,00 (Trinta e cinco mil reais);
respectivamente vencedora do presente certame e convocada
para assinar o Contrato.
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