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 registro de preços para futura contratação de empresa especializada no serviço de manutenção preventiva e corretiva e no fornecimento de peças para aparelhos de ar condicionado tipo Split, bebedouros, freezers, geladeiras e geláguas, pertencentes às Secretarias da Prefeitura Municipal 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 004-PP/2019-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 da empresa denominada juridicamente de AVA RÊGO DUARTE – ME., inscrita no CNPJ nº
13.523.765/0001-58, representada por Antônia Veluzia Almeida Rêgo Duarte, inscrita no CPF n°
052.737.694-93, com proposta final do lote 01 – Serviços, no valor de R$ 66.880,00 (sessenta e oi
mil, oitocentos e oitenta reais), e com proposta final do lote 02 – Peças, no valor de R$ 90.470,00
(noventa mil, quatrocentos e setenta 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, 26 de fevereiro de 2019

___________________________
Kerles Jácome Sarmento
PREFEITO MUNICIPAL
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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELINO VIEIRA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

O Município de Marcelino Vieira/RN, através do gestor
municipal, torna público o extrato da Homologação referente
ao Pregão Presencial nº 004-PP/2019-SRP, cujo objeto é o
registro de preços para futura contratação de empresa
especializada no serviço de manutenção preventiva e corretiva
e no fornecimento de peças para aparelhos de ar condicionado
tipo Split, bebedouros, freezers, geladeiras e geláguas,
pertencentes às Secretarias da Prefeitura Municipal de
Marcelino Vieira-RN, faz-se a Homologação a empresa AVA
RÊGO DUARTE – ME., inscrita no CNPJ nº 13.523.765/000158, representada por Antônia Veluzia Almeida Rêgo Duarte,
inscrita no CPF n° 052.737.694-93, vencedora do lote 01 –
serviços de refrigeração para equipamentos da Administração
Pública no valor global de R$ 66.880,00 (sessenta e oi mil,
oitocentos e oitenta reais) e do lote 02 – peças para
equipamentos da Administração Pública no valor global de R$
90.470,00 (noventa mil, quatrocentos e setenta reais),
respectivamente vencedora do presente certame.
KERLES JÁCOME SARMENTO
Prefeito Municipal.
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