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CÂMARA MUNICIPAL DE SANTOS DUMONT 
“Terra do Pai da Aviação” 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2020 

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2020 

 

De acordo com o relato da ilustre Pregoeira e Equipe de Apoio, nomeados pelo Exmo. Sr. Presidente da 

Câmara, através da Portaria nº 005 de 02 de janeiro de 2020, Parecer Jurídico acostado aos autos, respaldado em toda 

documentação constante do Procedimento Licitatório nº 005/2020, pressupostos legais e em cumprimento aos e em 

cumprimento aos ditames da Lei Federal nº 8.666/93 (Estatuto de Licitações e Contratos), com as alterações nela 

inseridas pela Lei Federal 8.883 de 09/06/1994 e das demais normas legais aplicáveis e, ainda, regido o presente 

certame pela Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002, Decreto Federal nº. 3.931, de 19/09/2001, Decreto Federal nº 7.892 

de 23/01/2013, HOMOLOGO o presente certame Licitatório no que tange aos ITENS constantes no objeto do Termo 

de Referência do presente Processo Licitatório, e, observando-se o resultado final do processo, com as cautelas legais, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, conforme abaixo: 

 
ALIANÇA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 

CNPJ: 31.486.195/0001-55 

VALOR: R$379,85 (trezentos e setenta e nove reais e oitenta e cinco centavos) 

 

BRUNA DAYANE DOS SANTOS 

CNPJ: 37.487.179/0001-63 

VALOR: R$1.173,66 (Um mil, cento e setenta e três reais e sessenta e seis centavos) 

 

COPY IMPRESS COPIADORA LTDA 

CNPJ:20.089.441/0001-19 

VALOR: R$5.392,80 (Cinco mil, trezentos e noventa e dois reais e oitenta centavos) 

 

MAGALHÃES INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI-ME 

CNPJ: 17.403.267/0001-22 

VALOR: R$8.206,95 (oito mil, duzentos e seis reais e noventa e cinco centavos) 

 

MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE 

CNPJ: 30.827.823/0001-56 

VALOR: R$11.543,52 (onze mil, quinhentos e quarenta e três reais e cinquenta e dois centavos) 

 

  

  Fica determinado que a Comissão de Licitação e os Setores envolvidos com a contratação, objeto 

do certame, adotem as medidas de praxe para ultimação do procedimento, inclusive quanto à elaboração do instrumento 

contratual, registro, tramitação e arquivamento da documentação correspondente. 

            Cumpre-se. 

 Plenário Maurílio do Carmo Ribeiro 

 Santos Dumont, 20 de novembro de 2020. 

 

 

FLÁVIO HENRIQUE RAMOS DE FARIA 

Presidente da Câmara Municipal de Santos Dumont 


