
CÂMARA MUNICIPAL 
GUARACIABA DO NORTE 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL NQ 03.2201/2020 - PP 

OBJETO: Objetivo a coffee break e coquetel para Sessões ordinárias, extraordinárias, solenes e eventos 

realizados pela a Camara Municipal de Guaraciaba do Norte/ce. 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUARACIABA DO NORTE, no uso de suas atribuições 

legais, tendo em vista os autos do processo do PREGÃO PRESENCIAL N°. 03.2201/2020 - PP e a 

ADJUDICAÇÃO dos itens a empresa que apresentou os menores preços por item, proferida pelo 

Pregoeiro, tudo de acordo com o que determina o Edital do referido Pregão, HOMOLOGO o resultado 

da licitação em favor das seguintes licitantes, conforme abaixo, por apresentarem a melhor proposta 

para a Administração: 

r J C RIBEIROO DO NASCIMENTO (OPÇAO GRILL)— VENCEDOR DO ITEM 01(HUM) 

CN Pi :18.457.029/0001-62 
ITEM QUANT UNID ESPECIFICAÇÃO VR. unítario 

RS 
VR. 
TOTAL RS 

01 1.400 Und Coffee Break tipo 01 Para sessões e eventos institucionais, com itens 
mínimos - Café, Leite, água mineral; 0I(um) tipo de iogurte, 03(três) 
tipos de mini sanduiches, pão com patê e pão com queijo e presunto, 
02(dois) tipo de sucos de frutas natural ou poupa, 02(dois) tipos de 
refrigerante de boa qualidade, tapioca 02 (dois) tipos de bolos, chocolate 
quente, frutas variadas da estação, caldo de carne e copos e talheres 
descartáveis com montagem e desmontagem do coife break. 

17,00 23.800,00 

02 600 und Coife Break tipo 02 - 	Chocolate Quente,café, caldo de carne, água 
mineral, 03 três tipos de sucos naturais, 03 três sabores de refrigerante, 
sendo (01 dietético) três tipos de biscoito finos , cesta de pão Frances e 
cesta de pão variado, torradas, 3 tipos de patês 03 - tipos de bolo, fofo liso 
e 	mesclado, 	04 	tipos 	de 	salgadinhos, 	frutas 	variadas 	da 	estação, 
Guardanapo de papel, sachés de açúcar, e Sal, Adoçante, mexedores para 
chá, ou café, talheres descartáveis, copos descartáveis para sucos e 
refrigerantes, pratos descartáveis, médios, 	preferencialmente em papel 
laminado, toalha de mesa. 

23,00 13,800,00 

VALOR GLOBAL (R$) 37.600,00 

Finalizando, registramos que o total adjudicado é de R$ 37.600,00 (trinta e sete mil e seiscentos reais). 
Publique-se na forma da Lei. Encaminhe-se: 

1 - à Comissão Permanente de Licitações, para registro da homologação no Sistema de Informação Municipal 

SIM; 

2—à Controladoria desta Câmara Municipal para anotações- 

3 — ao 

notações;

3—ao Departamento de Compras e Almoxarifado Central desta Câmara Municipal para conhecimento; 

4 - à Assessoria Jurídica da Câmara Municipal, para elaboração do Contrato; 

5—ao Departamento de Contabilidade para providenciar os empenhos das despesas supracitadas. 

Guaraciaba do Norte, 07 de Fevereiro de 2020 

JOSÉ E11$IARI0 MELO NOBRE JUNIOR 

F#esIdente da Câmara Municipal 
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