
CÂMARA MUNICIPAL 
GUARACIABA DO NORTE 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

O Ordenador de Despesas da, CAMARA MUNICIPAL DE GUARACIABA DO 
NORTE/CE, Sr. JAQUES CARVALHO VIANA, no uso de suas atribuições legais, vem 
HOMOLOGAR o presente procedimento de licitação, realizado através do Pregão Presencial 
n.°03.003.2021 que tem como objeto a 'CONTRATAÇÃO DE Serviços de fornecimento de 
Buffet: coffee break e coquetel para Sessões ordinárias, extraordinárias, solenes e 
eventos realizados pela a Camara Municipal de Guaraciaba do Norte/Ce, 
CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ", na parte que cabe à CAMARA MUNICIPAL, uma vez 
que, de acordo com os instrumentos ora apresentados no presente processo, evidenciam que o 
mesmo transcorreu dentro da legalidade, em especial aos preceitos preconizados na Lei Federal n.° 
10.520/02 e pela Lei N° 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas demais alterações, e como não há 
qualquer recurso pendente, hei por bem HOMOLOGAR o presente procedimento para que 
produza seus efeitos legais e jurídicos. 
irem Descrição quant v.unit v.total 

0.1 

Coffee Break tipo 01 Para sessões e eventos institucionais, com itens 
mínimos - Café, Leite, água mineral; 01 (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 coffe break.. 

750 
25,00 

18.750,00 

0.2 

Coffe Breok tipo 02 - água mineral, 03 três tipos de sucos naturais, 03 
três sabores de refrigerante,  sendo (01 dietético) três tipos de biscoito 
finos, pães de leite com patê, torradas, 01 pão americano, 03 - tipos 
de bolo, fofo  liso e mesclado, 04 tipos de salgadinhos, frutas variadas 
da estação, mine croassante, Torta de frango, creme de galinha, 
Guardanapo de papel, sachês de açúcar, e Sol, Adoçante, mexedores 
para chá, ou café,  talheres descartáveis, copos descartóveis para sucos 
e refrigerantes, pratos descartáveis, médios, 	preferencialmente em 
papel laminado, toalha de mesa 

400 
30,00 

12.000,00 

VALOR TOTAL 30.750,00 
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CÂMARA MUNICIPAL 
GUARACIABA DO NORTE 

ASSIM, nos termos da Legislação vigente, fica o presente processo 

HOMOLOGADO em favor de JANMILLA NOBRE MARTINS - IDEAL DELICATESSEN, 
inscrita no CNPJ sob o n.° 06.340.443/0001-08, no valor global de R$ 30.750,00 (trinta mil setecentos 
e cinquenta reais). 

Ao setor competente para providências cabíveis. 

Ce-CE, 22 de Outubro de 2021. 

- 
JAQUE 'A' 1 ALHO VIANA 

Ordenador a) das CAMARA MUNICIPAL 
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CÂMARA MUNICIPAL 
GUARACIABA DO NORTE 

AVISO DE ADJUDICACÃO E HOMOLOGAÇÃO 

A CAMARÁ MUNICIPAL de GUARACIABA DO NORTE/Ce, através da Comissão de Pregão, torna público para 
conhecimento dos interessados, a ADJUDICAÇAO e HOMOLOGAÇÃO do PREGAO PRESENCIAL N.° 
03.003.2021, que tem como objeto a Serviços de fornecimento de Buffet: coffee break e coquetel para 
Sessões ordinárias, extraordinárias, solenes e eventos realizados pela a Camara Municipal de 
Guaraciaba do Norte/Ce, CONFORME TERMO DE REFERENCIA 

item Descrição Quant v.unit v.total - - 	- 

Coffee Break tipo 01 Para sessões e eventos institucionais, com itens 

mínimos - Café, Leite, água mineral; 01 (um) tipo de iogurte, 03 (três) tipos 

de mini sanduiches, pão com patê e pão com queijo e presunto, 02(dois) 

0.1 tipo de sucos de frutas natural ou poupa, 02(dois) tipos de refrigerante de 750 18.750,00 

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 coffe break.. 

25,00 

0.2 

Coffe Break tipo 02 - água mineral, 03 três tipos de sucos naturais, 03 três 

sabores de refrigerante, sendo (01 dietético) três tipos de biscoito finos, 

pões de leite com patê, torradas, 01 pão americano, 03 - tipos de bolo, 

fofo liso e mesclado, 04 tipos de salgadinhos, frutas variadas da estação, 

mine croassante, Torta de frango, creme de galinha, Guardanapo de pape!, 400 12.000,00 

sachês 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 

30,00 

R$ 
VALOR TOTAL 30.750,00 

Licitação Adjudicada e Homologada em favor de: 

JANMILLA NOBRE MARTINS - IDEAL DELICATESSEN, inscrita no CNPJ sob o n.° 06.340443/0001-08, no 

valor global de R$ 30.750,00 (trinta mil setecentos e cinquenta reais). 

GUARACIABA DO NORTE/Ce, 22 de Outubro de 2021. 

vi Xerr â'~4>im)cejntw  
Pregoeiro 

OBSERVAÇÃO:  
O presente Aviso foi devidamente afixado 
no quadro de avisos da CAMARA em data 
de 22/10/2021 na forma recomendada pelo 
STJ, através do Recurso Especial n.° 
105.232 - (96.0058484-5) - 1 Turma. 
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CÂMARA MUNICIPAL 
GUARACIABA DO NORTE Í> 

CERTIDÃO DE DIVULGAÇÃO DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

CERTIFICO para os devidos fins, que foi publicado através de afixação na Portaria desta 

• CAMARA(Quadro de Avisos) o aviso de ADJUDICAÇÃO e HOMOLOGAÇÃO do 

PREGÃO PRESENCIAL N.°03.003.2021, que tem como objeto a Serviços de 

fornecimento de Buffet: coffee break e coquetel para Sessões ordinárias, 

extraordinárias, solenes e eventos realizados pela a Camara Municipal de 

Guaraciaba do Norte/Ce, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, cujo vencedor foi a 

empresa JANMILLA NOBRE MARTINS - IDEAL DELICATESSEN, inscrita no CNPJ 

sob o n.°  06.340.443/0001-08, no valor global de R$ 30.750,00 (trinta mil setecentos e 

cinquenta reais). 

GUARACIABA DO NORTE/Ce, 22 de Outubro de 2021. 

JAQU' CARVALHO VIANA 

Ordenado! (a) das CAMARA MUNICIPAL 
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