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P
PRESIDÊNCIA
A
ATO(S
S) DO PRESID
DENTE
o
Homologação
PR
ROCEDIMEN TO LICITATÓ
ÓRIO Nº 14/20
016
PRESENCIAL
L Nº 14/2016
PREGÃO P
O Pre
egão Presencial nº 14/2016,, de que trata este Procedim
mento Licitatórrio nº 14/20166, objetivou
aquisiição de 03 (trê
ês) veículos tip
po SEDAN, 1..4 ou superiorr cor preta, zerro
quilôm
metro (2017), três
t
volumes, quatro portass laterais, capa
acidade para 05
0 (cinco) passsageiros,
incluin
ndo o motoristta, conforme especificações
e
s contidas no Termo de refe
erência.
A tram
mitação do pro
ocedimento atendeu à legis lação pertinen
nte
Deste
e modo, satisffeitas as exig
gências legaiss, HOMOLOG
GO o resultado do referidoo certame licittatório,
ratifica
ando a adjudiccação do obje
eto, realizado p
pelo Pregoeiro
o, na forma se
eguinte:
V
VENCEDORA
A:
Retha Má
áxima Ltda. - EPP, com vvalor total de
e R$ 250.998
8,00 (duzentoos e cinquenta mil,
novecento
os e noventa e oito reais).
Publiq
que-se.
(a) Juiz FERNA
ANDO GALVÃ
ÃO DA ROCH
HA
Presidente
o
Homologação
OCESSO LICIT
TATÓRIO Nº 1
13/2016 - PRE
EGÃO PRESE
ENCIAL Nº 13/
3/2016
PRO
O Prregão Presencial nº 13/2016, de que trrata este Pro
ocedimento Licitatório nº 1 3/2016, objettivou a
locaçã
ão de equipa
amentos digittais de repro
ografia e imp
pressão, inclu
uindo manuteenção preven
ntiva e
correttiva, com rep
posição de peças e forne
ecimento do todo o material de consuumo e suprim
mentos
necesssários para exxtração de cópia/impressõe
es, exceto pap
pel.
A tram
mitação do pro
ocedimento atendeu à legis lação pertinen
nte.
Deste
e modo, satisffeitas as exig
gências legaiss, HOMOLOG
GO o resultado do referidoo certame licittatório,
ratifica
ando a adjudiccação do obje
eto, realizado p
pelo Pregoeiro
o, na forma se
eguinte:
V
VENCEDORA
A:
JETMAX SOLUÇÕES
S
EM
E IMPRESS
SÃO LTDA - EPP,
E
com valo
or anual de R$$ 6.269,76 (se
eis mil,
duzentos e sessenta e nove
n
reais e ssetenta e seis centavos).
*Republica
ado por incorreção de valorr
(a) Juiz FERNA
ANDO GALVÃ
ÃO DA ROCH
HA
Presidente

