
 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2018 

CARTA-CONVITE Nº 001/2018 
 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
 

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE GRANITO-PE, 
no uso de suas atribuições legais e de acordo 
com o Art. 38 da Lei Federal nº 8666/93, 
 

    RESOLVE: 

Art. 1º -  HOMOLOGAR  este processo em favor da empresa  adjudicada abaixo identificada, 
por estar de acordo com a legislação em vigor. 

 
Art. 2º - Adjudicatário: LABORATÓRIO ARLAB LTDA- ME, CNPJ 18.901.377/0001-87, sedia da na 
rua Carlos Cornelio de Alencar, nº264, bairro centro, granito -PE, representado neste ato por 
o Sr. MAYCOM JARDIEL ARAÚJO DA SILVA, brasileiro, solteiro, biomédico, inscrito no CPF nº 
083.927.484-09, CNH nº 04417262322- Dentran-pe, residente e domiciliado na rua Valdevina 
Alves S/N, bairro centro,granito- PE, CEP 56160-000, o valor global de R$ 109.860,30 (cento e 

nove mil, oitocentos e sessenta reais e trinta centavos), por ser a proposta mais vantajosa para a 
administração deste órgão. 
 

 
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ANALISE 
CLINICAS LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNDO 
MUNICIPAL DE SAUDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MUNICÍPIO DE GRANITO PE. 
 

O valor global de R$ 77.469,58 (setenta e sete mil, quatrocentos e sessenta e nove reais 

e cinqüenta e oito centavos), por ser a proposta mais vantajosa para a administração deste órgão. 
 

Art. 3º - Tendo sido a licitação realizada nos termos da Lei Federal n° 8.666/1993, e 
alterações posteriores, determino que seja feito o empenho da despesa e contrato de prestação de 
serviços, tudo conforme consta nas propostas dos licitantes supracitado. 

Art. 4º - Determinar á Secretaria de Administração as providências cabíveis para o 
cumprimento do presente termo. 

Art. 5º - Determinar ao serviço de Orçamento e contabilidade a emissão do respectivo 
empenho, juntamente com boletins de medição e ordem de pagamento.  
 
                                              GRANITO – PE, 30 de agosto de 2018. 
 
 

JOÃO BOSCO LACERDA DE ALENCAR 
Prefeito 


