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PREGÃO PRESENCIAL Nº 004//2019 
SISTEMA DE REGISTGRO DE PREÇO 

 
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: 
 
CICERO RODRIGUES DE ALENCAR - ME, empresa legalmente constituída, cadastrada no 
CNPJ sob o nº 10.993.648/0001-60, com endereço na Rua Santa Terezinha, nº 218, bairro 

centro, Moreilândia-Pe, itens 5 e 6, Valor Global de R$ 11.286,88  (Onze mil duzentos e 
oitenta e seis reais e oitenta e oito centavos), por ser a proposta mais vantajosa para a 
administração deste órgão. 
 
GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA, empresa legalmente constituída, cadastrada no 
CNPJ sob o nº 11.427.407/0001-16, com endereço na Rua vereador Possidoneo Queiroga, 

nº 59, bairro Jardim Sorrilandia II, Sousa -PB, itens 1,2,3,4,7,8 e 9, Valor Global de R$ 
34.691,00 (trinta e quatro mil seiscentos e noventa e um reais), 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 ata de registro de preço 
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, 07 de agosto de 2019. 
 
 
 

JOÃO BOSCO LACERDA DE ALENCAR 
Prefeito 


