~..~,-

(..~,~,.,~

~ i- U(;?`s~ r7~

V

!

~ ,✓

~
~ ~►"~);. ri'° ,~~~~ ~a%t%d~
~

~~~'~V1'.~s~7+1

~

MUNICÍPIO DE PAÇO DO LUMIAR (MA)
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

HOMOLOGAÇÃO
0 MUNICÍPIO DE PAÇO DO LUMIAR, através da PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÇO DO
LUMIAR, situada na Rodovia MA 201, Centro Administrativo Tambaú, n ° 15, Vila
Nazaré, CEP: 65.130-000, Paço do Lumiar- MA, inscrita no CNPJ sob o n°
06.003.636/0001-73, neste ato representado pela Secretária Municipal de
Desenvolvimento Social, Sra. Maria Helena Veiga Vieira, portadora do CPF n°
406.792.093-87, no uso de suas atribuições legais, amparado pelo art. 4° do Decreto
Municipal n° 3086/2017 e com base nas informações constantes na adjudicação da
licitação na modalidade Pregão Eletrônico n° 005!2020 objetivando Registro de
Preço, contratação de empresa especializada em prestação de serviços funerários
com fornecimento de urnas e insumos (auxílio funeral), visando atender as
demandas da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, conforme os padrões
pré-estabelecidos na forma especificada deste Termo de Referência para o ano de
2020, devidamente aprovada por parecer jurídico juntado aos autos do processo e de
acordo com o que dispõe o artigo 43, inciso VI da Lei Federal n° 8.666/93 e suas
alterações posteriores, resolve HOMOLOGAR o objeto acima identificado à(s)
empresa(s):
W B LIMA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o n°
05.083.302/0001-94, vencedora dos itens da licitação em epígrafe no valor global de
R$ 268.435,00 (duzentos e sessenta e oito mil, quatrocentos e trinta e cinco reais).
Dê-se ciência epublique- se na imprensa oficial — art. 6°, XIII da Lei n° 8.666/93 e
alterações
posteriores
—
e
sítio
deste
poder
executivo
(www.pacodolumiar.ma.gov.br), para que surta seus efeitos legais.
Paço do Lumiar, 29 de Junho de 2020.

RIA HELENA V

Secretár

~~ ~ VIEIR

nicipal de Desenvolvimento Social

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
Rodovia MA 201, n° 15, Centro Administrativo Tambaú, Vila Nazaré, Paço do Lumiar/MA.
Home Page: www.pacodolumiar.ma.gov.br
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DESPACHO
À
Ilustríssima Senhora
Annielle Fernanda Nunes Pimentel
Coordenadora de Comunicação Social
Neste.
Assunto: Solicitação de divulgação da homologação da licitação pública na
modalidade Pregão Eletrônico N° 005/2020.
Senhora Coordenadora,
Cumprimentando-o cordialmente, considerando que é direito fundamental do cidadão
o acesso à informação pública, previsto no inciso XXXIII da Constituição Federal e
atendendo ao princípio da publicidade, o qual determina que qualquer interessado
deve ter acesso às licitações públicas e seu controle, mediante divulgação dos atos
praticados pelos administradores em todas as fases da licitação, sirvo- me do
presente instrumento para solicitar a gentileza de vossa senhoria, para divulgar o
aviso de julgamento da licitação pública na modalidade Pregão Eletrõnico N°
005/2020 (Processo administrativo n° 347/2020), tendo por objeto Registro de
Preço, contratação de empresa especializada em prestação de serviços funerários
com fornecimento de urnas e insumos (auxílio funeral), visando atender as
demandas da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, conforme os padrões
pré-estabelecidos na forma especificada deste Termo de Referência para o ano de
2020, nos seguintes meios de comunicação:
1. quadro/mural de avisos localizado no átrio do palácio deste poder executivo;
2. sítio oficial deste poder executivo (www.pacodolumiar.ma.gov.br);
3. Diário Oficial do Município de Paço do Lumiar-MA (instituído pela Lei Municipal n°
695/2017);
4. Diário Oficial do Estado -DOE;
5. Diário Oficial da União- DOU;
Tal medida far- se- á necessária para maior transparência nas ações desenvolvidas
por esta administração pública municipal, bem como proporcionar a quaisquer
interessados, mais acesso às licitações e seu controle, mediante divulgação dos atos
praticados.
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
Rodovia MA 201, n° 15, Centro Administrativo Tambaú, Vila Nazaré, Paço do Lumiar/MA
Home Page: www.pacodolumiar.ma.gov.br
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MUNICÍPIO DE PAçO DO LUMIAR (MA)
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Outrossim, após providências das medidas cabíveis, retornar os autos do processo a
este setor.
Agradecendo a atenção que este pleito demandará a vossa senhoria, renovo
protestos de respeito e consideração.
Paço do Lumiar/MA, em 29 de Junho de 2020.

r

MANIA HELENA VEIGA EIRA
Secretária Municipal de Desenvolvimento Social

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
Rodovia MA 201, n° 15, Centro Administrativo Tambaú, Vila Nazaré, Paço do Lumiar/MA
Home Page: www.pacodolumiar.ma.gov.br
página 2 de 2

~~
r
i

1

V~ i tÌ C~

Ìl G`

~~"~C, €"i°
~ ~~;:"Vi~Jf

,`

J

■

~

-MR-__ k

~~t~-/`~^~
~

MUNICÍPIO DE PAÇO DO LUMIAR (MA)
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

DESPACHO
DESTINATÁRIO: AO SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE
LICITAÇÃO DE PAÇO DO LUMIAR.
ASSUNTO: AUTORIZAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DAIS) ATAIS) DE REGISTRO DE
PREÇOS.
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°: 347/2020
LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico N° 005/2020
OBJETO: Registro de Preço, contratação de empresa especializada em prestação de
serviços funerários com fornecimento de urnas e insumos (auxílio funeral), visando
atender as demandas da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, conforme
os padrões pré-estabelecidos na forma especificada deste Termo de Referência para
o ano de 2020
Devidamente homologado 0 objeto do Pregão Eletrõnico N° 005/2020, consoante se
denota dos autos ora remetidos, autorizo a devida celebração da(s) atas) de registro
de preços em favor do(s) vencedores) da licitação em epígrafe.
Após a providência antevista e demais trâmites de praxe, retorne o caderno
processual.
Cumpra-se, com brevidade.
Paço do Lumiar, Estado do Maranhão, em 30 de Junho de 2020.

MA'' IA HELENA VEIGA VIEIRA
Secretária Municipal de Desenvolvimento Social

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
Rodovia MA 201, n° 15, Centro Administrativo Tambaú, Vila Nazaré, Paço do Lumiar CEP: 65130-000
Home Page: www.pacodolumiar.ma.gov.br
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