
 
 

 
 

 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

 

 

 

Processo N.º 005/005/DA/CMC/2018 

Procedimento de Licitação N.º 03/2018-CMC 

Modalidade: Pregão Presencial – Sistema de Registro de Preços 

 

 

 

  Em função dos registros e informações assentadas no processo 

administrativo, destinado a formação de REGISTRO DE PREÇOS, para compras 

futuras e eventuais de MATERIAIS PARA COPA E COZINHA (gênero alimentício, 

descartáveis, higiene e limpeza) de conformidade com Termo de Referência – Anexo I 

– do Edital, para entrega pela(s) FORNECEDORA(S), pelo prazo de 06 (seis) meses, e 

no uso das atribuições legais a mim atribuídas, com fundamento no inciso VI, do artigo 

43, da Lei n.º 8.666/93, e nos Pareceres da Assessoria Jurídica e do Controle Interno 

desta Casa de Leis, de acordo com o Processo n.º 005/005/DA/CMC/2018, referendo a 

adjudicação nele produzida e HOMOLOGO o PREGÃO PRESECIAL SRP n.º 03/2018-

CMC, com todos os atos e decisões lavrados pela Comissão, designada pela Portaria 

da Presidência n.º 004/2018– DA de 02/01/2018, inclusive, o resultado final da análise 

e julgamento das propostas de preços e habilitação documental, autorizando as 

contratações das empresas: AMAZOMIX COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - 

ME, inscrita no CNPJ sob o n.º 11.218.665/0001-92, cujo as propostas de preço final, 

referente aos itens nº 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 13, 14 e 41; findaram no montante 

de R$21.075,50 (vinte e um mil, setenta e cinco reais e cinquenta centavos);  

GUARÁ LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob o n.º 04.387.822/0001-28, cujo as propostas 

de preço final, referente aos itens nº 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 

28, 29, 30, 31, 33, 35, 36, 37, 39, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 e 49; findaram no montante 

de R$5.744,40 (cinco mil, setecentos e quarenta e quatro reais e quarenta 



 
 

 
 

centavos); e MOTA & RIBEIRO DE MELO LTDA - EPP, inscrita no CNPJ sob o n.º 

05.821.396/0001-51, cujo as propostas de preço final, referente aos itens nº 09, 10, 11, 

12, 32, 34, 38 e 40; findaram no montante de R$657,72 (seiscentos e cinquenta e 

sete reais e setenta e dois centavos). 

 

 

Encaminha-se à Unidade Administrativa competente para a adoção das 

providências necessárias. 

 

 

 

 

Gabinete da Presidente da Câmara Municipal de Castanhal, aos vinte e dois dias 

do mês de maio do ano de dois mil e dezoito. 

 

 

 

 

LUCIANA CASTANHEIRA SALES 

Presidente 
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