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Av. 7 de Setembro, S/N – Bairro Pedrinhas Cep: 68.665-000  

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
 

PREGÃO PRESENCIAL N0. 003/2017-CMGN-PP-SRP 
 

 Pelo presente termo, após solicitação da Comissão Permanente de Licitação da 

CÂMARA MUNICIPAL DE GARRAFÃO DO NORTE/PA, mediante apresentação de 

resultado de Adjudicação, torno público para conhecimento dos interessados, o 

julgamento da proposta de Contratação referente ao Pregão Presencial nº. 003/2017-

CMGN-PP-SRP, que versa sobre a Registro de preços que objetiva a contratação de 

pessoa jurídica para a eventual aquisição de Material de Consumo a fim de suprir as 

necessidades da Câmara Municipal de Garrafão do Norte - PA. 

Desse modo, satisfazendo à lei e ao mérito, após Parecer Jurídico positivo em 

face a Contratação da empresa e aos resultados apresentados pela Comissão 

Permanente de Licitação para o Certame ocorrido no dia 19 de abril de 2017. 

HOMOLOGO o Pregão Presencial nº. 003/2017-CMGN-PP-SRP e ADJUDICO às 

proponentes: BARROS ARAUJO & SAMPAIO LTDA - ME, CNPJ: 13.613.418/0001-

16 tendo como representante o proprietário Sr. JOSIAN BARROS ARAUJO, inscrito no 

RG: 3869272 SSP/PA, CPF: 734.674.212-53 e T P MUNIZ LUCAS E CIA LTDA - EPP 

– CNPJ: 05.785.323/0001-51 tendo como seu representante a procuradora Sr. PAULO 

ROBERTO OSÓRIO LUCAS, inscrita no RG: 2438326 SSP/PA, CPF: 509.701.192-91., 

sendo a mesma vencedora desse certame nos termos da Ata de Sessão de Julgamento, 

e que seguem discriminadas no resultado de Adjudicação assinado pelo pregoeiro em 

conformidade com a fase de lances e as propostas consolidadas enviadas pela 

empresa, com valores e marcas conforme segue anexo aos autos, autorizando o Setor 

competente a providenciar os documentos necessários a concretização do objeto. 
 

Publique-se. Ao departamento competente para as providências de costume. 
 

 

Garrafão do Norte - PA, 27 de abril de 2017. 

 
 
 

José Gilvane Assunção Pereira 
Presidente da Câmara  
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