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ES'I ÁI'O DO MAMNHÃÍ)
('AMÀRA MUNICIPAI- DE SiO BERNAN'O

cNnI: 07-ó29. 5 20/00t) I -07
Rna Conep Ncttor n'215 < entro, ( l:P. ó5-550-000-

Sào $emú.lo/MÁ

ADJUDICAÇÃO

REFERTNCIA: Processo n'. 001/2020 - Câmars Municiprl de São Bernardo -
Pregão Presencial n". 003/2020/CPL

OBIETO: "Contratação de pessoa jurídica para [.cação de Veiculo
pela Câmala Municipal de São Bemardo".

AMPARO LEGAL: I-ei Federal n' 10.520/2002. Decreto Fede.àl nn

Complemenlar no 123/2006, aplicando subsidiariamente a tri Federal
suas alterações e demais normas peÍinentes à especie.

para utilizaçâo

3.555/2000. l-ei
n" 8.666/1993 e

VÁLOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 50.721,00 (cinquenta mil, setecefllos e vinte e

um reais).

PRÁZO DE EXECtIÇÃO: Conforme Edital.

O Presidente da CPL da Câmâra Municipal de São Bernardo, no uso dâs atribuições
que lhes são confeÍidas pela l-ei Federal n'. 8.666/1993 após a classificação e

habilitação da licitante concoÍrente do Pregão Presencial n", 003/2020/CPL, em
20.02.2020, resolve ADJfIDICAR o objeto acima especificado com a empresa G. C.
C. MENDES TRASNPORTE - ME. CNPJ n" 15.434.784/0001-33. Valor Global R$
48.184,95 (quarenta e oito mil, cento e oitenta e quatro Íeais e íoventa e cinco
centavos).

Sâo Bernardo/MA. 20 de fevereiro de 2020.
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RENATA LIMA FERREIRA

Pregoeira,Presidente de Comissão de Permanente de Licitação
da Câmara Municipal de São Bemardo,MA
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CLIIIAM MANICIPAI, DE S,íO RERNARDO
('NP-I: 07. 9. 520/A00 1 -07

R a ('oheso licslor t'215 Cenítu,l[P: ó5 550 00A.
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São Bemardo/MA. 20 de fevereiro de 2020.
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Pregoeira./Presidente de Comissão de Permanente de Licitação
da Câmara Municipal de São BemardoMA
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REFERÊNCIA: Processo no, 00ll2O2O - Câmara Municipal de São Bernardo -
Pregão Presencial no. íl03l2O20lCPL

A Presidência da Câmara Municipal de São Bemardo,

Encaminharnos o Processo n'. 001/2020, Pregão Presencial n".
003/2020/CPL, com a Àdjudicação anexa, para Íins de Homologação.

lnformamos que o valor totâl estimado por esta Câmara foi R$
50.721,00 (cinquenta mil, setecentos e vinte e um reais) e que o valor adjudioado foi de

R$ 48.18,1,95 (quarenta e oito mil, cento e oitenta e quatro reais e noventa e cinco
centavos), havendo, portanto, uma rcdução no preço orçado de R$ 2.536,05 (dois mil,
quinhentos e trintâ e seis reâis e cinco centavos).

Inl'ormamos que a despesa ocoÍerá pela dotação abaixo:

01 03t 0024 2107 0000 3.3.90.39.00

No mais, sugere-se que previamente o envio ao Presidente da Câmara
Municipal de Sào Bemardo para análise, devendo ser observado que, muito embora
haja a estimativa de contratação para ll (onze) meses, íão há lâpso temporal
suÍiciente para a quantidade de meses estimada, pois o contrato a ser firmado não
poderá ter vigência superior a 3111212020, restando ainda apenas 10 (dez) meses
âtê o Íinal do ano. se considerarmos os demâis âtos administrâtivos até a efetiva
contrâtâçâo, râzão pela qual se recomenda que a Homologâção seja no valor
proporcional à prestação dos serviços por l0 (dez) meses.

oaLDa24


