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TERIVIO DE HOMOLOGAC^0

Processo 004/2021 -TP/SEIVISA

A senhora FRANCISCA SOARES SCHOMIVIER,  no Liso de suas atribui96es legais,  F`ESOLVE:-
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Com  fundamento  no  inciso  Vl.  do  art.  43,  da  Lei  n°  8.666/93  e  posteriores  alterae6es,  e  conforme  o  que
consta do Processo 004/2021 -TP/SEMSA, HOMOLOGAR o procedimento licitat6rio na modalidade TOMADA
DE   PRECO   N°   004/2021-TP/SEMSA,   tipo   servigos,   cujo   o   objeto   e   a   Contrataeao   de   uma   empresa
especializacla  em  prestar  servigos  esses  servigos  de  grafica,  serigrafia,  Impressao  de  banners  totens,  etc.
Atendendo  as  necessldades  da  Secretaria  Municipal  de  Sai]de,  Hospital  Municipal,  Maternidade,  Unidades
Basicas  de  Saode,   UNIVAP  (Unldade  lntegrada  de  Vigilancia  em  Sadde  e  Atengao  Primaria),  Conselho
Mumcipal  de  Satlde,  Centro de Atencao  Psicossocial  (CAPS)  e  CIPCOVID,  considerando  que  sao  materias
essenciais,   pois  sao  utilizados  para  dar  agilidade  aos  trabalhos  executados.  A  aquisigao  dos  mesmos  e
fundamental para a born funcionamento das unidades  Vale ressaltar que a falta desses materiais prejudicara
o  desempenho de cada  unidade,  visto que  ha  necessidade constante  de todos os materias,  proporcionando
assim   urn  ambierite  de  trabalho   mais  agil   e   organizado,   de   acordo   com   o  Termo   de   referencja  e  as
I  c`r]ecificag6es   contidas   no   Edital,   constante   no   processo   do   objeto   licitado   em   favor   das   Seguintes
[nipresas.
Empresa  THIAGO   DE   SOUSA  CHAGAS  COMERCIO   E  SERVICOS,   com  valor  total  de   R$  298.728,00
(duzentos  e  noventa e oito  mil,  setecentos e vlnte e oito  reals),  referente aos seguintes lotes  01 ;  02;  03;  04;
05,  06,  07;  08,  09,10,11:  12,13;  14,15,16;  17:  18;  19i  20,  21,  22,  23;  24;  25,  26;  27:  28;  29 e  30.

Empresa  R  DE  S  COSTA  EIRELl  -  ME,  com  valor total  de  R$  20 760,00  (vlnte  mil,  setecentos  e  sessenta
reais),  referente ao lote 31.E

Ao mesmo tempo autorizo o setor competente a efetivar contrato com as referidas empresas vencedoras.

Ruropolis (PA),14 de julho de 2021.


