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Licitações

HOMOLOGACAO

Com base nas informac6es constantes do Processo de Pregao Presencial n°
01/2022, e considerando o decurso do prazo recursal, homologo o procedimento
licitat6rio, em consequencia, flea convocada a Empresa ST CONSULTORIA EIRELI CNPJ: 04.706.403/0001-01 para a retirada da nota de empenho e a assinatura do
contrato, mos termos do art. 64, ccrpz//, do citado diploma legal, sob as penalidades da
lei. Publique-se.

Valen9a-Ba, 29 de junho de 2022.
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TERM0 DE ADJUDICACAO
S elthor Presidente,
Trata-se o presente processo de Pregao n° 01/2022, realizado por esta Comissao
Permanente de Licitapao, objetivando a contratapao de pessoa jun'dica especializada,

para prestapao de servicos locapao de sistemas de informatica, de modo a atender as
necessidades operacionais da Camara Municipal de Valenca, incluindo as demandas
referentes a tiltima competencia do exercicio, de acordo com o objeto do presente Edital
PREGAO n° 01/2022, parte integrante deste processo.

ParticiparamdestePREGAOaspessoasrelacionadasnaAtadeAberturadaLicitapao.

Ap6s analisarmos a proposta apresentada, constamos que a Empresa ST
CONSULTORIA EIRELI - CNPJ: 04.706.403/0001-01 apresentou o menor prego

global, referente ao objeto do presente certane licitat6rio pre-citado, portanto
adjudicamosoresultadoemfavordapessoajuridicamencionadanesteparagrafo.
Desta forma, ao submeter o assunto a considerapao de V. Exa., sugerimos a
homologagao desta licitapao de acordo com o julgamento em favor da pessoa fisica precitada.

Valenca-Ba, 29 de junho de 2022.

~Ad: f ty~c> J*l>s± d> oQ]*o5L~
Ad6lia Andrade de Oliveira
(Pregoeiro)

to Andrade
issao de apoio

Comissao de
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Resumos de Contratos

BESUMO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL

Processo n° 22/2022
Contrato n° 37/2022

Resumo do Objeto: Contratagao de pessoa juridica especializada, para prestagao de
servigos locapao de sistemas de informatica, de modo a atender as necessidades
operacionais da Cinara Municipal de Valenca, incluindo as demandas referentes a
ultima competencia do exercicio.
Modalidade:

Pregao, na Lei 10.520/2002, na Lei Complementar 123/2006 e

na Lei 8.666/93.

Cr6dito da Despesa:
Unidade:

Unidade orgamentdria camara Municipal

0110 -Camara Municipal de valenga

ProjetoAtividade:01.031.001.4.001-ManutengaodeServigosdaCamara

Elemento da Despesa: 3.3.9.0.39.00 - Outros servicos de terceiros -pessoajuridica

ValorTotaldoContrato:R$69.000,00(Sessentaenovemilreais)
Vig6ncia do contrato:

Ol/07/2022 a 3l/12/2022.

Assina pela Contratante: Fabricio Fonseca Lemos

Assina pela Contratada: ST CONSULTORIA EIRELI
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