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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPIRANGA
GABINETE DO PREFEITO

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
CONVITE Nº 003/2020

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PARIPIRANGA, ESTADO DA BAHIA no uso de suas
atribuições e com fundamento no art. 43, VI da Lei 8.666/93 e suas alterações, resolve:
HOMOLOGAR o presente procedimento de licitação realizado através da Modalidade Carta
Convite n° 003/2020, do Tipo Menor Preço Global, que tem por Objeto: contratação de empresa
para confecção de material gráfico para atender as demandas de impressos em geral, para
usos das secretarias e seus diversos órgãos no Município de Paripiranga – Bahia. Uma vez que,
de acordo com os instrumentos ora apresentados no presente processo e no competente Parecer
Jurídico, tudo transcorreu dentro da legalidade e nos preceitos da Lei n° 8.666/93 e suas demais
alterações, e como não há qualquer recurso pendente, assim, nos termos da Legislação vigente, fica
o presente processo HOMOLOGADO.
ADJUDICAÇÃO
Para que a HOMOLOGAÇÃO procedida produza seus efeitos jurídicos e legais e de acordo com o
que consta do Convite nº 003/2020, efetuamos a ADJUDICAÇÃO em favor das licitantes:
GRÁFICA, PAPELARIA E ARTESANATOS LTDA - ME, inscrita no CNPJ nº
09.185.113/0001-83, sediada na Rua Nelson Pinto de Mendonca, centro, Simão Dias/SE, CEP:
49.480 - 000, no valor global de R$ 87.572,10 (oitenta e sete mil, quinhentos e setenta e dois reais e
dez centavos), ciência aos interessados, observadas as prescrições legais pertinentes.
Paripiranga/BA, 17 de março de 2020, Justino das Virgens Neto, Prefeito Municipal.
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