
 

 
 
 
 

ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAINHA 

PODER EXECUTIVO 
GABINETE DO PREFEITO 

 

Rua Barão do Rio Branco, 55 - Centro, CEP 68130-000 - Prainha – Pará 

CNPJ: 04.860.854/0001-07            Fone: (93) 3534-1266 

 
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

 
                               Honrado em cumprimentá-lo, sirvo-me, do presente para, em virtude de 

manifestação positiva da Assessoria Jurídica deste município, em conjunto com a 

Secretária  Municipal de Prainha, acerca do desenrolar o PROCESSO ADMINISTRATIVO 

Nº 20172068-PMP/SEMSA – PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2017–PMP/SEMSA, 

realizado aos sete dias do mês de junho de dois mil e dezessete, às dez horas, em 

suprimento do subitem 18.1, do edital do Pregão Presencial nº 014/2017-PMP/SEMSA e 

ao artigo 43, inciso VI, da Lei 8.666/93 e alterações posteriores, estando atendido o critério 

de julgamento fixado pelo citado edital e legislação, confirmo o julgamento para   

HOMOLOGAR a presente Licitação na modalidade de Pregão Presencial, tendo em vista 

o preço apresentado e autorizo os direitos de contratar e realizar o fornecimento dos 

produtos ensejados por esta municipalidade, além de ordenar o mais breve chamamento 

da referida empresa para formalizar a contratação, em total observância à Lei 8.666 de 

21/06/93, e suas alterações posteriores. 

 

VENCEDOR VALOR 

ORSIOLLI & CIA LTDA 
CNPJ: 03.629.120/001-40 

R$ 676.500,00 (Seiscentos e Setenta e Seis Mil e 
Quinhentos Reais), ref. aos itens: 01, 02, 03, 04 e 

05. 

VALOR GLOBAL 
R$ 676.500,00 (Seiscentos e Setenta e Seis Mil 

e Quinhentos Reais). 

Período 09 de junho à 31 de dezembro de 2017  

 

 
                              Ato contínuo, conforme prescreve o art. 26 do Estatuto das Licitações, 

RATIFICAMOS como Vencedora deste certame a empresa: ORSIOLLI & CIA LTDA 
CNPJ: 03.629.120/001-40, conforme se infere no mapa de apuração e termo de Adjudicação, 
atendendo as exigências do Pregão Presencial nº 014/2017-PMP/SEMSA.  
 
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se. 
 
 

Prainha/PA, 07 de Junho de 2017. 
 
 
 

PAULO RICARDO CORRÊA DA SILVA 

Secretário Municipal de Saúde 
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