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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO   
 
 
ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DOS LOTES  Nº  01; 02 e 03 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2017  
 

PROCESSOS ADMINISTRATIVOS nºs 14.602/2017 e 15.441/2017 
 
O Presidente da CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES/ES, no uso de suas 
atribuições legais, regimentais e com fundamento no  inciso XXII, do art. 4°, da Lei n° 
10.520/2002 e suas alterações posteriores, e ainda, com base nos Pareceres Jurídicos, 
referentes aos atos praticados pela Pregoeira Oficial e sua Equipe de Apoio, de 
conformidade com o resultado do certame, destinado à Contratação  exclusiva de 
microempresas ou empresas de pequeno porte especializadas em prestação de serviços 
de recepção, decoração, sonorização e buffet (lote 01); confecção de placas e medalhas 
de Honra ao Mérito (lote 02); serviço fotográfico e confecção de álbum (lote 03), e 
confecção de convites (lote 04), destinados à realização de Sessão Solene de outorga de 
títulos e honrarias, conforme quantidades e especificações contidas no TERMO DE 
REFERÊNCIA-ANEXO II do deste Edital;  H O M O L O G A  os Lotes   “01” “02” e 
“03” do  presente Certame Licitatório, em favor das empresas:  Lote 01 - CENTRO DE 
EVENTOS VITÓRIA COM. E SERVIÇOS LTDA - EPP,   no valor Global  de R$ 28.461,53 
(vinte e oito mil, quatrocentos e sessenta e um reais e cinquenta e três centavos), Lote 02 
-  WJC COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA – ME, no valor Global de R$ 11.000,00 (onze mil 
reais) e Lote 03 -  CENTRO DE EVENTOS VITÓRIA COM. E SERVIÇOS LTDA EPP,  no 
valor Global de R$ 3.846,15 (três mil, oitocentos e quarenta e seis reais e quinze 
centavos), valores  estes considerados compatíveis  com os preços praticados no 
mercado, em procedimento que atendeu a todas as demais condições estabelecidas na 
Lei Regente.  
 

Marataízes, em  10 de outubro  de 2017. 
 
 
 

WILLIAN DE SOUZA DUARTE 
Presidente da C.M.M. 
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