
ESTADO DO TOCANTINS - PODER LEGISLATIVO 
CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA 

"A Capital Econômica do Estado" 
CNPJ (MF) 02.773.216/0001-15 -  MAT.  INSS 08.021.10024-03 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

Pelo presente Termo, Presidente da Câmara Municipal de Ara guaína, torna público 

para conhecimento dos interessados, o resultado do julgamento das propostas do 

Procedimento Administrativo de Licitação, referente ao Processo n° 088/2019, 

Modalidade Pregão Presencial, sob o n° 002/2019, do Tipo Menor Preço por Item, 

objetivando a Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Tiragem de 

Cópias (Xerox) e Encadernação de diversos documentos, de forma estimativa, 

destinado a atender às necessidades da Câmara Municipal de Ara guaína do Estado 

do Tocantins, pelo período de 12 (doze) meses. Foi em toda sua tramitação atendida à 

legislação pertinente, em especial a disposição da Lei Federal n°. 10.520/2002, 

aplicando-se subsidiariamente no que couber a Lei Federal n° 8.666/93 e suas 

alterações e demais legislações pertinentes. Desse modo, satisfazendo à lei e ao 

mérito, HOMOLOGO o processo licitatório Processo Administrativo de Licitação 

n° 088/2019, Modalidade Pregão Presencial n° 002/2019, do Tipo Menor Preço por 

Item, a proponente empresa A F N DE SOUSA - ME, localizada na Rua Ademar 

Vicente Ferreira, n° 1305, Centro, Araguaína/TO, CNPJ n° 15.700.593/0001-76, 

vencedora do certame por apresentar os menores preço ao ITEM 01 no valor 

unitário de R$ 0,08 (oito centavos), perfazendo um valor total de R$ 24.000,00 

(vinte e quatro mil reais) e para o ITEM 02, no valor unitário de R$ 5,40 (cinco 

reais e quarenta centavos), perfazendo um valor total de R$ 16.200,00 (dezesseis 

mil e duzentos reais), ofertando, portanto, um valor total geral (item 01 + item 02) 

de R$ 40.200,00 (quarenta mil e duzentos reais). 

Determino ao Setor Competente para dar andamento ao processo licitatório e 
formalização da Ata de Registro de Preço, bem como a Nota de Empenho e 
publicação do extrato do contrato no Diário oficial do Município de Araguaína/TO. 

Araguaína - TO, 06 de maio de 2019. 
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