TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 057/2018 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 35/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2018
No uso das atribuições legais a mim conferidas e em conformidade com o
disposto no Inciso VI do Art. 43 da Lei Federal nº 8.666/93 e Inciso XXII do Art. 4º da Lei Federal nº
10.520, HOMOLOGO o procedimento licitatório com base no que consta dos autos do Processo nº
057/2018 – Pregão Presencial nº 35/2018, que tem como objeto o Registro de Preços por lote, para
a eventual aquisição parcelada de medicamentos para a população do Município de Novais,
objetivando o maior percentual de desconto sobre a tabela divulgada pela revista ABCFARMA, de
acordo com Anexo I do edital, tendo sido declarada vencedora a empresa: KENAN MEDICAMENTOS
LTDA - ME, CNPJ: 21.257.684/0001-81, vencedora do lote 01 com porcentagem de 11%; vencedora
do lote 02 com porcentagem de 11% e vencedora do lote 03 com porcentagem de 50%.
Fica a empresa vencedora devidamente convocada para assinar a respectiva ata,
observando o prazo estabelecido no edital.
Autorizo a emissão do Empenho Global em favor da empresa vencedora e
notifico-a para que faça a retirada do mesmo, no prazo de cinco dias úteis a contar desta data.
Aos Setores competentes para as providências seqüenciais necessárias.

Prefeitura Municipal de Novais, 12 de dezembro de 2018.

FABIO DONIZETE DA SILVA
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVAIS-SP
Despacho do Prefeito em 12/12/2018
Processo de Licitação nº 057/2018 - Pregão Presencial nº 35/2018
Ata de Registro de Preços nº 02/2018
Homologando o procedimento licitatório com base no que consta dos autos do Processo nº
057/2018 – Pregão Presencial nº 35/2018, que tem como objeto o Registro de Preços por lote, para a
eventual aquisição parcelada de medicamentos para a população do Município de Novais, objetivando
o maior percentual de desconto sobre a tabela divulgada pela revista ABCFARMA, de acordo com
Anexo I do edital, tendo sido declarada vencedora a empresa: KENAN MEDICAMENTOS LTDA ME, CNPJ: 21.257.684/0001-81, vencedora do lote 01 com porcentagem de 11%; vencedora do lote
02 com porcentagem de 11% e vencedora do lote 03 com porcentagem de 50%. Prefeitura Municipal
de Novais, 12 de dezembro de 2018. - FABIO DONIZETE DA SILVA - Prefeito Municipal.
PUBLIQUE-SE.

