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I - Atos do Poder Executivo 
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO  

PREGÃO PRESENCIAL Nº 32/2017  
 
 Ao 1° (primeiro) dia do mês de setembro (09) do ano de dois mil e dezessete (2017), em meu Gabinete, eu Eric Kondo, Prefeito Municipal, no uso de 
minhas atribuições legais, HOMOLOGO o procedimento da Licitação Pregão Presencial n.º 32/2017, destinado a aquisição recargas de extintores, extintores novos, 
mangueiras para hidrante e realização de testes hidrostáticos nas mangueiras de hidrante, a favor da empresa que apresentou menor proposta, sendo ela: 
EXTINORPI EXTINTORES DO NORTE PIONEIRO LTDA - EPP, CNPJ n° 10.950.199/0001-72, num valor total de R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais), para 
que a adjudicação nele procedida produza seus jurídicos e legais efeitos. 
 Dar ciência aos interessados, observados as prescrições legais pertinentes. 
 

Eric Kondo  
Prefeito Municipal 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 33/2017 - SRP 

 

Ao 1° (primeiro) dia do mês de setembro (09) do ano de dois mil e dezessete (2017), em meu Gabinete, eu Eric Kondo, Prefeito Municipal, no uso de minhas 
atribuições legais, HOMOLOGO o procedimento da Licitação Pregão Presencial n.º 33/2017, destinado ao registro de preços para eventual contratação de prestador 

de serviços de vidraçaria, a favor da empresa que apresentou menor proposta, sendo ela: MARCOS NATALINO DA SILVEIRA 06964734961, CNPJ n° 
15.773.785/0001-02, num valor total de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), para que a adjudicação nele procedida produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Dar ciência aos interessados, observados as prescrições legais pertinentes. 
 

Eric Kondo  
Prefeito Municipal 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 36/2017 
 

De acordo com o procedimento administrativo instaurado pelo Município de Nova Santa Bárbara, objeto do protocolo nº 80/2017, referente ao processo de dispensa 
de licitação, para AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO ALIMENTAR, conforme solicitação feita pela Secretaria Municipal de Saúde, e sendo atendidas as normas legais 

pertinentes e na forma do artigo 24, inc. II, da Lei 8666/93 e posteriores alterações, caracteriza-se a referida dispensa de licitação. 
 

Nova Santa Bárbara PR, 01/09/2017. 
 

Eric Kondo 

PREFEITO MUNICIPAL 

  II - Atos do Poder Legislativo 
Não há publicações para a presente data. 

III – Publicidade  
Não há publicações para a presente data. 


