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PRESIDÊNCIA 

 
ATO(S) DO PRESIDENTE 

 
HOMOLOGAÇÃO 

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 09/2020 
PREGÃO Nº 10/2020 (na forma eletrônica) 

Processo de Compra SIAD n. 70/2020 
 

O Pregão nº 10/2020, na forma eletrônica, de que trata este Procedimento 
Licitatório nº 09/2020, objetivou a aquisição de 66 (sessenta e seis) conjuntos de uniformes, sendo 48 
(quarenta e oito) kit’s masculinos e 18 (dezoito) kit’s femininos, para os integrantes do CESI, conforme 
condições e especificações estabelecidas no Termo de Referência (Anexo I) e demais disposições do 
edital. 

A presente licitação foi do tipo menor preço por lote.  
A tramitação do procedimento atendeu à legislação pertinente. 
Deste modo, satisfeitas as exigências legais, HOMOLOGO o resultado do 

referido certame licitatório realizado pela Pregoeira, na seguinte forma: 
Lote 1 

Vencedor: Lima Dias Roupas e Acessórios Ltda, com proposta no valor de R$ 
38.976,00 (trinta e oito mil novecentos e setenta e seis reais) . 

Lote 2 

Vencedor: Lima Dias Roupas e Acessórios Ltda, com proposta no valor 
de R$ 17.892,00 (dezessete mil oitocentos e noventa e dois reais). 

Publique-se. 
 
 

HOMOLOGAÇÃO 
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 16/2020 
PREGÃO Nº 17/2020 (na forma eletrônica) 
Processo de Compra SIAD n. 102/2020 

 

O Pregão nº 17/2020, na forma eletrônica, de que trata este Procedimento 
Licitatório nº 16/2020, objetivou a contratação de empresa para o fornecimento, instalação e 
automação de portões, em perfil de alumínio, conforme condições e especificações estabelecidas no 
Termo de Referência (Anexo I) e demais disposições do edital. 

A presente licitação foi do tipo menor preço global, representado pelo menor valor 
total para a prestação de serviços.  

A tramitação do procedimento atendeu à legislação pertinente. 
Deste modo, satisfeitas as exigências legais, HOMOLOGO o resultado do 

referido certame licitatório realizado pela Pregoeira, na seguinte forma: 
Lote Único 

Vencedor: R&S Esquadrias de Alumínio Ltda - ME, com proposta de 
R$ 26.500,00 (vinte e seis mil e quinhentos reais). 

Publique-se. 
 

GERÊNCIA JUDICIÁRIA 

 
Gerente Judiciário: Eli Alvarenga 

 
 

PRESIDÊNCIA 
PARA CIÊNCIA DAS PARTES 

 
 

MATÉRIA CRIMINAL 

jme03980
Realce




