Prefeitura do Município de Fama
ADMINISTRAÇÃO 2017/2020

HOMOLOGAÇÃOE ADJUDICAÇÃO”
PROCESSO 00026/2017 – CONVITENº00002/2017
Na qualidade de Prefeito Municipal e Fama - MG, no uso de minhas atribuições legais e,
Considerando que os atos integrantes do presente procedimento licitatório foram praticados em
obediência às disposições contidas na Lei Federal nº 8.666/93, e suas alterações posteriores, Lei
10.520/02, não merecendo os mesmos quaisquer reforma seja de ordem formal ou material;
Considerando ainda a impossibilidade jurídica de qualquer manifestação a título de Recurso, face à
renúncia de recursos tanto da fase de habilitação, quanto na fase de propostas assinadas pelo licitante;
Considerando, por fim, observado o juízo de conveniência, que a proposta formulada satisfaz os
interesses da Prefeitura de Fama - MG;
HOMOLOGO a presente Licitação, cujo objeto Contratação de empresa para a prestação de
serviço de realização da I MOSTRA DE CINEMA DE FAMA-MG que oferecerá programação gratuita
de 26 a 28 de maio de 2017 (data provável) na cidade turística de Fama -MG num local à Beira Lago de
Furnas, conforme projeto que visa fomentar a produção visual, principalmente na região, além de
estimular novos talentos e fomentar também o turismo local e regional, conforme Termo de Referência ANEXO I deste edital. .
ADJUDICO os valores abaixo, referentes ao (s) item (ns) vencedores, em favor da (s) empresa (s):
MARIA ELISABETE TEOFILO 05922569600, CNPJ/CPF 21.355.729/0001-50, situada na DR.
MODENA, 16 - FATIMA - MG com o valor total de R$ 70.000,00 (Setenta Mil Reais):
MARIA ELISABETE TEOFILO 05922569600
CNPJ/CPF: 21.355.729/0001-50
ENDEREÇO: DR. MODENA, 16 - FATIMA - VARGINHA - MG - 37010-190
Seq Item Descrição
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0267 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
REALIZAÇÃO DA I MOSTRA DE
CINEMA DE FAMA-MG - Prestação
de serviço de realização da I
MOSTRA DE CINEMA DE
FAMA-MG que oferecerá
programação gratuita de 26 a 28 de
maio de 2017 (data provável) na
cidade turística de Fama -MG num
local à Beira Lago de Furnas,
conforme projeto que visa fomentar
a produção visual, principalmente
na região, além de estimular novos
talentos e fomentar também o
turismo local e regional

sv 1

70000,0000 70000,00

Sub Total

70000,00

Total Geral

70000,00

Valor total homologado: R$ 70.000,00 (Setenta Mil Reais).
Proceda-se aos atos formais para cumprimento da decisão ora prolatada.
Prefeitura de Fama, 24 de abril de 2017.
Osmair Leal dos Reis
Prefeito Municipal

