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PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TRACUATEUA 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

Pregão Presencial nº. 007/2020 PMT-PP-SRP 

Pelo presente termo, após solicitação da Comissão Permanente de Licitação-CPL da 

Prefeitura Municipal de Tracuateua, torno público para o conhecimento dos interessados, o 

julgamento das propostas de que trata o Pregão Presencial nº. 007/2020 PMT-PP-SRP, do Tipo 

Menor Preço por Item, que versa sobre o Registro de Preços, que tem como objeto a Contratação 

de Pessoa Jurídica para o Eventual Fornecimento de Combustíveis, com a Finalidade de Suprir as 

Necessidades Precípuas da Prefeitura Municipal de Tracuateua, Secretarias e Fundos. 

Desse modo, satisfazendo a lei e ao mérito, após parecer jurídico favorável em face da 

contratação das empresas e aos resultados apresentados pela Comissão Permanente de Licitação 

para o certame ocorrido no dia 13 de abril de 2020, HOMOLOGO o Pregão Presencial nº. 

007/2020 PMT-PP-SRP e adjudico as proponentes: POSTO TRACUATEUA LTDA, 

devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 06.019.128/0001-83, tendo como sua respectiva 

representante, a senhora CLEIDE MARIA AMORIM DA SILVA, portadora da cédula de 

Identidade nº. 1319473 (PC/PA) e inscrita no CPF/MF sob o nº. 223.949.822-68 e AUTO POSTO 

TRÊS CORAÇÕES LTDA, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 27.650.984/0001-02, 

tendo como seu respectivo representante, o senhor BENEDITO LOPES PACHECO, portador da 

cédula de Identidade nº. 3751652, (SSP/PA) e inscrito no CPF/MF sob o nº. 223.185.342-68, 

como vencedoras desse certame, nos termos da Ata de Sessão de Abertura e Julgamento e que 

segue descriminado no Resultado de Adjudicação assinado pelo Pregoeiro, em conformidade com 

a fase de lances e propostas consolidadas enviadas pelas empresas, com valores, marcas e demais 

informações, conforme segue anexo aos autos, autorizando o setor competente a providenciar os 

documentos necessários à concretização do objeto. 

Publique-se, ao setor competente para as providências de costume. 

Tracuateua/PA, 05 de maio de 2020. 
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Tamariz Cavalcante e Mello Filho 

Prefeito Municipal de Tracuateua 

Ordenador de Despesas 
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