
 

 

 
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

 
 

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 087/2019 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 046/2019 
 

No uso das atribuições legais a mim conferidas e em conformidade 
com o disposto no inciso VI do art. 43 da Lei Federal 8666/93 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 087/2019 – Pregão Presencial nº 046/2019, que tem 
como objeto a contratação de empresa para fornecimento da licença de uso de 
software de sistema de controle interno para análise e geração de informações 
gerenciais necessárias à otimização de rotinas pertinentes a prestação de contas a 
diversos órgãos federais, permitindo o acompanhamento de indicadores mediante 
relatórios sistematizados, visando atender calendário de obrigações, cumprimento de 
indicadores de metas e riscos fiscais, para um período de 12 (doze) meses, em 
consonância com as especificações e quantitativos constantes no Anexo I – Termo de 
Referencia, em face de adjudicação do Pregoeiro em favor da empresa:  

 
EMPRESA: METABIT SISTEMAS PARA GESTÃO PÚBLICA LTDA - EPP  

CNPJ: 08.714.485/0001-97 

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 647.518.474.110 

ENDEREÇO: R. JOSE DO CARMO LISBOA Nº 177   BAIRRO: VILA BANCARIO 

CEP: 15.015-660       CIDADE: SÃO JOSE DO RIO PRETO/SP 

VENCEDORA DO ITEM: 1 

TOTAL: R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) 

 

Fica a empresa vencedora devidamente convocada para assinar o 
respectivo contrato, observado o prazo estabelecido no Edital.  

 
Aos Setores competentes para as providências sequenciais 

necessárias. 
 
Prefeitura Municipal de Tabapuã, 30 de outubro de 2019. 

 
 
  

MARIA FELICIDADE PERES CAMPOS ARROYO 
Prefeita Municipal 

 
  



 

 

 
 

DESPACHO DA PREFEITA EM 30/10/2019 
Processo de Licitação nº 087/2019 - Pregão Presencial nº 046/2019 

 
Homologando o procedimento licitatório com base no que consta dos autos do 
Processo nº 087/2019 – Pregão Presencial nº 046/2019, que tem como objeto a 
contratação de empresa para fornecimento da licença de uso de software de sistema 
de controle interno para análise e geração de informações gerenciais necessárias à 
otimização de rotinas pertinentes a prestação de contas a diversos órgãos federais, 
permitindo o acompanhamento de indicadores mediante relatórios sistematizados, 
visando atender calendário de obrigações, cumprimento de indicadores de metas e 
riscos fiscais, para um período de 12 (doze) meses, em consonância com as 
especificações e quantitativos constantes no Anexo I – Termo de Referencia, tendo 
sido classificada a seguinte empresa: METABIT SISTEMAS PARA GESTÃO 
PUBLICA – LTDA - EPP, inscrita no CNPJ: 08.714.485/0001-97, vencedora do item: 
1, pelo valor total de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais). Autorizando a assinatura do 
Contrato e emissão do Empenho Global em favor da empresa vencedora e 
notificando-a para que faça a retirada do mesmo, no prazo de cinco dias corridos a 
contar desta data. Prefeitura Municipal de Tabapuã, 30 de outubro de 2019-MARIA 
FELICIDADE PERES CAMPOS ARROYO - Prefeita Municipal- PUBLIQUE-SE. 

 
 
 


