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ESTADO DE RONDÔNIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO 

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - IPAM 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

 
Processo nº.: 1272/2018 – 01 e 02.
Pregão Eletrônico nº: 008/2018/IPAM
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de
serviços continuados de limpeza, higienização e conservação predial,
de áreas internas e externas, esquadrias internas e esquadrias externas
(sem exposição à situação de risco), com dedicação exclusiva de mão
de obra e fornecimento de materiais (saneantes, domissanitários,
uniformes, produtos e equipamentos) necessários à execução dos
serviços, conforme especificações técnicas, condições constantes neste
documento e seus anexos.
 
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
 
O Diretor-Presidente do IPAM, Ivan Furtado de Oliveira, no uso de
suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo Decreto nº.
1.087/I, de 06 de março de 2017, publicado no Diário Oficial do
Município DOM n° 5.405 de 06/03/2017 e em atendimento ao que
preceitua o disposto no inciso VI do art. 43 da Lei nº 8.666/93, em
consonância com o que consta do Parecer da Controladoria Geral nº.
3959/2018/CG/IPAM de 24/10/2018, Parecer Jurídico nº
1047/2018/PROGER/IPAM de 25/10/2018, e Parecer da Gerência de
Contabilidade nº 009/2018/GECON/IPAM de 24/10/2018, que
consigna a legalidade do procedimento licitatório do Pregão
Eletrônico nº 08/2018 – Licitações-e nº 737810, RESOLVE
HOMOLOGAR, em favor da empresa:
 
RAZÃO CONSULTORIAS E GESTÃO CONTÁBIL LTDA, CNPJ:
02.758.847/0001-65, LOTE 01, no valor total de R$ 100.500,00 (cem
mil e quinhentos reais).
 
Publique-se, para ciência dos interessados, junte-se cópia aos autos
respectivos e dê-se demais encaminhamentos, na forma da Lei.
 
Porto Velho, 25 de outubro de 2018.
 
IVAN FURTADO DE OLIVEIRA
Diretor – Presidente
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