
 
 

 

ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARNAÍBA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

Avenida Rio Parnaíba, 820 - Centro – Alto Parnaíba - MA - CEP: 65.810-000 – CNPJ – 06.997.571/0001-29 

e-mail: prefeituramunicipalap@gmail.com 

Do: Pregoeiro Municipal 

Ao: Prefeito Municipal  

SR. RUBENS SUSSUMU OGASAWARA 

 

 

 

Assunto: Registro de Preços para eventual contratação de empresa especializada na 

prestação de serviços de gerenciamento eletrônico com uso de tecnologia de cartões 

magnéticos individuais, através de rede de estabelecimentos credenciados no Estado 

para manutenção preventiva e corretiva dos veículos, bem como o fornecimento de 

peças e acessórios, da frota de veículos do município de Alto Parnaíba 

 

 

Senhor Prefeito, 

 

 

Encaminho a Vossa Senhoria o Procedimento Licitatório, modalidade Pregão Presencial em 

SRP nº 19/2018, que tem como objeto, Registro de Preços para eventual contratação de 

empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico com uso de 

tecnologia de cartões magnéticos individuais, através de rede de estabelecimentos 

credenciados no Estado para manutenção preventiva e corretiva dos veículos, bem 

como o fornecimento de peças e acessórios, da frota de veículos do município de Alto 

Parnaíba, para HOMOLOGAÇÃO. 

 

 

 

Alto Parnaíba - MA, 18 de julho de 2018. 

 

 

 

Charles Castro Correia Junior   

Pregoeiro  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO  

 



 
 

 

ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARNAÍBA 
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Avenida Rio Parnaíba, 820 - Centro – Alto Parnaíba - MA - CEP: 65.810-000 – CNPJ – 06.997.571/0001-29 
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O Prefeito do Município de Alto Parnaiba, Estado do Maranhão, no uso das 

atribuições do seu cargo, com base na licitação na modalidade Pregão Presencial em SRP nº 

10/2018, em conformidade com o que dispõe a Lei Nº 8.666/93 e suas alterações 

posteriores,  

 

R E S O L V E: 

 

1.1. HOMOLOGAR o objeto do presente processo licitatório a empresa: BRASILCARD 

ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA, CNPJ N° 09.817.702/0001-50,vencedora 

do objeto desta licitação, com proposta apresentada no valor total de 1.119.512,89( um 

milhão, cento e dezenove mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e oitenta e nove 

centavos) 

 

 

OBJETO: Registro de Preços para eventual contratação de empresa especializada na 

prestação de serviços de gerenciamento eletrônico com uso de tecnologia de cartões 

magnéticos individuais, através de rede de estabelecimentos credenciados no Estado para 

manutenção preventiva e corretiva dos veículos, bem como o fornecimento de peças e 

acessórios, da frota de veículos do município de Alto Parnaíba  
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARNAÍBA, ESTADO DO MARANHÃO, 14 DE 

MAIO DE 2018.  

 

 

 

RUBENS SUSSUMU OGASAWARA  

Prefeito Municipal de Alto Parnaíba 

 


