
CÂMARA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE / PR 

HOMOLOGAÇÃO 
O PRESIDENTE E O PRIMEIRO SECRETÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

FAZENDA RIO GRANDE - PR, no uso de suas atribuições legais: 

Homologa o julgamento proferido pelo Pregoeiro Municipal Nomeado pelo Ato nº 
63/2021 , acerca do Processo Administrativo nº 43/2021 - Pregão Eletrônico nº 13/2021 , que 
tem por objeto aquisição de eletroeletrônicos, especificamente no Anexo 1, conforme 
descrição contida no edital do Pregão Eletrônico supracitado. 

Sendo que foi em toda sua tramitação atendida à legislação pertinente, consoante o 
bem elaborado Parecer Jurídico da Procuradoria Jurídica e Parecer da Controladoria, 
homologo o objeto desta licitação em favor das empresas: 

• WORLDTECH COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELLI - ME, CNPJ: 
02.784.924/0001-51 , com o valor global de R$ 3.467,00 (Três mil, 
quatrocentos e sessenta e sete reais) referente ao Lote 02. 

• ARGOS LTDA, CNPJ: 42.262.41 1/0001-03, com o valor global de R$ 
3.689,89 (Três mil, seiscentos e oitenta e nove reais e oitenta e nove 
centavos) referente ao Lote 03. 

• ACOMPANY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS L TOA - ME, 
CNPJ: 03.983.321/0001-41 , com o valor global de R$ 7.324,79 (Sete mil, 
trezentos e vinte e quatro reais e setenta e nove centavos) referente ao Lote 
06. 

• ARGOS LTDA, CNPJ: 42.262.411/0001-03, com o valor global de R$ 
4.983,73 (Quatro mil , novecentos e oitenta e três reais e setenta e três 
centavos) referente ao Lote 07. 

f\ 

Referente aos Lotes O e 04 /os\ mesmos foram declarados fracassados devido aos 
proponentes não atender s ite1i contidos no edital. 

Referente ao te o o messrhi declaradà deserto, devido a não a 
propostas. \ 
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