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*** CONVOCAÇÃO (ÕES) *** 

ASSINATURA(S) DA(S) ATA(S) DE REGISTRO DE PREÇO 

(Art. 13 do Decreto 7.892/93) 

 

 

Com vistas a cumprir as formalidades legais previstas no Lei Federal nº. 10.520, de 17/07/2002, 

regulamentada pelo Decreto Federal nº. 10.024, de 20/09/2019, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº. 

8.666, de 21/06/1993 e suas alterações posterior, observado o Decreto Federal nº. 7.892, de 23/01/2013, 

alterado pelo Decreto Federal nº. 9.488, de 30/08/2018, o Decreto Municipal nº. 37, de 25/07/2017, o(a) 

Gestor(a) da(s) ATA(s) de Registro de Preço, abaixo assinado, vem através desta, em nome dos(as) 

secretários(as) e ou ordenadores de despesas participantes do processo, CONVOCAR a(s) empresa(s) 

vencedora(s) e mais bem classificada(s): IMPAR SERVIÇOS LTDA, com sede a Rua Monsenhor Frota, nº 

951, Bairro Centro – Icó – Ceará, CEP: 63.430-000, inscrita no CNPJ sob o nº 37.730.854/0001-33, através 

de seu representante legal, Isaac Gabriel Meireles Peixoto, Sócio. A comparecer no prazo de 05 (cinco) 

dias, contados da data de ciência da presente convocação e ou publicados em impressa oficial, em 

conformidade com o edital e seus anexos, para assinatura da ATA de Registro de Preço e ou contrato(s) de 

expectativa de fornecimento, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Iguatu, por suas secretarias 

respectivas participantes do processo e a(s) convocada(s), em decorrência de processo administrativo de 

licitação na modalidade. PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS nº 2022.08.30.02-PMI-

DIVERSAS, cujo objeto é o Registro de preços para futura e eventual contração de pessoa física ou jurídica 

para serviços de ornamentação para eventos e reuniões, destinados a atender as necessidades das diversas 

unidades administrativas do Município de Iguatu, conforme especificações constantes no Termo de 

Referência, tudo parte integrante deste processo, Ana Luiza Bandeira Bastos, Ordenadora de Despesas, 

Gestor(a) da ATA de Registro de Preço, Secretaria da Fazenda Municipal-SEFAM. Iguatu-CE, em 16 de 

março de 2023. 

 

 

 


