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GOVERNO MUNICIPAL DE FARIAS BRITO 

TERMO DE HOMOL 0 GA ÇÃ 0 E ADJUDICA ÇA.O 

Tendo Presente o Termo de Julgamento do(a) Pregão fl2  2016.12.01.2, 

bem como Parecer pertinente da Assessoria Jurídica atestando a 

regularidade do certame em tela, HOMOLOGO o mesmo para que surta os 

devidos efeitos legais e ADJUDICO o seu objeto ao (s) respectivo(s) 

vencedor(es), a saber. a (s) empresa (s) FRANK4ZZY A UTO POSTO L TDA - 

EPP inscrito no CNPJ n2  04.245.38110001-20 classificado (a) no lote 1 

totalizando o valor de R$ 1 9. 602, 00 (dezenove mil seiscentos e dois reais) e 

POSTO FARIAS BRITO L TDA inscrito no CNPJ n 07.580.772/0001 -99 

classificado(a) no lote 4 totalizando o valor de R$ 1.020,56 (um mil vinte 

reais e cinqüenta e seis centavos), conforme mapa comparativo acostado 

aos autos. 

Ao Setor Financeiro para as providências cabíveis. 

Notifique -se o (s) licitante (s) vencedor(es) para assinatura do 
ínstrumento contratual no prazo indicado no Instrumento Convocatorio. 

Ciência aos interessados. 

Publique -se. 

Paço da Prefeitura Municial de Farias Brito - CE, 03 de Janeiro de 
2017. 

L 'r\kkLh À. Q 
Ygor de Menezes e Bezerra 
Ordenador(a) de Despesas 

Secretaria Munkípal de Administração e Finanças 

CNPJ N° 07.595.57210001-00 
Rua José Alves Pimentel, no 87 - Centro - CEP: 63.185-000 - TEL.: (88)35441223 



TERMO DE HOMOLOGAÇÃO   E ADJUDICA cÁ O 

Tendo Presente o Termo de Julgamento do(a) Pregão n 2016.12.01.2, 

bem como Parecer pertinente da Assessoria Jurídica atestando a 

regularidade do certame em tela, HOMOLOGO o mesmo para que surta os 

devidos efeitos legais e ADJUDICO o seu objeto ao (s) respectivo(s) 

vencedor(es), a saber: a (s) empresa (s) FRI4NKAZZY A UTO POSTO L TDA - 

EPP inscrito no CNPJ n 04.245.38110001-20 classificado (a) no lote 1 

totalizando o valor de R$ 8.712,00 (oito mil setecentos e doze reais) e 

POSTO FARIAS BRITO L TDA inscrito no CNPJ n 07.580.772/0001-99 

classificado (a) nos lotes 2, 3 e 4 totalizando o valor de R$ 33.296,40 (trinta e 

três mil duzentos e noventa e seis reais e quarenta centavos), conforme 

mapa comparativo acostado aos autos. 

Ao Setor Financeiro para as providências cabíveis. 

Notifique -se o (s) licitan te (s) vencedor(es) para assinatura do 
instrumento contratual no prazo indicado no Instrumento Convocatórió. 

Ciência aos interessados. 

Publique-se. 

Paço da Prefeitura Municial de Farias Br.ito - CE, 03 de Janeiro de 
2017. 
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Ygor de Menezes e Bezerra 
Ordenador(a) de Despesas 

Secretaria Muniocipoal de Agricultura e Meio Ambiente 

CNP3 N° 07.595.57210001-00 
Rua José Alves Pimentel, no 87 - Centro - CEP: 63.185-000 - TEL.: (88)35441223 



TRRUO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 

Tendo Presente o Termo de Julgamento d0(a) Pregão n 2016.12.01.2, 

bem como Parecer pertinente da Assessoria Jurídica atestando a 

regularidade do certame em tela, HOMOLOGO o mesmo para que surta os 

devidos efeitos legais e ADJUDICO o seu objeto ao (s) respectivo(s) 

vencedor(es), a saber. a(s) empresa(s) POSTO FARIAS BRITO LTDA 

inscrito no CNPJ n 07.580.77210001-99 classificado (a) nos lotes 2, 3 e 4 

totalizando o valor de R$ 821 . 511,65 (oitocentos e vinte e um mil quinhentos 

e onze reais e sessenta e cinco centavos), conforme mapa comparativo 

acostado aos autos. 

A o Setor Financeiro para as pro vidências cabíveis. 

Notífíque-se o (s) lícítante(s) vencedor(es) para assinatura do 
instrumento contratual no prazo indicado no Instrumento Convocatóriô. 

Ciência aos interessados. 

/-.\ 	Publique-se. 

Paço da Prefeitura Municia] de Farias Brito - CE, 03 de Janeiro de 
2017. 

-r 	rrJQ 

Ygor de Menezes e Bezerra 
Ordenador(a) de Despesas 

Secretaria Municip*al de Infraestrutura 

CNP] N° 07.595.57210001-00 
Rua José Alves Pimentel, no 87 - Centro - CEP: 63.185-000 - TEL.: (88)35441223 



TFoRMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICA CÃD 

Tendo Presente o Termo de Julgamento do (a) Pregão flQ 2016.12.01.2, 

bem como Parecer pertinente da Assessoria Jurídica atestando a 

regularidade do certame em tela, HOMOLOGO o mesmo para que surta os 

devidos efeitos legais e ADJUDICO o seu objeto ao(s) respectivo(s) 

vencedor(es), a saber. a (s) empresa (s) FRANKAZZY A UTO POSTO L TDA - 

EPP inscrito no CNPJ n2  04.245.38110001 -20 classificado (a) no lote 1 

totalizando o valor de R$ 14.520 , 00 (quatorze mil quinhentos   e vinte reais) e 

POSTO FARIAS BRITO LTDA  inscrito no CNPJ flQ  07.580.772/0001-99 

classificado (a) no lote 4 totalizando o valor de R$ 551,40 (quinhentos e 

cinqüenta e um reais e quarenta centa vos), conforme mapa comparativo 

acostado aos autos. 

Ao Setor Financeiro para as providências cabíveis. 

Notifique -se o (s) lícítante(s) vencedor(es) para assinatura do 
instrumento contratual no prazo indicado no Instrumento Convocatório. 

Ciência aos interessados. 

Publique -se. 

Paço da Prefeitura Municipal de Farias Brito - CE, 03 de Janeiro de 
2017. 

Êgor  de 	Bezerra 
Ordenador(a) de Despesas 

Secretaria Munícip*al de Transportes 

CNPJ N° 07 .595.57210001.00 
Rua José Alves Pimentel, no 87 - Centro - CEP: 63.185-000 - TEL.: (88)35441223 



TRRMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 

Tendo Presente o Termo de Julgamento do(a) Pregão n-° 2016.12.01.2, 

bem como Parecer pertinente da Assessoria Jurídica atestando a 

regularidade do certame em tela, HOMOLOGO o mesmo para que surta os 

devidos efeitos legais e ADJUDICO o seu objeto ao (s) respectivo(s) 

vencedor(es), a saber. a (s) empresa (s) FRANKAZZY A UTO POSTO L TDA - 

EPP inscrito no CNPJ n 04.245.38110001-20 classificado (a) no lote 1 

totalizando o valor de R$ 8.349,00 (oito mil trezentos e quarenta e nove 

reais) e POSTO FARIAS BRITO L TDA inscrito no CNPJ n 07.580.77210001 - 

99 classificado (a) nos lotes 2, 3 e 4 totalizando o valor de R$ 628.832,52 

(seiscentos e vinte e oito mil oitocentos e trinta e dois reais e cinqüenta e 

dois centavos), conforme mapa comparativo acostado aos autos. 

A o Setor Financeiro para as pro vidências cabíveis. 

Notifique-se o(s) licitante(s) vencedor(es) para assinatura do 
instrumento contratual no prazo indicado no Instrumento Convocatório. 

Ciência aos interessados. 

Publique -se. 

Paço da Prefeitura Munic/pal de Farias Brito 
- CE, 03 de Janeiro de  2017. 

Cícero ate  Mpezess  
OrdenadNo1) d2~ pesas 

Secretaria Munícip̀al de Educação 

CNPJ N° 07.595.572/0001.00 
Rua José Alves Pimentel, no 87 Centro 

- CEP: 63.185-000 - TEL.: (88)35441223 



T'RP)W) np,HOMOLOGA CÃO E ADJUDICA. CÃO 

Tendo Presente o Termo de Julgamento do(a) Pregão flQ 2016.12.01.2, 

bem como Parecer pertinente da Assessoria Jurídica atestando a 

regularidade do certame em tela, HOMOLOGO o mesmo para que surta os 

devidos efeitos legais e ADJUDICO o seu objeto ao(s) respectivo(s) 

,-. vencedor(es), a saber: a (s) empresa (s) FRANKAZZYAUTO POSTO LTDA  - 

EPP inscrito no CNPJ n 04.245.38110001-20 classificado (a) no lote 1 

totalizando o valor de R$ 112.530,00  (cento e doze mil quinhentos e trinta 

reais) e POSTO FARIAS BRITO L TDA inscrito no CNPJ n 07.580.77210001 - 

99 classificado(a) nos lotes 2, 3 e 4 totalizando o valor de R$ 86.059,10 

(oitenta e seis mil cinqüenta e nove reais e dez centavos), conforme mapa 

comparativo acostado aos autos. 

Ao Setor Financeiro para as Providências cabíveis. 

Notifique -se o (s) lícitante(s) vencedor(es) para assinatura do 
instrumento contratual no prazo indicado no Instrumento Convocatório. 

Ciência aos interessados. 

Publique -se. 

Paço da Prefeitura Munic/paJ de Farias Brito - CE, 03 de Janeiro de 
 2017. 

Nh 

SheYla Martins Alves 
Ordenador(a) de Despesas 
Fundo Munícipal de Saúde 

CNPJ N° 07.595.5721000100 
Rua José Alves Pimentel, no 87 - Centro - CEP: 63.185000 - TEL.: (88)35441223 



TERMODEHOMOLOGA O  

Tendo Presente o Termo de Julgamento do(a) Pregão n 2016.12.01.2, 

bem como Parecer pertinente da Assessoria Jurídica atestando a 

regularidade do certame em tela, HOMOLOGO o mesmo para que surta os 

de vidos efeitos legais e ADJUDICO o seu objeto ao (s) respectivo(s) 

- 	vencedor(es), a saber: a (s) empresa (s) FRANKAZZY A UTO POSTO L TDA - 

-/ EPP inscrito no CNPJ n2  04.245.38110001-20 classificado (a) no lote 1 

totalizando o valor de R$ 90.750,00 (noventa mil setecentos e cinqüenta 

reais) e POSTO FARIAS BRITO L TDA inscrito no CNPJ n 2  07.580.77210001 - 

99 classificado (a) no lote 4 totalizando o valor de R$ 2. 51 4, 70 (dois mil 

quinhentos e quatorze reais e setenta centavos), conforme mapa 

comparativo acostado aos autos. 

Ao Setor Financeiro para as providências cabíveis. 

Notifique -se o (s) licitante (s) vencedor(es) para assinatura do 
instrumento contratual no prazo indicado no Instrumento Convocatório. 

Cíêncía aos interessados. 

Publique -se. 

Paço da Prefeitura Municial de Farias Brito - CE, 03 de Janeiro de 
2017. 

cÁ2ÁieJhi'rftcu 
Cícero Clíslones Rodrigues de Lima 

Ordenador(a) de Despesas 
Fundo Munkípal de Assistência Social 

CNP3 N° 07.595.57210001-00 
Rua José Alves Pimentel, no 87 - Centro - CEP: 63.185-000 - TEL.: (88)35441223 


