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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 

Tendo Presente o Termo de Julgamento do (a) Pregão n-° 201701.16.1, 

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) ITIBERE SALES FONTENELE - ME 

inscrito no CNPJ n 03.936.17410001 -59 classificado(a) no lote 1 totalizando 

o valor de R$ 13.130,00 (treze mil cento e trinta reais), conforme mapa 

compara tívo 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. 

Ciência aos interessados. 

Publique -se. 

Paço da Prefeitura Munícial de Farias Bríto - CE, 02 de Fevereiro de 
2017. 

Cíceroua te de Me es 
Ordenado ( de Despe as 

Secretaria Mun cial e ducação 

CNP) N° 07.595.57210001-00 
Rua José Alves Pimentel, no 87 - Centro - CEP: 63.185-000 - TEL.: (88)3544 1223 
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 

Tendo Presente o Termo de Julgamento do (a) Pregão n-° 2017 01.16. 1, 

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) ITIBERE SALES FONTENELE - ME 

inscrito no CNPJ n2  03.936.17410001-59 classificado(a) no lote 1 totalizando 

o valor de R$ 23.529,50 (vinte e três mil quinhentos e vinte e nove reais e 

cinqüenta cen ta vos), 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. 

Ciência aos interessados. 

Publique -se. 

Paço da Prefeitura Municial de Farias Brito - CE, 02 de Fevereiro de 
2017. 

Sheyla Martins Alves 
Ordena dor(a) de Despesas 
Fundo Municial de Saúde 

CNP) N° 07.595.57210001 -00 

Ria José Alves Pimentel, no 87 - Centro - CEP: 63.185-000 - TEL.: (88)35441223 
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TERMO DE HOMOLOGA CÃO E ADJUDICA cÃ O 

Tendo Presente o Termo de Julgamento do (a) Pregão n-° 2017.01.16.1, 

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) ITIBERE SALES FONTENELE - ME 

inscrito no CNPJ n-° 03.936.17410001-59 classificado(a) no lote 1 totalizando 

o valor de R$ 67870,10 (sessenta e sete mil oitocentos e setenta reais e 

dez 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. 

Ciência aos interessados. 

Publique -se. 

Paço da Prefeitura Municial de Farias Brito - CE, 02 de Fevereiro de 
2017. 

Sheyla Martins Alves 
Ordena dor(a) de Despesas 
Fundo Municial de Saúde 

CNPJ N° 07.595.57210001 -00  
Rua José Alves Pimentel, no 87 - Centro - CEP: 63.185-000 - TEL.: (88)35441223 
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TERMO DE HOMOLOGA CÃO E ADJUDICA CÁ O 

Tendo Presente o Termo de Julgamento do (a) Pregão n-° 2017 01.16. 1, 

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) ITIBERE SALES FONTENELE - ME 

inscrito no CNPJ n-° 03.936.174/0001-59 classificado(a) no lote 1 totalizando 

o valor de R$ 17.470,40 (dezessete mil quatrocentos e setenta reais e 

quarenta 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. 

Ciência aos interessados. 

Publique -se. 

Paço da Prefeitura Municipal de Farias Brito - CE, 02 de Fevereiro de 
2017. 

Cícero ClísIones Rodrigues de Lima 
Ordena dor(a) de Despesas 

Fundo Municipal de Assistência Social 

CNPJ N° 07.595.57210001-00 
Rua José Alves Pimentel, n° 87 - Centro - CEP: 63.185-000 - TEL.: (88)35441223 


