
FARIAS BRITO 

FL 

TERMO DE HOMOLOGARÃO E ADJUDICAÇÃO 

Tendo Presente o Termo de Julgamento do(a) Pregão n-° 2017 02.01.1, 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) 
E R INDUSTRIA E COMÉRCIO L TDA - ME inscrito no CNPJ n ° 21.253.681/0001 -
70 classificado(a) no lote 4 totalizando o valor de R$ 37504,00 (trinta e sete mil 
quinhentos e quatro reais), SANCHOS COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 
LTDA inscrito no CNPJ n ° 02.714.226/0001 -80 classificado(a) nos lotes 3, 5 e 8 
totalizando o valor de R$ 215.645, 62 (duzentos e quinze mil seiscentos e quarenta 
e cinco reais e sessenta e dois centavos), WICTOR EMANUEL ROLIM DE ARA UJO 
- ME inscrito no CNPJ n2  17.321.531/0001 -89 classificado(a) nos lotes 2 e 7 
totalizando o valor de R$ 24.003,16 (vinte e quatro mil três reais e dezesseis 
centavos) e WILNA TA NA DE FREITAS SOBRAL inscrito no CNPJ n-° 
26.669.068/0001 -51 classificado(a) no lote 1 totalizando o valor de R$ 5.365, 80 
(cinco mil trezentos e sessenta e cinco reais e oitenta 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 F rias Brito - CE, 21 de Fevereiro de 2017. 

Ygor de "` nezes e Bezerra 
Ordenador(a) de Despesas 

Fundo Geral 

CNPJ N° 07.595.572/0001-00 
Rua José Alves Pimentel, 87 - Centro - CEP. 63.185-000 - Tel: (88) 3544 1223 



4Ik 
1 	EL____ 

GOVERNO MUNICIPAL DE FARIAS BRITO 

TERMO DE HOMOLOGA ÇÃO E ADJUDICAÇÃO 

Tendo Presente o Termo de Julgamento do (a) Pregão n-° 2017.02.01.1, 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) 
E R INDUSTRIA E COMÉRCIO L TDA - ME inscrito no CNPJ n-° 21.253.681/0001 -
70 classificado (a) no lote 4 totalizando o valor de R$ 47146,00 (quarenta e sete 
mil cento e quarenta e seis reais), SANCHOS COMÉRCIO DE GÊNEROS 
ALIMENTICIOS L TDA inscrito no CNPJ n 02.714.22610001-80 classificado (a) nos 

' lotes 3, 5 e 8 totalizando o valor de R$ 158.820,88 (cento e cinqüenta e oito mil 
oitocentos e vinte reais e oitenta e oito centavos), WICTOR EMANUEL ROLIM DE 
ARA UJO - ME inscrito no CNPJ n 2  17321.53110001-89 classificado (a) nos lotes 2 
e 7 totalizando o valor de R$ 31.058,74 (trinta e um mil cinqüenta e oito reais e 
setenta e quatro centavos) e WILNA TANAEL DE FREITAS SOBRAL inscrito no 
CNPJ n2  26.669.06810001-51 classificado (a) no lote 1 totalizando o valor de R$ 
56.215,77 (cinqüenta e seis mil duzentos e quinze reais e setenta e sete centavos), 
conforme mapa comparativo acostado aos autos. 

Ao Setor Financeiro para as providencias 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, 21 de Fevereiro de 2017 

Cícet&\Drte de M2ezes 
Ordena oi(a) de Dpesas 

Secretaria 1jç1le Educação 

CNPJ N° 07.595.57210001-00 
Rua José Alves Pimentel, 87 - Centro - CEP. 63.185-000 - Tel: (88) 3544 1223 
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TERMO DE HOMOLOGA ÇÃO E ADJUDICA CÃO 

Tendo Presente o Termo de Julgamento do (a) Pregão n-° 2017 02.01.1, 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) 
SANCHOS COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA inscrito no CNPJ n-° 
02.714.22610001 -80 classificado(a) nos lotes 3, 5 e 8 totalizando o valor de R$ 
224.998,37 (duzentos e vinte e quatro mii novecentos e noventa e oito reais e 
trinta e sete centavos), VIP LIMPEZA, SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS 
L TDA inscrito no CNPJ n- o  22.605.351/0001-69 classificado(a) no lote 6 totalizando 
o valor de R$ 118.388,84 (cento e dezoito mil trezentos e oitenta e oito reais e 
oitenta e quatro centavos), WICTOR EMANUEL ROLIM DE ARA UJO - ME inscrito 
no CNPJ n-° 17.321.531/0001 -89 classificado(a) nos lotes 2 e 7 totalizando o valor 
de R$ 96.950,65 (noventa e seis mil novecentos e cinqüenta reais e sessenta e 
cinco centavos) e WILNA TANAEL DE FREITAS SOBRAL inscrito no CNPJ n-° 
26.669.06810001-51 classificado (a) no lote 1 totalizando o valor de R$ 181.383,54 
(cento e oitenta e um mil trezentos e oitenta e três reais e cinqüenta e quatro 
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 Con vocatório. 

Ciência aos interessados. 

Publique -se. 

Paço da Prefeitura Municial de Farias Brito - CE, 21 de Fe verefro de 2017. 

Sheyla Martins Alves 
Ordenador(a) de Despesas 
Fundo Munícial de Saúde 

CNP3 N° 07.595.57210001-00 
Rua José Alves Pimentel, 87 - Centro - CEP. 63.185-000 - Tel: (88) 3544 1223 



FARIAS BRITO 

FL 

TERMO DE HOMOLOGA ÇÃO E ADJUDICA ÇÃO 

Tendo Presente o Termo de Julgamento do (a) Pregão n-° 2017.02.01.1, 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) 
SANCHOS COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA inscrito no CNPJ n 2  
02.714.22610001-80 classificado(a) nos lotes 3, 5 e 8 totalizando o valor de R$ 
121.170,36 (cento e vinte e um mil cento e setenta reais e trinta e seis 
centavos), WICTOR EMANUEL ROLIM DE ARA UJO - ME inscrito no CNPJ n 2  
17321.53110001-89 classificado (a) nos lotes 2 e 7 totalizando o valor de R$ 
28.037,45 (vinte e oito mil trinta e sete reais e quarenta e cinco centavos) e 
WILNA TANAEL DE FREITAS SOBRAL inscrito no CNPJ n 9  26.669.06810001 -51 
classificado(a) no lote 1 totalizando o valor de R$ 106.081,74 (cento e seis mil 
oitenta e um reais e setenta e quatro centavos), conforme mapa comparativo 
acostado aos autos. 

Ao Setor Financeio para as providências cabíveis. 

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

Ciência aos interessados. 

Publique-se. 

Paço da Prefeitura Municipal de Farias Brito - CE, 21 de Fevereiro de 2017 

Cícero Clíslones Rodrigues de Lima 
Ordenador(a) de Despesas 

Fundo Municial de Assistência Social 

CNPJ N° 07.595.57210001-00 
Rua José Alves Pimentel, 87 - Centro - CEP. 63.185-000 - Tel: (88) 3544 1223 


