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GOVERNO MUNICIPAL DE FARIAS BRITO 

TERMO DE HOMOLOGA CA 0 E ADJUDICA CÁ  

Tendo Presente o Termo de Julgamento do (a) Pregão n2  201702.14.1, bem 

como Parecer peniente 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) 

ANTÔNIO LOPES DE MENEZES - ME inscrito no CNPJ n 2  02.744.52510001-67 

classificado (a) no lote 3 totalizando o valor de R$ 9.562,66 (nove mil quinhentos e 

sessenta e dois reais e sessenta e seis centavos), ELÉTRICA RADIANTE - 

MATERIAIS ELÉTRICOS L TDA - EPP inscrito no CNPJ n-° 15.984.88310001-99 

classificado(a) no lote 1 totalizando o valor de R$ 59.653,21 (cinqüenta e nove mil 

seiscentos e cinqüenta e três reais e vinte e um centavos) e FRANCISCO DE 

ASSIS SILVA OLIVEIRA -ME inscrito no CNPJ n 2  41.390.61810001-92 

classificado (a) no lote 2 totalizando o valor de R$ 9.171,15 (nove mil cento e 

setenta e um reais e quinze centavos), conforme mapa comparativo acostado aos 

autos. 

Ao 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 Municial de Fali s Brito - CE, 08 de Março de 2017 

4 
Ygor de Mã4zes e Bezerra 
Ordenador(a) de Despesas 

Secretaria Municipal de Infraestrutura 

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



GOVERNO MUNICIPAL DE FARIAS BRITO 

TERMO DE HOMOLOGA CÃO E ADJUDICA CÃO 

Tendo Presente o Termo de Julgamento do (a) Pregão n 2017 02.14. 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) 

ANTÔNIO LOPES DE MENEZES - ME inscrito no CNPJ n 02.744.52510001 -67 

classificado(a) no lote 3 totalizando o valor de R$ 7708,65 (sete mii setecentos e 

oito reais e sessenta e cinco centavos), ELÉTRICA RADIANTE - MATERIAIS 

ELÉTRICOS L TDA - EPP inscrito no CNPJ n-° 15.984.883/0001-99 classificado(a) 

no lote 1 totalizando o valor de R$ 9.994,20 (nove mil novecentos e noventa e 

quatro reais e vinte centavos) e FRANCISCO DE ASSIS SILVA OLIVEIRA -ME 

inscrito no CNPJ n-° 41.390.61810001-92 classificado (a) no lote 2 totalizando o 

valor de R$ 9.773,24 (nove mil setecentos e setenta e três reais e vinte e quatro 

centavos), conforme mapa comparativo acostado aos autos. 

Ao Setor Financeiro para as pro vídencias cabíveis. 

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

Ci&ncía aos interessados. 

Publique -se. 

Paço da Prefeitura Municial de Farias Brito - CE, 08 de Março de 2017 

C7cero1arte \le Menezes 
Ordenad?i*(a) c4e Despesas 

Secretaria Municlijal  de Educação 

CNPJ N° 07.595.572/0001-00 
Rua José Alves Pimentel, no 87 - Centro - CEP: 63.185-000 - TEL.: (88)35441223 



GOVERNO MUNICIPAL DE FARIAS BRITO 

TERMO DE HOMOLOGA CÃO E ADJUDICAÇÃO 

Tendo Presente o Termo de Julgamento do (a) Pregão n 2017 02.14. 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) 

ANTÔNIO LOPES DE MENEZES - ME inscrito no CNPJ n 02.744.52510001-67 

classificado(a) no lote 3 totalizando o valor de R$ 8.965,47 (oito mil novecentos e 

sessenta e cinco reais e quarenta e sete centavos), ELÉTRICA RADIANTE - 

MATERIAIS ELÉTRICOS L TDA - EPP inscrito no CNPJ n 15.984.88310001-99 

classificado(a) no lote 1 totalizando o valor de R$ 10.459,30 (dez mil quatrocentos 

e cinqüenta e nove reais e trinta centavos) e FRANCISCO DE ASSIS SILVA 

OLIVEIRA -ME inscrito no CNPJ n-° 41.390.61810001-92 classificado(a) no lote 2 

totalizando o valor de R$ 14.764,91 (quatorze mil setecentos e sessenta e quatro 

reais e noventa e um centavos), conforme mapa comparativo acostado aos autos. 

Ao 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 Con vocatório. 

Ciência aos interessados. 

Publique -se. 

Paço da Prefeitura Municial de Farias Brito - CE, 08 de Março de 2017 

Slieyla Martins Alves 
Ordenador(a) de Despesas 
Fundo Municipal de Saúde 

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



TERMO DE HOMOLOGA CÃO   E ADJUDICA CÃO 

Tendo Presente o Termo de Julgamento do (a) Pregão n-° 2017 02.14. 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) 

ANTÔNIO LOPES DE MENEZES - ME inscrito no CNPJ n 02.744.52510001 -67 

classificado(a) no lote 3 totalizando o valor de R$ 1.413,22 (um mil quatrocentos e 

treze reais e vinte e dois centavos), ELÉTRICA RADIANTE - MA TERIA IS 

ELÉTRICOS L TDA - EPP inscrito no CNPJ n-° 15.984.883/0001 -99 classificado (a) 

no lote 1 totalizando o valor de R$ 1.499,60 (um mil quatrocentos e noventa e nove 

reais e sessenta centavos) e FRANCISCO DE ASSIS SILVA OLIVEIRA -ME 

inscrito no CNPJ n-° 41.390.61810001-92 classificado(a) no lote 2 totalizando o 

valor de R$ 2.290,70 (dois mil duzentos e noventa reais e setenta centavos), 

conforme mapa comparativo acostado aos autos. 

Ao Setor Financeio para as providencias 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, 08 de Março de 2017 

Lo 
Cícero Clislones Rodrigues de Lima 

Ordenador(a) de Despesas 
Fundo Municipal de Assistência Social 

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


