
TERMO DE HOMOLOGA CÃO E ADJUDICA CÃO 

Tendo Presente o Termo de Julgamento do (a) Pregao n2  2017.10.23.1, 

bem como Parecer pertinente da Assessoria  Jurídica atestando a 

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

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

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

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

totalizando o valor de R$ 7. 960, 00 (sete mil novecentos e sessenta reais), 

conforme mapa comparativo acostado aos autos. 

Ao  Setor Fínanceíro para as pro vidências cabíveis. 

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

Ciência aos ínteressados. 

Publique -se. 

Paço da Prefeitura Muni`cip* al de Farias Brito - CE09 de No vembro de 
2017. 

Cicei-o  Dd~?rte d enezes 
Ordena or a) de Despesas 

Secretaria Mubicial de Educação 

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

TEIWODE.HO.MOLOGA cÃOEADJUDICAÇAO   

Tendo Presente o Termo de Julgamento do (a) Tregio n-° 2017.10.23.1, 

bem como Parecer pertinente da Assessoria Jurídica atestando a 

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

devídos 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$ 39.800,00 (trínta e nove mil oitocentos reais), 

conforme mapa comparativo acostado aos autos. 

Ao Setor Fianceio para as pro vidências cabíveis. 

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

Cíêncía aos ínteressados, 

Publique -se. 

Paço da Prefeitura Munícip* al de Farias Brito - CE, 09 de Novembro de 
2017. 

ów14'i NJW 
Sheyla Martins Alves 

Ordenador(a) de Despesas 
Fundo Muni`cip* al de Saúde 

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


