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COVt!ZNO MUN !CI !'AL 

FARIAS BRITO 
Uma Farias Brito para todos 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 

No uso das atribuições legais a mim conferidas e em conformidade com o disposto 

no artigo 43, VI, da Lei Federal 8.666/93 e alterações posteriores; 

HOMOLOGO o presente procedimento licitatório1 na modalidade Tomada de 

manutenção preventiva e corretiva de bombas, mergulhão, chave contadora e quadro de 

consumo pertencentes às Secretarias vinculadas ao Fundo Geral do Município de Farias 

Brito/CE, considerando que a Comissão Permanente de Licitação cumpriu todas as normas 

legais recomendadas pela legislação vigente. 

ADJUDICO o objeto da Tomada de Preços n° 2021.08.26.1, em favor da 

empresa CÍCEIRA SIElIANE PEREIRA GOMES 04568043310, inscrita no CNPJ n° 

33.987.178/0001-27, localizada na 10A Rua Setor Boa Vista, n° 987, Distrito de 

Quincuncá, Farias Brito/CE, cujo valor total foi de R$ 32.558,68 (trinta e dois mil 

quinhentos e cinquenta e oito reais e sessenta e oito centavos), conforme mapa 

comparativo acostado aos autos. 

Pelo presente, autorizo a lavratura do contrato e determino à Comissão Permanente 

de Licitação que proceda as providências sequenciais necessárias. 

Paço da Prefeitura Municipal de Farias Brito - CE, 07 de Outubro de 2021. 
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Samuel unt{afe~Maciel 
Ordenador de Despe§ãS do Fundo Geral 



u 

171 

GOVERNO MUNICIPAL 

FARIAS BRITO 
Uma Farias Brito para todos 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 

No uso das atribuições legais a mim conferidas e em conformidade com o disposto 

no artigo 43, VI, da Lei Federal 8.666/93 e alterações posteriores; 

HOMOLOGO o presente procedimento licitatório, na modalidade Tomada de 

manutenção preventiva e corretiva de bombas, mergulhão e quadro de consumo 

pertencentes ao Fundo Municipal de Educação de Farias Brito/CE, considerando que a 

Comissão Permanente de Licitação cumpriu todas as normas legais recomendadas pela 

legislação vigente. 

ADJUDICO o objeto da Tomada de Preços n° 2021.08.26.1, em favor da 

empresa CÍCERA SELIANE PEREIRA GOMES 04568043310, inscrita no CNPJ n° 

33.987.178/0001-27, localizada na lOA Rua Setor Boa Vista, n° 987, Distrito de 

Quincuncá, Farias Brito/CE, cujo valor total foi de R$ 14.031,00 (quatorze mil e trinta 

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

Pelo presente, autorizo a lavratura do contrato e determino à Comissão Permanente 

de Licitação que proceda as providências sequenciais necessárias. 

Paço da Prefeitura Municipal de Farias Brito - CE, 07 de Outubro de 2021. 
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Aliomar Liberalino de Almeida Júnior 
Secretário Munic pai de Educação 
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GOVERNO MUNICIPAL 

FARIAS BRITO 
Uma Farias Brito para todos 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 

No uso das atribuições legais a mim conferidas e em conformidade com o disposto 

no artigo 43, VI, da Lei Federal 8.666/93 e alterações posteriores; 

HOMOLOGO o presente procedimento licitatório, na modalidade Tomada de 

manutenção preventiva e corretiva de bombas, mergulhão e chave contactara 

pertencentes ao Fundo Municipal de Saúde de Farias Brito/CE, considerando que a 

v Comissão Permanente de Licitação cumpriu todas as normas legais recomendadas pela 

legislação vigente. 

ADJUDICO o objeto da Tomada de Preços n° 2021.08.26.1, em favor da 

empresa . CÍCERA SElIANIE PEREIRA GOMES 04568043310, inscrita no CNPJ nº 

33.987.178/0001-27, localizada na 10A Rua Setor Boa Vista, n° 987, Distrito de 

Quincuncá, Farias Brito/CE, cujo valor total foi de R$ 3.410,32 (três mil quatrocentos 

e dez reais e trinta e dois centavos), conforme mapa comparativo acostado aos 

autos. 

Pelo presente, autorizo a lavratura do contrato e determino à Comissão Permanente 

de Licitação que proceda as providências sequenciais necessárias. 

U Paço da Prefeitura Municipal de Farias Brito - CE, 07 de Outubro de 2021. 

Maria Marcleide do N scimento Laet Rafael 
Secretária Muni · ai de Saúde 


