TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Tendo Presente

o Termo de Julgamento

2018.07.19.1, bem como Parecer pertinente
a regularidade

a

da Tomada

empresa

ADMINISTRATIVOS

de Preços nO

da Assessoria Jurídica atestando

do certame em tela, HOMOLOGO

devidos efeitos legais e ADJUDICO
saber:

E ADJUDICAÇAO

o mesmo para que surta os

o seu objeto ao respectivo

CONTAP-CONSUL

L TOA, totalizando

E

TORIA

sua proposta

vencedor,
SERVIÇOS

em R$ 117.600,00

(cento e dezessete mil seiscentos reais), conforme mapa comparativo

acostado

aos autos.
Ao Setor Financeiro para que sejam tomadas as providências

Notifique-se
o licitante
vencedor para assinatura
contratual no prazo indicado no Instrumento Convocatório.

do

cabíveis.
instrumento

Ciência seja dada aos interessados.
Publique-se.
Paço da Prefeitura Municipal de Umari - CE, 13 de Agosto de 2018 .

............. ~

a

.

Cristiano Rodrigues da Silva
Ordenador de Despesas
Secretaria Municipal de Finanças

Rua 03 de Agosto nO200 - Centro - Umari/CE - CEP: 63.310-000

.~

TERMO DE HOMOLOGA :ÃO E ADJUDIC
Tendo Presente o Termo de Julgamento

~It,

da Tomada de Preços nO

2018.07.19.1, bem como Parecer pertinente da Assessoria Jurídica atestando
a regularidade do certame em tela, HOMOLOGO
devidos efeitos legais e ADJUDICO
saber:

a

empresa

ADMINISTRATIVOS

LTDA,

o mesmo para que surta os

o seu objeto ao respectivo vencedor, a

CONTA P-CONSUL TORIA
totalizando

sua proposta

E

SERVIÇOS

em R$ 103.200,00

(cento e três mil duzentos reais), conforme mapa comparativo acostado aos
autos.
Ao Setor Financeiro para que sejam tomadas as providências cabíveis.
Notifique-se o licitante
vencedor para assinatura
contratual no prazo indicado no Instrumento Convocatório.
Ciência seja dada aos interessados.
Publique-se.
Paço da Prefeitura Municipal de Uma

Rua 03 de Agosto n° 200 - Centro - Umari/CE - CEP: 63.310-000

do

instrumento

Tendo Presente
201.8.07.1.9.1.,
a regularidade

o

Termo

de Julgamento

bem como Parecer pertinente

saber:

da Assessoria Jurídica atestando

do certame em tela, HOMOLOGO

devidos efeitos legais e AD.JUDICO
a

empresa

ADMINISTRATIVOS

(cento e três mil duzentos

o mesmo para que surta os

o seu objeto ao respectivo

CONTAP-CONSUL

LTDA,

de Preços nO

da Tomada

totalizando

sua proposta

reais), conforme

E

TORIA

vencedor,

a

SERVIÇOS

em R$ 103.200,00

mapa comparativo

acostado aos

autos.
Ao Setor Financeiro para que sejam tomadas as providências
Notifique-se
o licitante
vencedor para assinatura
contratual no prazo indicado no Instrumento Convocatório.

do

cabíveis.
instrumento

Ciência seja dada aos interessados.
Publique-se.
Paço da Prefeitura Municipal de Umari - CE, 13 de Agosto de 2018.

Josué r, ngeiro Barros
Orden dor de Despesas
Fundo Municipal de Saúde

Rua 03 de Agosto nO200 - Centro - Umari/CE - CEP: 63.310-000

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇAO
Tendo Presente

2018.07.19.1, bem como Parecer pertinente
a regularidade

a

empresa

ADMINISTRATIVOS
(oitenta

e

da Assessoria Jurídica atestando

do certame em tela, HOMOLOGO

devidos efeitos legais e ADJUDICO
saber:

da Tomada de Preços nO

o Termo de Julgamento

o seu objeto ao respectivo

CONTAP-CONSUL
LTDA,

o mesmo para que surta os

totalizando

E

TORIA

sua proposta

em

vencedor,
SERVIÇOS

R$ 81.600,00

um mil seiscentos reais), conforme mapa comparativo

acostado aos

autos.
Ao Setor Financeiro para que sejam tomadas as providências
Notifique-se
o licitante vencedor para assinatura
contratual no prazo indicado no Instrumento Convocatório.

do

cabíveis.
instrumento

Ciência seja dada aos interessados.
Publique-se.
Paço da Prefeitura Municipal de Umari - CE, 13 de Agosto de 2018.

Maria de étime da Silva
Ordenadora de Despesas
Fundo Municipal de Assistência Social

Rua 03 de Agosto n° 200 - Centro - UmarilCE - CEP: 63.310-000

a

