
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI-CE
CNPJ: 07.413.255/0001-25

ADM: Jati em Boas Mãos

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JATI, Sra
Antônia Elana Alves Bandeira, no uso de suas atribuições legais e, considerando haver a 
Comissão de Licitação cumprido todas as exigências do procedimento de licitação cujo 
objeto é a prestação de serviços no transporte de pessoas para tratamento de hemodialise 
na Cidade de Barbalha/CE, vem, homologar o presente processo administrativo de 
licitação, na modalidade Convite n° 2017.03.07.01, para que produza os efeitos legais e 
jurídicos:

presente processo HOMOLOGADO em favor do proponente: José Joseildo Alves da Silva - 
276.785.203-87. no valor global de R$ 67.860,00 (sessenta e sete mil, oitocentos e 
sessenta reais); 2o Colocado: Francisco Jovino Neto, que apresentou uma proposta no 
valor de R$ 68.900,00 (sessenta e oito mil e novecentos reais) e 3o colocado: Aristeu 
Xavier de Sá, por apresentar proposta no valor de R$ 69.420,00 (sessenta e nove mil, 
quatrocentos e vinte reais).

Ao Setor competente para providências cabíveis.

Jati/Ceará, 16 de Março de 2017.

Assim, analisada toda documentação acima citada nos termos da legislação vigente, fica o
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI-CE 
CNPJ: 07.413.255/0001-25 

ADM: Jati em Boas Mãos

CERTIDÃO DE DIVULGAÇÃO DE EXTRATO DE 
HOMOLOGAÇÃO

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JATI, Sra
Antônia Elana Alves Bandeira, no uso de suas atribuições legais e, considerando haver a 
Comissão de Licitação cumprido todas as exigências do procedimento de licitação cujo 
objeto é a prestação de serviços no transporte de pessoas para tratamento de hemodialise 
na Cidade de Barbalha/CE, vem, PUBLICAR o Extrato de Homologação do processo 
administrativo de licitação, na modalidade Convite n° 2017.03.07.01:

Vencedor: José Joseildo Alves da Silva - 276.785.203-87, no valor global de R$ 
67.860,00 (sessenta e sete mil, oitocentos e sessenta reais); 2° Colocado: Francisco 
Jovino Neto, que apresentou uma proposta no valor de R$ 68.900,00 (sessenta e oito mil e 
novecentos reais) e 3o colocado: Aristeu Xavier de Sá, por apresentar proposta no valor de 
R$ 69.420,00 (sessenta e nove mil, quatrocentos e vinte reais).

Jati/Ceará, 16 de Março de 2017.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI-CE 
CNPJ: 07.413.255/0001-25 

ADM: Jati em Boas Mãos

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JATI, Sra. 
Antônia Elana Alves Bandeira, no uso de suas atribuições legais e, considerando haver a 
Comissão de Licitação cumprido todas as exigências do procedimento de licitação cujo 
objeto é a prestação de serviços no transporte de pessoas para tratamento de hemodialise 
na Cidade de Barbalha/CE, vem, adjudicar o presente processo administrativo de 
licitação, na modalidade Convite n° 2017.03.07.01, para que produza os efeitos legais e 
jurídicos:

Assim, analisada toda documentação acima citada nos termos da legislação vigente, fica o 
presente processo ADJUDICADO em favor da proponente: José Joseildo Alves da Silva - 
276.785.203-87, no valor global de R$ 67.860,00 (sessenta e sete mil, oitocentos e 
sessenta reais).

Ao Setor competente para providências cabíveis.

Jati/Ceará, 16 de Março de 2017.
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