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

ADM: Jati em Boas Mãos

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

O Secretário Municipal de Administração do Município de Jati, Sr. 
Cícero José Diniz Carvalho no uso de suas atribuições legais e, considerando haver o 
Pregoeiro, cumprido todas as exigências do procedimento de licitação cujo objeto é a 
aquisição de gêneros alimentícios, material de limpeza, material de escritório, papelaria 
e suprimentos de informática destinados a Secretaria Municipal de Administração do 
Município de Jati, vem, adjudicar o presente processo administrativo de licitação, na 
modalidade Pregão Presencial 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 das proponentes: 01 - 
Josineide Morais Tributino - ME - 09.342.699/0001-42, vencedora no lote 01, com 
valor de R$ 7.156,00 (sete mil cento e cinquenta seis reais) e no lote 08, com o valor de 
R$ 33.656,32 (trinta e três mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e trinta e dois 
centavos); 02 - Francisco Flávio Alves Jeningns - ME - 20.812.445/0001-83, 
vencedora do lote 05, com o valor global de R$ 24.459,90 (vinte e quatro mil, 
quatrocentos e cinquenta e nove reais e noventa centavos); 03 - Francisco Alves da 
Silva Papelaria - ME - 03.443.738/0001-11, vencedora do lote 06, com o valor de R$ 
132.909,19 (cento e trinta e dois mil, novecentos e nove reais e dezenove centavos) e 04 
- CL3 Empreendimentos LTDA - ME - 23.802.474/0001-52, vencedora do lote 07, 
com o valor global de R$ 39.261,67 (trinta e nove mil, duzentos e sessenta e um reais e 
sessenta e sete centavos).

Ao Setor competente para providências cabíveis.

Jati/CE, 03 de Abril de 2017.

Cícero José DTNTTTCãrvalho 
Secretário Municipal de Administração

Rua Carmelita Guimarães, 02 -  Juti-CE -  CEP: 6327S-O00
7el:(88) 3S7S-JJH8 Fax: (88) 3S7S-II88



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

ADM: Jati em Boas Mãos

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

O Secretário Municipal de Administração do Município de Jati/CE, 
Sr. Cícero José Diniz Carvalho, no uso de suas atribuições legais e, considerando haver 
o Pregoeiro cumprido todas as exigências do procedimento de licitação cujo objeto é a 
aquisição de gêneros alimentícios, material de limpeza, material de escritório, papelaria 
e suprimentos de informática destinados a Secretaria Municipal de Administração do 
Município de Jati, junto a Secretaria Municipal de Administração do Município de 
Jati/CE, HOMOLOGA o presente processo administrativo de licitação, na modalidade 
PREGÃO PRESENCIAL N° 2017.03.07.01, para que produza os efeitos legais e 
jurídicos.

Assim, nos termos da legislação vigente, fica o presente 
processo HOMOLOGADO em favor da Empresa: 01 - Josineide Morais Tributino - 
ME - 09.342.699/0001-42, vencedora no lote 01, com valor de R$ 7.156,00 (sete mil 
cento e cinquenta seis reais) e no lote 08, com o valor de R$ 33.656,32 (trinta e três mil, 
seiscentos e cinquenta e seis reais e trinta e dois centavos); 02 - Francisco Flávio Alves 
Jeningns - ME - 20.812.445/0001-83, vencedora do lote 05, com o valor global de R$ 
24.459,90 (vinte e quatro mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e noventa 
centavos); 03 - Francisco Alves da Silva Papelaria - ME - 03.443.738/0001-11, 
vencedora do lote 06, com o valor de R$ 132.909,19 (cento e trinta e dois mil, 
novecentos e nove reais e dezenove centavos) e 04 - CL3 Empreendimentos LTDA - 
ME - 23.802.474/0001-52, vencedora do lote 07, com o valor global de R$ 39.261,67 
(trinta e nove mil, duzentos e sessenta e um reais e sessenta e sete centavos).

Ao Setor competente para providências cabíveis.
~

Jati/CE, 03 de Abril de 2017

Jati/CE, 03 de Abril de 2017.

Cícero José Diniz Carvalho
Secretário Municipal de Administração

Rua Carmelita Guimarães. 02 -  Juri-CE -  CEPi 6327.UHI0
TeJ:(88) 3S7S-JI88 Fax: (88) JS7S-II88



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

ADM: Jati em Boas Mãos

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

O Secretário Municipal de Educação do Município de Jati, Sr.
Josival Nogueira Vidal no uso de suas atribuições legais e, considerando haver o 
Pregoeiro, cumprido todas as exigências do procedimento de licitação cujo objeto é a 
aquisição de gêneros alimentícios, material de limpeza, material de escritório, papelaria 
e suprimentos de informática destinados ao Fundo Municipal de Educação do 
Município de Jati, vem, adjudicar o presente processo administrativo de licitação, na 
modalidade Pregão Presencial 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 das proponentes: 01 - 
Josineide Morais Tributino - ME - 09.342.699/0001-42, vencedora do lote 01, com 
valor de R$ 11.174,30 (onze mil, cento e setenta e quatro reais e trinta centavos) e do 
lote 08, com o valor de RS 31.228,32 (trinta e um mil, duzentos e vinte e oito reais e 
trinta e dois centavos); 02 - Francisco Flávio Alves Jeningns - ME - 20.812.445/0001- 
83, vencedora do lote 02, com o valor de R$ 1.940,00 (um mil, novecentos e quarenta 
reais), no lote 03, com o valor de RS 27,30 (vinte e sete reais e trinta centavos) e no lote 
05, com o valor de RS 28.129,40 (vinte e oito mil, cento e vinte e nove reais e quarenta 
centavos); 03 - Eusébio Ferreira da Silva - ME - 01.331.360/0001-39, vencedora no 
lote 04, com o valor de RS 4.144,00 (quatro mil, cento e quarenta e quatro reais); 04 - 
Francisco Alves da Silva Papelaria - ME - 03.443.738/0001-11, vencedora do lote 06, 
com o valor de R$ 22.131,41 (vinte e dois mil, cento e trinta e um reais e quarenta e um 
centavos) e 04 - CL3 Empreendimentos LTDA - ME - 23.802.474/0001-52, 
vencedora do lote 07, com o valor global de RS 40.438,46 (quarenta mil, quatrocentos e 
trinta e oito reais e quarenta e seis centavos).

Ao Setor competente para providências cabíveis.

Jati/CE, 03 de Abril de 2017.

Josival Nogueira V idal 
Secretário Municipal de Educação

Rua Carmelita Guimarães. 02 -  Juti-CE -  CEi>: 62275-000
Tel:(88) 3575-1188 -  Fu.x: (88) 3575-1188



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

ADM: Jati em Boas Mãos

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

O Secretário Municipal de Educação do Municipio de Jati/CE, Sr. 
Josival Nogueira Vidal, no uso de suas atribuições legais e, considerando haver o 
Pregoeiro cumprido todas as exigências do procedimento de licitação cujo objeto é a 
aquisição de gêneros alimentícios, material de limpeza, material de escritório, papelaria 
e suprimentos de informática destinados ao Fundo Municipal de Educação do 
Município de Jati / CE, HOMOLOGA o presente processo administrativo de licitação, 
na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N° 2017.03.07.01, para que produza os efeitos 
legais e jurídicos.

Assim, nos termos da legislação vigente, fica o presente 
processo HOMOLOGADO em favor da Empresa: 01 - Josineide Morais Tributino - 
ME - 09.342.699/0001-42, vencedora do lote 01, com valor de R$ 11.174,30 (onze mil, 
cento e setenta e quatro reais e trinta centavos) e do lote 08, com o valor de R$ 
31.228,32 (trinta e um mil, duzentos e vinte e oito reais e trinta e dois centavos); 02 - 
Francisco Flávio Alves Jeningns - ME - 20.812.445/0001-83, vencedora do lote 02, 
com o valor de R$ 1.940,00 (um mil, novecentos e quarenta reais), no lote 03, com o 
valor de R$ 27,30 (vinte e sete reais e trinta centavos) e no lote 05, com o valor de R$ 
28.129,40 (vinte e oito mil, cento e vinte e nove reais e quarenta centavos); 03 - 
Eusébio Ferreira da Silva - ME - 01.331.360/0001-39, vencedora no lote 04, com o 
valor de R$ 4.144,00 (quatro mil, cento e quarenta e quatro reais); 04 - Francisco Alves 
da Silva Papelaria - ME - 03.443.738/0001-11, vencedora do lote 06, com o valor de 
R$ 22.131,41 (vinte e dois mil, cento e trinta e um reais e quarenta e um centavos) e 04 
- CL3 Empreendimentos LTDA - ME - 23.802.474/0001-52, vencedora do lote 07, 
com o valor global de R$ 40.438,46 (quarenta mil, quatrocentos e trinta e oito reais e 
quarenta e seis centavos).

Ao Setor competente para providências cabíveis.

Jati/CE, 03 de Abril de 2017

Jati/CE, 03 de Abril de 2017.

%
Josival Nogueira V idal

Secretário Municipal de Educação

Rua Carmelita Guimarães. 02 -  Juti-CE -  CEP: 63273-000
T e t:m ) 3S7S-UM Fax: (S8) 3S73-1W8



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/CE, Sra. 
Antonia Elana Alves Bandeira, no uso de suas atribuições legais e, considerando haver 
o Pregoeiro cumprido todas as exigências do procedimento de licitação cujo objeto é a 
aquisição de gêneros alimentícios, material de limpeza, material de escritório, papelaria 
e suprimentos de informática destinados ao Fundo Municipal de Saúde do Município de 
Jati / CE, HOMOLOGA o presente processo administrativo de licitação, na 
modalidade PREGÃO PRESENCIAL N° 2017.03.07.01, para que produza os efeitos 
legais e jurídicos.

Assim, nos termos da legislação vigente, fica o presente 
processo HOMOLOGADO em favor da Empresa: 01 - Josineide Morais Tributino - 
ME - 09.342.699/0001-42, vencedora do lote 01, com valor de R$ 56.583,20 (cinquenta 
e seis mil, quinhentos e oitenta três reais e vinte centavos) e do lote 08, com o valor de 
R$ 33.148,32 (trinta e três mil, cento e quarenta e oito reais e trinta e dois centavos); 02 
- Francisco Flávio Alves Jeningns - ME - 20.812.445/0001-83, vencedora do lote 02, 
com o valor de R$ 9.009,00 (nove mil e nove reais), no lote 03, com o valor de R$ 
11.007,75 (onze mil, sete reais e setenta e cinco centavos) e no lote 05, com o valor de 
R$ 64.326,60 (sessenta e quatro mil, trezentos e vinte e seis reais e sessenta centavos); 
03 - Eusébio Ferreira da Silva - ME - 01.331.360/0001-39, vencedora no lote 04, com 
o valor de R$ 35.925,50 (trinta e cinco mil, novecentos e vinte e cinco reais e cinquenta 
centavos); 04 - Francisco Alves da Silva Papelaria - ME - 03.443.738/0001-11, 
vencedora do lote 06, com o valor de RS 67.831,54 (sessenta e sete mil, oitocentos e 
trinta e um reais e cinquenta e quatro centavos) e 05 - CL3 Empreendimentos LTDA - 
ME - 23.802.474/0001-52, vencedora do lote 07, com o valor global de R$ 34.143,06 
(trinta e quatro mil, cento e quarenta e três reais e seis centavos).

Ao Setor competente para providências cabíveis.

Jati/CE, 03 de Abril de 2017

Jati/CE, 03 de Abril de 2017.

Rua Carmelita Cuinmrões,  02 -  Jati-CE -  CEP: 6.1275-000
TeLim  .1575-1188- Fax: (88) 3575-1188



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. 
Antonia Elana Alves Bandeira no uso de suas atribuições legais e, considerando haver o 
Pregoeiro, cumprido todas as exigências do procedimento de licitação cujo objeto é a 
aquisição de gêneros alimentícios, material de limpeza, material de escritório, papelaria 
e suprimentos de infonnática destinados ao Fundo Municipal de Saúde do Município de 
Jati, vem, adjudicar o presente processo administrativo de licitação, na modalidade 
Pregão Presencial 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 das proponentes: 01 - 
Josineide Morais Tributino - ME - 09.342.699/0001-42, vencedora do lote 01, com 
valor de R$ 56.583,20 (cinquenta e seis mil, quinhentos e oitenta três reais e vinte 
centavos) e do lote 08, com o valor de R$ 33.148,32 (trinta e três mil, cento e quarenta e 
oito reais e trinta e dois centavos); 02 - Francisco Flávio Alves Jeningns - ME - 
20.812.445/0001-83, vencedora do lote 02, com o valor de R$ 9.009,00 (nove mil e 
nove reais), no lote 03, com o valor de R$ 11.007,75 (onze mil, sete reais e setenta e 
cinco centavos) e no lote 05, com o valor de R$ 64.326,60 (sessenta e quatro mil, 
trezentos e vinte e seis reais e sessenta centavos); 03 - Eusébio Ferreira da Silva - ME 
- 01.331.360/0001-39, vencedora no lote 04, com o valor de R$ 35.925,50 (trinta e 
cinco mil, novecentos e vinte e cinco reais e cinquenta centavos); 04 - Francisco Alves 
da Silva Papelaria - ME - 03.443.738/0001-11, vencedora do lote 06, com o valor de 
R$ 67.831,54 (sessenta e sete mil, oitocentos e trinta e um reais e cinquenta e quatro 
centavos) e 05 - CL3 Empreendimentos LTDA - ME - 23.802.474/0001-52, 
vencedora do lote 07, com o valor global de R$ 34.143,06 (trinta e quatro mil, cento e 
quarenta e três reais e seis centavos).

Ao Setor competente para providências cabíveis.

Jati/CE, 03 de Abril de 2017.

Anton 
Secretária

s Bandeira 
ipal de Saúde

Huu Carmelita Guimarães, 02 -  Jati-CE -  CEP: 62275-000
Tel:<m 3575-1188 -  Fax: f88) 3575-1188



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

ADM: Jati em Boas Mãosmmm

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

A Secretária Municipal de Trabalho e Ação Social do Município de
Jati, Sra. Fabiany Ribeiro de Oliveira Santiago no uso de suas atribuições legais e, 
considerando haver o Pregoeiro, cumprido todas as exigências do procedimento de 
licitação cujo objeto é a aquisição de gêneros alimentícios, material de limpeza, material 
de escritório, papelaria e suprimentos de informática destinados ao Fundo Municipal de 
Ação Social do Município de Jati, vem, adjudicar o presente processo administrativo de 
licitação, na modalidade Pregão Presencial 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 das proponentes: 01 - 
Josineide Morais Tributino - ME - 09.342.699/0001-42, vencedora do lote 01, com 
valor de R$ 107.286,10 (cento e sete mil, duzentos e oitenta seis reais e dez centavos) e 
do lote 08, com o valor de R$ 66.467,00 (sessenta e seis mil, quatrocentos e sessenta e 
sete reais); 02 - Francisco Flávio Alves Jeningns - ME - 20.812.445/0001-83, 
vencedora do lote 02, com o valor de R$ 13.752,00 (treze mil, setecentos e cinquenta e 
dois reais), no lote 03, com o valor de R$ 33.664,72 (trinta e três mil, seiscentos e 
sessenta e quatro reais e setenta e dois centavos) e no lote 05, com o valor de R$ 
28.83,50 (vinte e oito mil, oitenta e três reais e cinquenta centavos); 03 - Eusébio 
Ferreira da Silva - ME - 01.331.360/0001-39, vencedora no lote 04, com o valor de R$ 
49.984,80 (quarenta e nove mil, novecentos e oitenta e quatro reais e oitenta centavos); 
04 - Francisco Alves da Silva Papelaria - ME - 03.443.738/0001-11, vencedora do 
lote 06, com o valor de R$ 94.599,71 (noventa e quatro mil, quinhentos e noventa e 
nove reais e setenta e um centavos) e 05 - CL3 Empreendimentos LTDA - ME - 
23.802.474/0001-52, vencedora do lote 07, com o valor global de R$ 33.156,80 (trinta e 
três mil, cento e cinquenta e seis reais e oitenta centavos).

Ao Setor competente para providências cabíveis.

Jati/CE, 03 de Abril de 2017.

Fabiany R ibeiro de O liveira Santiago 
Secretária Municipal de T rabalho e Ação Social

Rua Carmelita Cuhnarães. 02 -  Jati-CE -  CEE: 63275-000
Tel: (HS) 35 75-1M  -  Eax: ( m  3575-1IHS



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

ADM: Jati em Boas Mãos

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

A Secretária Municipal de Trabalho e Ação Social do Município de 
Jati/CE, Sra. Fabiany Ribeiro de Oliveira Santiago, no uso de suas atribuições legais e, 
considerando haver o Pregoeiro cumprido todas as exigências do procedimento de 
licitação cujo objeto é a aquisição de gêneros alimentícios, material de limpeza, material 
de escritório, papelaria e suprimentos de informática destinados ao Fundo Municipal de 
Ação Social do Município de Jati / CE, HOMOLOGA o presente processo 
administrativo de licitação, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N" 2017.03.07.01, 
para que produza os efeitos legais e jurídicos.

Assim, nos termos da legislação vigente, fica o presente 
processo HOMOLOGADO em favor da Empresa: 01 - Josineide Morais Tributino - 
ME - 09.342.699/0001-42, vencedora do lote 01, com valor de R$ 107.286,10 (cento e 
sete mil, duzentos e oitenta seis reais e dez centavos) e do lote 08, com o valor de R$ 
66.467,00 (sessenta e seis mil, quatrocentos e sessenta e sete reais); 02 - Francisco 
Flávio Alves Jeningns - ME - 20.812.445/0001-83, vencedora do lote 02, com o valor 
de R$ 13.752,00 (treze mil, setecentos e cinquenta e dois reais), no lote 03, com o valor 
de R$ 33.664,72 (trinta e três mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e setenta e dois 
centavos) e no lote 05, com o valor de R$ 28.83,50 (vinte e oito mil, oitenta e três reais 
e cinquenta centavos); 03 - Euscbio Ferreira da Silva - ME - 01.331.360/0001-39, 
vencedora no lote 04, com o valor de R$ 49.984,80 (quarenta e nove mil, novecentos e 
oitenta e quatro reais e oitenta centavos); 04 - Francisco Alves da Silva Papelaria - 
ME - 03.443.738/0001-11, vencedora do lote 06, com o valor de R$ 94.599,71 (noventa 
e quatro mil, quinhentos e noventa e nove reais e setenta e um centavos) e 05 - CL3 
Empreendimentos LTDA - ME - 23.802.474/0001-52, vencedora do lote 07, com o 
valor global de R$ 33.156,80 (trinta e três mil, cento e cinquenta e seis reais e oitenta 
centavos).

Ao Setor competente para providências cabíveis.

Jati/CE, 03 de Abril de 2017

Jati/CE, 03 de Abril de 2017.

d É b -"
Fabiany Ribeiro de O liveira Santiago

Secretária Municipal de Trabalho e Ação Social

K i m  Carmelita Guimarães. 02 -  Jati-CE -  CEP: 63273-000
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