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

ADM: Jati em Boas Mãos

TERMO DE HOMOLOGAÇj

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JATI,
Sr. José Leite Nogueira, 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 recuperação 
da Garagem Municipal - Antiga lavanderia, localizada na Av. Humberto de Alcântara Gondim, 
na Sede deste Município, vem, homologar o presente processo administrativo de licitação, na 
modalidade Convite n° 2017.02.14.01, para que produza os efeitos legais e jurídicos:

Assim, analisada toda documentação acima citada nos termos da legislação vigente, fica o presente 
processo HOMOLOGADO em favor da proponente: FV Construções Eireli - ME - 24.188.656/0001- 
48, por apresentar uma proposta no valor de R$ 45.538,69 (quarenta e cinco mil, quinhentos e trinta 
e oito reais e sessenta e nove centavos); 2o Colocado: Pavcon Serviços e Construção Ltda ME - 
14.785.014/0001-72, por apresentar uma proposta uma proposta no valor de R$ 45.999,99 (quarenta e 
cinco mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos) e 3o colocado: S & T 
Construções e Locações de Mão de Obra Eireli - ME - 18.413.043/0001-64, por apresentar uma 
proposta no valor global de RS 46.971,22 (quarenta e seis mil, novecentos e setenta e um reais e 
vinte e dois centavos).

Ao Setor competente para providências cabíveis.

Jati/Ceará, 22 de fevereiro de 2017.

José Le
Secret

Nogueira
o  Municipal de Obras e Urbanismo
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O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JATI,
Sr. José Leite Nogueira, 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 recuperação 
da Garagem Municipal - Antiga lavanderia, localizada na Av. Humberto de Alcântara Gondim, 
na Sede deste Município, vem, PUBLICAR o Extrato de Homologação do processo 
administrativo de licitação, na modalidade Convite n° 2017.02.14.01:

Vencedora: FV Construções Eireli - ME - 24.188.656/0001-48, por apresentar uma proposta no 
valor de R$ 45.538,69 (quarenta e cinco mil, quinhentos e trinta e oito reais e sessenta e nove 
centavos); 2o Colocado: Pavcon Serviços e Construção Ltda ME - 14.785.014/0001-72, por 
apresentar uma proposta uma proposta no valor de R$ 45.999,99 (quarenta e cinco mil, novecentos e 
noventa e nove reais e noventa e nove centavos) e 3o colocado: S & T Construções e Locações de 
Mão de Obra Eireli - ME - 18.413.043/0001-64, por apresentar uma proposta no valor global de R$ 
46.971,22 (quarenta e seis mil, novecentos e setenta e um reais e vinte e dois centavos).

Jati/Ceará, 22 de fevereiro de 2017.

José
Secretário Munic

íte Nogueira
)al de Obras e Urbanismo
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O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JATI,
Sr. José Leite Nogueira, 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 recuperação 
da Garagem Municipal - Antiga lavanderia, localizada na Av. Humberto de Alcântara Gondim, 
na Sede deste Município, vem, adjudicar o presente processo administrativo de licitação, na 
modalidade Convite n° 2017.02.14.01, 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: FV Construções Eireli - ME - 24.188.656/0001- 
48, por apresentar uma proposta no valor de R$ 45.538,69.

Ao Setor competente para providências cabíveis.

Jati/Ceará, 22 de fevereiro de 2017.

J osé Le# e Nogueira
Secretario Municipal de Obras e Urbanismo
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