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

ADM: Jati em Boas Mãos

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

A Prefeita Municipal do Município de JATI, Sra. Maria de Jesus 
Diniz Nogueira, no uso de suas atribuições legais e, considerando haver o Pregoeiro, 
cumprido todas as exigências do procedimento de licitação cujo objeto é a locação de 01 
(um) veiculo, tipo utilitário, 04 portas, ano mínimo 2014, com carroceria, motor a 
diesel, potência 3.0 16v, 4x4, ar-condicionado, capacidade mínima de 1.000 kg 
destinados a atender as necessidades do Gabinete da Prefeita, quilometragem mensal 
estimada em 2.500km, vem, adjudicar o presente processo administrativo de licitação, 
na modalidade Pregão Presencial 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 cm favor da proponente: M G Almeida Diogenes - ME 
- 41.420.837/0001-77, vencedora do certame com o valor global de R$ 86.000,00 
(oitenta e seis mil reais).

Ao Setor competente para providências cabíveis.

Jati/CE, 07 de Março de 2017.

Maria de jEsjfó Diniz Nogueira 
Prefeita Municipal
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI-CE 
CNPJ: 07.413.255/0001-25 

ADM: Jati em Boas Mãos

TERM O DE HOM OLOGAÇÃO

A Prefeita Municipal do Município de Jati/CE, Sra. Maria de Jesus 
Diniz Nogueira, no uso de suas atribuições legais e, considerando haver o Pregoeiro 
cumprido todas as exigências do procedimento de licitação cujo objeto é a locação de 01 
(um) veiculo, tipo utilitário, 04 portas, ano mínimo 2014, com carroceria, motor a 
diesel, potência 3.0 16v, 4x4, ar-condicionado, capacidade mínima de 1.000 kg 
destinados a atender as necessidades do Gabinete da Prefeita, junto ao Gabinete da 
Prefeita do Município de Jati/CE, HOM OLOGA o presente processo administrativo de 
licitação, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nm 2017.02.14.01, para que produza 
os efeitos legais e jurídicos.

Assim, nos termos da legislação vigente, fica o presente processo 
HOMOLOGADO em favor da Empresa: M G Almeida Diogenes - ME - 41.420.837/0001- 
77, vencedora do certame com o valor global de RS 86.000,00 (oitenta c seis mil reais).

Ao setor competente para providências cabíveis.

Jati/CE, 07 de Março de 2017.

Maria de Diniz Nogueira
Prefeita Municipal
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