
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 
Contratação de serviço de locação de som volante para atender as necessidades de 
divulgação das ações e atividades da Secretaria Municipal de Administração durante o 
corrente ano, vem, adjudicar o presente processo administrativo de licitação, na 
modalidade Pregão Presencial n° 2017.01.17.01, 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 do proponente: Eliezio Leobino de Sousa - 
276.247.063-34, no item 1, com o valor global de R$ 40.080,00 (quarenta mil e oitenta 
reais).

Ao Setor competente para providências cabíveis.

Jati/CE, 31 de Janeiro de 2017.

O
Secretário Municipal de Administração

Rua Carmelita Guimarães, 02 -Jati-CE -  CEP: 63275-000
Hei:(88) 3575-1188-Fax: (88) 3575-1288



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 Contratação de 
serviço de locação de som volante para atender as necessidades de divulgação das ações e 
atividades da Secretaria Municipal de Administração durante o corrente ano, junto a Secretaria 
Municipal de Administração do Município de Jati/CE, HOMOLOGA o presente processo 
administrativo de licitação, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N° 2017.01.17.01, para 
que produza os efeitos legais e jurídicos.

Assim, nos termos da legislação vigente, fica o presente processo 
HOMOLOGADO em favor de: Eliezio Leobino de Sousa, no item 1, com o valor global de 
R$ 40.080,00 (quarenta mil e oitenta reais).

Ao setor competente para providências cabíveis.

Jati/CE, 31 de Janeiro de 2017

Secretário Municipal de Administração
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Rua Carmelita Guimarães. 02 -Jati-CE—CEP: 63215-000
Tel:(88) 3575-1188-Fax: (88) 3575-1288



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 
o Pregoeiro cumprido todas as exigências do procedimento de licitação cujo objeto é a 
Contratação de serviço de locação de som volante para atender as necessidades de 
divulgação das ações e atividades do Fundo Municipal de Saúde durante o corrente ano, 
vem, adjudicar o presente processo administrativo de licitação, na modalidade Pregão 
Presencial n° 2017.01.17.01, 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 do proponente: Eliezio Leobino de Sousa - 
276.247.063-34, no item II, com o valor global de R$ 40.080,00 (quarenta mil e oitenta 
reais).

Ao Setor competente para providências cabíveis.

Jati/CE, 31 de Janeiro de 2017.

Antônia elana
Secretária Mun

Bandeira
de Saúde

Rua Carmelita Guimarães, 02-Jati-CE—CEP: 63275-000
Tel:(8S) 3575-1188-Fax: (88) 3575-1288

wmmmmÊmmmmmmmmmmmmmm



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. 
Antônia 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 
Contratação de serviço de locação de som volante para atender as necessidades de 
divulgação das ações e atividades do Fundo Municipal de Saúde durante o corrente ano, 
junto ao Fundo Municipal de Saúde do Município de Jati/CE, HOMOLOGA o presente 
processo administrativo de licitação, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N° 
2017.01.17.01, para que produza os efeitos legais e jurídicos.

Assim, nos termos da legislação vigente, fica o presente processo 
HOMOLOGADO em favor de: Eliezio Leobino de Sousa, no item H, com o valor 
global de R$ 40.080,00 (quarenta mil e oitenta reais).

Ao setor competente para providências cabíveis.

Jati/CE, 31 de Janeiro de 2017

Secretária Municipal de Saúde

Rua Carmelita Guimarães. 02-Jati-CE-  CEP: 65275-000
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