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O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JATI, Sr Josival 
Nogueira Vidal, 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 construção de muro 
de contorno na quadra coberta da E.E.F. Doralice Ferreira de Sousa, na Vila Carnaúba, Zona 
Rural deste Município, vem, homologar o presente processo administrativo de licitação, na 
modalidade Convite n° 2017.01.07.01, para que produza os efeitos legais e jurídicos:

Assim, analisada toda documentação acima citada nos termos da legislação vigente, fica o presente 
processo HOMOLOGADO em favor da proponente: M. L. Construções e Empreendimentos EIRELI 
- ME - 24.313.875/0001-01, por apresentar uma proposta no valor de R$ 54.634,23 (cinquenta e 
quatro mil, seiscentos e trinta e quatro reais e vinte e três centavos); 2o Colocado: Inova 
Construções e empreendimentos EIRELI - ME - 19.420.845/0001-64, por apresentar uma proposta 
uma proposta no valor de RS 54.843,80 (cinquenta e quatro mil, oitocentos e quarenta etrês reais e 
oitenta centavos) e 3o colocado: JRX Construções e Projetos LTDA - 11.460.775/0001-66, por 
apresentar uma proposta no valor global de R$ 55.371,74 (cinquenta e cinco mil, trezentos e setenta 
e um reais).

Ao Setor competente para providências cabíveis.

Jati/Ceará, 15 de Fevereiro 2017.

J osival Nogueira Vidal
Secretário Municipal de Educação
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O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JATI, Sr Josival 
Nogueira Vidal, 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 construção de muro 
de contorno na quadra coberta da E.E.F. Doralice Ferreira de Sousa, na Vila Carnaúba, Zona 
Rural deste Município, vem, PUBLICAR o Extrato de Homologação do processo administrativo 
de licitação, na modalidade Convite n° 2017.01.07.01:

Vencedora: M. L. Construções e Empreendimentos EIRELI - ME - 24.313.875/0001-01, por 
apresentar uma proposta no valor de R$ 54.634,23 (cinquenta e quatro mil, seiscentos e trinta e 
quatro reais e vinte e três centavos); 2o Colocado. Inova Construções e empreendimentos EIRELI 
- ME - 19.420.845/0001-64, por apresentar uma proposta uma proposta no valor de RS 54.843,80 
(cinquenta e quatro mil, oitocentos e quarenta etrês reais e oitenta centavos) e 3o colocado: JRX 
Construções e Projetos LTDA - 11.460.775/0001-66, por apresentar uma proposta no valor global de 
RS 55.371,74 (cinquenta e cinco mil, trezentos e setenta e um reais).

Jati/Ceará, 15 de Fevereiro 2017.

Josival Nogueira Vidal 
Secretário Municipal de Educação
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TERMO DE ADJUDICAÇAO

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JATI, Sr. Josival 
Nogueira Vidal, 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 construção de muro 
de contorno na quadra coberta da E.E.F. Doralice Ferreira de Sousa, na Vila Carnaúba, Zona 
Rural deste Município, vem, adjudicar o presente processo administrativo de licitação, na 
modalidade Convite n° 2017.01.07.01, 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: M. L. Construções e Empreendimentos EIRELI - 
ME - 24.313.875/0001-01, por apresentar uma proposta no valor de R$ 54.634,23.

Ao Setor competente para providências cabíveis.

Jati/Ceará, 15 de Fevereiro 2017.
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