
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JATI, Sr
Manoel dos Santos Diniz, 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 sistema de abastecimento de água no Sítio Barro Branco, Zona Rural no Municipio de 
Jati - Ceará, vem, homologar o presente processo administrativo de licitação, na modalidade 
Tomada de Preços n° 2017.02.08.01, 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: Pavcom Serviços e Construções LTDA - ME - 
14.785.014/0001-72, no valor global de RS 349.911,41 (trezentos e quarenta e nove mil, 
novecentos e onze reais e quarenta e um centavos).

Ao Setor competente para providências cabíveis.

Jati/Ceará, 06 de Março de 2017.

Manoel dos Santos Diniz
Secretário Municipal de Infraestrutura
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O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JATI, Sr.
Manoel dos Santos Diniz, 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 sistema de abastecimento de água no Sítio Barro Branco, Zona Rural no Município de 
Jati - Ceará, vem, PUBLICAR o Extrato de Homologação do processo administrativo de 
licitação, na modalidade Tomada de Preços n° 2017.02.08.01:

Vencedora: Pavcom Serviços e Construções LTDA - ME - 14.785.014/0001-72, no valor global 
de R$ 349.911,41 (trezentos e quarenta e nove mil, novecentos e onze reais e quarenta e um 
centavos).

Jati/Ceará, 06 de Março de 2017.

Manoel dos Santos Diniz 
Secretário Municipal de Infraestrutura
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O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JATI, Sr
Manoel dos Santos Diniz, 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 sistema de abastecimento de água no Sítio Barro Branco, Zona Rural no Município de 
Jati - Ceará, vem, adjudicar o presente processo administrativo de licitação, na modalidade 
Tomada de Preços n° 2017.02.08.01, 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: Pavcom Serviços e Construções LTDA - ME - 
14.785.014/0001-72, no valor global de R$ 349.911,41 (trezentos e quarenta e nove mil, 
novecentos e onze reais e quarenta e um centavos).

Ao Setor competente para providências cabíveis.

Jati/Ceará, 06 de Março de 2017.

Manoel dos Santos Diniz
Secretário Municipal de Infraestrutura
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