ESTADO DO CEAEA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM
CPNJ N° 07.963.515/0001-36

T E R M O DE

CE

H O M O L O G A Ç Ã O E ADJ U

Pelo presente termo, a Comissão Permanente de Licitação do Município c.
Viagem - CE, através da Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças , torna públic:
conhecimento dos interessados, o julgamento das propostas de que trata o processo licitaió- ■^
modalidade TOMADA DE PREÇOS tombado sob o ne 2017.03.07.1 -TP que teve como objetivo a
seleção da melhor proposta paraContratação de empresa para prestar serviços de assessoria
técnica administrativa para o desenvolvimento, aperfeiçoamento, supervisão e execução dos
processos administrativos e de gestão , de interesse da Secretaria de Planejamento e Finanças da
Prefeitura Municipal de Boa Viagem. Foi em toda sua tramitação atendida a legislação pertinente.
Desse modo, satisfazendo à lei e ao mérito, HOMOLOGO o processo licitatório na
modalidade TOMADA DE PREÇOS n5 2017.03.07.1-TP e ADJUDICO o objeto à(si
proponente(s)C30 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PLANEJAMENTO E CONTROLE LTDA-EPP
- EPP, com o valor mensal de R$ 8.000,00 (oito mil reais), perfazendo o valor global de RS
96.000,00 (noventa e seis mil reais), vencedora(s) desse certame nos termos da Ata de Sessão e
Julgamento, o seu objeto.
Ao Setor Contábil-financeiro para as providências cabíveis.

Notifique-se o(s) licitante(s) vencedor(es) para assinatura do instrumento contratual no prazo
indicado no Instrumento Convocatório.
Ciência ao(s) interessado(s).
Publique-se.
Boa Viagem/Ce,29 de março de 2017

Praça Monsenhor José Cândido, íV í 00 - Centro - Boa Viagem - Ceará
CEP.: 63.870-000
Fone (88) 3427-700f

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM - CE
CPNJ N° 07.963.515/0001-36

T E R M O DE

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇAO

Pelo presente termo, a Comissão Permanente de Licitação do Município de Boa
Viagem - CE, através da Secretaria Municipal de Saúde , torna público para conhecimento dos
interessados, o julgamento das propostas de que trata o processo licitatório na motv
TOMADA DE PREÇOS tombado sob o n- 2017.03.07.1 -TP que teve como objetivo a seleção _
melhor proposta para Contratação de empresa para prestar serviços de assessoria :
administrativa para o desenvolvimento, aperfeiçoamento, supervisão e execução dos p r x - administrativos e de gestão , de interesse daSecretaria de Saúde da Prefeitura Municipal co
Viagem. Foi em toda sua tramitação atendida a legislação pertinente.
Desse modo, satisfazendo à lei e ao mérito, HOMOLOGO o processo licitatório na
modalidade TOMADA DE PREÇOS nQ2017.03.07.1-TP e ADJUDICO o objeto à(s) proponente(s),
C30 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PLANEJAMENTO E CONTROLE LTDA-EPP - EPP, com
o valor mensal de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), perfazendo o valor global de R$ 60.000,00
(sessenta mil reais), vencedora(s) desse certame nos termos da Ata de Sessão e Julgamento, o
seu objeto.

Ao Setor Contábil-financeiro para as providências cabíveis.

Notifique-se o(s) licitante(s) vencedor(es) para assinatura do instrumento contratual no
indicado no Instrumento Convocatório.

Ciência ao(s) interessado(s).

Publique-se.
Boa Viagem/Ce, 29 de março de 2017

Secretário Municipal de Saúde

Praça Monsenhor José Cândido, n° 100 - Centro - Boa Viagem - Ceará
CEP.: 63.870-000
Fone (88) 3427-7001

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM
CPNJ N° 07.963.515/0001-36

T E R M O DE

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇAO

Pelo presente termo, a Comissão Permanente de Licitação do Município de Boa
Viagem - CE, através da Secretaria Municipal de Educação, torna público para conhecimento dos
interessados, o julgamento das propostas de que trata o processo licitatório na modalidade
TOMADA DE PREÇOS tombado sob o n9 2017.03.07.1-TP que teve como objetivo a seleção da
melhor proposta para Contratação de empresa para prestar serviços de assessoria técnica
administrativa para o desenvolvimento, aperfeiçoamento, supervisão e execução dos procesc
administrativos e de gestão , de interesse daSecretaria de Educação da Prefeitura Municip?
Boa Viagem. Foi em toda sua tramitação atendida a legislação pertinente.
Desse modo, satisfazendo à lei e ao mérito, HOMOLOGO o processo iicitatc modalidade TOMADA DE PREÇOS ne 2017.03.07.1-TP e ADJUDICO o objete
7>roponente(s),C30 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PLANEJAMENTO E CONTROLE L i :
EPP,com o valor mensal de R$ 7.000,00 (sete mil reais),perfazendo o valor global de R$ 84.000 _ _
(oitenta e quatro mil reais), vencedora(s) desse certame nos termos da Ata de Sessão e
Julgamento, o seu objeto.
Ao Setor Contábil-financeiro para as providências cabíveis.

Notifique-se o(s) licitante(s) vencedor(es) para assinatura do instrumento contratual no prazo
indicado no Instrumento Convocatório.

Ciência ao(s) interessado(s).
Publique-se.
Boa Viagem/Ce, 29 de março de 2017
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ÍA DIAÔ CAVALCANTE VIEIRA
Secretária Municipal de Educação

Praça Monsenhor José Cândido, n° 100 - Centro - Boa Viagem - Ceará
CEP.: 63.870-000
Fone (88) 3427-7001
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ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM - CE
CPNJN° 07.963.515/0001-36

T E R M O DE

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDIC

Pelo presente termo, a Comissão Permanente de Licitação do Município de Boa
Viagem - CE, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, torna público para
conhecimento dos interessados, o julgamento das propostas de que trata o processo licitatório na
modalidade TOMADA DE PREÇOS tombado sob o n2 2017.03.07.1-TP que teve como objetivo a
seleção da melhor proposta para Contratação de empresa para prestar serviços de assessoria
técnica administrativa para o desenvolvimento, aperfeiçoamento, supervisão e execução dos
processos administrativos e de gestãode interesse daSecretaria do Trabalho e Assistência Social
da Prefeitura Municipal de Boa Viagem. Foi em toda sua tramitação atendida a legislação
pertinente.
Desse modo, satisfazendo à lei e ao mérito, HOMOLOGO o processo licltatórt
nodalidade TOMADA DE PREÇOS nQ2017.03.07.1-TP e ADJUDICO o objeto à(s) propor
,030 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PLANEJAMENTO E CONTROLE LTDA-EPP , com o
mensal de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), perfazendo o valor global de R$ 48.000,00 (qua'
oito mil), vencedora(s) desse certame nos termos da Ata de Sessão e Julgamento, o seu obje::
Ao Setor Contábil-financeiro para as providências cabíveis.

Notifique-se o(s) licitante(s) vencedor (es) para assinatura do instrumento contratual no prazo
indicado no Instrumento Convocatório.

Ciência ao(s) interessado(s).
Publique-se.
Boa Viagem/Ce, 29 de março de 2017

MASLUCIA M
O MESQUITA
Secretária Municipal do Trabalho e Assistência Social

Praça Monsenhor José Cândido, n° 100 - Centro - Boa Viagem - Ceará
CEP.: 63.870-000
Fone (88) 3427-7001

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM - CE
CPNJ N° 07.963.515/0001-36

T E R M O DE

,,^f'NENTeí><

H O M O L O G A Ç Ã O E A D J U DI C

Pelo presente termo, a Comissão Permanente de Licitação do Município de Boa
Viagem - CE, através da Casa de Saúde Adília Maria, torna público para conhecimera:.
interessados, o julgamento das propostas de que trata o processo licitatório na moc - .
TOMADA DE PREÇOS tombado sob o n2 2017.03.07.1-TP que teve como objetivo a seleç;..
melhor proposta para Contratação de empresa para prestar serviços de assessoria técnica
administrativa para o desenvolvimento, aperfeiçoamento, supervisão e execução dos processos
administrativos e de gestão de interesse da na Casa de Saúde Adília Maria do Município de Boa
Viagem. Foi em toda sua tramitação atendida a legislação pertinente.
Desse modo, satisfazendo à lei e ao mérito, HOMOLOGO o processo licitatório na
modalidade TOMADA DE PREÇOS ne 2017.03.07.1-TP e ADJUDICO o objeto à(s)
)roponente(s),C30 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PLANEJAMENTO E CONTROLE LTDAEPP, com o valor mensal de R$4.000,00 (quatro mil reais), perfazendo o valor global de R$
48.000,00 (quarenta e oito mil), vencedora(s) desse certame nos termos da Ata de Sessão e
Julgamento, o seu objeto.
Ao Setor Contábil-financeiro para as providências cabíveis.

Notifique-se o(s) licitante(s) vencedor (es) para assinatura do instrumento contratual no prazo
indicado no Instrumento Convocatório.

Ciência ao(s) interessado(s).

Publique-se.
Boa Viagem/Ce, 29 de março de 2017
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RACHELL MARIA CAVALCANTE DE FRANÇA
Diretora Geral da Casa de Saúde Adília Maria

Praça Monsenhor José Cândido, n° 100 - Centro - Boa Viagem - Ceará
CEP.: 63.870-000
Fone (88) 3427-7001

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM - CE
CPNJN° 07.963.515/0001-36

T E R M O DE

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇAO

Pelo presente termo, a Comissão Permanente de Licitação do Município G E 'Viagem - CE, através do SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, torna públii .
conhecimento dos interessados, o julgamento das propostas de que trata o processo licitator'" modalidade TOMADA DE PREÇOS tombado sob o n- 2017.03.07.1-TP que teve como oba
seleção da melhor proposta para Contratação de empresa para prestar serviços de as;.,
técnica administrativa para o desenvolvimento, aperfeiçoamento, supervisão e execução
processos administrativos e de gestão , de interesse do Serviço Autônomo de Água e Esgoto do
Município de Boa Viagem. Foi em toda sua tramitação atendida a legislação pertinente.
Desse modo, satisfazendo à lei e ao mérito, HOMOLOGO o processo licitatório na
modalidade TOMADA DE PREÇOS n2 2017.03.07.1-TP e ADJUDICO o objeto à(s)
proponente(s),C30 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PLANEJAMENTO E CONTROLE LTDAEPP, com o valor mensal de R$4.000,00 (quatro mil reais), perfazendo o valor global de R$
48.000,00 (quarenta e oito mil), vencedora(s) desse certame nos termos da Ata de Sessão e
Julgamento, o seu objeto.

Ao Setor Contábil-financeiro para as providências cabíveis.

Notifique-se o(s) licitante(s) vencedor (es) para assinatura do instrumento contratual no prazo
indicado no Instrumento Convocatório.

Ciência ao(s) interessado(s).
Publique-se.
Boa Viagem/Ce, 29 de março de 2017

Diretor Geral do Serviço Autônomo de Agua e Esgoto - SAAE

Praça Monsenhor José Cândido, n° 100 - Centro - Boa Viagem - Ceará
CEP.: 63.870-000
Fone (88) 3427-7001

