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TERMO DE ADJUDICAÇÃO
A Pregoeira Oficial do Município de Itaitinga, Estado do Ceará, S ra .
MARIA LEONEZ MIRANDA SERPA, no uso de suas atribuições legais e, após ter
cumprido todas ás exigências do procedimento de licitação cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE
LIVROS DIDÁTICOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PARA AS
UNIDADES ESCOLARES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ITAITINGA/CE
vem, ADJUDICAR o presente processo administrativo de licitação na modalidade
PREGÃO PRESENCIAL n.° 1801.01/2018/PP, 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 das empresas:

1. FRANCISCO HELIO SOUSA DA SILVA - ME, inscrito no CNPJ sob o n o .
23.979.572/0001-60, com os valores totais de: ITEM 01 de R$ 77.698,50 (sessenta e
sete mil seiscentos e noventa e oito reais e cinquenta centavos);
ITEM 02 - R$
235.996,20 (duzentos e trinta e cinco mil novecentos e noventa e seis reais e vinte
centavos); ITEM 03 - R$ 264.499,95 (duzentos e sessenta e quatro mil quatrocentos
e noventa e nove reais e noventa e cinco centavos); ITEM 04 - R$ 104.493,00 (cento
e quatro mil quatrocentos e noventa e três reais);
2. J 5 DE OLIVEIRA FREITAS FILHO - EPP, inscrito no CNPJ sob o n°.
25.165.506/0001-81, com os valores totais de: ITEM 05 - R$ 50.721,00 (cinquenta mil
setecentos e vinte e um reais); ITEM 06 - R$ 69.960,00 (sessenta e nove mil
novecentos e sessenta reais); item 07 - R$ 59.466,00 (cinquenta e nove mil
quatrocentos e sessenta e seis reais); ITEM 08 - R$ 52.470,00 (cinquenta e dois mil
quatrocentos e setenta reais).
Ao setor competente para providências cabíveis.
Itaitinga - CE, 02 de fevereiro de 2018.
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