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PREFEITURA E ANTONINA DO NORTE-CE

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

O Ordenador de Despesas do Fundo da Geral e o do Fundo da Assistência

Social do Município de Antonina do Norte f CE, no uso de suas atribuições legais,

especialmente a que lhes confere o artigo 43,V1, da Lei Federal 8666/93 e suas

alterações posteriores, e considerando haver a Comissão de Licitações cumprido

todas as exigências do procedimento de licitatório, como também o Parecer

exarado pela Procuradoria Geral do Município sobre o procedimento, cujo objeto

é a Contratação dos serviços especializados em assessoria e consultoria

administrativas na área de licitações e contratos públicos junto as unidades

administrativas da Prefeitura Municipal de Antonina do Norte/CE, resolve

HOMOLOGAR, o presente procedimento administrativo, na modalidade

TOMADA DE PREÇOS Ns. aOLL.ALaO.AL e ADfUDICO em favor do vencedor,

nos termos da legislação vigente, conforme segue abaixo.

EMpRESA: F I A HOLANDA ASSESSORIA - ME, inscrita no CNPI sob o n.e

26.681.20L/0001-95, com sede à Rua Dr. José Lourenço nq 870, sala 307,

Meireles - Fortalez a/ CE.

. Fundo da Assistência Social Valor Global de R$ 34.399,92 (Trinta e quatro

mil trezentos e noventa e nove reais e noventa e dois centavosJ;

. Fundo Geral Com o Valor global de R$ 51.999,96 [Cinquenta e um mil

novecentos e noventa e nove reais e noventa e seis centavos)

Antonina do N de Fevereiro de 202t

Fran Silva

Ordenador de DesPesas do Fund da do Fundo da Assistência Social do
pio
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BAIRRO CENTRO - ANTONnUE UOÃO BATISTA ARRAIS, N" 08 -
07.594.500/0001-48.
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PREFEITURA E ANTONINA DO NO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

O Ordenador de Despesas do Fundo da Saúde do Município de Antonina do

Norte/CE, no uso de suas atribuições legais, especialmente a que lhes confere o

artigo 43, VI, da Lei Federal 8666/93 e suas alterações posteriores, e

considerando haver a Comissão de Licitações cumprido todas as exigências do

procedimento de licitatório, como também o Parecer exarado pela Procuradoria

Geral do Município sobre o procedimento, cujo objeto é a Contratação dos

serviços especializados em assessoria e consultoria administrativas na área de

licitações e contratos públicos junto as unidades administrativas da prefeitura

Municipal de Antonina do Norte/cE, resolve HoMoLoGA& o presente

procedimento administrativo, na modalidade TOMADA DE pREçOS Ns.

ZOZL-OLZA.OL e ADIUDICO em favor do vencedor, nos termos da legislação

vigente, conforme segue abaixo.

EMPRESA: F I A HOLANDA ASSESSORIA - ME, inscrita no CNP| sob o n.s

26.681.20L/000L-95, com sede à Rua Dr. ]osé Lourenço ne 870, Sala 307,
-) Meireles - Fortaleza/CE.

o Fundo da Saúde Valor Global de R$ 42.A00,00 fQuarenta e dois mil reais);

Antonina do Norte /CE, t2 de Fevereiro de ZOZL

-Üq* l*/r* Jr-r-lra
Cicero Leadesom Oliveira da Silva

ordenador de Despesas do Fundo da saúde do Município

nua uoÃo BATtsrA ARRAts, N" 08 - eetnRo CENTRO - ANTONINA DO NORTE - CEARA - CNPJ:
07.594.500/0001-48.
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PREFEITURA E ANTONINA DO

TERMO DE HOMOTOGAçÃO

O Ordenador de Despesas do Fundo da Educação do Município de

Antonina do Norte f CE, no uso de suas atribuições legais, especialmente a que

lhes confere o artigo 43,VI, da Lei Federal8666/93 e suas alterações posteriores,

e considerando haver a Comissão de Licitações cumprido todas as exigências do

procedimento de licitatório, como também o Parecer exarado pela Procuradoria

Geral do Município sobre o procedimento, cujo objeto é a Contratação dos

-\ serviços especializados em assessoria e consultoria administrativas na área de

licitações e contratos públicos junto as unidades administrativas da Prefeitura

Municipal de Antonina do Norte/CE, resolve HOMOLOGAR, o presente

procedimento administrativo, na modalidade TOMADA DE PREçOS Ne.

2AZL,OL.?,O.OL, e AD|UDICO em favor do vencedor, nos termos da legislação

vigente, conforme segue abaixo.
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EMPRESA: F I A HOLANDA ASSESSORIA - ME, inscrita no CNP} sob o n.q

26.68L.201,/A001-95, com sede à Rua Dr. José Lourenço ns 870, Sala 307,

Meireles - Fortalez a/ CE.

. Fundo da Educação Valor Global de R$ 42.00A,00 (Quarenta e dois mil

reaisJ;

Antonit'ra do Norte /CF,,12 de Fevereiro de 202t

P-gv-to
e Pereira o

Ordenador de Despesas do Fundo da Educação do Município
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