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FREFEITUEÀ ÁNTÕNINÃ DÕ

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,

especlaifiiente a que ines contere o ã-rugo +5, v i., oa Lei íeoei=ai iibbb/vs e suâs

alteraçôes posteriores, e consideranCc haver a Comissão de Licitações eumprido

todas as exigências do procedimento de iieitatório, eujo objeto é a Contratação

de empresâ para prestação de serviços técnicos especializados em Assessoria e

Consultoria na área de Contabilidade para atender as necessidades das diversas

Secretaria do Município de Antonina do Norte/CE, resolve HOMOLOGAR, o

presente procedirnento administrativo, na modalidade TOMADA DE PREÇOS

N4.2021.01.14.01. e ADIUDICO em favor do vencedor, nos termos da legislação

vigente, eonforme segue abaixo.

EMPRESA: CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMII.iISTRATIVüS

LTDA, inscrita no CNPj sob o n.s 08.057.354/üA01-84, cam sede à Avenida

Ailton Gomes na 4131, Saia 5ü8, Lagoa Seca- juazeiro cio Norte/CE.

Õ Fundo da Assistência Social Valor Clobal de R$ 86.4C0,00 f0itenta e seis

mii quatrocentos reaisi;

c Fundo Geral Com o Valor global de R$ 112.800,00 [Cento e doze mil

oitocentos reaisJ
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PREFEITURÂ E AI{TONINÂ DO

TERMO DE HOMOLOGAçÃO

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

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

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

considerando haver a Comissão de Licitações cumprido todas as exigências do

procedímento de licitatório, cujo objeto é a Contratação de empresa para

prestação de serviços técnicos especializados em Assessoria e Consultoria na

- área de Contabilidade para atender as necessidades das díversas Secretaria do

Município de Antonina do NorteT/CE, resolve HOMOLOGAR, o presente

procedimento administrativo, na modalidade TOMADA DE PREÇO§ Ns.

2AZL.01.L4.AL, e ADfUDICO em favor do vencedor, nos termos da legislação

vigente, conforme segue abaixo.

EMPRESA: CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.q 08.057.354/000L-84, com sede à Avenida

Ailton Gomes ne 4131, Sala 508, Lagoa Seca- ]uazeiro do Norte /CE.
. Fundo da Saúde Valor Global de R$ 102.000,00 (Cento e dois mil reais)

Antonina do Norte /C8,26 de Fevereiro de 2A27

/, r rrru lr.-1.* .n rú*v/*n"' LuÍr,.-- - Cicero Leadesom Oliveíra da Silva \
Ordenador de Despesas do Fundo da Saúde do Município

nue;oÂo BATtsrA ARRAts, N" oa - BAtRRo cENTRo - ANToNritA oo NoRTE - ceaxÂ - cttp.l:
o7.5*4.500/000r-48.
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PREFEITURÁ. MUNI ÁHTONINA DÕ

TERMO DE H0MOLOGAÇÂO

A Ordenadora de Despesas do Fundo da Educação do Município de

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

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

e considerando haver a Comissão de LÍcitações curnprido todas as exigências do

proeedimento de licitatório, cujo objeto é a Contratação de empresa pâra

prestação de serviços técnicos especiaiizados ern Assessoria e Consultoria na

área de Contabilidade para atender as necessidades das diversas Secretaria do

Município de Antonina do Norte/CE, resolve HOMOLOGA& o presente

procedimento administrativo, na modalidade TOMADA DE PREçOS Ns,

2AZL.OL.14.Oí- e AD|UDICO em favor do vencedor, nos termos da legislação

vigente, conforme segue abaixo.

EMPRESA: CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATMS

LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.s 08.057.354/AA01-84, com sede à Avenida

Ailton Gomes ns 4131, Sala 508, Lagoa Seca- Juazeiro do Norte /CE.
. F'undo da Educação Valor Global de R$ 96.000,0C fNoventa e seis mil

reaisJ

Antonina do Norte /C8,26 de Fevereiro de 202L

?ilu;,-?fu,lttw
Arabella Pereira Roseno

Ordenador de Despesas ds Fundo da Educação do Munieípio

nUA UOÃO BATI§TA ABRAI§, NO 08 - BAIRRo cENTBo - ANToNINA Do HoRTE - ceeaÁ - CNPJ:
07.5S4.500/00{rt{8.


