
 

 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 
 

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº. 014/2018 
 

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº. 01/2018 
 
 

No uso das atribuições legais a mim conferidas e em conformidade com o 
disposto no artigo 43, VI, da Lei Federal 8666/93 e suas alterações posteriores; 

 
HOMOLOGO o procedimento licitatório acima, em face do parecer exarado 

pela Comissão de Licitação, devidamente designada e; 
 
ADJUDICO seu objeto nos termos do contido nas Cláusulas 07 e 10 do 

Edital, pelo critério “MENOR PREÇO GLOBAL, em favor da Licitante: CONCEIÇÃO & 
FELIPPE DA CONCEIÇÃO LTDA- EPP, inscrita no CNPJ n°. 72.024.011/0001-12 e Inscrição 
Estadual nº 673.004.181.112, com sede na Av. Antenor Angelon, n°. 2.341, Jardim das 
Aroeiras, nesta cidade de Tabapuã/SP, CEP: 15.880-000, com proposta no valor global de R$ 
332.269,66 (trezentos e trinta e dois mil, duzentos e sessenta e nove reais e sessenta e seis 
centavos), que tem como objeto a contratação de empresa da área da construção civil, em 
regime de empreitada por preço global, para execução de obras e serviços de engenharia 
visando a construção de vestiários, iluminação e arquibancada no Município de Tabapuã, cuja 
execução está totalmente vinculada ao Contrato de Repasse nº 831481/2016 – Operação Nº 
1032479-87, celebrado entre o Município e o Governo Federal por intermédio do Ministério do 
Esporte, representado pela Caixa Econômica Federal, com o fornecimento de mão-de-obra, 
equipamentos e materiais necessários à completa e perfeita implantação de todos os 
elementos definidos, em conformidade com os detalhamentos contidos no memorial descritivo 
e anexos. 

 
Pelo presente, autorizo a lavratura do contrato e notifico o Licitante 

Adjudicado sobre o prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis para a assinatura do mesmo.  
 
À Secretária Administrativa e à Comissão de Licitação para as providências 

seqüenciais necessárias.  
 

Prefeitura Municipal de Tabapuã, 03 de abril de 2018. 
 
 
 

MARIA FELICIDADE PERES CAMPOS ARROYO 
Prefeita Municipal 

 
 

Publicado por afixação em local de costume desta Prefeitura, na data supra. 

 
 
 


