
 

 

 
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

 
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 071/2018 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2018 
 

No uso das atribuições legais a mim conferidas e em conformidade com o 
disposto no inciso VI do art. 43 da Lei Federal 8666/93 e inciso XXII do art. 4º da Lei Federal 
nº 10.520, HOMOLOGO o procedimento licitatório com base no que consta dos autos do 
Processo nº 071/2018 – Pregão Presencial nº 037/2018, que tem como objeto o Registro de 
preços para eventual contratação de empresa especializada em prestação de serviços de 
funilaria e pintura para recuperação e manutenção de veículos leves, pesados e máquinas 
da Frota Municipal da Prefeitura Municipal de Tabapuã/SP, em consonância com as 
especificações e quantitativos constantes no Anexo I, face à adjudicação do Pregoeiro em 
favor da empresa e dos itens:  

 
EMPRESA: RODOLFO MONTES ANDREAZI - ME 
CNPJ: 09.387.050/0001-48 
ENDEREÇO: AV. CELSO DONIZETE LUCIANO PEREIRA CHUBREGA, Nº 1768, BAIRRO: 
JARDIM ALTO TABAPUÃ  
CEP: 15.880-000       CIDADE: TABAPUÃ/SP 
 
DETENTORA DO ITEM: 1 
VALOR DO ITEM (HORA TECNICA H/T): R$ 51,90 (cinquenta e um reais e noventa 
centavos) 
VALOR TOTAL DO ITEM (1500 H/T): R$ 77.850,00 (setenta e sete mil oitocentos e 
cinquenta reais). 
 
DETENTORA DO ITEM: 2 
VALOR DO ITEM (HORA TECNICA H/T): R$ 63,33 (sessenta e três reais e trinta e três 
centavos) 
VALOR DO TOTAL ITEM (1100 H/T): R$ 69.663,00 (sessenta e nove mil seiscentos e 
sessenta e três reais); 
 
DETENTORA DO ITEM: 3 
VALOR DO ITEM (HORA TECNICA H/T): R$ 50,50 (cinquenta reais e cinquenta centavos) 
VALOR DO TOTAL ITEM (950 H/T): R$ 47.975,00 (quarenta e sete mil novecentos e 
setenta e cinco reais); 
 

Ficam as empresas vencedoras devidamente convocadas para assinarem 
a respectiva Ata de Registro de Preços, observado o prazo estabelecido no Edital.  

Aos Setores competentes para as providências sequenciais necessárias. 
 
Prefeitura Municipal de Tabapuã/SP, 26 de setembro de 2018. 

 
 

 
MARIA FELICIDADE PERES CAMPOS ARROYO 



 

 

Prefeita Municipal 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPUÃ-SP 
Despacho da Prefeita em 26/09/2018 

Processo de Licitação nº 071/2018 - Pregão Presencial nº 037/2018  
 

Homologando o procedimento licitatório com base no que consta dos autos do Processo 
nº 071/2018 – Pregão Presencial nº 037/2018, que tem como objeto o Registro de 
preços para eventual contratação de empresa especializada em prestação de serviços de 
funilaria e pintura para recuperação e manutenção de veículos leves, pesados e máquinas 
da Frota Municipal da Prefeitura Municipal de Tabapuã/SP, em consonância com as 
especificações e quantitativos constantes no Anexo I, em favor da empresa: RODOLFO 
MONTES ANDREAZI - ME, CNPJ: 09.387.050/0001-48 detentora do item: 1, pelo valor 
unitário de R$ 51,90 (cinquenta e um reais e noventa centavos a hora técnica (H/T), 
perfazendo o total de R$ 77.850,00 (setenta e sete mil oitocentos e cinquenta reais)  
referente a 1.500 horas técnicas, do item: 2, pelo valor unitário de R$ 63,33 (sessenta e 
três reais e trinta e três centavos) a hora técnica (H/T), perfazendo o total de R$ 
69.663,00 (sessenta e nove mil seiscentos e sessenta e três reais)  referente a 1.100 
horas técnicas e do item 3, pelo valor unitário de R$ 50,50 (cinquenta reais e cinquenta 
centavos) a hora técnica (H/T), perfazendo o total de R$ 47.975,00 (quarenta e sete mil 
novecentos e setenta e cinco reais)  referente a 950 horas técnicas, conforme 
especificações constantes na Ata de julgamento e termo de Adjudicação do Pregoeiro. 
Autorizando a assinatura da Ata de Registro de Preços, no prazo estabelecido no Edital. 
Prefeitura Municipal de Tabapuã, 26 de setembro de 2018- MARIA FELICIDADE 
PERES CAMPOS ARROYO - Prefeita Municipal -PUBLIQUE-SE. 
 
 
  
 


