
 
 

 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
 

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 094/2019 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/2019 (REGISTRO DE PREÇOS) 
 

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 094/2019 – Pregão Presencial nº 048/2019, que tem como objeto o REGISTRO 
DE PREÇOS para eventual contratação de empresa para a prestação de serviços de 
recomposição de pavimentação asfáltica (tapa buraco) dentro do perímetro urbano e estradas 
municipais do Município de Tabapuã/SP, com fornecimento de equipamento, mão-de-obra, 
transporte do produto e tudo o mais que se fizer bom e necessário à total execução dos 
serviços, em consonância com as especificações e quantitativos constantes no Anexo I do 
Edital, face à adjudicação do Pregoeiro em favor da empresa: R A C – CONSTRUTORA E 
SERVIÇOS EIRELI - ME, inscrita no CNPJ. n º 21.764.136/0001-48, vencedora do item 1 – no 
valor unitário de R$ 299,50 (duzentos e noventa e nove reais e cinquenta centavos), 
perfazendo o valor total de R$ 179.700,00 (cento e setenta e nove mil e setecentos reais). 

 
Fica a empresa vencedora devidamente convocada para assinar a respectiva 

Ata de Registro de Preços, observado o prazo estabelecido no Edital.  
 
Aos Setores competentes para as providências seqüenciais necessárias.  
 
Prefeitura Municipal de Tabapuã/SP, 19 de novembro de 2019. 

 
 
  

MARIA FELICIDADE PERES CAMPOS ARROYO 
Prefeita Municipal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

 

DESPACHO DA PREFEITA EM 19/11/2019 
Processo de Licitação nº 094/2019 - Pregão Presencial nº 048/2019 (Registro de Preços) 

 
Homologando o procedimento licitatório com base no que consta dos autos do 

Processo nº 094/2019 – Pregão Presencial nº 048/2019, que tem como objeto o REGISTRO 
DE PREÇOS para eventual contratação de empresa para a prestação de serviços de 
recomposição de pavimentação asfáltica (tapa buraco) dentro do perímetro urbano e estradas 
municipais do Município de Tabapuã/SP, com fornecimento de equipamento, mão-de-obra, 
transporte do produto e tudo o mais que se fizer bom e necessário à total execução dos 
serviços, em consonância com as especificações e quantitativos constantes no Anexo I do 
Edital, em favor da empresa: R A C – CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI - ME, inscrita no 
CNPJ. n º 21.764.136/0001-48, vencedora do item 1 – no valor unitário de R$ 299,50 (duzentos 
e noventa e nove reais e cinquenta centavos), perfazendo o valor total de R$ 179.700,00 (cento 
e setenta e nove mil e setecentos reais). Autorizando a assinatura da Ata de Registro de 
Preços no prazo estabelecido no edital. Prefeitura Municipal de Tabapuã, 19 de novembro de 
2019. MARIA FELICIDADE PERES CAMPOS ARROYO - Prefeita Municipal. PUBLIQUE-SE. 
 
 


