
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVAIS 
Processo de Licitação nº 038/2018 – Tomada de Preços nº 02/2018 

 
EXTRATO – JULGAMENTO E RESULTADO – Tomada de Preços nº 02/2018 – 
Processo Licitatório nº 038/2018. A Prefeitura Municipal de Novais, Estado de São 
Paulo, através da Comissão de Licitação, nomeada pela Portaria nº 01/2018, em 
conformidade com a Lei nº 8.666/93 e disposições editalícias, TORNA PÚBLICO aos 
interessados que, após análise da documentação de habilitação apresentadas na 
sessão pública, realizada em 22 de agosto de 2018, cujo objeto é a Contratação de 
empresa para execução de Pavimentação Asfáltica, Guias e Sarjetas na Rua Deolindo 
Vespaziano, S/N - Conjunto Habitacional Novais "D", com área de 2.839,68 m², 
compreendendo o fornecimento de todo o material de construção empregado, 
equipamentos, mão de obra, canteiro de obras, serviços complementares e demais que 
envolvem a execução do objeto, conforme especificações e condições definidas no 
Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária, Cronograma-Físico, estabelecidos neste 
Edital e seus Anexos, julgou habilitadas as empresas: TERRA FORTE BRASIL 
CONSTRUTORA EIRELI – EPP, CNPJ n° 10.412.300/0001-31; NOROMIX 
CONCRETO LTDA, CNPJ nº 10.558.895/0001-38 e CONSDON ENGENHARIA E 
COMÉRCIO LTDA, CNPJ sob o nº 56.037.450/0001-03. Diante da desistência expressa 
de interposição de recurso pelas licitantes, nos termos do art. 43, III, da lei específica, 
procedeu-se a abertura dos envelopes e julgamento das propostas, com o seguintes 
resultado: 1º Lugar: TERRA FORTE BRASIL CONSTRUTORA EIRELI – EPP , com 
valor de R$ 254.000,00 (duzentos e cinquenta e quatro mil reais), DECLARADA 
VENCEDORA; 2º Lugar NOROMIX CONCRETO LTDA, com valor de R$ 254.503,84 
(duzentos e cinquenta e quatro mil, quinhentos e três reais e oitenta e quatro centavos) 
e 3º Lugar CONSDON ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, com valor de R$ 
254.555,65 (duzentos e cinquenta e quatro mil quinhentos e cinquenta e cinco reais e 
sessenta e cinco centavos). Para fins do disposto no art. 109, inciso I, “b” da Lei nº 
8.666/93, publique-se. Prefeitura Municipal de Novais, 28 de agosto de 2018. Comissão 
de Licitação. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


