
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 
 

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 038/2019 
 

MODALIDADE: CONVITE Nº 03/2019 
 
 

No uso das atribuições legais a mim conferidas e em 
conformidade com o disposto no Artigo 43, VI, da Lei Federal nº 8.666/93 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 na Cláusula 7.3.1. 

do Edital, pelo critério MENOR PREÇO GLOBAL, em favor da Licitante: JÚLIO 
CÉSAR BRINO - EPP, CNPJ: 06.150.383/0001-60, estabelecida à Rua Pará nº 
1121, Centro, CEP 15.800-040, na cidade de Catanduva, Estado de São Paulo, 
com proposta no Valor Global de R$ 46.800,00 (quarenta e seis mil e oitocentos 
reais), objetivando a Contratação de empresa para a prestação de serviços de 
locação de máquinas copiadoras/impressoras, devidamente instaladas, com 
fornecimento de todas as peças, partes, componentes corretivos e 
insumos/materiais de consumo incluindo cilindro, tonner, revelador e serviço de 
manutenção preventiva e corretiva, exceto papel, enfim toda a assistência técnica 
necessária ao perfeito cumprimento deste objeto, para atender as necessidades da 
Prefeitura Municipal de Novais, pelo período de 12 (doze) meses. 

 
 
Pelo presente, notifico a empresa vencedora para assinatura do 

contrato no prazo de cinco dias úteis a contar desta data.  
 
 
Prefeitura Municipal de Novais/SP, 02 de julho de 2019. 

 
 
 
  

FABIO DONIZETE DA SILVA 
Prefeito Municipal 

 
 
 

 
 
 



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVAIS/SP 
DESPACHO DO PREFEITO 

EM, 02/07/2019 
 
 

Homologando o procedimento licitatório Processo nº 038/2019, Modalidade 
Convite nº 03/2019, em face da decisão exarada pela Comissão de Licitação, 
devidamente designada e Adjudicando o seu objeto nos termos do Edital, pelo 
critério MENOR PREÇO GLOBAL em favor da empresa JÚLIO CÉSAR BRINO - 
EPP, CNPJ: 06.150.383/0001-60, estabelecida à Rua Pará nº 1121, Centro, CEP 
15.800-040, na cidade de Catanduva, Estado de São Paulo, que visa a 
Contratação de empresa para a prestação de serviços de locação de máquinas 
copiadoras/impressoras, devidamente instaladas, com fornecimento de todas as 
peças, partes, componentes corretivos e insumos/materiais de consumo incluindo 
cilindro, tonner, revelador e serviço de manutenção preventiva e corretiva, exceto 
papel, enfim toda a assistência técnica necessária ao perfeito cumprimento deste 
objeto, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Novais, pelo 
período de 12 (doze) meses; Valor Global de R$ 46.800,00; Notificando a 
vencedora. Prefeitura Municipal de Novais/SP, 02 de julho de 2019. FABIO 
DONIZETE DA SILVA – Prefeito Municipal. PUBLIQUE-SE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


