
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 
 

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 051/2019 
  

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2019 
 
 

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 1.1. do Edital, sob 

o regime de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, em favor da Licitante: TERRA 
FORTE BRASIL CONSTRUTORA EIRELI - EPP, estabelecida à Rua Antônio 
Rodrigues da Silva, nº 540 – Sala 02, Jardim Paulista,  CEP: 14.860-000, na Cidade 
de Barrinha, Estado de São Paulo, Inscrita no CNPJ sob o nº 10.412.300/0001-31 e 
Inscrição Estadual: 205.072.127.110, cujo preço global foi de R$ 1.062.151,97 (um 
milhão, sessenta e dois mil, cento e cinquenta e um reais e noventa e sete centavos), 
que tem como objeto a Contratação de empresa especializada em obras e serviços de 
engenharia em infra-estrutura urbana, relacionados à construção de galerias de águas 
pluviais em diversas ruas do Município de Novais, em atendimento ao Convênio nº 
72/2019, firmado junto à Secretaria da Justiça e Cidadania e o município de Novais, 
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, que constituem parte desta Tomada de Preços, regida pela Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas alterações e pelas disposições contidas neste edital. 

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

Adjudicada 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 Novais, 02 de janeiro de 2020. 

 
 
 
 

FABIO DONIZETE DA SILVA 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVAIS 
DESPACHO DO PREFEITO MUNICIPAL 

DE: 02/01/2020 
 

Tomada de Preço nº 06/2019 – Processo de Licitação nº 051/2019; Objeto: 
Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia em infra-
estrutura urbana, relacionados à construção de galerias de águas pluviais em diversas 
ruas do Município de Novais, em atendimento ao Convênio nº 72/2019, firmado junto à 
Secretaria da Justiça e Cidadania e o município de Novais, 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, 
que constituem parte desta Tomada de Preços, regida pela Lei Federal nº 8.666/93 e 
suas alterações e pelas disposições contidas neste edital. HOMOLOGANDO o 
procedimento licitatório realizado na modalidade de Tomada de Preços do tipo 
“Empreitada por Preço Global”, sob o nº 06/2019 e ADJUDICANDO o objeto da 
licitação à empresa TERRA FORTE BRASIL CONSTRUTORA EIRELI - EPP, 
estabelecida à Rua Antônio Rodrigues da Silva, nº 540 – Sala 02, Jardim Paulista, 
CEP: 14.860-000, na Cidade de Barrinha, Estado de São Paulo, Inscrita no CNPJ sob 
o nº 10.412.300/0001-31 e Inscrição Estadual: 205.072.127.110, cujo preço global foi 
de R$ 1.062.151,97; convocando ainda, para a assinatura do contrato e apresentação 
da garantia contratual no prazo legal. FABIO DONIZETE DA SILVA – Prefeito 
Municipal. Publique-se.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


