
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
 

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 030/2017 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2017 
 
 

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 030/2017 – Pregão Presencial nº 12/2017, que tem 
como objeto Contratação de empresa(s) especializada(s) em locação e instalação de 
estrutura (metálica, som, iluminação e filmagem), gerador de eletricidade e sanitários 
ecológicos, na realização de rodeio e em serviços de seguranças e brigadistas, conforme 
itens, descritivos e quantitativos elencados nesse termo de referência, com fornecimento 
de mão de obra, para atender a demanda proveniente do evento “Novais Rodeio 
Festival”, que ocorrerá no Estádio Municipal “Joaquim Antônio de Assis”, no período 
de 22 a 24 de junho de 2017, de acordo com as especificações constantes do anexo I, 
tendo sido declarada vencedoras as empresas: A.A. DIOGO BORGES ME inscrita sob 
o nº CNPJ: 15.524.400/0001-00; vencedora dos lotes 02 e 06, com valor total R$ 
37.550,00 (trinta e sete mil quinhentos e cinqüenta reais; PRATES E PRATES 
PROMOÇÕES ARTISTICAS EIRELI – ME inscrita sob o nº CNPJ: 13.281.883/0001-
05; vencedora dos lotes 01, 04, 05 e 07, com valor total R$ 58.906,00 (cinqüenta e oito 
mil novecentos e seis reais; EDGAR SOARES PEREIRA 27657381817” inscrita sob o 
nº CNPJ: 14.217.536/0001-78; vencedora dos lotes 03 e 09, com valor total R$ 
51.500,00 (cinqüenta e um mil e quinhentos reais). 

 
Fica a empresa vencedora devidamente convocada para assinar o 

respectivo contrato, observando o prazo estabelecido no edital. 
 
Autorizo a emissão do Empenho Global em favor das empresas 

vencedoras e notifico-as para que faça a retirada do mesmo, no prazo de cinco dias úteis 
a contar desta data.  

 
Aos Setores competentes para as providências seqüenciais necessárias. 
 
Prefeitura Municipal de Novais, 06 de junho de 2017. 

 
  
 

FABIO DONIZETE DA SILVA 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 
 
 



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVAIS-SP 
Despacho do Prefeito em 06/06/2017 

Processo de Licitação nº 030/2017 - Pregão Presencial nº 12/2017 
 

Homologando o procedimento licitatório com base no que consta dos autos 
do Processo nº 030/2016 – Pregão Presencial nº 12/2017, que tem como objeto Contratação de 
empresa(s) especializada(s) em locação e instalação de estrutura (metálica, som, iluminação e 
filmagem), gerador de eletricidade e sanitários ecológicos, na realização de rodeio e em serviços 
de seguranças e brigadistas, conforme itens, descritivos e quantitativos elencados nesse termo de 
referência, com fornecimento de mão de obra, para atender a demanda proveniente do evento 
“Novais Rodeio Festival”, que ocorrerá no Estádio Municipal “Joaquim Antônio de Assis”, no 
período de 22 a 24 de junho de 2017, de acordo com as especificações constantes do anexo I, 
tendo sido declarada vencedora a empresa: A.A. DIOGO BORGES ME inscrita sob o nº CNPJ: 
15.524.400/0001-00; vencedora dos lotes 02 e 06, com valor total R$ 37.550,00; PRATES E 
PRATES PROMOÇÕES ARTISTICAS EIRELI – ME inscrita sob o nº CNPJ: 
13.281.883/0001-05; vencedora dos lotes 01, 04, 05 e 07, com valor total R$ 58.906,00; 
EDGAR SOARES PEREIRA 27657381817 inscrita sob o nº CNPJ: 14.217.536/0001-78; 
vencedora dos lotes 03 e 09, com valor total R$ 51.500,00. Autorizando a emissão do Empenho 
Global em favor da empresa vencedora. Prefeitura Municipal de Novais, 05 de junho de 2017.- 
Fabio Donizete da Silva - Prefeito Municipal.-PUBLIQUE-SE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


