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ESTADO DE PERNAMBUCO 
MUNICÍPIO DO PAULISTA 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO 
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - PROCESSO DE

LICITAÇÃO Nº. 103/2021 - TOMADA DE PREÇOS Nº. 004/2021

 
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 Jurídico exarado pela Assessoria Jurídica de
Licitações, e;
ADJUDICO seu objeto nos termos contidas no Edital, pelo
critério MENOR PREÇO, em favor da empresa: GLC
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob
o nº. 19.221.997/0001-38, conforme proposta apresentada e
julgada vencedora, com valor Global de R$ 1.208.439,74 (hum
milhão, duzentos e oito mil, quatrocentos e trinta e nove reais e
setenta e quatro centavos), visando a “CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS
SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO E MODERNIZAÇÃO
DO CLUBE MUNICIPAL DO NOBRE, LOCALIZADO NO
BAIRRO DO NOBRE MUNICÍPIO DO PAULISTA/PE, sob o
regime de empreitada por preço unitário, com execução
indireta de obras e serviços de engenharia, com o fornecimento
de mão-de-obra, equipamento e materiais necessários à
completa e perfeita implantação de todos os elementos
definidos, em conformidade com os detalhamentos contidos
nos anexos, para o período de execução dos serviços será de 06
(seis) meses corridos e o prazo de vigência 12 (doze) meses
corridos, conforme especificações técnicas constantes no anexo
I (Projeto Básico) que integra o presente Processo Licitatório,
na conformidade: Valor Global Estimado de R$ 1.394.652,12
(hum milhão, trezentos e noventa e quatro mil, seiscentos e
cinquenta e dois reais e doze centavos).
 
PAULISTA/PE, 21 DE DEZEMBRO DE 2021.
 
LÍDIO SÉRGIO VALENÇA DE SOUZA
Secretário de Infraestrutura
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