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c LICITAÇÃO

    PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA 

    TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ 

 

  
 
                            
 
 

   TERMO DE  HOMOLOGAÇÃO  E  ADJUDICAÇÃO 

 
 
 
 Nos Termos da Lei Municipal nº 5.011/2019, o Secretário abaixo identificado, no uso 
de suas atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, Lei nº 8.666/93 e 
alterações, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitação do Município, 
resolve: 
 
 
01- Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos: 
 
     a) - Processo: Tomada de Preços nº 010/2022 
       
  b) -Objeto: Contratação de empresa para execução de drenagem e pavimentação de 
trecho da rua das Hortências - Clube dos 500. 
 
 
Empresa vencedora: 
 

• J.B. DO NASCIMENTO GUARATINGUETÁ, no valor total de R$ 1.447.580,62.-.  
 
 
 
 

Guaratinguetá, 30 de junho de 2022. 
 
 
 
 
 

Paulo de Araújo Barros Filho 
Secretário Municipal de Obras e Serviços Municipais 

 
 
 
 
 

Assinado digitalmente por PAULO DE 
ARAUJO BARROS FILHO:07459913863
Razão: Secretário de Obras e Serviços 
Municipais
Localização: Guaratinguetá - SP
Foxit PhantomPDF Versão: 10.1.1

Paulo de Araújo Barros Filho 
Secretário Municipal de Obras e Serviços Municipais
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