
 

 

PROCESSO Nº 039/2020. 
CONVITE Nº 008/2020. 
OBJETO: EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA PRIMARIA E SECUNDARIA COM 
TRANSFORMADOR 45 KVA EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, 
NESTE MUNICÍPIO DE MACEDÔNIA. 
   

TERMO DE ADJUDICAÇÃO 
 

LUCILENE CABREIRA GARCIA MARSOLA, Prefeita Municipal desta 
cidade e Município de Macedônia, Comarca de Fernandópolis, Estado 
de São Paulo, na forma da lei e no uso de suas atribuições, etc... 

 
1- Pelo presente, indo devidamente assinado, faz saber, a todos quantos interessar 
possa, que, examinando a presente licitação Convite nº 008/2020 (Processo nº 039/2020) 
e, assim como todo o processado, verificou que houve a devida homologação do certame, 
termo dos autos. Nesses mesmos termos, considerando como ora  considero, satisfatória 
a proposta classificada em primeiro lugar,  e  que atende às necessidades, exigências  e 
conveniências desta Prefeitura Municipal, e que, por ser mais vantajosa pode ser aceita, 
ADJUDICO como adjudicado tenho à empresa LAÉRCIO BALDI – ME, CNPJ 
04.990.712/0001-56, com sede em Fernandópolis - SP, na Rua Recife, nº 220, Bairro Vila 
Nova, o objeto da licitação constante: EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA PRIMARIA E 
SECUNDARIA COM TRANSFORMADOR 45 KVA EM REGIME DE EMPREITADA POR 
PREÇO GLOBAL, NESTE MUNICÍPIO DE MACEDÔNIA, tudo nos termos do Convite nº 
008/2020 (Processo nº 039/2020), instruções e legislação em vigor, deliberando-se firmar 
o devido contrato com a mesma.   
2- Convoque-se o(a) interessado(a) para assinar o [X] termo de contrato [ ] aceitar ou 
retirar o instrumento equivalente,  no prazo e condições estabelecidos, sob pena de decair 
do direito  à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81  LL.        
3 - Ciência à Contabilidade e Tesouraria para providências e ao órgão interessado no 
objeto. 
Atenção para os recebimentos provisório e definitivo a ser feito pelo Setor de Compras 
com lavratura do devido ‘Termo’. 
4 - Publique-se no DOEM (Diário Oficial Eletrônico Municipal) desta Prefeitura. Nada 
mais. Macedônia, em 22 de Junho de 2020. Eu, __________________ (Eduardo Bazan 
Pardim), Responsável pelo Setor de Licitações, lavrei o presente e subscrevi, indo 
devidamente assinado pela Sra. Prefeita Municipal.  
 
 

 
LUCILENE CABREIRA GARCIA MARSOLA 

Prefeita Municipal 

 


