
CNPJ. 74.354.168/0001-31 

Novaís- SP 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 01/2017 

MODALIDADE: CONVITE Nº 01/2017 

No uso das atribuições legais a mim conferidas e em conformidade 
com o disposto no artigo 43, VI, da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações 
posteriores; 

HOMOLOGO o Procedimento Licitatório acima, em face do parecer 
exarado pela Comissão Permanente de Licitações, designada pela Portaria nº 
01/2017, de 02 de janeiro de 2017, e; 

ADJUDICO seu objeto nos termos do contido na Cláusula 7 do Ato 
Convocatório da Licitação Convite nº 01/2017 - Processo Licitatório nº 01/2017, esta 
Empresa foi julgada e declarada vencedora, tendo por objeto a contratação de 
serviços especializados na área pública, visando assessoria e consultoria jurídica, 
legislativa e na área de Direito Administrativo, incluindo elaboração de projetos, 
orientação técnica e emissão de pareceres em apoio ao corpo legislativo, 
acompanhamento dos assuntos pertinentes às comissões permanentes e especiais, 
e representação técnica em serviços jurídicos no que for de interesse da Câmara 
Municipal, pelo prazo de 12 meses. 

Pelo presente, notifico o Licitante Adjudicado sobre o prazo de 05 
(cinco) dias úteis para a assinatura do Contrato. 

À Secretária Administrativa e à Comissão de Licitação para as 
providências sequenciais necessárias. 

Câmara Munilc· ai de Novais, 09 de junho de 2017. 
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' râvio Apa,ecido Simão 

Presidente da Câmara Municipal 
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CNPJ. 74.354.168/0001-31 

Novaís-SP 
EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
Processo de Licitatório nº 01/2017- Carta Convite nº 01/2017 

A Câmara Municipal de Novais, Estado de São Paulo, através do seu Presidente, no 
uso das atribuições legais que lhes são conferidas por lei, baseado na 
documentação contida nos autos, resolve HOMOLOGAR a CARTA CONVITE Nº 
01/2017 - PROCESSO DE LICITATÓRIO Nº 01/201 7, que tem como objeto a 
contratação de serviços jurídicos/administrativos, conforme especificações do Anexo 
1, no qual foi declarada vencedora a empresa: CORREIA PONTES ADVOCACIA
ME, inscrita no CNPJ sob o nº 03.407. 136/0001-09, pelo valor global de R$ 
44.169,00 (quarenta e quatro mil, cento e sessenta e nove reais). Câmara Municipal 
de Novais-SP, 09 de junho de 2017. Liziane Meneghesso Gil - Presidente da 
Câmara Municipal de Novais. Publique-se. 
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