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FUNDAÇÃO MUNICIPAL PARA EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA  
 

HOMOLOGAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E 
AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 

 
MEMORANDO Nº: 030/2009 
INTERESSADA: Fundação Municipal para Educação Comunitária - FUMEC 
ASSUNTO: Tomada de Preços Nº 001/2009 
OBJETO: Contratação de empresa(s) para execução de serviços de transporte de 
passageiros, com motoristas devidamente habilitados. 
 
Decorridos os prazos legais, face os elementos constantes no presente processo 
administrativo e ao disposto no art. 43, inciso VI da Lei Federal n°. 8.666/93, 
HOMOLOGO  a Tomada de Preços n°. 01/2009 referente à contratação de empresa(s) para 
execução de serviços de transporte de passageiros, com motoristas devidamente habilitados, 
de acordo com as especificações descritas no Projeto Básico e nas condições estabelecidas 
no contrato, pelo prazo de 12 meses, a contar da data de recebimento da Ordem de Início 
dos Serviços. ADJUDICO  seu objeto à empresa PRIORI LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E 
EQUIPAMENTOS LTDA-EPP para o lote 1 e à empresa J.T.G. DE SOUZA LOPES 
TRANSPORTES – ME para o lote 2, bem como AUTORIZO  a despesa no valor total 
estimado de R$ 334.440,00 (trezentos e trinta e quatro mil, quatrocentos e quarenta reais), 
sendo estimado R$ 300.840,00 (trezentos mil, oitocentos e quarenta reais) em  favor da 
empresa PRIORI LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS LTDA-EPP e R$ 
33.600,00 (trinta e três mil e seiscentos reais) em  favor da empresa J.T.G. DE SOUZA 
LOPES TRANSPORTES – ME, devendo onerar a dotação do presente exercício o valor 
estimado de R$ 14.117,07 (quatorze mil, cento e dezessete reais e sete centavos), e o 
restante onerar dotação do exercício de 2.010. 
À Assessoria Jurídica para a lavratura do Termo de Contrato e, 
À Coordenadoria Administrativa e Financeira da FUMEC para as demais providências. 
 

Campinas, 03 de dezembro de 2009. 
 
 
 

JOSÉ TADEU JORGE 
 Presidente da FUMEC 


