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FACULDADE DE DIREITO DE FRANCA 
JULGAMENTO DAS “PROPOSTAS” 
Processo Administrativo n.º 25/2016- Concorrência Pública n.º 01/2016, Objeto: 
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de portaria, 
serviços de limpeza, asseio, conservação predial e copa, e serviços de telefonia, 
com disponibilização de mão de obra nas dependências dos edifícios da 
Faculdade de Direito de Franca, localizada na Avenida Major Nicácio, 2377, e 
Rua Nabi Haber nº. 185- Bairro São José, em Franca, São Paulo, e edifícios 
anexos, conforme Memorial Descritivo constante do Anexo I que integra e 
incorpora o presente Edital de Licitação. Iniciada a sessão a Comissão 
Permanente de Licitações procedeu-se à abertura dos envelopes de 
“PROPOSTA” das empresas habilitadas para a presente licitação: 1- ESILAINE 
APARECIDA TAVARES PAVAN, CNPJ N.º 17.690.424/0001-28, apresentando 
proposta no valor global anual de R$ 633.341,40 (seiscentos e trinta e três mil 
e trezentos e quarenta e um reais e quarenta centavos, apresentando o valor 
mensal de R$ 52.778,45 (cinquenta e dois mil e setecentos e setenta e oito reais 
e quarenta e cinco centavos), 2- INTEGRAL LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E 
SERVIÇOS PREDIAIS LTDA, CNPJ N.º 05.802.359/0001-04, apresentando 
proposta no valor global anual de R$ 608.400,00 (seiscentos e oito mil e 
quatrocentos reais), apresentando o valor mensal de 50.700,00 (cinquenta mil 
e setecentos reais). Fica classificada a proposta da empresa vencedora do 
certame: 2- INTEGRAL LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS 
PREDIAIS LTDA, CNPJ N.º 05.802.359/0001-04, apresentando a menor 
proposta no valor global de  R$ 608.400,00 (seiscentos e oito mil e quatrocentos 
reais), apresentando o valor mensal de 50.700,00 (cinquenta mil e setecentos 
reais). Foi aberta palavra aos licitantes presentes, que manifestaram não haver  
interesse em interpor recurso, renunciando expressamente ao prazo para 
interposição. Franca, 02/09/2016. Deyvid Silva Francisco Mazeo – Presidente 
da Comissão Permanente de Licitações. 
 (Publicação Oficial da Faculdade de Direito de Franca no valor de 
R$:______§3º Art.86 da LOMF) 

 
 

FACULDADE DE DIREITO DE FRANCA 
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 
O Diretor da Faculdade de Direito de Franca- FDF, no uso de suas atribuições 
legais e nos termos do Processo n.º 25/2016- Concorrência Pública n.º 01/2016, 
ADJUDICA E HOMOLOGA o processo licitatório, face ao pleno atendimento à 
legislação pertinente e classificação, à empresa vencedora do certame: 
INTEGRAL LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS PREDIAIS LTDA, 
CNPJ N.º 05.802.359/0001-04, apresentando proposta no valor global anual de 
R$ 608.400,00 (seiscentos e oito mil e quatrocentos reais), apresentando o 
valor mensal de 50.700,00 (cinquenta mil e setecentos reais), conforme 
julgamento da Comissão Permanente de Licitações deliberada na data de 
02/09/2016.  
Franca, 02/09/2016. 
 Prof. Dr. Décio Antônio Piola 
 Diretor da Faculdade de Direito de Franca 
(Publicação Oficial da Faculdade de Direito de Franca no valor de 
R$:______§3º Art.86 da LOMF) 

  
 


