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ADJUDICAÇÃO 
   
 Raul Paiva de Souza, pregoeiro oficial da Prefeitura Municipal conforme 
Portaria nº3417/2016 e Decreto nº. 013/2007, no uso de suas atribuições, 
considerando que as propostas apresentadas, atenderam aos interesses do Município, 
estando os preços de acordo com o cotado no mercado, resolve adjudicar as 
empresas: NENEM TRATORES LTDA, CNPJ 86.547.700/0001-16, com o valor total de R$ 
424.400,00 (Quatrocentos e Vinte e Quatro Mil e Quatrocentos Reais); LOCMAQ 
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS GUIDOVALENSE LTDA, CNPJ 03.607.745/0001-01, com o 
valor total de R$ 327.000,00 (Trezentos e Vinte e Sete Mil Reais); JOSÉ CARLOS 
TEIXEIRA, CNPJ 19.678.603/0001-75, com o valor total de R$ 70.800,00 (Setenta Mil e 
Oitocentos Reais); ANGELICA CAETANO RAMOS E CIA LTDA, CNPJ 12.533.574/0001-04, 
com o valor total de R$ 253.500,00 (Duzentos e Cinquenta e Três Mil e Quinhentos 
Reais). 
Objeto: Registro de Preço para locação de trator de esteira 7D, retro escavadeira, 
escavadeira hidráulica, motoniveladora, pá carregadeira e rolo compactador, 
destinados a retirada de cascalho, manutenção das estradas vicinais e vias urbanas; 
promover a industrialização no município; abertura de caminhos  para realização de 
serviços; construção e ampliação de rede esgoto; construção de rede pluvial e Locação 
de horas de caminhão basculante destinado à Secretaria Municipal de Serviços e Obras 
para execução de serviços gerais como: transporte de cascalho, areia, pedras, limpeza 
de entulhos e remoção de terra, por um período de 12(doze) meses.; Processo 
Licitatório Nº 063/2016 – Pregão Presencial 037/2016 – Registro de Preço 022/2016. 
 
 

Rodeiro, 02 de Janeiro de 2017. 
 
 

RAUL PAIVA DE SOUZA 
Pregoeiro Oficial 
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HOMOLOGAÇÃO 

 
 
Nos termos do Art. 43, inciso VI da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, o Prefeito 
Municipal, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei, abaixo assinado, 
acolhendo a manifestação da Comissão Permanente de Licitação, levando em 
consideração a abertura e julgamento do Processo 063/2016 Pregão Presencial 
037/2016 Registro de Preço 022/2016, tendo cumprido todos os requisitos e princípios 
estabelecidos em lei, Homologa o objeto da licitação supra citada, Registro de Preço 
para locação de trator de esteira 7D, retro escavadeira, escavadeira hidráulica, 
motoniveladora, pá carregadeira e rolo compactador, destinados a retirada de 
cascalho, manutenção das estradas vicinais e vias urbanas; promover a industrialização 
no município; abertura de caminhos  para realização de serviços; construção e 
ampliação de rede esgoto; construção de rede pluvial e Locação de horas de caminhão 
basculante destinado à Secretaria Municipal de Serviços e Obras para execução de 
serviços gerais como: transporte de cascalho, areia, pedras, limpeza de entulhos e 
remoção de terra, por um período de 12(doze) meses, que tem os seguintes 
vencedores: NENEM TRATORES LTDA, CNPJ 86.547.700/0001-16, com o valor total de 
R$ 424.400,00 (Quatrocentos e Vinte e Quatro Mil e Quatrocentos Reais); LOCMAQ 
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS GUIDOVALENSE LTDA, CNPJ 03.607.745/0001-01, com o 
valor total de R$ 327.000,00 (Trezentos e Vinte e Sete Mil Reais); JOSÉ CARLOS 
TEIXEIRA, CNPJ 19.678.603/0001-75, com o valor total de R$ 70.800,00 (Setenta Mil e 
Oitocentos Reais); ANGELICA CAETANO RAMOS E CIA LTDA, CNPJ 12.533.574/0001-04, 
com o valor total de R$ 253.500,00 (Duzentos e Cinquenta e Três Mil e Quinhentos 
Reais). 
 

 
 

Rodeiro, 02 de Janeiro  de 2017 
 

Luiz Antônio de Medeiros 
Prefeito Municipal 


