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TERMO DE ADJUDICAÇÃO 

 
 

Ref: 
Processo nº 005/2016 
Pregão nº 005/2016 
 
Pelo presente, considerada a Ata de Habilitação e Julgamento do processo em epígrafe e parecer da 
Assessoria Jurídica Municipal Adjudico os proponentes abaixo registrados. 
 
Vencedor do certame a empresa: 

1 - Logrou-se vencedora para o item 01 com valor unitário de R$ 65,00 (sessenta e cinco 
reais) e valor total do item de R$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais), vencedora para o 
item 02 com valor unitário de R$ 1,95 (um real e noventa e cinco centavos) e valor total para 
o item de R$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais), vencedora para o item 03 com valor 
unitário de R$ 2,39 (dois reais e trinta e nove centavos) e valor total do item de R$ 38.240,00 
(trinta e oito mil duzentos e quarenta reais) a empresa MERCADO SUPER ECONÔMICO 
FERREIRA LTDA – ME, inscrito no CNPJ nº 03.962.378/0001-64, com sede à Praça Carlos 
Jaime, nº 42, Bairro Centro, Desterro do Melo, Minas Gerais, CEP: 36.210-000, 
representada pela sócia administradora Sra. Solange Ferreira Martins, brasileira, casada, 
comerciante, portadora do RG MG-10.810.410 – SSP/MG e inscrita no CPF: 055.353.466-16 

 

 

Desterro do Melo, 12 de fevereiro de 2016. 

 
 
 
 

Fábio Júnior dos Santos 
Pregoeiro do Município de Desterro do Melo 
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HOMOLOGAÇÃO  

 
Ref: 
Processo nº 005/2016 
Pregão nº 005/2016 

 
 A Prefeita do Município de Desterro do Melo, no uso de suas atribuições legais, de 
conformidade com a Lei Federal 8.666/93 e Lei 10.520/10, parecer favorável da Assessoria 
Jurídica deste Município e decisão do Pregoeiro e Comissão de Pregão, HOMOLOGA  o 
Processo Licitatório nº 005/2016, Modalidade pregão nº 005/2016, para fornecimento de 
leite integral, cestas básicas e fraldas para distribuição gratuita em atendimento à 
Assistência Social do Município, conforme segue: 
 
Vencedor do certame a empresa: 

1 - Logrou-se vencedora para o item 01 com valor unitário de R$ 65,00 (sessenta e cinco 
reais) e valor total do item de R$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais), vencedora para o 
item 02 com valor unitário de R$ 1,95 (um real e noventa e cinco centavos) e valor total para 
o item de R$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais), vencedora para o item 03 com valor 
unitário de R$ 2,39 (dois reais e trinta e nove centavos) e valor total do item de R$ 38.240,00 
(trinta e oito mil duzentos e quarenta reais) a empresa MERCADO SUPER ECONÔMICO 
FERREIRA LTDA – ME, inscrito no CNPJ nº 03.962.378/0001-64, com sede à Praça Carlos 
Jaime, nº 42, Bairro Centro, Desterro do Melo, Minas Gerais, CEP: 36.210-000, 
representada pela sócia administradora Sra. Solange Ferreira Martins, brasileira, casada, 
comerciante, portadora do RG MG-10.810.410 – SSP/MG e inscrita no CPF: 055.353.466-16 

 
 
 
 
 

Desterro do Melo, 12 de fevereiro de 2016. 
 
 
 
 
 
 

Márcia Cristina Machado Amaral 
Prefeita do Município de Desterro do Melo 

 


