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TERMO DE ADJUDICAÇÃO 
 
 

Ref: 
Processo nº 002/2016 
Pregão nº 002/2016 
Registro de Preços nº 002/2016 
 
Pelo presente, considerada a Ata de Habilitação e Julgamento do processo em epígrafe e parecer da 
Assessoria Jurídica Municipal Adjudico os proponentes abaixo registrados. 
 
Vencedores do certame as empresas: 

1 - Logrou-se vencedora para o item 01 do edital com valor da hora de R$ 53,00 (cinquenta 
e três reais)  e valor global de R$ 26.500,00 (vinte e seis mil e quinhentos reais);  para o 
item 02 do edital com valor da hora de R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais)  e valor global de 
R$ 27.500,00 (vinte e sete mil e quinhentos reais) a empresa ALÍPIO PAULO 
RODRIGUES04517019683, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ: 
10.511.019/0001-56, sediada na cidade de Desterro do Melo na Rua Professor Virgílio 
Fernandes de Melo, nº 131, CEP: 36210-000; 

 

2 - Logrou-se vencedora para o item 03 do edital com valor da hora de R$ 65,00 (sessenta 
e cinco reais)  e valor global de R$ 19.500,00 (dezenove mil e quinhentos reais) a 
empresa H&C MECÂNICA TRATORES LTDA-ME , pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ: 18.239.865/0001/70, sediada na cidade de Juiz de Fora, na Rua Antônio 
Rufino, nº 155, Bairro São Pedro. 

 

 

Desterro do Melo, 01 de fevereiro de 2016. 

 
 
 
 
 

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

Ref: 
Processo nº 002/2016 
Pregão nº 002/2016 
Registro de Preços nº 002/2016 

 
 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 002/2016, Modalidade pregão nº 002/2016, Registro de Preços 
002/2016, para contratação de serviços de mecânica básica corretiva e preventiva para frota 
de veículos automotores da Administração, conforme segue: 
 
Vencedores do certame as empresas: 

1 - Logrou-se vencedora para o item 01 do edital com valor da hora de R$ 53,00 (cinquenta 
e três reais)  e valor global de R$ 26.500,00 (vinte e seis mil e quinhentos reais);  para o 
item 02 do edital com valor da hora de R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais)  e valor global de 
R$ 27.500,00 (vinte e sete mil e quinhentos reais) a empresa ALÍPIO PAULO 
RODRIGUES04517019683, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ: 
10.511.019/0001-56, sediada na cidade de Desterro do Melo na Rua Professor Virgílio 
Fernandes de Melo, nº 131, CEP: 36210-000; 

 

2 - Logrou-se vencedora para o item 03 do edital com valor da hora de R$ 65,00 (sessenta 
e cinco reais)  e valor global de R$ 19.500,00 (dezenove mil e quinhentos reais) a 
empresa H&C MECÂNICA TRATORES LTDA-ME , pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ: 18.239.865/0001/70, sediada na cidade de Juiz de Fora, na Rua Antônio 
Rufino, nº 155, Bairro São Pedro. 

 

Desterro do Melo, 01 de fevereiro de 2016. 
 
 
 
 

Márcia Cristina Machado Amaral 
Prefeita do Município de Desterro do Melo 

 


