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TERMO DE ADJUDICAÇÃO 
 
 

Ref: 
Processo nº 002/2018 
Pregão nº 002/2018 
Registro de Preços nº 002/2018 
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS 
 
Pelo presente, considerando 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: 

01 - Vencedora para o item 01 do Processo com valor unitário de R$ 4,49 (quatro reais e 
quarenta e nove centavos) e valor total de R$ 179.600,00 (cento e setenta e nove mil e 
seiscentos reais), para o item 02 com valor unitário de R$ 3,48 (três reais e quarenta e oito 
centavos) e valor total de R$ 243.600,00 (duzentos e quarenta e três mil e seiscentos reais), 
para o item 04 com valor unitário de R$ 2,87 (dois reais e oitenta e sete centavos) e valor 
total de R$ 3.444,00 (três mil quatrocentos e quarenta e quatro reais) a licitante Auto Posto 
Duas Pontes, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ: 04.790.773/0001-70, 
sediada na Rua Silvério Augusto de Melo, nº 09, Bairro Fábrica, Desterro do Melo, Minas 
Gerais, CEP: 36.210-000. 
 
02 - Vencedora para o item 03 do Processo com valor unitário de R$ 3,68 (três reais e 
sessenta e oito centavos) e valor total de R$ 184.000,00 (cento e oitenta e quatro mil reais) 
a licitante APEC Veículos S/A- Posto Pelicano I, pessoa jurídica de direito privado, inscrita 
no CNPJ: 17.078.536/0002-03, Rua Sete de Setembro, nº 819, Bairro Centro, Barbacena, 
Minas Gerais, CEP: 36.200-078. O valor total da licitação foi de R$ 610.644,00 (seiscentos e 
dez mil seiscentos e quarenta e quatro reais) ficaram dentro das expectativas da 
Administração 
 

 
Desterro do Melo, 23 de janeiro de 2018. 

 
 
 
 
 

Luciléia Nunes Martins 
Pregoeira do Município de Desterro do Melo 
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HOMOLOGAÇÃO 
 
 

Ref: 
Processo nº 002/2018 
Pregão nº 002/2018 
Registro de Preços nº 002/2018 
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS 

 
 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 da Pregoeira e Comissão de Pregão/Licitação, 
HOMOLOGA o Processo Licitatório nº 002/2018, Modalidade pregão nº 002/2018, Registro 
de preços 002/2018, para aquisição de combustíveis para veículos automotores, conforme 
segue: 
 
Vencedores do certame as empresas: 

 
01 - Vencedora para o item 01 do Processo com valor unitário de R$ 4,49 (quatro reais e 
quarenta e nove centavos) e valor total de R$ 179.600,00 (cento e setenta e nove mil e 
seiscentos reais), para o item 02 com valor unitário de R$ 3,48 (três reais e quarenta e oito 
centavos) e valor total de R$ 243.600,00 (duzentos e quarenta e três mil e seiscentos reais), 
para o item 04 com valor unitário de R$ 2,87 (dois reais e oitenta e sete centavos) e valor 
total de R$ 3.444,00 (três mil quatrocentos e quarenta e quatro reais) a licitante Auto Posto 
Duas Pontes, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ: 04.790.773/0001-70, 
sediada na Rua Silvério Augusto de Melo, nº 09, Bairro Fábrica, Desterro do Melo, Minas 
Gerais, CEP: 36.210-000. 
 
02 - Vencedora para o item 03 do Processo com valor unitário de R$ 3,68 (três reais e 
sessenta e oito centavos) e valor total de R$ 184.000,00 (cento e oitenta e quatro mil reais) 
a licitante APEC Veículos S/A- Posto Pelicano I, pessoa jurídica de direito privado, inscrita 
no CNPJ: 17.078.536/0002-03, Rua Sete de Setembro, nº 819, Bairro Centro, Barbacena, 
Minas Gerais, CEP: 36.200-078. O valor total da licitação foi de R$ 610.644,00 (seiscentos e 
dez mil seiscentos e quarenta e quatro reais) ficaram dentro das expectativas da 
Administração 
 

 
Desterro do Melo, 23 de janeiro de 2018. 

 
 
 
 

Márcia Cristina Machado Amaral 
Prefeita do Município de Desterro do Melo 

 


