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TERMO DE ADJUDICAÇÃO 

 

 

Ref: 

Processo nº 046/2017 

Pregão nº 028/2017 

 

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: 

 

01) - Vencedora para o item 01 do processo a empresa ADALTO RAUL DA SILVA, pessoa 

jurídica de direito privado inscrita no CNPJ: 17.410.388/0001-00, sediada na cidade de 

Desterro do Melo, Minas Gerais, no local denominado Sítio Boa Esperança, s/nº, área rural, 

CEP: 36210-000, com valor unitário de R$ 3,24 (três reais e vinte e quatro centavos) e valor 

total de R$ 19.440,00 (dezenove mil quatrocentos e quarenta reais). 

 

02) - Vencedora para o item 02 do processo a empresa GILBERTO CARLOS FERREIRA 

MARTINS, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ: 17.452.235/0001-08, sediada 

na cidade de Desterro do Melo, Minas Gerais, Bairro Centro, CEP: 36210-000, com valor 

unitário de R$ 3,75 (três reais e setenta e cinco centavos) e valor total de R$ 30.000,00 

(trinta mil reais). 

 

03) - Vencedora para o item 03 do processo a empresa GERALDO ELIZEU DA SILVA-ME, 

pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ: 04.322.155/0001-03, sediada na cidade 

de Desterro do Melo, Minas Gerais, na Rua Nova, s/n, área rural, CEP: 36210-000, com 

valor unitário de R$ 3,75 (três reais e setenta e cinco centavos) e valor total de R$ 30.000,00 

(trinta mil reais). 

 

04) - Vencedora para o item 04 do processo a empresa JOSÉ DONIZETE GONÇALVES, 

pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 17.412.916/0001-51, sediada na 

cidade de Desterro do Melo, Minas Gerais, no Sítio Córrego São Domingos, Zona Rural, 

CEP: 36210-000, com valor unitário de R$ 3,75 (três reais e setenta e cinco centavos) e 

valor total de R$ 33.750,00 (trinta e três mil setecentos e cinquenta reais). 

 

05) - Vencedora para o item 05 do processo a empresa RAFAEL MACHADO ARAÚJO, 

pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ: 17.998.511/0001-47, sediada na cidade 

de Desterro do Melo, Minas Gerais, na rua Pedro Tafuri, nº 438, Centro, CEP: 36.210-000, 

com valor unitário de R$ 3,24 (três reais e vinte e quatro centavos) e valor total de R$ 

19.440,00 (dezenove mil quatrocentos e quarenta reais). 
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06) - Vencedora para o item 06 do processo a empresa JOÃO SÉRGIO MARIANO, pessoa 

jurídica de direito privado inscrita no CNPJ: 10.846.560/0001-15, sediada na cidade de 

Desterro do Melo, Minas Gerais, no local denominado Córrego do Peão, s/nº, área rural, 

CEP: 36.210-000, com valor unitário de R$ 3,67 (três reais e sessenta e sete centavos) e 

valor total de R$ 22.020,00 (vinte e dois mil e vinte reais). 

 

07) - Logrou-se vencedora para o item 07 do processo a empresa LEONARDO MOTA 

ARAÚJO, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ 17.512.312/0001-87, sediada 

na cidade de Desterro do Melo, Minas Gerais, na Rua Padre Ernesto, nº 99, Centro, CEP: 

36.210-000, com valor unitário de R$ 3,24 (três reais e vinte e quatro centavos) e valor total 

de R$ 19.440,00 (dezenove mil quatrocentos e quarenta reais). 

 

08) - Vencedora para o item 08 do processo a empresa EDSON EDER DE ARAÚJO, 

pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ: 10.594.561/0001-10, sediada na cidade 

de Desterro do Melo, Minas Gerais, Bairro Centro, na Rua Joaquim Magalhães de Souza, nº 

31, CEP: 36.210-000, com valor unitário de R$ 3,68 (três reais e sessenta e oito centavos) e 

valor total de R$ 22.020,00 (vinte e dois mil e vinte reais). 

 

09) - Vencedora para o item 09 do processo a empresa ROSINA MATOS MACHADO, 

pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ: 17.506.308/0001-06, sediada na cidade 

de Desterro do Melo, Minas Gerais, no local denominado Sítio Cajanga, s/nº, área rural, 

CEP: 36.210-000, com valor unitário de R$ 3,24 (três reais e vinte e quatro centavos) e valor 

total de R$ 19.440,00 (dezenove mil quatrocentos e quarenta reais). 

 

Desterro do Melo, 31 de julho de 2017. 

 

 

 

Luciana Maria Coelho 

Pregoeira do Município de Desterro do Melo 
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HOMOLOGAÇÃO 

 

Ref: 

Processo nº 046/2017 

Pregão nº 028/2017 

 

 
 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 046/2017, Modalidade pregão nº 028/2017, para 
CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE INTRAMUNICIPAL DE ESTUDANTES. 
 

Vencedores do certame as empresas: 

 

01) - Vencedora para o item 01 do processo a empresa ADALTO RAUL DA SILVA, pessoa 

jurídica de direito privado inscrita no CNPJ: 17.410.388/0001-00, sediada na cidade de 

Desterro do Melo, Minas Gerais, no local denominado Sítio Boa Esperança, s/nº, área rural, 

CEP: 36210-000, com valor unitário de R$ 3,24 (três reais e vinte e quatro centavos) e valor 

total de R$ 19.440,00 (dezenove mil quatrocentos e quarenta reais). 

 

02) - Vencedora para o item 02 do processo a empresa GILBERTO CARLOS FERREIRA 

MARTINS, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ: 17.452.235/0001-08, sediada 

na cidade de Desterro do Melo, Minas Gerais, Bairro Centro, CEP: 36210-000, com valor 

unitário de R$ 3,75 (três reais e setenta e cinco centavos) e valor total de R$ 30.000,00 

(trinta mil reais). 

 

03) - Vencedora para o item 03 do processo a empresa GERALDO ELIZEU DA SILVA-ME, 

pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ: 04.322.155/0001-03, sediada na cidade 

de Desterro do Melo, Minas Gerais, na Rua Nova, s/n, área rural, CEP: 36210-000, com 

valor unitário de R$ 3,75 (três reais e setenta e cinco centavos) e valor total de R$ 30.000,00 

(trinta mil reais). 

 

04) - Vencedora para o item 04 do processo a empresa JOSÉ DONIZETE GONÇALVES, 

pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 17.412.916/0001-51, sediada na 

cidade de Desterro do Melo, Minas Gerais, no Sítio Córrego São Domingos, Zona Rural, 

CEP: 36210-000, com valor unitário de R$ 3,75 (três reais e setenta e cinco centavos) e 

valor total de R$ 33.750,00 (trinta e três mil setecentos e cinquenta reais). 

 

05) - Vencedora para o item 05 do processo a empresa RAFAEL MACHADO ARAÚJO, 

pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ: 17.998.511/0001-47, sediada na cidade 

de Desterro do Melo, Minas Gerais, na rua Pedro Tafuri, nº 438, Centro, CEP: 36.210-000, 

com valor unitário de R$ 3,24 (três reais e vinte e quatro centavos) e valor total de R$ 

19.440,00 (dezenove mil quatrocentos e quarenta reais). 
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06) - Vencedora para o item 06 do processo a empresa JOÃO SÉRGIO MARIANO, pessoa 

jurídica de direito privado inscrita no CNPJ: 10.846.560/0001-15, sediada na cidade de 

Desterro do Melo, Minas Gerais, no local denominado Córrego do Peão, s/nº, área rural, 

CEP: 36.210-000, com valor unitário de R$ 3,67 (três reais e sessenta e sete centavos) e 

valor total de R$ 22.020,00 (vinte e dois mil e vinte reais). 

 

07) - Logrou-se vencedora para o item 07 do processo a empresa LEONARDO MOTA 

ARAÚJO, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ 17.512.312/0001-87, sediada 

na cidade de Desterro do Melo, Minas Gerais, na Rua Padre Ernesto, nº 99, Centro, CEP: 

36.210-000, com valor unitário de R$ 3,24 (três reais e vinte e quatro centavos) e valor total 

de R$ 19.440,00 (dezenove mil quatrocentos e quarenta reais). 

 

08) - Vencedora para o item 08 do processo a empresa EDSON EDER DE ARAÚJO, 

pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ: 10.594.561/0001-10, sediada na cidade 

de Desterro do Melo, Minas Gerais, Bairro Centro, na Rua Joaquim Magalhães de Souza, nº 

31, CEP: 36.210-000, com valor unitário de R$ 3,68 (três reais e sessenta e oito centavos) e 

valor total de R$ 22.020,00 (vinte e dois mil e vinte reais). 

 

09) - Vencedora para o item 09 do processo a empresa ROSINA MATOS MACHADO, 

pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ: 17.506.308/0001-06, sediada na cidade 

de Desterro do Melo, Minas Gerais, no local denominado Sítio Cajanga, s/nº, área rural, 

CEP: 36.210-000, com valor unitário de R$ 3,24 (três reais e vinte e quatro centavos) e valor 

total de R$ 19.440,00 (dezenove mil quatrocentos e quarenta reais). 

 

Desterro do Melo, 31 de julho de 2017. 

 

 

 

 
Márcia Cristina Machado Amaral 

Prefeita do Município de Desterro do Melo 

 

 


