
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO 
ANTÔNIO DO AVENTUREIRO

Rua Carlos Torres, nº 45 

SANTO ANTÔNIO DO AVENTUREIRO 

 

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
PROCESSO DE LICITAÇÃO 

O PREGOEIRO, no uso de suas atribuições legais
Portaria N.º 011, de 02 de janeiro de 2.01
considerando a proposta vantajosa para 
DO AVENTUREIRO nos autos do Processo de Licitação
proposta do licitante: VIAÇÃO TREZE DE JUNHO LTDA
inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 29.899.143/0003
sede na RUA JOÃO DE CASTRO, nº 17, São José, na cidade de Além Paraíba, Estado 
de Minas Gerais, neste ato representada pelo bastante procurador Sr. CARLOS SALVINI 
JÚNIOR, brasileiro, casado, comerciante, portador da Cédula de Identidade nº 
040714438, expedida pelo IFP
vencedora do item licitado, no valor total de R$ 71.500,00 (Setenta e um mil e 
quinhentos reais), sendo o valor mensal de R$ 6.500,00 (Seis mil e quinhentos reais)
objeto do Processo Licitatório em epígrafe, correspondente ao especificado na Ata de 
julgamento de 20 de março
de passageiros em atendimento às necessidades do município de 
Aventureiro, com fornecimento na prestação dos serviços através de veículo com 
capacidade de mínima de até quare
profissional (motorista), o trajeto
percurso do Distrito de São Domingos, Fazenda Velha, Comunidade Barreiro até a BR 
116, sendo a distância de 7km, perfazendo o total de
A forma de pagamento é a estipulada no edital da proposta final do Adjudicatário.

SANTO ANTÔNIO DO AVENTUREIRO

 
 
 
 
 

OSMAR TADEU PIRES DE MATOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO 
ANTÔNIO DO AVENTUREIRO 
los Torres, nº 45 – Bairro Centro – licitacao@pmsaa.mg.gov.br

SANTO ANTÔNIO DO AVENTUREIRO – ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.710.476/0001-19 

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
 

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 014/2018 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2018 

 
OSMAR TADEU PIRES DE MATOS
PREGOEIRO da Prefeitura Municipal
ANTÔNIO DO AVENTUREIRO, no uso de suas 
atribuições legais e na forma da Lei, etc...

, no uso de suas atribuições legais, nomead
2 de janeiro de 2.017, e nos termos da Lei Federal nº 10.520/2002, 

a proposta vantajosa para a Prefeitura Municipal de SANTO ANTÔNIO 
nos autos do Processo de Licitação em epígrafe

VIAÇÃO TREZE DE JUNHO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 29.899.143/0003
sede na RUA JOÃO DE CASTRO, nº 17, São José, na cidade de Além Paraíba, Estado 

e Minas Gerais, neste ato representada pelo bastante procurador Sr. CARLOS SALVINI 
JÚNIOR, brasileiro, casado, comerciante, portador da Cédula de Identidade nº 
040714438, expedida pelo IFP-RJ e inscrito no CPF sob o nº 794.211.807

m licitado, no valor total de R$ 71.500,00 (Setenta e um mil e 
quinhentos reais), sendo o valor mensal de R$ 6.500,00 (Seis mil e quinhentos reais)
objeto do Processo Licitatório em epígrafe, correspondente ao especificado na Ata de 

março de 2.018, sendo a contratação de serviços de transporte 
de passageiros em atendimento às necessidades do município de Santo Antônio Do 
Aventureiro, com fornecimento na prestação dos serviços através de veículo com 
capacidade de mínima de até quarenta e seis passageiros com o respectivo 
profissional (motorista), o trajeto a ser executado pelos serviços corresponde no 
percurso do Distrito de São Domingos, Fazenda Velha, Comunidade Barreiro até a BR 
116, sendo a distância de 7km, perfazendo o total de 14km por trajeto de ida e volta
A forma de pagamento é a estipulada no edital da proposta final do Adjudicatário.

SANTO ANTÔNIO DO AVENTUREIRO, 20 de março de 2.018. 

OSMAR TADEU PIRES DE MATOS 
PREGOEIRO 

 
 
 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO 

licitacao@pmsaa.mg.gov.br 

ESTADO DE MINAS GERAIS 

 

TERMO DE ADJUDICAÇÃO 

OSMAR TADEU PIRES DE MATOS, brasileiro, 
Prefeitura Municipal de SANTO 

, no uso de suas 
atribuições legais e na forma da Lei, etc... 

, nomeado através da 
al nº 10.520/2002, 
SANTO ANTÔNIO 

em epígrafe, adjudica a 
, pessoa jurídica de direito privado, 

inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 29.899.143/0003-20, com 
sede na RUA JOÃO DE CASTRO, nº 17, São José, na cidade de Além Paraíba, Estado 

e Minas Gerais, neste ato representada pelo bastante procurador Sr. CARLOS SALVINI 
JÚNIOR, brasileiro, casado, comerciante, portador da Cédula de Identidade nº 

RJ e inscrito no CPF sob o nº 794.211.807-04, como 
m licitado, no valor total de R$ 71.500,00 (Setenta e um mil e 

quinhentos reais), sendo o valor mensal de R$ 6.500,00 (Seis mil e quinhentos reais), cujo 
objeto do Processo Licitatório em epígrafe, correspondente ao especificado na Ata de 

contratação de serviços de transporte 
Santo Antônio Do 

Aventureiro, com fornecimento na prestação dos serviços através de veículo com 
nta e seis passageiros com o respectivo 

a ser executado pelos serviços corresponde no 
percurso do Distrito de São Domingos, Fazenda Velha, Comunidade Barreiro até a BR 

14km por trajeto de ida e volta. 
A forma de pagamento é a estipulada no edital da proposta final do Adjudicatário. 

 


