
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO 
ANTÔNIO DO AVENTUREIRO 

Rua Carlos 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 045/2017 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2017 

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

OPREGOEIRO, no uso de suas atribuições legais, nomeado através da 
Portaria N.º 011, de 02 de janeiro de 2.017, e nos termos da Lei Federal nº 10.520/2002, 
considerando que a proposta vantajosa para a Prefeitura Municipal de SANTO 
ANTÔNIO DO AVENTUREIRO nos autos do Processo de Licitação, adjudica aproposta 
do licitante: JOSE CICERO RODRIGUES DA SILVA 02321511567, pessoa jurídica de direito 
privado, com sede na Praça Barão da Conceição, nº 2, Bairro Centro, Santo Antônio 
do Aventureiro, Estado de Minas Gerais, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa 
Jurídica sob o nº 25.372.088/0001-01, representada pelo Titular JOSE CICERO 
RODRIGUES DA SILVA, portador da Cédula de Identidade nº 32414204-1, expedida 
pelo DETRAN/RJ e inscrito no CPF sob o nº 023.215.115-67, como vencedor do item 
licitado, no valor total de R$ 13.800,00 (treze mil e oitocentos reais), cujo objeto do 
Processo Licitatório em epígrafe, correspondente ao especificado na Ata de 
julgamento de 30 de maio de 2.017, sendo a contratação de empresa para o 
fornecimento de contratação de empresa especializada para prestação de serviços 
de instalação e fornecimento de gesso do paço municipal de Santo Antônio do 
Aventureiro, composta com os seguintes itens: parede draian com 115,35 metros 
quadrados, sendo espessura de 9 cm; forro estruturado com 24,75 metros quadrados, 
sendo espessura de 4 cm; sanca de 12 cm de largura e 19,10 metros lineares; cimalha 
de 08 cm de largura e 19,10 metros lineares e cantoneira de alumínio de 2mm e 20 
metros lineares, com cortes de no mínimo quatro metros, para atender as 
necessidades da Prefeitura Municipal. A forma de pagamento é a estipulada no edital 
da proposta final do Adjudicatário. 

SANTO ANTÔNIO DO AVENTUREIRO, 30 de maio de 2.017. 
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