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TERMO DE ADJUDICAÇÃO 
 

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 068/2017 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2017 

 
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 a proposta 
do licitante: QUARTZ SONORIZAÇÃO LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 08.184.150/0001-04, com 
sede na Rodovia BR 393, nº 255, Bairro Fernando Lobo, na cidade de Além Paraíba, 
Estado de Minas Gerais, representado pelo Sócio Administrador PAULO SÉRGIO 
RODRIGUES TORRES, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade 
nº M-5.174.047, expedida pela Secretaria de Segurança Pública de Minas Gerais e CPF 
sob o nº 789.471.116-00, como vencedor do  item licitado, no valor total de R$ 1.200,00 
(Um mil e duzentos reais) pelo maior lance para exploração, cujo objeto do Processo 
Licitatório em epígrafe, correspondente ao especificado na Ata de julgamento de 23 
de agosto de 2.017, sendo a contratação de empresa para organização e montagem 
de toda a estrutura necessária, incluindo a contratação de toda e qualquer mão de 
obra especializada gerada para realização do evento 32ª EXPOSIÇÃO 
AGROPECUÁRIA DE SANTO ANTONIO DO AVENTUREIRO, na forma de contrato de risco 
com direito a exploração, a título precário para explorar a praça de alimentação, 
estacionamento de veículos, dependências sanitárias, publicidade de áudio visual e 
espaços próximos ao local das festividades. A forma de pagamento é a estipulada no 
edital da proposta final do Adjudicatário. 

SANTO ANTÔNIO DO AVENTUREIRO, 23 de agosto de 2.017. 
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