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Pregão Presencial 01/2017
TERMO DE ADJUDICAÇÃO
Pregão Presencial 01/2017.
A Pregoeira do Município de Fazenda Nova, Estado de Goiás, nomeada por meio
de Decreto do Sr. Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais e,
CONSIDERANDO que encerrou as fases do processo licitatório na modalidade
identificada como Pregão Presencial, protocolado como Pregão Presencial 01/2017, sendo
declarado o vencedor que apresentou a proposta mais vantajosa para a municipalidade;
CONSIDERANDO que após declarado o vencedor não houve interesse em interpor
recurso, decorrendo daí, a decadência do direito de recurso, conforme dispõe o inciso XX do art.
4º da Lei 10.520/02, que assim dispõe: "a falta de manifestação imediata e motivada do
licitante importará a decadência do direito de recurso e a adjudicação do objeto da
licitação pelo pregoeiro ao vencedor".
CONSIDERANDO que o dispositivo acima anotado estabelece que não havendo
recurso a adjudicação do objeto da licitação será feita pelo pregoeiro aos licitantes vencedores,
ADJUDICO o objeto do Pregão Presencial 01/2017, as licitantes vencedoras que
apresentaram as propostas mais vantajosas para a municipalidade, da seguinte forma:
a) MARCIA ERVATI 03463523710, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no
CNPJ nº 23.821.865/0001-14, fica adjudicado o Lote/Item: 1/9, perfazendo um valor
total anual estimado em R$ 38.662,80 (trinta e oito mil seiscentos e sessenta e dois
reais e oitenta centavos), para o ano de 2017;
b) COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESCOLAR PASSAGEIROS E OUTROS
DE FAZENDA NOVA - COOPERTRAZ, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ nº
11.059.380/0001-56, fica adjudicado o Lote/Item: 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7,
1/8, 1/10, 1/11, 1/12, 1/13, 1/14, 1/15, 1/16, 1/17, perfazendo um valor total anual
estimado em R$ 692.784,48 (seiscentos e noventa e dois mil setecentos e oitenta e
quatro reais e quarenta e oito centavos), para o ano de 2017.
Fazenda Nova-GO, 03 de Março de 2017
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