
IFLSI
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

CNPJ: 03.452.299/0001-03
R. LUIZ DA COSTA GOMES, 711
C.E.P.: 79200-000 - Aquidauana - MS

PREGÃO PRESENCIAL11™

Nr.: 40/2021 - PR

Processo Administrativo: 200/2021
Processo de Licitação: 200/2021
Data do Processo: 02/08/2021

Folha: 1/1

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) Prefeito Municipal, ODILON FERRAZ ALVEZ REIBEIRO, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
pela legislação em vigor, especialmente sob Lei n° 10.520/02 e em face aos princípios ordenados através da Lei n° 
8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio, 
resolve:

01 - HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

a ) Processo Nr.:
b ) Licitação Nr.:
c) Modalidade:
d ) Data Homologação:

200/2021
40/2021-PR
PREGÃO PRESENCIAL
09/09/2021

e ) Objeto da Licitação Registro de preços para futura Contratação de empresa especializada para locação de caminhão 
compactador de lixo e caminhão equipado com uma varredeira mecânica com caixa de detritos, para 
atender com limpeza urbana e coleta de lixo no centro, vilas, bairros, e distritos da cidade de 
Aquidauana/MS, durante o período de 12 (doze) meses, e de acordo com as quantidades e especificações 
constantes no Edital e seus anexos.

(em Reais R$)
f) Fornecedores e Itens declarados Vencedores (cfe. cotação): Unid. Quantidade Descto (%) Preço Unitário Total do Item

PAULO ANTÔNIO BASSO-ME (5035)

2 LOCAÇÃO DE 01(UM) CAMINHÃO ANO NO MÍNIMO DE 2013, 
equipado com uma varredeira mecânica com caixa de detritos, 
com capacidade mínima de 6.00M3, com sistema de basculamento 
hidráulico da caçamba e inclinação de 45°, o sistema de 
varridação é através de escovas rotativas (laterais e central) e a 
sucção dos detritos a vácuo, e o sistema de pulverização com 
águapara evitar poeira, e mangote flexível de 200mm acionado por 
um controle pneumático para realizar a limpeza em bocas de lobo 
através da sucção.

UN 12,00 0,0000 24.990,00 299.880,00

Total do Fornecedor: 299.880,00

Total Geral: 299.880,00


