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PAÇO MUNICIPAL “ JUSTINO DE ANDRADE ” 

 

TERMO DE ADJUDICAÇÃO 
 
 

PREGÃO PRESENCIAL N°017/2017 
PROCESSO N°173/2017 

 
 
 

  Ao trigésimo dia do mês de março do ano de dois mil e 
dezessete, na sede da Prefeitura Municipal de Presidente Bernardes, na 
Divisão de Administração e Planejamento, depois de cumpridas todas as 
exigências e não havendo interposição de recurso, resolve ADJUDICAR 
como vencedor do processo licitatório na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL a seguinte empresa: 

 

 

AUTO POSTO BELETATO LTDA, com valor de R$ 549.474,50 (quinhentos 
e quarenta e nove mil quatrocentos e setenta e quatro reais e cinquenta 
centavos). 
 
 

KUROCE E OLIVO LTDA, com valor de R$ 1.047.846,49 (um milhão 
quarenta e sete mil oitocentos e quarenta e seis reais e quarenta e nove 
centavos) 
 
AUTO POSTO UNIÃO PRESIDENTE BERNARDES LTDA, com valor de R$ 
393.779,40 (trezentos e noventa e três mil setecentos e setenta e nove 
reais e quarenta centavos). 
 

 

  Não havendo mais nada a tratar, esta Comissão dá por 
encerrada à presente Ata. 

 

   

Presidente Bernardes, 30 de março de 2017. 

 

 

LUCCAS INAGUE RODRIGUES 

PREFEITO MUNICIPAL 
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PAÇO MUNICIPAL “ JUSTINO DE ANDRADE ” 

 

 
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

 
 
 

 
PREGÃO PRESENCIAL N°017/2017 

PROCESSO N°173/2017 
 
 

 
 

  Ao trigésimo dia do mês de março do ano de dois mil e 
dezessete, na sede da Prefeitura Municipal de Presidente Bernardes, na 
Divisão de Administração e Planejamento, depois de cumpridas todas as 
exigências e não havendo interposição de recurso, resolve HOMOLOGAR 
como vencedor do processo licitatório na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL a seguinte empresa: 

 

AUTO POSTO BELETATO LTDA, com valor de R$ 549.474,50 (quinhentos 
e quarenta e nove mil quatrocentos e setenta e quatro reais e cinquenta 
centavos). 
 
 

KUROCE E OLIVO LTDA, com valor de R$ 1.047.846,49 (um milhão 
quarenta e sete mil oitocentos e quarenta e seis reais e quarenta e nove 
centavos) 
 
AUTO POSTO UNIÃO PRESIDENTE BERNARDES LTDA, com valor de R$ 
393.779,40 (trezentos e noventa e três mil setecentos e setenta e nove 
reais e quarenta centavos). 
 
 

  Não havendo mais nada a tratar, esta Comissão dá por 
encerrada à presente Ata. 

   

Presidente Bernardes, 30 de março de 2017. 

 

 

LUCCAS INAGUE RODRIGUES 

PREFEITO MUNICIPAL 

 


