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TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO  

• 

e 

Pelo presente, ADJUDICO e HOMOLOGO o julgamento do PROCESSO LICITATÓRIO N° 977/2019 - PREGÃO 
PRESENCIAL N° 20/2019, referente à Contratação(ões) de empresa(s) para a prestação de serviços com 
máquinas e caminhões, os quais deverão estar em ótimo estado de conservação e que serão utilizados 
em diversos serviços a serem definidos pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto, pelas empresais) 
vencedora(s) do certame ter acordado os preços dentro dos praticados no mercado. 

DAS EMPRESAS VENCEDORAS, QUANTIDADES E DOS VALORES: 

S. BOMBONATO - EPP - CNPJ: 00.232.809/0001-49 

ITEM QTDE. UNID. DESCRIÇÃO V. UNIT. V. TOTAL 

1 300 Dias 

Caminhão 	toco 	basculante, 	com 
potencia mínima de 140 HP, capacidade 
mínima 6 m3, com motorista em ótimo 
estado de conservação, com no máximo 
10 (dez) anos de fabricação. 

R$ 	357,00 R$ 	107.100,00 

2 350 Dias 

Caminhão pipa, com tanque mínimo de 
7.000 	mil 	litros 	com 	bomba 	de 	água 
acoplado com irrigador e motorista, em 
bom estado de conservação para água 
potável, com no máximo 10 (dez) anos de 
fabricação. 

R$ 	600,00 R$ 	210.000,00 

3 900 
Dias 

(300 dias 
cada) 

Três 	caminhões 	cabine 	dupla, 
capacidade 	de 	no 	mínimo 	6 	(seis) 
pessoas, 	com 	(motorista 	+ 	1 	ajudante 
geral), com carroceria de madeira carga 
seca, com capacidade de PBT de 3.500 a 
4.000 kg com motor a diesel em bom 
estado de consci vação para transporte 
de 	equipamentos 	de 	esgoto, 	com 
motorista, com no máximo 10 (dez) anos 
de fabricação. 

R$ 	391,84 R$ 	352.656,00 

VALOR 
GLOBAL 

R$ 	669.756,00 

BENEDITO MARCELO QUEIROZ - ME - CNPJ: 07.4 ) 2.554/0001-24 

ITEM QTDE. UNID. DESCRIÇÃO V. UNIT. V. TOTAL 

4 300 Dias 

Retroescavadeira, 	 capacidade 
operacional 	de 	5,6 	toneladas, 
capacidade da concha dianteira de 0,70 
m3  e traseira de 0,20 m3, com potencia 
mínima de 80 HP, com operador, com no 
máximo 10 (dez) (-nos de fabricação. 

R$ 	557,00 R$ 	167.100,00 

VALOR 
GLOBAL 

R$ 	167.100,00 

Importa este presente termo de ADJUDICAÇÃO e HOMOLOGAÇÃO o valor global d 
(oitocentos e trinta e seis mil, oitocentos e cinquenta e seis reais). 

Pedreira (SP), 01 de Novembro de 2019. 

,R$ 6.856,0 
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