PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA D’OESTE/SP.

Termo de Homologação e Adjudicação
Izaias Aparecido Sanchez, Prefeito do Município de Aparecida D’Oeste, Estado de São Paulo, no uso de
atribuições legais que lhe são conferidas,
Faz Saber, a quantos possa interessar, que, examinando o presente processo de licitação - Pregão Presencial n.º
012/2016, Processo de Licitação nº 027/2016, e considerando os termos da Ata da Sessão do Pregão Presencial, os atos
praticados pelo Pregoeiro, a desistência do prazo recursal, enfim, que todo o processado encontra-se de conformidade com
o Decreto Municipal nº 1.680, de 02 de janeiro de 2013, e Portaria Municipal nº 01/2016, e o Edital, ou seja, tudo em
perfeita ordem, sem nulidade a corrigir ou a sanar decido, Homologar todo o procedimento licitatório do Pregão
Presencial nº 012/2016. Nestes termos, verificado que o objeto licitado atende as necessidades e conveniências desta
Prefeitura Municipal, Adjudico como adjudicado tenho a firma Mercadão de Tratores Rio Preto Ltda., CNPJ nº
00.010.126/0003-09, situada na Avenida Litério Grecco, nº 1981 - Jardim Araguaia – na cidade de Fernandópolis/SP, o
objeto da licitação consistente na Aquisição de um trator agrícola novo, sobre pneus, zero hora com capacidade mínima de
120 cv de potência, com cabine para o operador com ar condicionado e demais acessórios, motor 04 cilindros a diesel,
tanque de combustível com capacidade mínima de 150 litros, cor padrão do fabricante, tração 4x4, garantia no mínimo de
12 meses contra defeito de fabricação do equipamento, visando melhorar a infraestrutura de apoio aos agricultores nos
trabalhos de preparo, manejo e conservação do solo, no município de Aparecida D’Oeste, SP.
Decido ainda, determinar a convocação da Licitante vencedor Mercadão de Tratores Rio Preto Ltda., na pessoa
de seu representante legal ou procurador, a comparecer no Setor de Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal, dentro
do prazo de até 05 (cinco) dias úteis, para assinatura do Contrato.
Publique-Se

Registre-Se

Comunique-Se.

Prefeitura Municipal de Aparecida D’Oeste/SP, 19 de dezembro de 2016
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Prefeito Municipal
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