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TERMO DE ADJUDICAÇÃO 
 
 

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº: 044 / 2018. 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 025 / 2018.  
 

 

 
O Pregoeiro Municipal, Pedro de Moura Campos, referente ao Processo de Licitação de 

n° 044/ 2018 - Modalidade Pregão Presencial n° 025 / 2018, ADJUDICA seu objeto para as 

seguintes Licitantes vencedoras: Francisco Adriano Pinto, CNPJ nº 14.647.602/0001-40, com 
um valor total de R$ 201.207,15 (duzentos e um mil, duzentos e sete reais e quinze centavos). 

José Benedito do Nascimento, CNPJ nº 23.628.832/0001- 52, com um valor total de R$ 
44.105,95 (quarenta e quatro mil cento e cinco reais e noventa e cinco centavos); 

Jonathan Pereira Crabi, CNPJ nº 09.070.645/0001-75, com um valor total de R$ 24.850,00 
(vinte e quatro mil oitocentos e cinquenta reais); 

Premoldados e Construções São Lço. Ind. e Com. LTDA, CNPJ nº 21.746.326/0001-32, 
com um valor total de R$ 47.100,00 (quarenta e sete mil e cem reais); 

HWS Materiais Para Construção LTDA, CNPJ nº 25.927.849/0001-36, com um valor total de 
R$ 345.742,53 (trezentos e quarenta e cinco mil, setecentos e quarenta e dois reais e 
cinquenta e três centavos); 

Bloquel Artefatos De Cimentos LTDA - ME, CNPJ nº 07.011.417/0001-07, com um valor total 
de R$ 71.905,00 (setenta e um mil, novecentos e cinco reais); 

Daniele A. A. Camargo, CNPJ nº 28.740.036/0001-20, com um valor total de R$ 94.663,25 
(noventa e quatro mil, seiscentos e sessenta e três reais e vinte e cinco centavos); 

São Lucas Agropecuária LTDA, CNPJ nº 04.257.158/0001-00, com um valor total de R$ 
981.597,55 (novecentos e oitenta e um mil, quinhentos e noventa e sete reais e cinquenta e 
cinco centavos). 
O valor global desta licitação é de R$ 1.811.171,43 (um milhão, oitocentos e onze mil, cento e 
setenta e um reais e quarenta e três centavos).  

 

 

 

 
Dom Viçoso, 22 de Agosto de 2018. 

    
 
 
 
 
 

Pedro de Moura Campos 
Pregoeiro 

 

 

 

 

 


