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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 056/2019 
MUNICÍPIO DE ARAPORÃ/MG 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2019 - objetivando a aquisição 
de peças e prestação de serviços mecânicos(revisão geral), 
manutenção em bicos injetores e de retífica de motor para conserto 
e manutenção do VEÍCULO FIAT/DUCATO MINIBUS, de placa 
HLF 9499, CHASSI 93W244M24D2099637, ano/modelo 
2012/2013, cor branca de propriedade da municipalidade, nos 
termos da solicitação da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos 
do Município de Araporã/MG. 
 
 
  

DESPACHO. Tendo em vista o que consta dos presentes autos e considerando a regularidade de todo o 
procedimento licitatório, em especial o julgamento e a adjudicação procedidos pelo Pregoeiro, inserto nestes 
autos, bem como Parecer Jurídico favorável à homologação, RESOLVO, no uso de minhas atribuições 
legais conforme Decreto Municipal n. 3219/2017, com fulcro nas disposições do art. 4º, XXII da Lei n. 
10.520, de 17 de julho de 2002, com modificações posteriores, HOMOLOGAR o procedimento licitatório 
realizado na modalidade de Pregão Presencial nº 036/2019, objetivando a aquisição de peças e prestação de 
serviços mecânicos(revisão geral), manutenção em bicos injetores e de retífica de motor para conserto e 
manutenção do VEÍCULO FIAT/DUCATO MINIBUS, de placa HLF 9499, CHASSI 
93W244M24D2099637, ano/modelo 2012/2013, cor branca de propriedade da municipalidade, nos termos 
da solicitação da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos do Município de Araporã/MG, apresentando-se 
como proposta mais vantajosa(s) a(s) da(s) Empresa(s), vencedoras dos itens abaixo relacionados: 
 
 
*INDY AUTO PEÇAS LTDA, regularmente cadastrada no CNPJ: 00.590.510/0001-66, já declarada 
HABILITADA por atender todas as exigências documentais editalícias VENCEDORA nos itens 
01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 e 20 por apresentar os menores preços unitários 
dentro do estimado, perfazendo um VALOR GLOBAL DE PROPOSTA de R$ 25.829,80 (Vinte e cinco 
mil e oitocentos e vinte e nove reais e oitenta centavos), nos valores unitários registrados no mapa de 
apuração e na ata de julgamento em anexo, após análise e aprovação do material apresentado. 
 
Importa-se o presente Pregão na importância total de R$ 25.829,80 (Vinte e cinco mil e oitocentos e vinte e 
nove reais e oitenta centavos). 
 
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE. 
 
 

ARAPORÃ/MG, aos 26 de junho de 2019. 
 
 
 
 

Sra. ROBERTO NASCIMENTO ROCHA 
Secretário Municipal de Serviços Urbanos 

ORIGINAL ASSINADO  


