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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÀO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TERMO DE ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 00005/2023

OBJETO: Contratação de Pessoa Jurídica para prestar serviços na locação de veículos
com motorista e combustível por conta do licitante, visando a realização de viagens
com origem em várias localidades do município e com destinos a outros centros urbanos,
bem como a locação de um trator destinado ao recolhimento do lixo e entulhos, para
atender a demanda do município de Riachào/PB.

O PREGOEIRO OFICIAL DO PREFEITURA MUNICIPAL RIACHÃO, no USO das atribuições que lhe
foram conferidas através da Portaria n° 0002/2023-GP, de 02/01/2023, e observadas as

disposições da Lei Federal n® 10.520, de 17 de julho de 2002 e subsidiariamente a Lei
Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro
de 2006; Decreto Municipal n° 006, de 07 de agosto de 2007; e legislação pertinente,
consideradas as alterações posteriores das referidas normas,

RESOLVE:

ADJUDICAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Presencial n° 00005/2023, que
objetiva: Contratação de Pessoa Jurídica para prestar serviços na locação de veículos
com motorista e combustível por conta do licitante, visando a realização de viagens

com origem em várias localidades do município e com destinos a outros centros urbanos,
bem como a locação de um trator destinado ao recolhimento do lixo e entulhos, para
atender a demanda do município de Riachão/PB; com base nos elementos constantes do

processo correspondente, a:

- 49.237.322 JOSE ALDO JUSTINIANO DA SILVA.

CNPJ: 49.237,322/0001-48.
Valor: R$ 78.000,00.

- 49.241.218 JANIELSON SOARES DE LIMA.

^ CNPJ: 49.241.218/0001-27.
Valor: R$ 79.400,00.

- 49.404.173 RAIMUNDO PEDRO DOS SANTOS.

CNPJ: 49.404.173/0001-64.

Valor: R$ 79.300,00.

- 49.480.608 LUIS PEDRO DOS SANTOS.

CNPJ: 49.480.608/0001-50.
Valor: R$ 53.100,00.

- 49.499.828 GLEBSON SOARES DA ROCHA.

CNPJ: 49.499.828/0001-25.

Valor: R$ 78.600,00.

VALOR TOTAL: R$ 368.400,00.

Riachão - PB, 09 de março de 2023.

MARYSAVIO DA SILVA LIMA

Pregoeiro Oficial


