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TERMO DE ADJUDICAÇÃO 
 

Nos termos do inciso IV do art. 3º c/c inciso XX do art. 4º, ambos 

da Lei Federal 10.520/02, adjudico os objetos aos respectivos vencedores conforme 
resultado abaixo e encaminho o processo ao Excelentíssimo Prefeito Municipal para a 

devida homologação. 

 
RESULTADO 

MARCOS GERALDO DE SOUZA MATOS - ME – RUA FRANCISCO 
EUSTACHIO DE PAULA, SANTA EFIGENIA, RIO CASCA/MG – CEP: 

35.370-000 – CNPJ: 38.081.200/0001-99 – TEL.: (31)98337-3170 E-

MAIL: powermaq.rc@gmail.com. 

 

ITEM DESCRIÇÃO UNID 
PERÍODO 11 

MESES QUANT P. UNIT. P. TOTAL 

1 

Contratação de empresa para prestação de serviços 
mecânicos em máquinas pesadas a serem executados 
diretamente na garagem da Prefeitura Municipal de 
Araponga/MG. 
A empresa deverá realizar os serviços de forma contínua, 
em dias úteis.  
A empresa deverá além da manutenção mecânica 
propriamente dita, realizar a análise preventiva e corretiva 
da parte mecânica de todas as máquinas pesadas 
existentes na Prefeitura tais como Caterpillar, New Holland, 
LS, Case dentre outras. Caberá à empresa emitir relatório 
com a descrição completa de todas as peças necessárias 
para a correta manutenção. Deverá realizar ainda, a 
conferência de todas as peças entregues por licitantes, 
devendo verificar se a peça e/ou acessório foi entregue 
dentro das condições do respectivo processo licitatório, 
notadamente para com a qualidade e compatibilidade para 
com o uso correto na máquina, devendo informar ao 
departamento de compras, sobre qualquer divergência na 
entrega. Caso a máquina pesada esteja em efetivo trabalho 
e necessite de reparo no respectivo local em que se 
encontre, a Prefeitura emitirá Chamada Técnica à empresa 
contratada, para que a mesma compareça ao local no prazo 
de até 05h00min, a fim de realizar os serviços mecânicos 
necessários preventivos e/ou corretivos, ainda que fora do 
horário comercial, compreendendo inclusive a 
possibilidade de atendimento nos finais de semana e 
feriados. 
A empresa deverá prestar os serviços de manutenção por 
meio de profissional devidamente qualificado, o qual deverá 
possuir conhecimento técnico para com a utilização de 
equipamento eletrônico para detecção de falhas e/ou 
defeitos eletrônicos das máquinas. Caso seja necessário 
deslocar alguma parte da máquina para manutenção fora 
da garagem da Prefeitura, a responsabilidade pelo envio, 
serviços de manutenção e instalação serão de inteira 
responsabilidade da contratada, exceto a disponibilização 
de peças, as quais deverão ser solicitadas diretamente ao 
Departamento de Compras. A contratada somente receberá 
pelos serviços efetivamente prestados, sejam eles 
executados tanto na garagem como em oficina própria. Não 
será contabilizado como tempo de trabalho o tempo de 
deslocamento de profissional de seu local de moradia e/ou 
da empresa até a garagem da prefeitura bem como pelo seu 
retorno ao local de origem. 

HORA 
TRABALHADA 

11 MESES 500 HORAS R$ 180,00 R$ 90.000,00 

VALOR TOTAL DO PARATICIPANTE MARCOS GERALDO DE SOUZA MATOS                                                                                             R$ 90.000,00 
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Valor total da Ata de Registro de Preço – R$ 

90.000,00(noventa mil reais). 
 

 

ARAPONGA/MG, 09 DE FEVEREIRO DE 2021. 
 

 
ADMILSO ANTONIO DA SILVA 

PREGOEIRO 
 

 

 

 


