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                PEDRAS DE MARIA DA CRUZ - ESTADO DE MINAS GERAIS  

            
 

RESULTADO DO PROCESSO 
 
 
O Prefeito Municipal de Pedras de Maria da Cruz, através do pregoeiro oficial do município, torna 

público o resultado do PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2021, Modalidade pregão presencial 

004/2021, na forma que segue: 

 
OBJETO: Contratação de empresa do ramo para a prestação de serviço com caminhão basculante de 

capacidade mínima de 06 (seis) metros cúbicos, para coleta e transporte de resíduos sólidos 

domiciliares urbanos (lixo orgânico) neste município e distrito de São Pedro das Tabocas. 

 
EMPRESA VENCEDORA:  
 

BRENDA RAIANE SANTOS SOARES MENDES - ME, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

29.724.517/0001-05 com um valor total de R$ 87.600,00 (oitenta e sete mil e seiscentos reais). 

ITEM UNID QUANT DESCRIÇÃO V. UNIT 

01 diária 240 

Contratação de empresa para prestação de serviço com 
caminhão basculante, com capacidade mínima de 6 m³, 
motor diesel, em bom estado de conservação. Incluso 
manutenção mecânica, lubrificação, motorista com epis e a 
guarda do equipamento, sendo este para uso na coleta e 
transporte de resíduos nesta cidade no mínimo quatro dias 
na semana(de segunda a quinta feira) e uma vez por semana 
no distrito de São Pedro das Tabocas (sexta feira) a 10 km 
da sede do município, os resíduos devem ser transportado e 
depositados no aterro sanitário localizado na BR 135 
aproximadamente 02 km deste município, em frente ao trevo 
de São Pedro das Tabocas; O veículo deve estar em bom 
estado de conservação, com motorista habilitado, e 
disponibilidade mínima de oito horas diárias e estimativa de 
24 dias no mês, o combustível será disponibilizado pela 
contratada. 

R$ 365,00 

 

Condições: Conforme ata de julgamento 
Publicado em 04/ 03 /2021 
No Quadro de Avisos da Prefeitura 
 
 
 

________________________ 
Wesley Rabelo Durães 

Pregoeiro Oficial 
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