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PROCESSO Nº 001/2020 
TERMO DE ADJUDICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020 

    
 
                   FRANCISCO RUBENSMÁRIO CHAVES SIQUEIRA, PREFEITO DO 
MUNICÍPIO DE IPUBI, no uso de suas atribuições legais e com base nas 
fundamentações legais constantes na Ata e no Relatório de Reunião da Comissão de 
Licitação datados de 24/01/2020, referente ao Processo Licitatório nº 001/2020, 
Tomada de Preços nº 001/2020, e considerando que foram observados os prazos 
recursais, e nos termos dos que dispõe o Artigo 38, VII e 43, VI  da Lei 8.666/93, e 
suas aplicáveis, leva ao CONHECIMENTO PÚBLICO, que no dia 24 de janeiro de 
2020, às 08:00 horas, após ter comprovado a habilitação do licitante presente, e 
procedida a análise da apuração das propostas apresentada para locação de tratores 
agrícolas com arado de 03 ou 04 discos de 26 ou 28 polegadas, de 65 a 85 cv, com 
tratorista, para a realização e execução dos serviços de aração de 7.431 (sete mil 
quatrocentos e trinta e uma) horas/máquinas de terra na Zona Rural do Município, 
para atendimento ao programa "Roça do Povo", desenvolvido pela Secretaria 
Municipal de Agricultura, conforme especificado no item 1.1 abaixo, mediante as 
condições a seguir expostas. Resolve ADJUDICAR a referida Tomada de Preços em 
favor do licitante: Envelope n° 01 – MANDACARÚ LOCAÇÕES E LIMPEZA EIRELI 
- ME, com sede na Rua Gregório Ramos, nº 33 – centro – Alegrete do Piauí - PI 
CNPJ nº 17.052.294/0001-06, no item: 01 do anexo I do edital, com preço global de 
R$ 650.212,50 (seiscentos e cinquenta mil, duzentos e doze reais e cinquenta 
centavos), sendo sua proposta considerada, portanto, a mais vantajosa e econômica 
para a administração. 
 

 Tendo sido o presente certame realizado rigorosamente nos termos da Lei 
Federal nº 8.666/93 e modificações posteriores, determino a extração da ordem 
para emissão de Nota Empenho Global na Unidade Orçamentária 
20.608.0015.2025.0000, Elemento de Despesa 3.3.90.39.00. 
 

 
 

Ipubi-PE, 24 de janeiro de 2020 
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