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RELATÓRIO FINAL 
 

 

Exmo. Custodio Ribeiro Garcia 
DD. Presidente do CIMOG 
 
ASSUNTO: Pregão Presencial................... Nº 003/2021 
Processo Administrativo...................... Nº 002/2021 
 

OBJETO:  Registro de preços para futura e eventual contratação de pessoa 
jurídica especializada na prestação de serviços de locação de equipamentos, 
máquinas e caminhões com CONDUTOR/OPERADOR, com fornecimento de 
combustível, incluindo manutenção preventiva e corretiva e reposição de peças, 
para atender as necessidades dos municípios integrantes do CONSÓRCIO 
INTERMUNICIPAL DA BAIXA MOGIANA – CIMOG  
 

  Senhor Presidente, 
 
  Com o presente, informo V. Exª. que na data de 18 de junho de 

2021, lavrado em ata própria, foi julgado o objeto na modalidade Pregão 

Presencial acima numerado, onde a empresa TERRAMAIA LTDA CNPJ Nº 

07.703.764/0001-92 foi considerada vencedora dos intens 13 com valor KM de 

R$ 150,00 (cento e cinquenta reais),  14 com valor unitário de R$ 147,00 (cento 

e quarenta e sete reais) e 16  com valor KM de R$ 8,38 (oito reais e trinta e oito 

centavos) e a empresa COOPERATIVA MUNDIAL DE TRANSPORTES DE 

TODA NATUREZA LTDA – COOTRANSMUNDI – 06.236.059/00011-60 foi 

vencedor dos intens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 15,17, 18 e 19 

conforme mapa de apuração em anexo e por ter apresentado a melhor proposta, 

estando o preço dentro dos praticados no mercado, e por melhor atender as 

necessidades e conveniências desta dos Municípios consorciados interessados, 

foi declarada vencedora. e depois de juntado parecer favorável do departamento 

jurídico encaminhamos e orientamos para a homologação. 

   
É o relatório. 

 
Guaxupé, 02  de julho de 2021. 
 

Lucas Ferrarez Ferreira da Costa 
Pregoeiro Oficial  
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
 

 

Nos termos do art. 43, inciso VI, da Lei Federal nº 8.666/93, de 21/06/1993, 

acato por inteiro o resultado do julgamento procedido pelo Pregoeiro e 

Equipe de Apoio do Consórcio Intermunicipal da Baixa Mogiana - CIMOG, 

nomeada através da Portaria nº 002/2021, de 02/03/2021 

HOMOLOGANDO, para fins de direito, o objeto do Processo Licitatório 

nº 003/2021, Pregão Presencial nº 002/2021, à empresa: TERRAMAIA 

LTDA - ME, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.703.764/0001-92, sediada na 

rua Mariana nº 261, sala 01, Jardim California em Passos-MG, com o Valor 

de R$ 944.415,00 (novecentos e quarenta e quatro mil, quatrocentos e quinze 

reais), e a empresa Cooperativa Mundial de Transportes de Toda Natureza 

Ltda. – COOTRANSMUNDI – inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

06.236.059/0001-60, sediada na rua Dos Inconfidentes nº 867, 2º andar, 

Savassi, Belo Horizonte/MG, com o valor de R$ 15.626.872,00 (quinze 

milhões, seiscentos e vinte e seis mil, oitocentos e setenta e dois reais), para 

o Registro de preços para futura e eventual contratação de pessoa jurídica 

especializada na prestação de serviços de locação de equipamentos, 

máquinas e caminhões com CONDUTOR/OPERADOR, com fornecimento 

de combustível, incluindo manutenção preventiva e corretiva e reposição de 

peças, para atender as necessidades dos municípios integrantes do 

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA BAIXA MOGIANA – CIMOG,  

objeto do retro mencionado Pregão, conforme valores adjudicados pelo 

Pregoeiro. 

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: Os pagamentos, que serão realizados sob 
responsabilidade do Município contratante, se darão em até 30 (trinta) dias após 
a emissão da Nota Fiscal, desde que caracterizado o recebimento definitivo dos 
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serviços, mediante ordem bancária na conta corrente indicada pela contratada 
ou outro método de pagamento acordado formalmente entre as partes. 
 

Guaxupé-MG, 05 de julho de 2021. 

 

 

PREFEITO - CUSTODIO RIBEIRO GARCIA 

PRESIDENTE DO CIMOG 

 


