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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

 

  RODRIGO APARECIDO SANTANA RODRIGUES, Prefeito de Santo Antônio do 

Aracanguá, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que consta dos autos do processo nº 

364/2018, e diante do resultado apresentado pelo pregoeiro, HOMOLOGO, para todos os efeitos 

previstos em lei, o presente certame Licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 024/2018, 

promovido para Contratação de empresa especializada em transporte de alunos, para realizar o 

transporte municipal dos alunos residentes na zona rural para escolas de ensino infantil e fundamental 

deste município, e transporte dos alunos municipal do ensino superior que residem na zona rural até a 

sede do município, por um período de 12 (doze) meses, (COM ITENS EXCLUSIVOS PARA ME/EPP/MEI E 

ITENS DE AMPLA CONCORRÊNCIA), a seguinte empresa: TICO TRANSP. DE ST ANT. DO 

ARACANGUA LTDA, adjudicatária do item 12 e 15 perfazendo um total de R$ 71.198,55 (setenta e um 

mil cento e noventa e oito reais e cinquenta e cinco centavos); MAURICIO J DE AMARAL FILHO 

TRANSPORTES ME, adjudicatária do item 7 e 14, perfazendo um total de R$ 59.952,25 (cinquenta e 

nove mil novecentos e cinquenta e dois reais e vinte e cinco centavos); E.G. BRAGA TRANSPORTES 

- ME, adjudicatária do item 05 e 10 perfazendo um total de R$ 109.330,60 (cento e nove mil trezentos e 

trinta reais e sessenta centavos); L.CALDEIRA TRANSPORTE ME, adjudicatária do item 06 

perfazendo um total de R$ 36.307,55 (trinta e seis mil trezentos e sete reais e cinquenta e cinco 

centavos); R. TEIXEIRA DIAS TRANSPORTES ME, adjudicatária do item 03, perfazendo um total de 

R$ 77.022,60 (setenta e sete mil e vinte e dois reais e sessenta centavos) HERCULES LUIZ DOS 

SANTOS TRANSPORTES ME, adjudicatária do item 11, perfazendo um total de R$ 62.012,50 

(sessenta e dois mil e doze reais e cinquenta centavos); CAIOKA TRANSPORTES LTDA ME, 

adjudicatária do item 01,02,04,08,09 e 13 perfazendo um total de R$ 280.286,25 (duzentos e oitenta mil 

e duzentos e oitenta e seis reais e vinte cinco centavos) autorizo a despesa e a lavratura dos 

respectivos contratos.  

 

Santo Antônio do Aracanguá, 15 de março de 2018. 

 

 

 

RODRIGO APARECIDO SANTANA RODRIGUES 
Prefeito 

 


