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Licitação 
PMVG 

 
Fls. 

________ 
 

_________
_ 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

Pregão Presencial Nº 07/2021 

 

Após análise detida de todo o procedimento licitatório em apreço, bem como, de 

acordo com o parecer Nº131/2021, proferido pela Procuradoria Geral do Município de Várzea 

Grande, onde constatou-se a inexistência de vícios de legalidade, ou, desrespeito aos princípios 

norteadores da licitação pública, eu ANDERSON RODRIGO DO NASCIMENTO SILVA, autoridade 

competente da Secretaria Municipal de Administração, com base no artigo 4º, XXI, XXII da lei 

10.520/2002, artigo 11, XX inciso VI do decreto 3.555/2000, RESOLVO. 

1. HOMOLOGAR o procedimento licitatório referente ao Pregão Presencial N. 07/2021, 

processo administrativo n. 726266/2021, cujo objeto é o Registro de preços para futura 

contratação de empresa especializada no serviço de lavagem de veículos (lava jato) 

do tipo simples, completa tipo I e tipo II, bem como desinfecção das ambulâncias e 

completa para atender a frota de veículos oficiais da Prefeitura Municipal de Várzea 

Grande/MT, em favor da empresa ATIVA LOCAÇÃO SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI - ME 

pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ n. 24.111.709/0001-22 pela proposta 

mais vantajosa para os lote 01, 02, 03, 04 e 05 com valor total de R$ 734.994,89 

(setecentos e trinta e quatro mil, novecentos e noventa e quatro reais e oitenta e nove 

centavos) 

 

2. DETERMINAR que sejam adotadas as medidas cabíveis para a contratação das referidas 

empresas. 

 

Registre-se, publique-se.  

 

Várzea Grande - MT, 11 de junho de 2021. 

 

 

 

ANDERSON RODRIGO DO NASCIMENTO SILVA 

Secretário Municipal de Administração 

Várzea Grande-MT 

 



 

Para confirmar o estado desse documento consulte:

https://application.kashimasoftware.com.br/assinador/servlet/Documento/consultar

Código: Gv37A73ojB
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