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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO 

PREGÃO N° 013/2013 

 

CLAUDIO GUBERTT, Prefeito Municipal de Manfrinópolis, Estado do 

Paraná, no uso das suas atribuições legais, a vista do parecer conclusivo exarado pela 

Pregoeira da Prefeitura Municipal de Manfrinópolis designada pela portaria n° 1747/2013 

de 02 de janeiro de 2013, resolve: 

 
HOMOLOGAR a presente licitação na modalidade de PREGÃO n° 013/2013 referente à 
contratação de empresa para execução dos serviços de coleta, transporte, 
acondicionamento e destinação final do lixo domiciliar urbano (o chamado lixo 
orgânico), coleta, transporte, acondicionamento e destinação final do lixo hospitalar 
e coleta, transporte, acondicionamento e destinação final do lixo industrial produzido 
no Município de Manfrinópolis Paraná, em favor das empresas: SABIA ECOLOGICO 
TRANSPORTE DE LIXO LTDA, referente ao Lote 01, item 01, com um valor de R$ 
7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) mensais, perfazendo um valor total de R$ 
180.000,00 (cento e oitenta mil reais) e lote 03 item 01 com um valor de R$ 500,00 
(quinhentos reais) mensais, perfazendo um valor total de R$ 12.000,00 (doze mil 
reais), totalizando assim um valor de R$ 192.000,00 (cento e noventa e dois mil reais  
do objeto da licitação e da empresa SPIELMANN & SPIELMANN LTDA EPP, referente ao 
lote 02 item 01 com um valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, perfazendo um 
valor total de R$ 16.800,00 (dezesseis mil e oitocentos reais) do objeto da licitação, 
estando em conformidade com a Ata de Sessão do Pregão 013/2013, datada de 13 de 
junho de 2013,– A execução dos serviços objeto da presente licitação será pelo período de 
24 (vinte e quatro) meses, o pagamento será efetuado mensalmente mediante 
apresentação de notas fiscais eletrônicas (NF-E). 

 

 

Manfrinópolis, 14 de junho de 2013. 
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CLAUDIO GUBERTT 
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