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EXTRATO DE TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO 004/2019  

O Presidente da Câmara Municipal de Três Corações/MG, em observância aos dispositivos das 

Leis nºs10.520/2002 e 8.666/93 HOMOLOGA, para que produzam os efeitos legais, o 

julgamento do processo de licitação 018/2019 (Pregão 004/2019) exarado na Ata datada de 

03/07/2019 onde o Pregoeiro responsável adjudicou a(s) proposta(s) da(s) empresa(s):  

ANGELICA APARECIDA COMUNIAN ROQUIM - 17.431.452/0001-20, com o valor total 

de R$ 8.198,90 (oito mil, cento e noventa e oito reais e noventa centavos); CARLOS GABRIEL 

DOS REIS-EPP - 20.702.528/0001-10, com o valor total de R$ 20.017,94 (vinte mil e dezessete 

reais e noventa e quatro centavos); LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI-ME - 

19.769.219/0001-88, com o valor total de R$ 8.563,75 (oito mil, quinhentos e sessenta e três reais 

e setenta e cinco centavos); LIMPE FACIL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS 

- 15.007.063/0001-47, com o valor total de R$ 11.978,20 (onze mil, novecentos e setenta e oito 

reais e vinte centavos); MOEMA COMERCIAL LTDA ME - 03.134.867/0001-28, com o valor 

total de R$ 9.226,89 (nove mil, duzentos e vinte e seis reais e oitenta e nove centavos); MULTI 

SERVIÇOS TECNICOS LTDA - 19.487.570/0001-86, com o valor total de R$ 7.389,90 (sete 

mil, trezentos e oitenta e nove reais e noventa centavos); ULTIMAX EIRELI-ME - 

10.575.521/0001-20, com o valor total de R$ 6.854,34 (seis mil, oitocentos e cinquenta e quatro 

reais e trinta e quatro centavos), ficando autorizado o empenho das despesas.Três Corações-MG, 

08 de julho de 2019 - HELDER DA FONSECA REIS - Presidente da Câmara Municipal de Três 

Corações/MG. 
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Três Corações, 09 de julho de 2019. 
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