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EXECUTIVO
Compras,
licitações e
pregões
PUBLICAÇÃO Nº , 17 DE
FEVEREIRO DE 2020

TERMO DE ADJUDICAÇÃO O
PREGÃO Nº 02/2020 de que trata
este processo, objetivou a
seleção das melhores propostas
para a aquisição de 01 (um)
veículos 0 km (zero quilômetro)
07 lugares, ano/modelo
2020/2020, cor branca, direção
hidráulica, motor mínimo 1.8,
para atender as atividades do
Departamento Municipal de
Educação, conforme estabelecido
no termo de referência do Edital.

Foi em toda a sua tramitação
atendida a legislação pertinente.
O presente processo licitatório
transcreveu normalmente até a
presente data, sem qualquer
ocorrência a registrar. Desse
modo, satisfazendo à Lei e ao
mérito, ADJUDICO: A empresa
RFP
MÁQUINAS
E
EMPREENDIMENTOS LTDAEPP, ficou ganhadora do item 01,
no valor total estimado de
R$88.000,00 (oitenta e oito mil
reais). Conceição do Pará/MG, 14
de fevereiro de 2020. Lucrécia
Dias Miranda Pregoeira
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PUBLICAÇÃO Nº , 17 DE
FEVEREIRO DE 2020

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO O
PREGÃO Nº 02/2020 de que trata
este processo, objetivou a
seleção das melhores propostas
para a aquisição de 01 (um)
veículos 0 km (zero quilômetro)
07 lugares, ano/modelo
2020/2020, cor branca, direção
hidráulica, motor mínimo 1.8,
para atender as atividades do
Departamento Municipal de
Educação, conforme estabelecido
no termo de referência do Edital.
Foi em toda a sua tramitação
atendida a legislação pertinente.
O presente processo licitatório
transcreveu normalmente até a

presente data, sem qualquer
ocorrência a registrar. Desse
modo, satisfazendo à Lei e ao
mérito, HOMOLOGO: A empresa
RFP
MÁQUINAS
E
EMPREENDIMENTOS LTDAEPP, ficou ganhadora do item 01,
no valor total estimado de
R$88.000,00 (oitenta e oito mil
reais). Ao setor de Compras,
Licitações e Contratos para as
devidas
providências
necessárias. Conceição do Pará,
14 de fevereiro de 2020.
Procópio Celso de Freitas
Prefeito Municipal
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LEGISLATIVO
Não há publicações oﬁciais nesta data.

A Prefeitura Municipal de Conceição do Pará, MG, atesta a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal www.conceicaodopara.mg.gov.br

