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LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Bandeira do Sul/MG, torna público a
instauração do Processo Licitatório n° 038/2022, Pregão Eletrônico
n° 013/2022, tipo menor preço por item, exclusiva à participação de
microempresas e empresas de pequeno porte, que tem por
finalidade o registro de preços para futuras e parceladas aquisições
de pneus novos, destinados aos veículos da frota municipal e/ou
aqueles sob responsabilidade do município de Bandeira do Sul/MG.
Recebimento das propostas: Das 11h do dia 27/07/2022 até as 13h
do dia 10/08/2022. Início da Sessão e Disputa de Preços: às
13h30min do dia 10/08/2022. Referência de tempo: horário de
Brasília. Local: Bolsa de Licitações do Brasil – BLL www.bll.org.br.
Telefone de contato setor de licitação: (35) 3742-1300 – Obtenção
do edital: www.bandeiradosul.mg.gov.br.
LINDAMAR DE ARAÚJO RABELO
Pregoeira Municipal
EDERVAN LEANDRO DE FREITAS
Prefeito Municipal
RESULTADO DO PROCESSO LICITATÓRIO N° 033/2022
PREGÃO ELETRÔNICO N° 012/2022
OBJETO: Registro de preços para futuras e parceladas aquisições
de materiais elétricos e de pintura destinados ao reparo,
manutenção e conservação dos prédios públicos do Município de
Bandeira do Sul.
EMPRESAS LICITANTES VENCEDORAS: ARP 041/2022 - GO
VENDAS ELETRÔNICAS EIRELI no valor total de R$ 42.900,00
(quarenta e dois mil e novecentos reais); ARP 042/2022 - MEGA
COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI no valor total de
R$ 189.176,25 (cento e oitenta e nove mil e cento e setenta e seis
reais e vinte e cinco centavos); ARP 043/2022 - COMPRE BEM
DISTRIBUIDORA EIRELI EPP no valor total de R$ 195.291,75
(cento e noventa e cinco mil e duzentos e noventa e um reais e
setenta e cinco centavos); ARP 044/2022 - COMERCIAL VIEIRA E
RESENDE LTDA no valor total de R$ 37.140,00 (trinta e sete mil e
cento e quarenta reais); ARP 045/2022 - MORK SOLAR PRODUTOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA. – EPP no valor total
de R$ 8.260,00 (oito mil e duzentos e sessenta reais); ARP
046/2022 - AGROPECUÁRIA GONÇALVES LEITE LTDA no valor
total de R$ 259.866,26 (duzentos e cinquenta e nove mil e
oitocentos e sessenta e seis reais e vinte e seis centavos); ARP
047/2022 - COMERCIAL AVAN LTDA no valor total de R$
10.145,16 (dez mil e cento e quarenta e cinco reais e dezesseis
centavos); ARP 048/2022 - USIFER TERMO CONEXÕES LTDA no
valor total de R$ 83.954,10 (oitenta e três mil e novecentos e
cinquenta e quatro reais e dez centavos).
HOMOLOGAÇÃO: 22 de julho de 2022.
DATA DE ASSINATURA: 22 de julho de 2022.
VIGÊNCIA: 12 meses, a partir da data de assinatura.
EDERVAN LEANDRO DE FREITAS
Prefeito municipal
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