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AVISO DE JULGAMENTO 

CÂMARA MUNICIPAL DE FORMIGA 

ESTADO DE MINAS GERAIS 

Processo Licitatório: N. 003/2014 

Modalidade: Pregão: N. 002/2014 

Tipo: Menor Preço Por Lote 

 

Objeto: Aquisição de material de expediente e material de processamento de dados, conforme 

especificações constantes do anexo I do edital, necessário à manutenção das atividades 

técnicas e administrativas da Câmara Municipal de Formiga/MG. 

 

A Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Formiga/MG comunica que o 

Processo Licitatório nº 003/2014, modalidade Pregão nº 002/2014, teve como vencedoras, as 

empresas: 

 

- JOSÉ ITAMAR NUNES – ME: 

 

 

Lote 01 no valor de R$709,65 (setecentos e nove reais e sessenta e cinco centavos); 

Lote 07 no valor de R$68,86 (sessenta e oito reais e oitenta e seis centavos); 

Lote 08 no valor de R$50,30 (cinquenta reais e trinta centavos); 

Lote 11 no valor de R$3.098,85 (três mil, noventa e oito reais e oitenta e cinco 

centavos); 

Lote 15 no valor de R$369,75 (trezentos e sessenta e nove reais e setenta e cinco 

centavos); 

Lote 16 no valor de R$60,50 (sessenta reais e cinquenta centavos); 

 

 

 VALOR TOTAL: R$4.384,91 (quatro mil, trezentos e oitenta e quatro reais e 

noventa e um centavos) 
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- JOSÉ CARLOS FERNANDES LIMA E CIA LTDA: 

 

 

Lote 02 no valor de R$151,00 (cento e cinquenta e um reais); 

Lote 03 no valor de R$66,85 (sessenta e seis reais e oitenta e cinco centavos); 

Lote 04 no valor de R$19,30 (dezenove reais e trinta centavos); 

Lote 05 no valor de R$108,20 (cento e oito reais e vinte centavos); 

Lote 06 no valor de R$278,23 (duzentos e setenta e oito reais e vinte três centavos); 

Lote 09 no valor de R$55,36 (cinquenta e cinco reais e trinta e seis centavos); 

Lote 10 no valor de R$264,13 (duzentos e sessenta e quatro reais e treze centavos); 

Lote 12 no valor de R$939,00 (novecentos e trinta e nove reais); 

Lote 14 no valor de R$25,89 (vinte e cinco reais e oitenta e nove centavos); 

Lote 17 no valor de R$341,00 (trezentos e quarenta e um reais); 

Lote 18 no valor de R$254,57 (duzentos e cinqüenta e quatro reais e cinquenta e sete 

centavos); 

Lote 19 no valor de R$26,49 (vinte e seis reais e quarenta e nove centavos); 

Lote 20 no valor de R$634,20 (seiscentos e trinta e quatro reais e vinte centavos); 

 

 VALOR TOTAL: R$3.164,22 (três mil, cento e sessenta e quatro reais e vinte e 

dois centavos) 

 

 

- INFORMÁTICA COMÉRCIO E COMODATOS LTDA ME; 

 

Lote 13 no valor de R$9.423,00 (nove mil, quatrocentos e vinte e três reais); 

Lote 21 no valor de R$49,68 (quarenta e nove reais e sessenta e oito centavos); 

 

 

 VALOR TOTAL: R$9.472,68 (nove mil, quatrocentos e setenta e dois reais e 

sessenta e oito centavos) 

 

Formiga, 23 de junho de 2014. 

 

Virgínia Oliveira de Sousa 

Presidente da 

Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Formiga 


