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EXTRATO DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS PROCESSO 018/2019  
Pregão Presencial 004/2019. Objeto: Registro de Preços para Aquisição futura e eventual de materiais 
de limpeza, higiene e alimentos para atender as atividades da Câmara Municipal de Três Corações/MG. 
Detentores das Atas: 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). Vigência: 12 (doze) meses, com inicio em 09/07/2019 e termino em 
08/07/2020; Três Corações, 08 de julho de 2019–HELDER DA FONSECA REIS-Presidente. 
 

 

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO 

Certifico que, em cumprimento às Leis nºs 8.666/93, 
10.520/02 e ao art. 174 parágrafo único da L.O.M. c/c art. 5º, 
“caput” do Ato das Disposições Transitórias da L.O.M., este 
documento foi afixado no quadro de avisos, localizado no 
átrio desta Casa Legislativa e na página Oficial da Câmara na 
Internet. 
Publicado também no Diário Oficial Municipal pelo site: 

http://www.diariomunicipal.com.br/amm-mg/ 
 

Três Corações, 09 de julho de 2019. 
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