
12/08/2022 15:37 DOM - Diário Oficial do Município

https://dom-web.pbh.gov.br/visualizacao/ato/20597#state=4d47b629-26d1-453f-860a-4babbd7dbab2&session_state=233786d5-8e6f-4a4a-ba50-6796175e6bcb&code=62762b3b-bc70-4f47-bc5c-ef2cde19997d.2337… 1/1

Início / Visualização do Ato

Belo Horizonte, Sexta-feira, 12 de Agosto de 2022.
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ADJUDICAÇÃO PARCIAL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022

 
Processo Administrativo nº 01-003.902/22-40- 59165/GCOPR-BL/2021
Objeto: Registro de preço para prestação de serviços e/ou locação de bens, sob demanda, para realização de projetos, ações e eventos próprios
e/ou apoiados pela Belotur e demais órgãos da Prefeitura de Belo Horizonte, no período de 12 (doze) meses, de acordo com as condições,
quantidades e exigências pré-estabelecidas no Termo de Referência – ANEXO I deste edital. (LOCAÇÃO DE VANS; GRADES e TENDA
PIRAMIDAL).

A Pregoeira da Empresa Municipal de Turismo de Belo Horizonte S/A – Belotur, em conformidade com as disposições do Edital e
legislação atinente, ADJUDICA PARCIALMENTE o objeto da licitação em referência conforme abaixo:
 

Empresa: AUREA ESTRUTURAS E SISTEMAS AMBIENTAIS LTDA – CNPJ: 12.998.933/0001-07

Lote(s)

Arrematado(s)
Valor Global (R$)

Lote 08
R$ 269.157,94 (duzentos e sessenta e nove mil, cento e cinquenta e sete reais e noventa e quatro

centavos)

Lote 09 R$ 234.214,99 (duzentos e trinta e quatro mil, duzentos e quatorze reais e noventa e nove centavos)

Lote 10 R$ 105.850,80 (cento e cinco mil, oitocentos e cinquenta reais e oitenta centavos)

Lote 11 R$ 404.573,40 (quatrocentos e quatro mil, quinhentos e setenta e três reais e quarenta centavos)

Lote 12 R$ 308.479,49 (trezentos e oito mil, quatrocentos e setenta e nove reais e quarenta e nove centavos)

Lote 13
R$ 1.660.491,36 (hum milhão, seiscentos e sessenta mil, quatrocentos e noventa e um reais e trinta e seis

centavos)

Lote 14 R$ 180.455,34 (cento e oitenta mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e trinta e quatro centavos)

Lote 15 R$ 438.372,00 (quatrocentos e trinta e oito mil, trezentos e setenta e dois reais)

 
Belo Horizonte, 11 de agosto de 2022

 
Ana Cristina de Araujo Silva

Pregoeira
 

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022

 
Processo Administrativo nº 01-003.902/22-40- 59165/GCOPR-BL/2021
Objeto: Registro de preço para prestação de serviços e/ou locação de bens, sob demanda, para realização de projetos, ações e eventos próprios
e/ou apoiados pela Belotur e demais órgãos da Prefeitura de Belo Horizonte, no período de 12 (doze) meses, de acordo com as condições,
quantidades e exigências pré-estabelecidas no Termo de Referência – ANEXO I deste edital. (LOCAÇÃO DE VANS; GRADES e TENDA
PIRAMIDAL).

A Diretora de Eventos da Empresa Municipal de Turismo de Belo Horizonte S/A, no uso de suas atribuições, HOMOLOGA
PARCIALMENTE o resultado da Licitação do Pregão Eletrônico nº 004/2022 a empresa vencedora, relativo ao objeto acima citado, para que
produza seus efeitos legais e jurídicos, nos termos da adjudicação parcial por parte do Pregoeira.
 

Belo Horizonte, 11 de agosto de 2022
 

Maria Cláudia Leonardo Costa
Diretora De Eventos

*Delegação de Competência por meio da Portaria nº 037/2021, de 13/08/2021
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