
 

 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO 

ESTADO DE MINAS GERAIS 
CNPJ: 18.668.376/0001-34 

ADM.: 2021/2024 

 
 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 054/2021 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2021 
 

O Prefeito Municipal da Prefeitura de Monte Belo – MG, no uso de suas atribuições e com 

fundamento no art. 43, VI, da Lei Federal nº 8.666/93, e conforme consta no processo a 

manifestação do Pregoieiro, Resolvo HOMOLOGAR o processo licitatório nº 054/2021, na 

modalidade Pregão Presencial nº 025/2021, cujo objeto é o registro de Preços para de materiais 

de expediente, para atender as Secretarias Municipais de Administração; Finanças; Educação; 

Saúde; Obras e Serviços Públicos; Desenvolvimento Social e Agricultura e Meio Ambiente. 

DETERMINO que seja adotado as medidas cabíveis para contratação da seguinte empresa: 

ALIANÇA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA, CNPJ 31.486.195/0001-55 no valor estimado de 

R$27.401,92 (Vinte e sete mil, quatrocentos e um reais e noventa e dois centavos). A empresa D. 

F. ASTOLPHO EPP, CNPJ 20.123.999/0001-73 no valor estimado de 94.375,26 (Noventa e quatro 

mil, trezentos e setenta e cinco reais e vinte e seis centavos). A empresa KIT ESCOLAR 

ENVASAMENTO E EMPACOTAMENTO LTDA, CNPJ 33.873.079/0001-14 no valor estimado de 

17.498,44 (Dezessete mil, quatrocentos e noventa e oito reais e quarenta e quatro centavos). A 

empresa MINAS PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA, CNPJ 28.488.297/0001-03 no valor estimado 

de R$72.546,96 (Setenta e dois mil, quinhentos e quarenta e seis reais e noventa e seis centavos). 

A empresa MIRIAM IMACULADA RODRIGUES MARQUES, CNPJ 71.511.448/0001- 18 no valor 

estimado de R$ 50.757,58 (Cinquenta mil, setecentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e oito 

centavos). A empresa PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA-EPP, CNPJ 68.533.967/0001-72 

no valor estimado de R$9.325,13 (Nove mil, trezentos e vinte e cinco reais e treze centavos). A 

empresa PAPELARIA LUANA LTDA – EPP, CNPJ 19.450.147/0001-01 no valor estimado de 3.239,02 

(Três mil, duzentos e trinta e nove reais e dois centavos. A empresa PINTANDO E BORDANDO 

COMERCIO LTDA, CNPJ 41.852.525/0001-32 no valor estimado de 24.434,63 (Vinte e quatro mil, 

quatrocentos e trinta e quatro reais e sessenta e três centavos). O critério de julgamento é de 

menor preço por item. 

 

Monte Belo, 13 de dezembro de 2021 

 

KLEBER ANTÔNIO FERREIRA BONELI 

PREFEITO MUNICIPAL 
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