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  PREFEITURA MUNICIPAL DE CARATINGA/MG – Torna Público o resultado do Processo 

Administrativo N°.154/2015 – Pregão Presencial para Registro de Preços Nº. 070/2015 – Objeto: 

Contratação de empresa para fornecimento de peças destinado a manutenção de veículos pesados 

das Secretarias Municipais de Educação, Obras e Meio Ambiente. Vencedor com menor preço: 

FENIX TRACTOR LTDA. CNPJ: 19.182.143/0001-90 - Lote 01, com valor total de R$ 2.284,65 (dois 

mil duzentos e oitenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos). Lote 02 valor total de R$ 

21.184,04 (vinte e um mil cento e oitenta e quatro reais e quatro centavos), Lote 03 valor total de R$ 

1.831,08 (um mil oitocentos e trinta e um reais e oito centavos, Lote 04 valor total de R$ 2.371,76 

(dois mil trezentos e setenta e um reais e setenta e seis centavos), Lote 05 valor total de R$ 

1.504,27 (um mil quinhentos e quatro reais e vinte e sete centavos), Lote 06 valor total de R$737,52 

(setecentos e trinta e sete reais e cinquenta e dois centavos), para o Lote 07 valor total de R$ 

5.879,34 (cinco mil oitocentos e setenta e nove reais e trinta e quatro centavos), Lote 08 valor total 

de R$ 405,00 (quatrocentos e cinco reais), Lote 09 valor total de R$ 3.003,34 (três mil e três reais e 

trinta e quatro centavos), Lote 10 valor total de R$ 4.424,02 (quatro mil quatrocentos e vinte e quatro 

reais e dois centavos), Lote 11 valor total de R$ 26.770,09 (vinte e seis mil setecentos e setenta 

reais e nove centavos), Lote 12 valor total de R$ 6.412,36 (seis mil quatrocentos e doze reais e 

trinta e seis centavos), Lote 13 valor total de R$ 3.258,83 (três mil duzentos e cinquenta e oito reais 

e oitenta e três centavos). Caratinga/MG – 24/09/2015. Victor Pedra Rocha – Pregoeiro. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 


