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  ATOS OFICIAIS – PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇUCENA 

 

Extrato da Ata de Abertura do Pregão Presencial para Registro de Preço n.º 028/2021 - Aquisição 

de diversos materiais descartáveis, doces, balas e pipocas, destinados a atender as 

necessidades das diversas Secretarias Municipais. ALIMENTUS VALE DO AÇO COMÉRCIO 

ATACADISTA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA - EPP, vencedora com valor global dos itens 

de R$ 26.550,00 (vinte e seis mil quinhentos e cinquenta reais). DONATA DISTRIBUIDORA 

COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, vencedora com valor global dos itens de R$ 29.760,00 (vinte e 

nove mil setecentos e sessenta reais). OLIVEIRA FOODS ATACAREJO EIRELI, vencedora com 

valor global dos itens de R$ 49.770,00 (quarenta e nove mil setecentos e setenta reais). W A 

RIBEIRO – ME, vencedora com valor global de todos os itens R$ 33.930,00 (trinta e três mil 

novecentos e trinta reais). Açucena, 20/07/2021. Marcos Antônio da Silva Oliveira – Pregoeiro. 

 

Extrato da Ata de Abertura do Pregão Presencial n.º 029/2021. MICHELE MARA MENDES 

05475361606, vencedora com valor mensal de R$ 3.000,00 (três mil reais). Cujo objeto é a 

Prestação de Serviços de analista de suporte técnico, objetivando o auxílio e aprimoramento ao 

GMC – Gestor Municipal de Convênio, na intelecção das novas ferramentas e constantes 

adaptações dos sistemas federais e estaduais, disponibilizados aos municípios para captação de 

recurso, iniciando-se com a elaboração das propostas, consultas prévias e planos de trabalho, 

formalizando todo o acompanhamento necessário, de acordo com as determinações normativas e 

legais de cada instituição, junto ao Sistema de Convênios do Governo Federal e do Governo do 

Estado de Minas Gerais. Açucena/MG, 20 de julho de 2021. Marcos Antônio da Silva Oliveira – 

Pregoeiro. 

 

 


