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Prefeitura  Municipal  de  Ressaquinha.
Aviso  de  Julgamento,  Adjudicação  e

Homologação  de  Licitação:  Proc.
016/2019. Leilão. 001/2019.Obj: Leilão

dos bens moveis e inservíveis ao serviço
público municipal. Julgada, Adjudicada

e  Homologada  vencedoras:  Asec
Comércio  de  Autopeças  LTDA-ME,

portadora  de  CNPJ:  05.526.472/0001-
04,  homologada  vencedora  no  lote  03

sob o valor total de R$ 10.700,00 (Dez
mil  e setecentos  reais).  Breno Augusto

Lages  Barbosa,  portador  de  CPF:
057.488.356-81, homologada vencedora

no  lote  016  sob  o  valor  total  de  R$
430,00  (Quatrocentos  e  trinta  reais).

José Paulo de Arruda, portador de CPF:
425.179.746-91, homologada vencedora

nos lotes 04 e 11 sob o valor total de R$
9.200,00  (Nove  mil  e  duzentos  reais).

Lucas  Vescelau  Ferreira,  portador  de
CPF:106.728.866-00,  homologada

vencedora no lote 12 sob o valor total de
R$  950,00  (Novecentos  e  cinquenta

reais). Marcio da Silva Pereira, portador
de  CPF:106.728.866-00,  homologada

vencedora nos lotes 05 e 06 sob o valor
total  de  R$17.800,00 (Dezessete  mil  e

oitocentos  reais).  Milton  Divino  de
Oliveira, portador de CPF:553.059.206-

63, homologada vencedora  no lote 01,
sob o valor total de R$ 8.900,00 (Oito

mil  e novecentos  reais).  Nilo Cesar de
Farias,  portador  de  CPF:256.774.036-

87, homologada vencedora  no lote 15,
sob o valor total de R$ 310,0 (Trezentos

dez reais).  Paulo Roberto de Carvalho,
portador  de  CPF:056.061.636-83,

homologada vencedora no lote 10, sob o
valor total de R$ 44.600,00 (Quarenta e

quatro mil  e  seiscentos  reais).  Ricardo
de  Assis  Vidal,  portador  de  CPF:

042.164.696-98 homologada vencedora
no  lote  08,  sob  o  valor  total  de  R$

4.600,00 (Quatro mil e seiscentos reais).
Wagner  Adriano  Damasceno,  portador

de  CPF:  831.021.086-87,  vencedora
no lote 09 e 17 sob o valor total de R$

19.300,00 (Dezenove  mil  e  trezentos
reais).  Waldemar Vieira de Rezende,

portador  de  CPF:570.577.886-49,
vencedora no lote 13, sob o valor total

de  R$  450,00  (Quatrocentos  e
cinquenta  reais).  Valor  total  da

Licitação:  R$  117.270,00  (Cento
dezessete  mil  duzentos  e  setenta

reais).  Info.  das  12  às  17h  pelo
email: compras@ressaquinha.mg.gov.

br, e pelo telefone (32) 3341-1259. 
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