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Atos Oficiais – Câmara Municipal de Ipatinga
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Extrato da Ata de Registro de Preços n° 01/2021 – Pregão RP n° 011/2021 - Objeto: item 01 – Papel Toalha
interfolhas, duas dobras em pacotes com 1000 folhas constante da cláusula primeira do Edital do Pregão
RP nº. 11/2021 – Do Objeto, cujo preço classificado em primeiro lugar, registra-se nesta Ata, possibilitando
contratação eventual e futura de material de higienização (papel toalha), para abastecimento desta casa
legislativa, conforme especificações constantes no Edital e seus anexos. Vigência: de 29/09/2021 a
29/09/2022. Torna-se público a adjudicação e homologação do presente processo licitatório, bem como a Ata
de RP celebrada entre a Câmara e a empresa JTH COMÉRCIO LTDA, vencedora do certame, com valor
unitário do item 01 de R$ 10,50 (dez reais e cinqüenta centavos). A íntegra desta ata encontra-se à disposição no site desta Câmara: www.camaraipatinga.mg.gov.br, Rodrigo Nunes Bernardo, em 01/10/2021.
Extrato da Ata de Registro de Preços n° 02/2021 – Pregão RP n° 011/2021 - Objeto: o item 02 – Papel Toalha branco, em rolo, 100% celulose em bobina com 200 metros constante da cláusula primeira do Edital
do Pregão RP nº. 11/2021 – Do Objeto, cujo preço classificado em primeiro lugar, registra-se nesta Ata, possibilitando contratação eventual e futura de material de higienização (papel toalha), para abastecimento desta casa legislativa, conforme especificações constantes no Edital e seus anexos. Vigência: de 29/09/2021 a
29/09/2022. Torna-se público a adjudicação e homologação do presente processo licitatório, bem como a Ata
de RP celebrada entre a Câmara e a empresa R.P. Ferragens Ltda, vencedora do certame, com valor unitário do item 02 de R$ 10,50 (dez reais e cinqüenta centavos). A íntegra desta ata encontra-se à disposição no
site desta Câmara: www.camaraipatinga.mg.gov.br, Rodrigo Nunes Bernardo, em 01/10/2021.
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