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Prefeitura  Municipal  de  Ressaquinha.
Aviso  de  Julgamento,  Adjudicação  e
Homologação  de  Licitação:  Proc.
073/2017. Pregão Presencial. 043/2017.
Obj:  Contratação  de  Micro  Empresa,
Empresa  de  Pequeno  Porte,  e
equiparadas  nos  termos  da  Lei  para
prestação  de  serviços  de  acesso  à
internet através de fibra ótica (110 MB),
para  atender  à  sede  da  Prefeitura,
Secretarias  e  Departamentos  do
Município  de  Ressaquinha.  Julgada,
Adjudicada  e  Homologada  vencedora:
City  10  Telecom  LTDA,  portadora  de
CNPJ:  25.958.349/0001-61,
homologada vencedora no item 01 sob o
valor  total  de  R$  22.800,00  (Vinte  e
dois mil e oitocentos reais). Valor total
da Licitação: R$ 22.800,00. Info. das 12
às  17h  pelo  email:
compras@ressaquinha.mg.gov.br, e pelo
telefone (32) 3341-1259.

Prefeitura  Municipal  de  Ressaquinha.
Publicação  de  Ata  de  Abertura  e
julgamento  dos  Envelopes  de
habilitação.  Processo  Licitatório  Nº
069/2017  –  Concorrência  Pública
001/2017  –  Registro  De  Preços
030/2017.  Aos  11  dias  do  mês  de
setembro  do  ano  de  2017,  às  13:00h,
reuniu-se a Comissão de Licitações do
Município  de  Ressaquinha  com  a
finalidade  especial  de  proceder  a
abertura  dos  envelopes  de  habilitação
quanto  ao  processo  de  licitação  supra
citado,  cujo  objeto  é  o  Registro  de
Preços  para  a  futura  e  eventual
contratação de Micro Empresa, Empresa
de  Pequeno  Porte,  e  equiparadas  nos
termos da Lei,  para o fornecimento de
materiais  de  serralheria,  de  pintura,
estrutura  metálica,  materiais  de
complementação  e  outros  para
atendimento  a  Secretaria  Municipal  de
Infra  Estrutura.  Afim de  procederem a
Abertura  e  julgamento do  envelope  nº
01 - “Habilitação”, do referido processo
supramencionado.  As  seguintes
empresas  protocolaram,

tempestivamente,  os  envelopes
“Habilitação” e “Proposta Comercial”:
ADERSON  JOSE  PEREIRA  DE
PAULA –  ME,  portadora  de  CNPJ:
22.155.440/0001-50,  cujo
representante legal não compareceu na
sessão;  COELHO  E  SILVA
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA –
ME,  portadora  de  CNPJ:
10.282.328.0001-00,  cujo
representante legal não esteve presente
na sessão. Iniciada a sessão em posse
dos  “envelopes”,  o  Presidente
solicitou  aos  membros  da  Comissão
Permanente  de  Licitação  que
rubricassem os “envelopes habilitação
e  proposta  comercial”  e  que
conferissem  sua  inviolabilidade.
Aberta  a  palavra,  não  houve
manifestação.  Prosseguindo  os
trabalhos,  efetuou-se  a  abertura  do
“Envelope  Habilitação”,  cujo
conteúdo foi colocado à disposição de
todos  os  presentes.  O  Presidente  da
Comissão  consignou  que  todas  as
empresas que apresentaram envelopes
estavam HABILITADAS, sendo assim
a Comissão Permanente de Licitação,
por  unanimidade,  decidiu  por
HABILITAR as empresas nos termos
do  edital. Assim,  foi  decidido que  o
processo  licitatório  supramencionado
deverá  ficará suspenso,  para
propositura  de  eventual  recurso,  que
deverá  ser  apresentado  pela
interessada  dentro  do  prazo  previsto
no artigo 109 na Lei nº 8.666/93, caso
não haja interposição de recursos, fica
desde  já  designada  para  abertura  do
Envelope nº 02 - Proposta, o dia 20 de
setembro de 2017, às 13:00 horas. Os
envelopes  nº  02  deverão  permanecer
no  Setor  de  Licitação,  devidamente
lacrados,  até  ulterior  decisão.  Nada
mais  havendo  a  tratar  e  encerrada  a
presente  fase  licitatória,  lavrou-se  a
presente  Ata  que,  após  lida,  vai
assinada  pelo  Presidente,  pelos
membros da Comissão Permanente de
Licitação,  que  a  tudo  estiveram

presentes.  Frede  Silvério  De  Oliveira
Presidente  da  Comissão  de  Licitação.
Info.  das  12  às  17h  pelo  email:
compras@ressaquinha.mg.gov.br, e pelo
telefone (32) 3341-1259.

Prefeitura  Municipal  de  Ressaquinha.
Publicação  de  Ata  de  Abertura  e
julgamento  dos  envelopes  de
habilitação.  Processo  Licitatório  Nº
070/2017  –  Concorrência  Pública
002/2017  –  Registro  De  Preços
031/2017.  Aos  11  dias  do  mês  de
setembro  do  ano  de  2017,  às  15:00h,
reuniu-se a  Comissão de Licitações do
Município  de  Ressaquinha  com  a
finalidade  especial  de  proceder  a
abertura  dos  envelopes  de  habilitação
quanto  ao  processo  de  licitação  supra
citado,  cujo  objeto  é  o   Registro  de
Preços  para  a  futura  e  eventual
contratação de Micro Empresa, Empresa
de  Pequeno  Porte,  e  equiparadas  nos
termos da Lei,  para o fornecimento de
materiais hidráulicos para atendimento a
Secretaria Municipal de Infra Estrutura.
Afim  de  procederem  a  Abertura  e
julgamento do  envelope  nº  01  -
“Habilitação”,  do  referido  processo
supramencionado.  As  seguintes
empresas  protocolaram,
tempestivamente,  os  envelopes
“Habilitação”  e  “Proposta  Comercial”:
ADERSON  JOSE  PEREIRA  DE
PAULA  –  ME,  portadora  de  CNPJ:
22.155.440/0001-50,  cujo representante
legal  não  compareceu  na  sessão;
COELHO  E  SILVA  COMERCIO  E
SERVIÇOS LTDA – ME, portadora de
CNPJ:  10.282.328.0001-00,  cujo
representante legal  não esteve presente
na  sessão.  Iniciada  a  sessão  em posse
dos  “envelopes”,  o Presidente solicitou
aos membros da Comissão Permanente
de  Licitação  que  rubricassem  os
“envelopes  habilitação  e  proposta
comercial”  e  que  conferissem  sua
inviolabilidade.  Aberta  a  palavra,  não
houve  manifestação.  Prosseguindo  os
trabalhos,  efetuou-se  a  abertura  do
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“Envelope  Habilitação”,  cujo conteúdo
foi  colocado  à  disposição  de  todos  os
presentes.  O  Presidente  da  Comissão
consignou  que  todas  as  empresas  que
apresentaram  envelopes  estavam
HABILITADAS,  sendo  assim  a
Comissão Permanente de Licitação, por
unanimidade,  decidiu  por HABILITAR
as  empresas  nos  termos  do  edital.
Assim,  foi  decidido  que  o  processo
licitatório  supramencionado  deverá
ficará  suspenso,  para  propositura  de
eventual  recurso,  que  deverá  ser
apresentado  pela  interessada  dentro  do
prazo previsto no artigo 109 na Lei nº
8.666/93, caso não haja interposição de
recursos,  fica  desde  já  designada  para
abertura do Envelope nº 02 - Proposta, o
dia 21 de  setembro de  2017,  às  13:00
horas.  Os  envelopes  nº  02  deverão
permanecer  no  Setor  de  Licitação,
devidamente  lacrados,  até  ulterior
decisão.  Nada mais  havendo a tratar  e
encerrada  a  presente  fase  licitatória,
lavrou-se a presente Ata que, após lida,
vai  assinada  pelo  Presidente,  pelos
membros  da  Comissão  Permanente  de
Licitação,  que  a  tudo  estiveram
presentes.  Frede  Silvério  De  Oliveira
Presidente  da  Comissão  de  Licitação.
Info.  das  12  às  17h  pelo  email:
compras@ressaquinha.mg.gov.br, e pelo
telefone (32) 3341-1259.
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