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Prefeitura Municipal  de  Ressaquinha.  Aviso  de
resposta  a  recurso  interposto:  Proc.074/2017.
Pregão presencial: 044/2017. Registro de preços:
033/2017. Obj.: Registro de Preços para a futura
e  eventual  contratação  de  Micro  Empresa,
Empresa  de  Pequeno  Porte,  e  equiparadas  nos
termos  da  Lei  para  prestação  de  serviços  de
instalação, manutenção preventiva e corretiva e
revisão  elétrica  em  imóveis  vinculados  ao
Município de Ressaquinha. Resposta ao Recurso
interposto pela empresa Pórtico Incorporadora e
Construtora  LTDA –  ME,  portadora  de  CNPJ:
18.269.930/0001-00:Em  observância  aos
princípios  basilares  da  licitação,  dentre  eles  o
principio  do  melhor  preço  e  a  legislação  de
regência,  informa  que  em referência  aos  fatos
apresentados e da análise realizada nas razões e
tudo  o  mais  que  consta  dos  autos,  decido  por
NEGAR  PROVIMENTO  ao  recurso
administrativo  interposto  pela  recorrente
PÓRTICO  INCORPORADORA  E
CONSTRUTORA  LTDA-ME,  tendo  em  vista
que no que se diz respeito a prova de inscrição
estadual  o  Edital  tratou  apenas  como “prova”,
não  determinando  que  fosse  apresentada  um
documento  especifico,  e  no  caso  a  empresa
apresentou a Certidão de débitos Tributários que
traz em seu bojo a inscrição estadual da empresa.
No que diz respeito ao atestado técnico o mesmo
apresenta os requisitos estipulados no edital, cujo
qual  não  determinou  a  estipulação  de
quantitativos,  o que cercearia a participação de
outras empresas bem como fere ao estipulado na
lei  8.666/93.,  e  o  atestado  foi  devidamente
apresentado  pela  pessoa  jurídica  e  não  pessoa
física  como  relata  a  RECORRENTE.  Dessa
forma,  a  empresa  CAMPOS  SOLUÇÕES  EM
ELETRICIDADE  LTDA-ME  portadora  de
CNPJ: 19.796.723/0001-88, esta HABILITADA
no  presente  processo  licitatório  em  epígrafe.
Email:  compras@ressaquinha.mg.gov.br,  e  pelo
telefone (32) 3341-1259.

Prefeitura  municipal  de  Ressaquinha.  Aviso  de
retificação  e  ratificação  a  ata  de  abertura  de
proposta  e   ao  termo  de  homologação  do
processo licitatório nº 069/2017 – concorrência
pública  nº  001/2017-  registro  de  preços
030/2017.  Onde se  leu:  (...)  Após a  abertura  e
lançamento das propostas,  gerou-se o mapa de

apuração  em  que  as  seguintes  empresas
venceram  nos  respectivos  valores:  Aderson
Jose  pereira  de  Paula  – me,  portadora  de
CNPJ:  22.155.440/0001-50 valor  total  de  R$
84.347,30  (oitenta  e  quatro  mil  trezentos  e
quarenta e sete reais e trinta centavos). Coelho
e  Silva  Comercio  e  serviços  Ltda.  –  me,
portadora de CNPJ: 10.282.328.0001-00 valor
total  de  R$  513.444,50  (quinhentos  e  treze
reais e quatrocentos e quarenta e quatro reais e
cinquenta centavos) (...).  Leia-se: (...)  Após a
abertura e lançamento das propostas, gerou-se
o  mapa  de  apuração  em  que  as  seguintes
empresas  venceram  nos  respectivos  valores:
Aderson Jose pereira de Paula – me, portadora
de CNPJ:  22.155.440/0001-50,  valor  total  de
R$ 23.048,60 (vinte e três mil quarenta e oito
reais  e  sessenta  centavos).  Coelho  e  Silva
Comercio e Serviços Ltda. – me, portadora de
CNPJ:  10.282.328.0001-00 valor  total  de  R$
489.001,20 (quatrocentos e oitenta e nove mil
e um real e vinte centavos) (...). Onde se leu:
Homologação. Processo licitatório nº 069/2017
– concorrência pública nº 001/2017 – registro
de preços 030/2017. (...) bem como homologo
como vencedoras as  empresas:  Aderson  Jose
pereira  de  Paula  – me,  portadora  de  CNPJ:
22.155.440/0001-50,  homologada  vencedora
sob o valor  total  de R$ 84.347,30 (oitenta e
quatro mil trezentos e quarenta e sete reais e
trinta  centavos).  Coelho  e  Silva  Comercio  e
serviços  Ltda.  –  me,  portadora  de  CNPJ:
10.282.328.0001-00,  homologada  vencedora
sob o valor total R$ 513.444,50. (quinhentos e
treze  reais  quatrocentos  e  quarenta  e  quatro
reais  e  cinquenta  centavos).  Valor  total  da
licitação: R$ 597.791,80 (quinhentos e noventa
e sete setecentos e noventa e um reais e oitenta
centavos).  Leia-se:  (...)  Homologação.
Processo  licitatório  nº  069/2017  –
concorrência pública nº 001/2017 – registro de
preços  030/2017.  (...)  bem  como  homologo
como vencedoras as  empresas:  Aderson  Jose
pereira  de  Paula  – me,  portadora  de  CNPJ:
22.155.440/0001-50,  homologada  vencedora
sob o valor total de R$ 23.048,60 (vinte e três
mil quarenta e oito reais e sessenta centavos).
Coelho e  Silva Comercio e Serviços Ltda.  –
me, portadora de CNPJ: 10.282.328.0001-00,
homologada  vencedora  sob  o  valor  total  R$

489.001,20 (Quatrocentos e oitenta e nove mil e
um  real  e  vinte  centavos).  Valor  total  da
licitação: R$ 512.049,90 (quinhentos e doze mil
quarenta e nove reais e noventa centavos) (...).
Info.  Das  12  às  17h  pelo  email:
compras@ressaquinha.mg.gov.br, e pelo telefone
(32) 3341-1259.

Prefeitura  municipal  de  Ressaquinha.  Aviso  de
retificação e ratificação a ata de abertura de pro-
posta e  ao termo de homologação do processo li-
citatório nº 070/2017 – concorrência pública nº
002/2017- registro de preços 031/2017. Onde se
leu: (...) Após a abertura e lançamento das pro-
postas, gerou-se o mapa de apuração em que as
seguintes empresas venceram nos respectivos va-
lores: Aderson Jose Pereira De Paula – Me, por-
tadora de CNPJ: 22.155.440/0001-50, valor total
de R$ 222.954,15 (Duzentos e vinte dois mil no-
vecentos e cinquenta e quatro reais e quinze cen-
tavos).  Coelho  E  Silva  Comercio  E  Serviços
Ltda.  –  Me,  portadora  de  CNPJ:
10.282.328.0001-00,  valor  total  de  R$
331.546,60  (Trezentos  e  trinta  e  um reais  qui-
nhentos e quarenta e seis reais e sessenta centa-
vos). (...). Leia-se: (...) Após a abertura e lança-
mento das propostas, gerou-se o mapa de apura-
ção em que as seguintes empresas venceram nos
respectivos  valores:  Aderson  Jose  Pereira  De
Paula  –  Me,  portadora  de  CNPJ:
22.155.440/0001-50, valor total de R$ 66.928,65
(Sessenta e seis mil novecentos e vinte e oito re-
ais e sessenta e cinco reais). Coelho E Silva Co-
mercio  E  Serviços  Ltda  –  Me,  portadora  de
CNPJ:  10.282.328.0001-00,  valor  total  de  R$
253.967,50 (Duzentos e cinquenta e três mil no-
vecentos e sessenta e sete reais e cinquenta cen-
tavos (...). Onde se leu: Homologação. Processo
licitatório nº 070/2017 – concorrência pública nº
002/2017 – registro de preços 031/2017. (...) bem
como homologo como vencedoras as empresas:
Aderson Jose Pereira De Paula – ME, portadora
de CNPJ: 22.155.440/0001-50, homologada ven-
cedora sob o valor total de R$ 222.954,15 (Du-
zentos e vinte e dois mil novencentos e cinquenta
e quatro reais e quinze centavos). Coelho E Silva
Comercio E Serviços Ltda – ME, portadora de
CNPJ: 10.282.328.0001-00, homologada vence-
dora sob o valor total R$ 331.546,60. (Trezentos
e trinta e um mil quinhentos e quarenta e seis re-
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ais e sessenta centavos). Valor total da Licitação:
R$ 554.500,75 (Quinhentos e cinquenta e quatro
mil  e quinhentos reais e setenta e cinco reais).
Leia-se:  (...)  Homologação.  Processo  licitatório
nº 070/2017 – concorrência pública nº 002/2017
– registro de  preços  031/2017.  (...)  bem como
homologo como vencedoras as empresas:  Ader-
son Jose Pereira De Paula  – ME, portadora de
CNPJ: 22.155.440/0001-50, homologada vence-
dora sob o valor total de R$ 66.928,65 (Sessenta
e seis mil novecentos e vinte e oito reais e ses-
senta e cinco reais). Coelho E Silva Comercio E
Serviços  Ltda  –  ME,  portadora  de  CNPJ:
10.282.328.0001-00, homologada vencedora sob
o  valor  total  R$  253.967,50  (Duzentos  e  cin-
quenta e três mil novecentos e sessenta e sete re-
ais e cinquenta centavos). Valor total da Licita-
ção: R$ 320.896,15. (Trezentos e vinte mil oito-
centos e noventa e seis reais e quinze centavos)
(...). Info. Das 12 às 17h pelo email: compras@-
ressaquinha.mg.gov.br,  e  pelo  telefone  (32)
3341-1259.

Prefeitura  Municipal  de  Ressaquinha.  Aviso  de
retificação  e  ratificação  a  ata  de  abertura  de
proposta  e   ao  termo  de  homologação  do
processo licitatório nº 071/2017 – concorrência
pública  nº  003/2017-  Registro  de  preços
032/2017.  Onde  se  leu:  (...)  Na  sequência  foi
dado prosseguimento aos trabalhos e lançamento
das propostas das demais empresas, gerando-se o
mapa  de apuração em que as  empresas  abaixo
elencadas  venceram  no  total  os  respectivos
valores:  Mundo  Dos  Utilitários  Autopeças
Eirelli-Me,  portadora  de  CNPJ:
27.115.972/0001-88, valor total de R$ 76.673,08
(Setenta  e  seis  mil  seiscentos  e  setenta  e  três
reais  e  oito  centavos).  Rafaela  De  Souza
Amancio  –  Me,  portadora  de  CNPJ:
12.317.965/0001-91,  valor  total  de  R$
262.624,80  (Duzentos  e  sessenta  e  dois  mil
seiscentos  e  vinte  e  quatro  reais  e  oitenta
centavos).  Caiçara  Peças  Diesel  Eireli  –  Me,
portadora  de  CNPJ:  26.579.601/0001-94,  valor
total de R$ 204.435,36 (Duzentos e quatro mil
quatrocentos e trinta e cinco reais e trinta e seis
centavos). Águia Diesel Ltda – Me, portadora de
CNPJ:  02.474.901/0001-40,  valor  total  de  R$
167.096,36 (Cento e sessenta e sete mil noventa
e  seis  reais  e  trinta  e  seis  centavos).  Total

Tratores Do Brasil Eireli – Me, portadora de
CNPJ: 07.334.464/0001-83, valor total de R$
234.799,32  (Duzentos  e  trinta  e  quatro  mil
setecentos e noventa e nove reais e trinta e dois
centavos). (...). Leia-se: (...)  Na sequência foi
dado  prosseguimento  aos  trabalhos  e
lançamento  das  propostas  das  demais
empresas, gerando-se o mapa de apuração em
que  as  empresas  abaixo  elencadas  venceram
no  total  os  respectivos  valores:  Mundo  Dos
Utilitários Autopeças Eirelli-Me, portadora de
CNPJ: 27.115.972/0001-88, valor total de R$
71.973,34  (Setenta  e  um  mil  novecentos  e
setenta e três reais e trinta e quatro centavos).
Rafaela De Souza Amancio – Me, portadora de
CNPJ: 12.317.965/0001-91, valor total de R$
5.905,40 (Cinco mil novecentos e cinco reais e
quarenta centavos). Caiçara Peças Disel Eireli
–  Me,  portadora  de  CNPJ:  26.579.601/0001-
94, valor total de R$ 464,12 (Quatrocentos e
sessenta  e  quatro reais).Águia  Diesel  Ltda  –
Me, portadora de CNPJ: 02.474.901/0001-40,
valor total de R$ 82.597.67 (Oitenta e dois mil
quinhentos e noventa e sete reais e sessenta e
sete  reais).  Total  Tratores  Do  Brasil  Eireli  –
Me, portadora de CNPJ: 07.334.464/0001-83,
valor total de R$ 35,98 (Trinta e cinco reais e
noventa  e  oito  reais). (...)  Onde  se  leu:
Homologação. Processo licitatório nº 071/2017
– concorrência pública nº 003/2017 – registro
de preços 032/2017. (...) bem como homologo
como  vencedoras  as  empresas:  Mundo  Dos
Utilitários Autopeças Eirelli-Me, portadora de
CNPJ:  27.115.972/0001-88,  homologada
vencedora sob o valor total de R$ 76.673,08
(Setenta e seis mil seiscentos e setenta e três
reais  e  oito  centavos).  Rafaela  De  Souza
Amancio  –  Me,  portadora  de  CNPJ:
12.317.965/0001-91,  homologada  vencedora
sob o valor total de R$ 262.624,80 (Duzentos e
sessenta e dois mil seiscentos e vinte e quatro
reais e oitenta centavos). 
Caiçara Peças Disel Eireli – Me, portadora de
CNPJ:  26.579.601/0001-94,  homologada
vencedora sob o valor total de R$ 204.435,36
(Duzentos e quatro mil quatrocentos e trinta e
cinco  reais  e  trinta  e  seis  centavos).  Águia
Diesel  Ltda  –  Me,  portadora  de  CNPJ:
02.474.901/0001-40,  valor  homologada
vencedora sob o total de R$ 167.096,36 (Cento

e sessenta e sete mil noventa e seis reais e trinta e
seis centavos).Total Tratores Do Brasil  Eireli –
Me,  Portadora  de  CNPJ:  07.334.464/0001-83,
homologada vencedora sob o valor total de R$
234.799,32  (Duzentos  e  trinta  e  quatro  mil
setecentos e noventa e nove reais e trinta e dois
centavos).  Valor  total  da  Licitação:  R$
945.628,92. Leia-se: (...) Homologação. Processo
licitatório nº 071/2017 – concorrência pública nº
003/2017 – registro de preços 032/2017. (...) bem
como homologo como vencedoras as empresas:
Mundo  Dos  Utilitários  Autopeças  Eirelli-Me,
portadora  de  CNPJ:  27.115.972/0001-88,
homologada vencedora sob o valor total de R$
71.973,34 (Setenta e um mil novecentos e setenta
e três reais e trinta e quatro centavos).Rafaela De
Souza  Amancio  –  Me,  portadora  de  CNPJ:
12.317.965/0001-91, homologada vencedora sob
o  valor  total  de  R$  5.905,40  (Cinco  mil
novecentos  e  cinco  reais  e  quarenta  centavos).
Caiçara  Peças  Disel  Eireli  –  Me,  portadora  de
CNPJ:  26.579.601/0001-94,  homologada
vencedora  sob  o  valor  total  de  R$  464,12
(Quatrocentos  e  sessenta  e  quatro  reais).Águia
Diesel  Ltda  –  Me,  portadora  de  CNPJ:
02.474.901/0001-40,  valor  homologada
vencedora sob o total de R$ 82.597.67 (Oitenta e
dois  mil  quinhentos  e  noventa  e  sete  reais  e
sessenta e  sete  reais).  Total  Tratores  Do Brasil
Eireli  –  Me,  Portadora  de  CNPJ:
07.334.464/0001-83, homologada vencedora sob
o valor total de R$ 35,98 (Trinta e cinco reais e
noventa e oito reais). Valor total da Licitação: R$
160.976,51 (...). Info. Das 12 às 17h pelo email:
compras@ressaquinha.mg.gov.br, e pelo telefone
(32) 3341-1259.

Prefeitura  Municipal  de  Ressaquinha.  Aviso
de  Publicação  de  Contrato  assinado  em
18/09/2017 com vigência compreendida entre
a data de sua assinatura até 31/12/2017.  Obj:
Contratação de serviços de seguro de veículos
pertencentes  à  frota  do  Município.  Contrato
n°061/2017:  Mafre Seguros S/A portadora de
CNPJ:  61.074.175/0001-38  valor  total  do
contrato  R$  30.700,00.  Info.  das  12  às  17h
pelo  email:  compras@ressaquinha.mg.gov.br,
e pelo telefone (32) 3341-1259

A Autenticidade desta publicação poderá ser confirmada acessando http://ressaquinha.mg.gov.br/diariooficial/ 
Código de Verificação de Autenticidade: 7nr-iem                                                                                               Página  2/2


		2017-10-09T16:57:23-0300
	Ressaquinha 09 de outubro de 2017




