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Prefeitura  Municipal  de  Ressaquinha.
Aviso  de  Julgamento,  Adjudicação  e
Homologação  de  Licitação:  Proc.
077/2017.  Pregão  Presencial.
046/2017.Registro de preços 034/2017.
Obj:  Registro  de  preços  para  futura  e
eventual  Locação  de  Ônibus,  Micro-
ônibus  e  vans,  a  fim  de  atender  as
necessidades  da  Administração
Municipal  e  dos  programas  por  ele
geridos.  Julgada,  Adjudicada  e
Homologada  vencedora:  Arruda
Transjapão  Trasnporte  de  Passageiros
Sociedade  Ltda  –  ME,  portadora  de
CNPJ: 07.975.629/0001-04 homologada
vencedora  nos  itens  01,  02,  03  sob  o
valor total de R$ 39.420,00.  Valor total
da Licitação: R$ 39.420,00. Info. das 12
às  17h  pelo  email:
compras@ressaquinha.mg.gov.br, e pelo
telefone (32) 3341-1259.

Prefeitura  Municipal  de  Ressaquinha.
Aviso  de  Julgamento,  Adjudicação  e
Homologação  de  Licitação:  Proc.
078/2017. Pregão Presencial. 047/2017.
Obj:  Contratação  de  empresa  para  a
prestação  de  serviços  de  Digitalização
de  Documentos  Públicos  pertencentes
ao  Poder  Executivo  do  município  de
Ressaquinha,  incluindo  a
disponibilização  de  equipamentos,
disponibilização  de  software G.E.D  -
Gestão  Eletrônica  de  Documentos,  e
assessoramento  técnico  para  a
digitalização.  Julgada,  Adjudicada  e
Homologada vencedora: Otavio Geraldo
Mateus  Serviços  -  ME,  portadora  de
CNPJ:  22.637.316/0001-21,
homologada vencedora no item 01 sob o
valor total de R$ 12.960,00. Valor total
da Licitação: R$ 12.960,00. Info. das 12
às  17h  pelo  email:
compras@ressaquinha.mg.gov.br, e pelo
telefone (32) 3341-1259.

Prefeitura  Municipal  de  Ressaquinha.
Aviso de Ata De Abertura E Julgamento
Dos Envelopes De Propostas.  Processo
Licitatório Nº 071/2017 – Concorrência

Pública  003/2017  –  Registro  De
Preços 032/2017. Aos 22 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 peças para reparos
e manutenções em máquinas, ônibus e
caminhões  da  frota  do  Município  de
Ressaquinha. A fim de procederem a
Abertura e julgamento do envelope nº
02 - “Proposta”, do referido processo
supramencionado. Após a abertura foi
conferido pela comissão de licitação e
pelo  representante  da  empresa
RAFAELA DE SOUZA AMANCIO –
ME,  portadora  de  CNPJ:
12.317.965/0001-91 Sr.  Jair  Amancio
de  Souza,  logo  após   todas  as
propostas  foram  rubricadas  pelos
presentes.  Na sequencia  foi  constado
pelos presentes que a empresa LIDER
AUTO  PEÇAS  E  ACESSÓRIOS,
portadora de CNPJ: 10.431.818/0001-
12, em seu envelope continha 03 (três)
propostas, em cada proposta continha
o valor  total  dos itens  e  com preços
diferentes,  também  foi  identificado
que  as  propostas  não  estavam
assinadas.  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

quatro  reais  e  oitenta  centavos).
CAIÇARA PEÇAS  DISEL  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). Aberta a
palavra,  o  presidente  da  Comissão  de
licitação  decidiu  por  desclassificar  a
empresa  LIDER  AUTO  PEÇAS  E
ACESSÓRIOS,  portadora  de  CNPJ:
10.431.818/0001-12,  visto  que  sua
proposta não atende ao preconizado no
edital.  Logo  após  o  conteúdo  foi
colocado  à  disposição  de  todos  os
presentes.  E  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
adjudicação do presente processo o dia
02/10/2017 as  13:00 horas.  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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