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Prefeitura Municipal de Ressaquinha. Aviso de 

Ratificação Processo licitatório nº 081 /2017. 

Dispensa nº: 020/2017. O Município de 

Ressaquinha/MG, através da comissão de 

licitação, torna público o Termo de Ratificação 

do ato que Homologou a dispensa de licitação, 

com fundamento no artigo 24, inciso, IV da lei 

Federal 8.666/93. Obj.:Contratação de empresa 

especializada no fornecimento de Câmara Fria 

para sala de vacinas da UAPS do município de 

Ressaquinha. Empresa contratada: Datamed 

LTDA,portadora de CNPJ: 38.658.399/0001-75 

sob o valor total de R$ R$ 10.248,00 Info.: 12 

às 17h pelo email: 

compras@ressaquinha.mg.gov.br, tel. (32) 

3341-1259). 

 

Prefeitura Municipal de Ressaquinha. Aviso de 

ata de abertura e julgamento dos envelopes de 

propostas processo licitatório nº 070/2017 – 

concorrência pública 002/2017 – registro de 

preços 031/2017. Aos 21 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 hidráulicos para 

atendimento a Secretaria Municipal de Infra 

Estrutura. Afim de procederem a Abertura e 

julgamentodo envelope nº 02 - “Proposta”, do 

referido processo supramencionado. 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$ 222.954,15 (Duzentos e vinte 

dois mil novecentos e cinquenta e quatro reais e 

quinze centavos). 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 quinhentos e quarenta e seis reais e 

sessenta centavos). Cujos representantes legais 

não estiveram presente na sessão. Iniciada a 

sessão em posse dos “envelopes”, o Presidente 

solicitou aos membros da Comissão 

Permanente de Licitação que rubricassem os 

“envelopes da proposta comercial” e que 

conferissem sua inviolabilidade. Aberta a 

palavra, não houve manifestação. Prosseguindo 

os trabalhos, efetuou-se a abertura do 

“Envelope Proposta”, cujo conteúdo foi 

colocado à disposição de todos os presentes. 

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 

29/09/2017 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 

deLicitação, que a tudo estiveram presentes. 

Frede Silvério de Oliveira – Presidente da 

Comissão de Licitação. 

 

Prefeitura Municipal de Ressaquinha. Aviso 

de Licitação: Proc. 082/2017. Pregão 

Presencial: 050/2017. Obj.:Contratação de 

Micro empresa, empresa de pequeno porte, e 

equiparadas nos termos da lei para aquisição 

de móveis, equipamentos eletrodomésticos e 

eletroeletrônicos e equipamentos médico 

hospitalares para secretaria municipal de 

saúde do Município de Ressaquinha. 

Credenciamento: Das 13h às 13h15min em 

06/10/2017. Abertura:13h15min em 

06/10/2017. Info. das 12 às 17h pelo email: 

licitacao@ressaquinha.mg.gov.br, e pelo 

telefone (32) 3341-1259.  

 

 

Prefeitura Municipal de Ressaquinha. Ext. 

Primeiro termo aditivo ao contrato 09/2017 

assinado em 23/08/2017 com vigência 

compreendida entre 23/08/2017 a 

31/12/2017. Obj: Alteração da terceira 

clausula do contrato originário para a 

contratação de empresa para o fornecimento 

de gasolina, etanol, diesel comum e diesel 

s10 para a frota de veículos do Munícipio 

deRessaquinha.  Empresa contratada: Auto 

Posto Ressaquinha LTDA, portadora de 

CNPJ: 18.094.847/0001-48. Valor total do 

aditivo:R$22.702,08. Info. das 12 às 17h 

pelo email: 

licitacao@ressaquinha.mg.gov.br, e pelo 

telefone (32) 3341-1259.  

 

Prefeitura Municipal de Ressaquinha. Ext. 

Primeiro termo aditivo ao contrato 25/2017 

assinado em 01/08/2017 com vigência 

compreendida entre 01/08/2017 a 

31/12/2017. Obj: Alteração de projeto e 

especificação art.65, I, a, Lei 8.666/93 para 

a contratação de prestação de serviçosde 

transporte escolar municipal para o Munícipio 

de Ressaquinha –MG, a serem, executados em 

regime de empreitada pelo menor preço do 

KM rodado por itinerário no preço do 

quilometro rodado deverá estar incluso a 

manutenção do veiculo, o combustível e 

motorista, para a rede municipal e estadual de 

ensino de Ressaquinha. Empresa contratada: 

Transfurtado transportes de Ressaquinha 

LTDA – ME portadora de CNPJ: 

04.537.959/0001-11. Info. das 12 às 17h pelo 

email: licitacao@ressaquinha.mg.gov.br, e 

pelo telefone (32) 3341-1259.  

Prefeitura Municipal de Ressaquinha. Ext. 

Primeiro termo aditivo ao contrato 28/2017 

assinado em 01/08/2017 com vigência 

compreendida entre 01/08/2017 a 31/12/2017. 

Obj: Alteração de projeto e especificação 

art.65, I, a, Lei 8.666/93 para a contratação de 

prestação de serviçosde transporte escolar 

municipal para o Munícipio de Ressaquinha –

MG, a serem, executados em regime de 

empreitada pelo menor preço do KM rodado 

por itinerário no preço do quilometro rodado 

deverá estar incluso a manutenção do veiculo, 

o combustível e motorista, para a rede 

municipal e estadual de ensino de 

Ressaquinha. Empresa contratada: Alternativa 

Transportes e Serviços de Ressaquinha 

LTDA-ME, portadora de CNPJ: 

11.462.709/0001-25. Info. das 12 às 17h pelo 

email: licitacao@ressaquinha.mg.gov.br, e 

pelo telefone (32) 3341-1259.  

 

Prefeitura Municipal de Ressaquinha. Ext. 

Primeiro termo aditivo ao contrato 29/2017 

assinado em 01/08/2017 com vigência 

compreendida entre 01/08/2017 a 31/12/2017. 

Obj: Alteração de projeto e especificação 

art.65, I, a, Lei 8.666/93 para a contratação de 

prestação de serviçosde transporte escolar 

municipal para o Munícipio de Ressaquinha –

MG, a serem, executados em regime de 

empreitada pelo menor preço do KM rodado 

por itinerário no preço do quilometro rodado 

deverá estar incluso a manutenção do veiculo, 

o combustível e motorista, para a rede 

municipal e estadual de ensino de 

Ressaquinha. Empresa contratada: Arruda 

Transjapão Transporte de Passageiros 

Sociedade LTDA – ME portadora de CNPJ: 

07.975.629/0001-04. Info. das 12 às 17h pelo 

email: licitacao@ressaquinha.mg.gov.br, e 

pelo telefone (32) 3341-1259.  
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