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Prefeitura  Municipal  de  Ressaquinha.
Aviso  de  Anulação  de  licitação.  Proc.
043/2018.  Pregão  presencial  020/2018.
Obj.:  Contratação  de  empresa
especializada para prestação de serviços
técnicos de assessoria  e  consultoria  na
elaboração,  execução  e  fiscalização  de
projetos,  pareceres,  estudos,
planejamentos  e  Gestão  de  convênios
oriundos  de  recursos  municipais,
estaduais  e  com  a  União,  de  forma
continuada,  prestação  de  contas,
cadastramento,  gerenciamento  e
prestação  de  contas  “online”  de
convênios  no  Portal  dos  Convênios:
SICONV,  SIGCON,  SISMOB  E
SIMEC-  MODULO  OBRAS.  O
Prefeito  Municipal  de  Ressaquinha.
Manoel da Silva Ribeiro no exercício de
suas atribuições legais estabelecidas em
especial  no  art.  49  da  Lei  Federal
8.666/93,  e  devido  à  informação  do
setor  que  solicitou  a  realização  deste
processo,  resolve ANULAR a presente
licitação  .  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.
029/2018.  Pregão Presencial 007/2018.
Obj:  Contratação  de  empresa  de
engenharia  para  obra  de  ampliação  da
plataforma de embarque e desembarque
da  antiga  estação  ferroviária.  Julgada,
Adjudicada  e  Homologada  vencedora:
JVL  CONSTRUÇÕES  E  PROJETOS
LTDA ME, que apresentou sua proposta
no valor de R$ 39.790,85. Valor total da
Licitação:  R$ R$ 39.790,85.  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.
024/2018.  Pregão  Presencial
009/2018.  Obj:  Aquisição  de  02
veículos de passageiros, especificação
mínima: motor 1.0 3 cilindros, direção
elétrica  ou  hidráulica,  potência  72cv
gasolina e 76cv etanol, cor branca,  4
portas,  manual  de  5  velocidades,
fabricação  2017  ou  2018,  modelo
2018,  tanque  com  capacidade  50  lt,
porta-malas  250  lt,  banco  do
motorista  com  regulagem  de  altura,
desembaçador de vidro traseiro, rodas
de  aço  14"  c/  pneus  R14,  freios
dianteiro a disco e traseiros a tambor,
garantia  total  de  3  anos  e  itens
exigidos  pelo  CONTRAN  para
atendimento a Secretaria Municipal de
Saúde  e  Desenvolvimento  Social  do
Munícipio  de  Ressaquinha.  Julgada,
Adjudicada e Homologada vencedora:
Apec  Veículos  S/A,  portadora  de
CNPJ:  17.078.536/0001-22,
homologada vencedora nos itens:  01,
sob  o  valor  total  de  R$  81.600,00.
Valor  total  da  Licitação:  R$
81.600,00.  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:    mys-sie                                                                                            Página  1/1

mailto:compras@ressaquinha.mg.gov.br
mailto:compras@ressaquinha.mg.gov.br
mailto:compras@ressaquinha.mg.gov.br

		2018-06-26T15:58:11-0300
	Ressaquinha 26 de junho de 2018




