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Prefeitura  Municipal  de  Ressaquinha.
Aviso  de  Julgamento,  Adjudicação  e

Homologação  de  Licitação:  Proc.
015/2019.  Pregão  Presencial.

009/2019.Registro  de  preços
003/2019.Obj: 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 lubrificantes para a fro-

ta  de  veículos  do  Departamento  de
Transportes do Município de Ressaqui-

nha Julgadas, Adjudicadas e Homologa-
das vencedoras: Sônia Bernardes da Sil-

va  Carvalho,  portadora  de  CNPJ:
31.540.137/0001-62,  homologada  ven-

cedora nos itens: 01, 02, 03, 04, 05, 07,
10,  12,  13  sob  o  valor  total  de  R$

29.263,00. Nagen Comércio e Serviços
LTDA,  portadora  de  CNPJ:

02.283.746/0001-85,  homologada  ven-
cedora nos itens 06 e 08 sob o valor to-

tal de R$ 25.060,00. Canedo Distribui-
dora de Lubrificantes LTDA, portadora

de CNPJ: 13.169.585/0001-10 homolo-
gada vencedora nos itens: 09 e 11 sob o

valor total de R$ 27.385,00.Valor total
da Licitação: 81.708,00. Info. das 12 às

17h  pelo
email: compras@ressaquinha.mg.gov.b

r, e pelo telefone (32) 3341-1259.
Prefeitura  Municipal  de  Ressaquinha.

Aviso  de  Julgamento,  Adjudicação  e
Homologação  de  Licitação:  Proc.

018/2019.  Pregão  Presencial.
010/2019.Registro  de  preços

004/2019.Obj: Registro de Preços para a
futura e eventual contratação de Micro

Empresa, Empresa de Pequeno Porte, e
equiparadas nos termos da Lei, especia-

lizada na execução de serviços de manu-
tenção preventiva e corretiva de compu-

tadores dos diversos setores e órgãos
da Prefeitura Municipal. Julgadas, Ad-

judicadas e Homologadas vencedoras:
Fatima Aparecida de Oliveira Silverio

05822737650,  portadora  de  CNPJ:
32.350.293/0001-23,  homologada

vencedora no item 01 sob o valor total
de R$ 26.500,00. Valor total da Licita-

ção:  26.500,00.  Info.  das  12  às  17h
pelo

email: compras@ressaquinha.mg.gov.
br, e pelo telefone (32) 3341-1259.

Prefeitura Municipal  de Ressaquinha.
Aviso  de  Licitação:  Proc.  020/2019.

Pregão Presencial: 012/2019. Registro
de preços 006/2019. Obj: Registro de

preços para futura e eventual contrata-
ção de empresa jurídica para a aquisi-

ção de peças e acessórios para veícu-
los,  maquinários e equipamentos,  ge-

nuínos da marca ou originais de fábri-
ca  com maior  desconto  na tabela  da

montadora em atendimento a  Frota de
veículos  do  Departamento  de  Trans-

portes do Município de Ressaquinha.
Credenciamento: Das 13 às 13h15min

em  11/04/2019.  Abertura:  13h15min
em 11/04/2019.  Info.  das  12  às  17h

pelo
email: licitacao@ressaquinha.mg.gov.

br e tel. (32)3341-1259

Prefeitura Municipal  de Ressaquinha.

Aviso  de  Licitação:  Proc.  021/2019.
Pregão Presencial: 013/2019. Registro

de preços 007/2019. Obj: Registro de
preços para aquisição futura e eventu-

al de medicamentos éticos, genéricos e
similares com base no maior desconto

perceuntual  constantes  na  tabela  de
preços de medicamentos – preço fábri-

ca (pf) e preço máximo de venda ao

governo, emitida pela câmara de regula-
ção  do  mercado  de  medicamentos  –

cmed/secretaria  executiva/agência  naci-
onal  de  vigilância  sanitária  –  anvisa.-

Credenciamento:  Das  09  às  09h15min
em 11/04/2019. Abertura: 09h15min em

11/04/2019.  Info.  das  12  às  17h  pelo
email: licitacao@ressaquinha.mg.gov.

br e tel. (32)3341-1259
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