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Prefeitura Municipal de Ressaquinha.
Aviso de Licitação: Proc. 043/2018.
Pregão Presencial: 020/2018. Obj.:
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. Credenciamento: Das 13h às
13h15min
em
28/06/2018.
Abertura:13h15min em 28/06/2018.
Info. das 12 às 17h pelo email:
licitacao@ressaquinha.mg.gov.br,
e
pelo telefone (32) 3341-1259.
Prefeitura Municipal de Ressaquinha.
Aviso de julgamento de recurso. 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. Decisão:
Decide o Pregoeiro da Prefeitura
Municipal de Ressaquinha/MG, em
receber o presente recurso, e DAR
PROVIMENTO ao recurso apresentado
pela empresa APEC VEÍCULOS S.A,
por entender que a fundamentação
apresentada pela licitante APEC
VEÍCULOS S.A, restaram comprovadas
as exigências inseridas no edital. Por via
de consequência desclassifico a empresa
PONTO ALTO MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS EIRELI – EPP. É
importante destacar que a presente
justificativa não vincula a decisão

superior acerca da desclassificação da
empresa recorrida no certame, apenas
faz uma contextualização fática e
documental com base naquilo que foi
carreado a este processo. Desta
maneira submetemos a presente
decisão a autoridade superior para
ratificação. Ressaquinha/MG, 12 de
junho de 2018. Frede Silvério de
Oliveira – Pregoeiro. Info. das 12 às
17h
pelo
email:
licitacao@ressaquinha.mg.gov.br,
e
pelo telefone (32) 3341-1259.
Prefeitura Municipal de Ressaquinha.
Aviso de Julgamento, Adjudicação e
Homologação de Licitação: Proc.
036/2018.
Pregão
Presencial
017/2018. Obj: contratação de empresa especializada para exploração e
gestão, a título precário, através do
instituto da Permissão de Uso Onerosa, da praça de alimentação durante a
XVI Exposição Agropecuária de Ressaquinha. Julgada, Adjudicada e Homologada vencedora: Reais Empreendimentos e locação LTDA, portadora
de CNPJ: 19.044.109/0001-59, homologada vencedora nos item: 01 sob o
valor total de R$ 45.010,00. Valor total da Licitação: R$ 45.010,00. 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.
039/2018. Carta convite 002/2018.
Obj: Contratação de Empresa especializada na organização, promoção e
execução de rodeio. Julgada, Adjudicada e Homologada vencedora: Silvio
Barbosa Publicidade e Propaganda
LTDA
portadora
de
CNPJ:
13.004.457/0001-16,
homologada
vencedora nos itens: 01 sob o valor total de R$ 54.890,00. Valor total da Licitação: R$ R$ 54.890,00.. Info. das
12 às 17h pelo email: compras@ressaquinha.mg.gov.br, e pelo telefone (32)
3341-1259.
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