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Prefeitura  Municipal  de  Ressaquinha.
Aviso  de  Julgamento,  Adjudicação  e
Homologação  de  Licitação:  Proc.
019/2019.  Pregão  Presencial.
011/2019.Registro  de  preços
005/2019.Obj: 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  pneus  novos  para  a
Frota de Veículos do Departamento de
Transportes do Município de Ressaqui-
nha.  Julgadas,  Adjudicadas  e  Homolo-
gadas vencedoras: LF Empresarial Eireli
-  EPP,  portadora  de  CNPJ:
21.895.235/0001-69,  homologada  ven-
cedora no item 08 sob o valor total de
R$ 1.490,00.  EL Elyon Pneus  Eireli  -
ME,  portadora  de  CNPJ:
29.259.420/0001-79,  homologada  ven-
cedora nos itens 01, 02, 04, 05, 07, 09,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21,  22,  23  sob  o  valor  total  de  R$
161.685,50. Giulia Tamborrino Comer-
cio Importação e Exportação Eireli ME
portadora  de  CNPJ:  22.713.728/0001-
01, homologada vencedora nos itens 03
e 06 sob o valor total de R$ 33.470,84.
Valor  total  da  Licitação:  196.646,34.
Info.  das  12  às  17h  pelo  email:  com-
pras@ressaquinha.mg.gov.br, e pelo te-
lefone (32) 3341-1259.

Prefeitura  Municipal  de  Ressaquinha.
Aviso  de  Julgamento,  Adjudicação  e
Homologação  de  Licitação:  Proc.
020/2019.  Pregão  Presencial.
012/2019.Registro  de  preços
006/2019.Obj: Registro de Preços para a
futura e eventual contratação de empre-
sa jurídica para a aquisição de peças e
acessórios para veículos, maquinários e
equipamentos,  genuínos  da  marca  ou
originais de fábrica com maior desconto
na tabela da montadora em atendimento
a Frota de veículos do Departamento de
Transportes do Município de Ressaqui-
nha.  Julgadas,  Adjudicadas  e  Homolo-
gadas  vencedoras:  Rafaela  de  Souza
Amâncio  ME,  portadora  de  CNPJ:

12.317.965/0001-91,  homologada
vencedora no lote 10 Tabela Cartepil-
lar com desconto de 37,2% (Trinta e
sete vírgula dois por cento), com esti-
mado de gastos de R$ 48.000,00 Bra-
vo autopeças e Serviços Eilrei, porta-
dora  de CNPJ:  30.957.888/00001-16,
homologada vencedora no lote 06 Ta-
bela  Iveco  com  desconto  de  32%
(Trinta e dois por cento), com estima-
do de gastos de R$ 32.000,00. JJZ Co-
mércio de Peças e Serviços Eireli ME,
portadora de CNPJ: 22.093.119/0001-
99, homologada vencedora no lote 03
Volkswagen  (pesado)  com  desconto
de 37% (Trinta e sete por cento), com
estimado de gastos de R$ 20.000,00.
HP  Hidráulica  Auto  Peças  LTDA
EPP,  portadora  de  CNPJ:
05.980.518/0001-52,  homologada
vencedora  no  lote  07  Honda  (Peças
para  motocicleta)  com  desconto  de
38% (Trinta e oito por cento), com es-
timado de gastos de R$ 2.000,00. Fera
Diesel  ,  portadora  de  CNPJ:
26.535.077/0001-50,  homologada
vencedora no lote 01 Volare com des-
conto de 37% (Trinta e sete por cen-
to),  com  estimado  de  gastos  de  R$
21.000,00. Mundo dos Utilitários Au-
topeças  Eireli  ME,  portadora  de
CNPJ:  27.115.972/0001-88,  homolo-
gada vencedora  no lote  05 Fiat  com
desconto  de  45%  (Quarenta  e  cinco
por cento), com estimado de gastos de
R$ 30.000,00 (Trinta mil reais), e ven-
cedora no lote 04 Volkswagen (Leve),
com desconto de 45% (Quarenta e cin-
co por cento), com estimado de gastos
de R$ 72.000,00. Caiçara Peças  Die-
selm Eireli  ME, portadora  de  CNPJ:
26.579.601/0001-94,  homologada
vencedora  no  lote  09  New  Holland
com desconto  de  37% (Trinta  e  sete
por cento), com estimado de gastos de
R$  48.000,00.  Aguia  Diesel  LTDA,
portadora de CNPJ: 02.479.901/0001-
40, homologada vencedora no lote 02
Mercedes Benz com desconto de 42%
(Quarenta e dois por cento), com esti-

mado de gastos de R$ 60.000,00. Total
Locações do Brasil Eireli - ME, porta-
dora de CNPJ: 14.987.034/0001-26, ho-
mologada  vencedora  no  lote  08  JCB
com desconto de 37% (Trinta e sete por
cento),  com estimado de gastos de R$
20.000,00. Valor total da Licitação: R$
353.000,00.  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.
021/2019.  Pregão  Presencial.
013/2019.Registro  de  preços
007/2019.Obj:  Registro  de  preços  para
aquisição futura e eventual  de medica-
mentos ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMI-
LARES  com  base  NO  MAIOR  DES-
CONTO  PERCEUNTUAL  constantes
na tabela de preços de medicamentos –
Preço Fábrica (PF) e Preço Máximo de
Venda ao Governo, emitida pela Câma-
ra de Regulação do Mercado de Medica-
mentos  –  CMED/Secretaria  Executiva/
Agência Nacional de Vigilância Sanitá-
ria – ANVISA, para atender as necessi-
dadesda Secretaria Municipal de Saúde
do Município de Ressaquinha. Julgadas,
Adjudicadas  e  Homologadas  vencedo-
ras:  Alfalagos  LTDA,  portadora  de
CNPJ: 05.194.502/0001-14 homologada
vencedora no lote 01 Tabela Cmed Ge-
néricos,  com o desconto de 67% (Ses-
senta e sete por cento), com estimado de
gastos  de  R$  500.000,00  Realpharma
Distribuidora  de  Medicamentos,  porta-
dora de CNPJ: 05.561.973/0001-13, ho-
mologada vencedora no lote 02 Tabela
Cmed similares, com o desconto de 57%
(Cinquenta e sete por cento), com esti-
mado de gastos de R$ 200.000,00. Valor
total da Licitação: R$ 700.000,00. Info.
das 12 às 17h pelo email: compras@res-
saquinha.mg.gov.br, e pelo telefone (32)
3341-1259.

Prefeitura  Municipal  de  Ressaquinha.
Aviso  de  Julgamento,  Adjudicação  e
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Homologação  de  Licitação:  Proc.
019/2019.  Pregão  Presencial.
011/2019.Registro  de  preços
005/2019.Obj: Registro de Preços para a
futura e eventual contratação de Micro
Empresa, Empresa de Pequeno Porte, e
equiparadas  nos termos da Lei,  para  a
prestação  de  serviços  de  reforma  de
pneus para a Frota de veículos do De-
partamento de Transportes do município
de  Ressaquinha.  Julgadas,  Adjudicadas
e  Homologadas  vencedoras:  Jucão
Pneus  LTDA,  portadora  de  CNPJ:
10.576.200/0001-02,  homologada  ven-
cedora no item 08 sob o valor total de
R$ 11.992,00. Recapagem Felipe Fontes
Eireli  EPP,  portadora  de  CNPJ:
18.210.168/0001-97,  homologada  ven-
cedora nos itens: 01, 02, 03,04, 07, 10,
14 sob o valor total de R$ 92.502,00. A
Auto  Peças  e  Serviços  e  Pneus  Eireli,
portadora  de  CNPJ:  31.904.067/0001-
84,  homologada  vencedora  nos  itens:
05, 06, 09, 11, 12 e 13, sob o valor total
de R$ 18.819,00. Valor total da Licita-
ção:  123.313,00.   Info.  das  12  às  17h
pelo  email:  compras@ressaquinha.mg.-
gov.br, e pelo telefone (32) 3341-1259.

Prefeitura  Municipal  de  Ressaquinha.
Aviso de Ratificação  Processo licitató-
rio nº 028 /2019. Dispensa nº: 007/2019.
O Município de Ressaquinha/ MG, atra-
vés da comissão de licitação, torna pú-
blico o Termo de Ratificação do ato que
Homologou a dispensa de licitação, com
fundamento  no  artigo  24,  inciso,  I  da
Lei Federal 8666/93 com nova redação
dada pelo Decreto nº 9.412 de 18 de ju-
nho de 2018. Obj.: Contratação de em-
presa especializada para a prestação de
serviços técnicos especializados de ela-
boração de projetos executivos para im-
plantação de redes e melhoria da rede de
distribuição urbana e iluminação pública
para o Município de Ressaquinha. Em-
presa  contratada:  Mdcad  Projetos
LTDA,  portadora  de  CNPJ:
25.080.874/0001-27, sob o valor total de
R$  18.734,00.  Info.:  12  às  17h  pelo

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

Prefeitura Municipal  de Ressaquinha.
Aviso de Ratificação Processo licitató-
rio  nº  028  /2019.  Dispensa  nº:
007/2019. O Município de Ressaqui-
nha/ MG, através da comissão de lici-
tação, torna público o Termo de Rati-
ficação do ato que Homologou a dis-
pensa  de  licitação,  com  fundamento
no artigo 24, inciso, I da Lei Federal
8666/93 com nova redação dada pelo
Decreto  nº  9.412 de  18 de  junho de
2018.  Obj.:  Contratação  de  empresa
especializada para a prestação de ser-
viços  técnicos  especializados  de  ela-
boração  de  projetos  executivos  para
implantação  de  redes  e  melhoria  da
rede de distribuição urbana e ilumina-
ção pública para o Município de Res-
saquinha. Empresa contratada: Mdcad
Projetos  LTDA,  portadora  de  CNPJ:
25.080.874/0001-27, sob o valor total
de R$ 18.734,00. Info.: 12 às 17h pelo
email:  compras@ressaquinha.mg.-
gov.br , tel. (32) 3341-1259).

Prefeitura Municipal  de Ressaquinha.
Aviso de Ratificação Processo licitató-
rio  nº  029  /2019.  Dispensa  nº:
008/2019. O Município de Ressaqui-
nha/ MG, através da comissão de lici-
tação, torna público o Termo de Rati-
ficação do ato que Homologou a dis-
pensa  de  licitação,  com  fundamento
no artigo 24, inciso, II da Lei Federal
8666/93 com nova redação dada pelo
Decreto  nº  9.412 de  18 de  junho de
2018.  Obj.:  Contratação  de  empresa
especializada para a prestação de ser-
viços em hora técnica para reparos em
equipamentos como roçadeiras manu-
ais,  cortador  de  grama,  compactador
de solo, extrusora de meio-fio e sarjeta
e outros.  Empresa contratada: Mdcad
Projetos  LTDA,  portadora  de  CNPJ:
25.080.874/0001-27, sob o valor total
de R$ 18.734,00. Info.: 12 às 17h pelo

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