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Prefeitura Municipal de Ressaquinha.
Aviso de DESPACHO DECISÓRIO DE
DESCLASSIFICAÇÃO
DE
PROPOSTA
DE
LICITAÇÃO.
PROCESSO Nº: 001/2018 – PREGÃO
PRESENCIAL 001/2018.
Objeto: Contratação de Micro Empresa,
Empresa e Pequeno Porte, ou
Equiparadas para o fornecimento de
gêneros alimentícios de merenda
escolar e gás de cozinha para o
atendimento das necessidades das
escolas
públicas
municipais
de
Ressaquinha- MG. Considerando que a
empresa GP DISTRIBUIDORA DE
ALIMENTOS LTDA-ME portadora de
CNPJ:
13.714.568/0001-16,
após
vencer os itens 27 – Gelatina sabor
morango pacote de 1k e 33 maça gala
do presente processo sob o valor total
de R$ 19.698,00 (Dezenove mil
seiscentos e noventa e oito reais), sendo
que a empresa não se fazia presente no
segundo dia de sessão pública que
ocorreu no dia 22/01/2018, apresentou
após ser notificada pela pregoeira,
resposta com pedido de desclassificação
para os referidos itens, pois a entrega do
item maça por ser semanal tornar-se-ia
prejudicial para a empresa devido a
distancia. Considerando o princípio da
boa-fé da empresa em informar a
administração. Considerando que se
aproxima o inicio de período letivo e tal
item é indispensável ao cardápio escolar
municipal. Considerando os princípios
do Interesse público e da continuidade
dos serviços públicos. DECIDO, por
desclassificar, a proposta da empresa
GP
DISTRIBUIDORA
DE
ALIMENTOS LTDA-ME portadora de
CNPJ: 13.714.568/0001-16, haja vista a
impossibilidade de a mesma efetuar a
entrega dos itens conforme consta no
edital, e o prejuízo que se causaria a
administração pública a não entrega dos
mesmos. Dessa forma fica convocada
desde já, nova sessão pública para
julgamento dos itens 27 – Gelatina
sabor morango pacote de 1k e 33 maça

gala, que ocorrerá no dia 15 de
fevereiro as 13h00 no setor de
compras e licitação situado Rua Pe.
Geraldo Magela Pereira, n° 02,
Centro, Ressaquinha/MG. Convocamse as empresas que apresentaram
propostas. Taís Paula do Carmo
Furtado. Pregoeira. Info. das 12 às
17h
pelo
e-mail:
licitacao@ressaquinha.mg.gov.br,
e
pelo telefone (32) 3341-1259
Prefeitura Municipal de Ressaquinha.
Aviso publicação de contrato assinado
em
17/01/2018
com
vigência
compreendida da data de sua
assinatura até 17/02/2018. Obj.:
Contratação de empresa especializada
para execução de serviços de
instalação de iluminação em trecho da
Av. dos Inconfidentes e praça em
frente
a
Delegacia.
Empresa
contratada:
PÓRTICO
INCORPORADORA
E
CONSTRUTORA LTDA., inscrita no
CNPJ sob o nº 18.269.930/0001-00.
Valor total do contrato: R$14.902,47.
Info. das 12 às 17h pelo email:
licitacao@ressaquinha.mg.gov.br,
e
pelo telefone (32) 3341-1259

R$19.999.94. MARCÍLIO ALVES DE
PAULA, portador do CPF nº
100.694.986-01, vencedor nos itens:
10,11,14 sob o valor total de R$
18.760,50. CARLOS ALVES DE
PAULA, portador do CPF nº
805.199.976-20, vencedor nos itens:
01,02,03 e 04 sob o valor total de R$ R$
19.999,74. ADRIANA DO CARMO DE
PAULA, portadora do CPF nº
1220779686-77 vencedora nos itens:
05,06.07,08,09,12 e 13 sob o valor total
de R$ R$ 18.371,00. ROSELAINE DE
FÁTIMA OLIVEIRA FERNANDES,
portadora do CPF nº 106.683.646-96,
vencedora nos itens 02 e 10 sob o valor
total de R$ 19.525,00. Valor total da
licitação R$ 96.656,18. Info.: 12 às 17h
pelo
email: compras@ressaquinha.mg.gov.br,
tel. (32) 3341-1259).

Prefeitura Municipal de Ressaquinha.
Aviso de Ratificação Processo
licitatório nº 002 /2018. Dispensa nº:
001/2018. 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, II da lei federal
8.666/93. Obj.: é a aquisição de
gêneros alimentícios da Agricultura
Familiar e do Empreendedor Familiar
Rural, para o atendimento ao
Programa Nacional de Alimentação
Escolar – PNAE. Fornecedores
individuais vencedores: AMADEU
JOSÉ DE OLIVEIRA, portador do
CPF nº 783.214.506-44, vencedor nos
itens: 02 e 06 sob o valor total de R$
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