
PREFEITURA MUNICIPAL DE RESSAQUINHA
Estado de Minas Gerais

CNPJ 18.094.847/0001-48
Rua Pe. Geraldo Magela Pereira, 02 – CEP 36270-000

Telefax (32) 3341-1259

Diário Oficial Eletrônico do Município de Ressaquinha e-DOR
Ressaquinha, 11 de maio de 2018

Prefeitura  Municipal  de  Ressaquinha.
Aviso  de  Licitação:  Proc.  031/2018.
Pregão  Presencial:  014/2018.
Obj.:Contratação  de  pessoas  Jurídicas
para prestação de atendimentos médico
diurnos  e  serviços  hospitalares
auxiliares no âmbito do SUS, por meio
de alocação de mão de obra exclusiva,
em atendimento a Secretaria Municipal
de  Saúde  de  Ressaquinha/MG.
Credenciamento: Das 13h às 13h15min
em 25/05/2018. Abertura:13h15min em
25/05/2018.  Info.  das  12  às  17h  pelo
email:
licitacao@ressaquinha.mg.gov.br,  e
pelo telefone (32) 3341-1259. 

Prefeitura  Municipal  de  Ressaquinha.
Aviso  publicação  de  contrato  assinado
em  10/04/2018  com  vigência
compreendida da data de sua assinatura
até 31/12/2018. 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 Baterias  novas
para  a  Frota  de  Veículos  do
Departamento  de  Transportes  do
Município de Ressaquinha.Contrato nº:
032/2018,  proveniente  da  ata  de
Registro  de  preços  008/2017:  Baterias
Suprema  LTDA,  ,  inscrita  no  CNPJ:
10.158.473/0001-75.  Valor  total  do
contrato: R$ 12.118,00. Info. das 12 às
17h  pelo  email:
licitacao@ressaquinha.mg.gov.br,  e
pelo telefone (32) 3341-1259.
Prefeitura  Municipal  de  Ressaquinha.
Aviso  publicação  de  contrato  assinado
em 26/04/2018 com vigência compreen-
dida  da  data  de  sua  assinatura  até
26/07/2018.  Obj.:  Contratação  de  em-
presa especializada para a reforma e am-
pliação do prédio da farmácia. Contrato
nº: 033/2018. 
Empresa contratada: Janaina Fuzatto Pe-
reira  ME,  portadora  de  CNPJ:
20.079.223/0001-80. Valor total do con-
trato: R$ 37.786,18. Info. das 12 às 17h
pelo  email:  licitacao@ressaquinha.mg.-
gov.br, e pelo telefone (32) 3341-1259.

Prefeitura  Municipal  de  Ressaquinha.
Aviso  de  Publicação  de  termo  de
rescisão parcial e unilateral de contratos

do  processo  009/2017  Pregão
presencial 006/2017. Contrato número
028/2017. Obj.: O presente termo tem
por  objeto  a  rescisão  parcial  do
contrato  acima  identificado  na
prestação  de  serviços  de  transporte
escolar  na  linha  09  (Quilombo  x
Ressaquinha  /  Ressaquinha  x
Quilombo  celebrado  em  01/06/2017,
Tem como justificativa a  entrada em
vigor de novo processo licitatório sob
o  n]  017/2018  Pregão  presencial
005/2018 que possui mesmo objeto e
qual  se  obteve  melhores  preços  e
maior  concorrência  para  a
administração  pública.  Data  da
rescisão: 27/04/2018. Manoel da Silva
Ribeiro – Prefeito Municipal. Info. das
12  às  17h  pelo  email:
compras@ressaquinha.mg.gov.br,  e
pelo telefone (32) 3341-1259.
Prefeitura Municipal  de Ressaquinha.
Aviso  de  Publicação  de  termo  de
rescisão unilateral de ata de registro de
preços do processo 007/2016. Ata de
registro  de  preços  número  003/2016.
Obj.: O presente termo tem por objeto
a rescisão da ata de registro de preços
acima  identificado  na  prestação  de
serviços de transporte escolar na linha
04   celebrada  em  12/02/2016,  Tem
como justificativa a entrada em vigor
de novo processo licitatório sob o n°
017/2018 Pregão presencial 005/2018
que  possui  mesmo  objeto  e  qual  se
obteve  melhores  preços  e  maior
concorrência  para  a  administração
pública. Data da rescisão: 27/04/2018.
Manoel  da  Silva  Ribeiro  –  Prefeito
Municipal.  Info.  das  12  às  17h  pelo
email:
compras@ressaquinha.mg.gov.br,  e
pelo telefone (32) 3341-1259.

Prefeitura Municipal  de Ressaquinha.
Aviso  de  Publicação  de  termo  de
rescisão  parcial  e  unilateral  de
contratos  do  processo  009/2017
Pregão presencial 006/2017. Contrato
número  037/2017.  Obj.:  O  presente
termo tem por objeto a rescisão parcial
do  contrato  acima  identificado  na
prestação  de  serviços  de  transporte
escolar  na  linha  09  (Canjamba  x
Simão  Tamm  /  Simão  Tamm  x

Canjamba  celebrado  em  13/06/2017,
Tem  como  justificativa  a  entrada  em
vigor de novo processo licitatório sob o
n° 017/2018 Pregão presencial 005/2018
que  possui  mesmo  objeto  e  qual  se
obteve  melhores  preços  e  maior
concorrência  para  a  administração
pública.  Data  da  rescisão:  14/05/2018.
Manoel  da  Silva  Ribeiro  –  Prefeito
Municipal.  Info.  das  12  às  17h  pelo
email:
compras@ressaquinha.mg.gov.br, e pelo
telefone (32) 3341-1259
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