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Prefeitura  Municipal  de  Ressaquinha.
Aviso publicação de contratos assinados
em  05/03/2018  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  pneus  novos
para  a  Frota  de  Veículos  do
Departamento  de  Transportes  do
Município de Ressaquinha. Contrato nº:
021/2018,  proveniente  da  ata  de
Registro  de  preços  004/2017:  Pompeu
comércio de Pneus LTDA, portadora de
CNPJ: 19.420.706/0001-05. Valor total
do contrato: R$ 66.380,00. Contrato nº:
022/2018,  proveniente  da  ata  de
Registro  de  preços  05/2017:  Moura
Empreendimentos  Comerciais  LTDA-
ME,  inscrita  no  CNPJ  sob  o  número
23.204.495/0001-76.  Valor  total  do
contrato:  R$72.574,00.  Contrato  nº:
023/2018,  proveniente  da  ata  de
Registro  de  preços  006/2017:
Pneumaster  Ltda,  portadora  de  CNPJ:
23.168.958/0001-91.  Valor  total  do
contrato:  38.002,50.  Contrato  nº:
024/2018,  proveniente  da  ata  de
Registro  de  preços  07/2017:  Jucão
Pneus  LTDA,  portadora  de  CNPJ:
10.579.200/0001-02.  Valor  total  do
contrato: R$ 42.700,00.  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 contratos assinados
em  02/04/2018  com  vigência
compreendida da data de sua assinatura
até  31/12/2018.  Obj.:  Contratação  de
Empresa  para  o  fornecimento  de
gasolina,  etanol,  Diesel  comum,  e
Diesel S10 para a Frota de veículos do
Município de Ressaquinha. Contrato nº:
029/2018.  Empresa  contratada:  Auto
Posto  Ressaquinha/MG,  portadora  de
CNPJ: 18.806.331/0001-89. Valor total
do contrato: R$ 676.000,00. 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  contratos
assinados  em  02/04/2018  com
vigência compreendida da data de sua
assinatura  até  31/12/2018.  Obj.:
Contratação de empresa especializada
para  prestação  de  serviços  de
desinsetização  e  desratização  dos
prédios  das  escolas  municipais,
biblioteca,  CRAS,  CREAS,  UAPS  e
UBS’s  do  Munícipio  de
Ressaquinha/MG.  Contrato  nº:
030/2018.  Empresa  contratada:  Lidia
Rangel  Nascimento,  portadora  de
CNPJ:  11.272.294/0001-27.  Valor
total  do  contrato:  R$ 7.700,00.  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  contratos
assinados  em  10/04/2018  com
vigência compreendida da data de sua
assinatura  até  10/10/2018.  Obj.:
Contratação  da  empresa  jurídica  de
engenharia,  com  a  finalidade  de
prestar obra e serviços de Engenharia
de pavimentação asfáltica e drenagem
pluvial de vias urbanas – contrato de
repasse nº 844845/2017 -  Ministério
das  cidades.  Contrato  nº
031/2018.Empresa  contratada:  LM
Construções  e  Pavimentações  –
EIRELI,  portadora  de  CNPJ:
01.631.484/0001-30.  Valor  total  do
contrato:  R$239.000,00.  Info.  das  12
às  17h  pelo  email:
licitacao@ressaquinha.mg.gov.br,  e
pelo telefone (32) 3341-1259.
Prefeitura Municipal  de Ressaquinha.
Ext. Quarto termo aditivo ao contrato
025/2017  assinado  em  01/03/2018
com  vigência  compreendida  entre
01/03/2018  a  31/12/2018.  Obj:
Alteração do itinerário e o respectivo
valor  da Cláusula Segunda,  devido a
aumento  de  meta  de  acordo  com
art.65,  I,  a,  Lei  8.666/93  para  a

contratação de prestação de serviços de
transporte  escolar  municipal  para  o
Munícipio  de  Ressaquinha  –MG,  a
serem,  executados  em  regime  de
empreitada  pelo  menor  preço  do  KM
rodado  por  itinerário  no  preço  do
quilometro rodado deverá estar incluso a
manutenção do veiculo, o combustível e
motorista,  para  a  rede  municipal  e
estadual  de  ensino  de  Ressaquinha.
Linha  02.  Empresa  contratada
Transfurtado  Transportes  de
Ressaquinha LTDA - ME portadora de
CNPJ: 18.094.847/0001-48. Info. das 12
às  17h  pelo  email:
licitacao@ressaquinha.mg.gov.br, e pelo
telefone (32) 3341-1259.
Prefeitura  Municipal  de  Ressaquinha.
Ext. Terceiro termo aditivo ao contrato
037/2017 assinado em 01/03/2018 com
vigência  compreendida  entre
01/03/2018  a  31/12/2018.  Obj:
Alteração  do  itinerário  e  o  respectivo
valor  da  Cláusula  Segunda,  devido  a
aumento de meta de acordo com art.65,
I, a, Lei 8.666/93 para a contratação de
prestação  de  serviços  de  transporte
escolar  municipal  para  o Munícipio de
Ressaquinha –MG, a serem, executados
em  regime  de  empreitada  pelo  menor
preço  do KM rodado por  itinerário  no
preço do quilometro rodado deverá estar
incluso  a  manutenção  do  veiculo,  o
combustível  e  motorista,  para  a  rede
municipal  e  estadual  de  ensino  de
Ressaquinha.  Linha  11.Empresa
contratada:  Zelio  Domingos  de  Souza
57169462672,  portadora  de  CNPJ:
22.553.862/0001-84. Info. das 12 às 17h
pelo  email:
licitacao@ressaquinha.mg.gov.br, e pelo
telefone (32) 3341-1259.

Prefeitura  Municipal  de  Ressaquinha.
Ext.  Quarto  termo  aditivo  ao  contrato
027/2017 assinado em 01/03/2018 com
vigência  compreendida  entre
01/03/2018  a  31/12/2018.  Obj:
Alteração  do  itinerário  e  o  respectivo
valor  da  Cláusula  Segunda,  devido  a
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aumento de meta de acordo com art.65,
I, a, Lei 8.666/93 para a contratação de
prestação  de  serviços  de  transporte
escolar  municipal para o Munícipio de
Ressaquinha –MG, a serem, executados
em  regime  de  empreitada  pelo  menor
preço  do KM rodado por itinerário  no
preço do quilometro rodado deverá estar
incluso  a  manutenção  do  veiculo,  o
combustível  e  motorista,  para  a  rede
municipal  e  estadual  de  ensino  de
Ressaquinha.  Linha  01.  Empresa
contratada:  Tropical  Transportes
Turismo de Ressaquinha- LTDA ME ,
portadora  de  CNPJ:  11.772.500/0001-
68.  Info.  das  12  às  17h  pelo  email:
licitacao@ressaquinha.mg.gov.br,  e
pelo telefone (32) 3341-1259.
Prefeitura  Municipal  de  Ressaquinha.
Ext.  Quinto  termo  aditivo  ao  contrato
027/2017 assinado em 01/03/2018 com
vigência  compreendida  entre
01/03/2018  a  31/12/2018.  Obj:
Alteração  do  itinerário  e  o  respectivo
valor  da  Cláusula  Segunda,  devido  a
aumento de meta de acordo com art.65,
I, a, Lei 8.666/93 para a contratação de
prestação  de  serviços  de  transporte
escolar  municipal para o Munícipio de
Ressaquinha –MG, a serem, executados
em  regime  de  empreitada  pelo  menor
preço  do KM rodado por itinerário  no
preço do quilometro rodado deverá estar
incluso  a  manutenção  do  veiculo,  o
combustível  e  motorista,  para  a  rede
municipal  e  estadual  de  ensino  de
Ressaquinha.  Linha  05.  Empresa
contratada:  Tropical  Transportes
Turismo de Ressaquinha- LTDA ME ,
portadora  de  CNPJ:  11.772.500/0001-
68.  Info.  das  12  às  17h  pelo  email:
licitacao@ressaquinha.mg.gov.br,  e
pelo telefone (32) 3341-1259.
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