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Prefeitura  Municipal  de  Ressaquinha.
Aviso  publicação  de  contrato  assinado
em  04/06/2018  com  vigência
compreendida da data de sua assinatura
até  31/12/2018.  Obj.:  Contratação  de
empresa  para  prestação  de  serviços  de
apresentação artística da Dupla musical
sertaneja RICK e RICARDO, durante a
XVI  Exposição  Agropecuária  do
Município  de  Ressaquinha.  Empresa
contratada:  Danilo  Mendes  de  Melo  -
Me, inscrita no CNPJ 24.719.276/0001-
92.  Valor  total  do  contrato:  R$
20.000,00.  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  contrato  assinado
em  04/06/2018  com  vigência
compreendida da data de sua assinatura
até  31/12/2018.  Obj.:  Contratação  de
empresa  para  prestação  de  serviços  de
apresentação artística da Dupla musical
sertaneja  HUMBERTO E RONALDO,
durante a XVI Exposição Agropecuária
do  Município  de  Ressaquinha/MG.
Empresa  contratada:  Romance
Produções Artísticas LTDA, inscrita no
CNPJ 13.871.039/00001-26.  Valor total
do contrato: R$ 75.000,00.  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 04/06/2018 com vigência compreen-
dida  da  data  de  sua  assinatura  até
31/12/2018.  Obj.:  Registro  de  Preços
para a futura e eventual contratação de
empresa para a prestação de serviços de
manutenção mecânica e elétrica da Fro-
ta de veículos leves e pesados do Depar-
tamento de Transportes do município de
Ressaquinha.  Contrato  nº:  048/2018,
proveniente da ata de Registro de preços
042/2017:  Jonas  Eustáquio  Pin-
to07797195650  portadora  de  CNPJ:
14.048.868/0001-76. Valor total do con-
trato:  R$  58.500,00.  Contrato  nº:

049/2018,  proveniente  da  ata  de  Re-
gistro  de  preços  041/2017:  Ademir
Jorge Pinto 69204020687 portadora de
CNPJ: 11.622.109/0001-87. Valor to-
tal do contrato: R$112.500,00. Contra-
to nº: 050/2018, proveniente da ata de
Registro de preços 043/2017:  Rafaela
de Souza Amancio – ME portadora de
CNPJ: 12.317.965/0001-91.  Valor to-
tal  do  contrato:  R$  90.000,00.  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 assina-
dos  em  06/06/2018  com  vigência
compreendida da data de sua assinatu-
ra  até  31/12/2018.  Obj.:  Registro  de
preço para eventual e futura contrata-
ção de empresa(s) jurídica(s) especia-
lizada(s) para execução de serviços es-
trutura completa para a promoção de
eventos,  tais  como:  Palcos,  Tablado,
Sonorização com Iluminação, locutor,
DJ  e  Telão  de  Projeção,  Geradores,
Tendas,  Segurança,  aluguel  de  brin-
quedos, Banheiros Químicos, Organi-
zação  Técnica  e  disponibilização  de
estrutura para realização de exposição
agropecuária,  brigadistas,  gradil  com
placa de sinalização dentre outros para
a promoção de eventos públicos e cul-
turais  no  município  de  Ressaquinha.
Contrato nº: 051/2018, proveniente da
ata  de  Registro  de  preços  029/2017:
DK Promoções Artísticas LTDA-ME,
portadora de CNPJ: 13.406.928/0001-
12.  Valor  total  do  contrato:  R$
81.129,45. Contrato nº: 052/2018, pro-
veniente da ata de Registro de preços
026/2017:  Ekus’s  Son  Produções  de
Eventos  LTDA-ME,  portadora  de
CNPJ: 20.346.489/0001-65. Valor to-
tal do contrato: R$55.257,14. Contrato
nº:  053/2018,  proveniente  da  ata  de
Registro de preços 030/2017:  Ricardo
Rossi Locadora Equipamentos LTDA,
portadora de CNPJ: 07.276.997/0001-
56.  Valor  total  do  contrato:  R$

15.420,00. Contrato nº:  054/2018, pro-
veniente  da  ata  de  Registro  de  preços
027/2017:  Men  In  Black  Vigilância  e
Segurança  Eirelli,  portadora  de  CNPJ:
07.276.997/0001-56. Valor total do con-
trato:  R$  60.497,21.  Contrato  nº:
055/2018, proveniente da ata de Regis-
tro de preços 028/2017: João Bosco de
Abreu  Eirelli-ME, portadora  de  CNPJ:
20.280.479/0001-35. Valor total do con-
trato: R$ 11.875,85.  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  06/06/2018  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  lubrificantes,
filtros de óleo de lubrificação, e filtros
de combustível para a frota de veículos
do  Departamento  de  Transportes  do
Município de Ressaquinha. Contrato nº:
056/2018,  proveniente  da  ata  de
Registro  de  preços  024/2017:  Mundo
dos  Utilitários  Autopeças  Eireli-ME,
portadora  de  CNPJ:  27.115.972/0001-
88. Valor total do contrato: R$ 8.733,80.
Contrato  nº:  057/2018,  proveniente  da
ata  de  Registro  de  preços  023/2017:
Nagen  Comercio  e  Serviços  LTDA,
portadora  de  CNPJ:  02.283.746/0001-
85.  Valor  total  do  contrato:
R$15.891.10.  Contrato  nº:  058/2018,
proveniente da ata de Registro de preços
025/2017:  Empreendimentos  Souki  e
Silva  LTDA-ME  portadora  de  CNPJ:
15.548.108/0001-90.  Valor  total  do
contrato:  R$  28.976,50.  Contrato  nº:
059/2018,  proveniente  da  ata  de
Registro  de  preços  022/2017:  Canedo
Distribuidora  de  Lubrificantes  LTDA
portadora  de  CNPJ:  13.169.585/0001-
10. Contrato nº:  055/2018, proveniente
da ata de Registro de preços 028/2017:
João  Bosco  de  Abreu  Eirelli-ME,
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portadora  de  CNPJ:  20.280.479/0001-
35.  Valor  total  do  contrato:  R$
33.889,90.   Info.  das  12  às  17h  pelo
email:
licitacao@ressaquinha.mg.gov.br,  e
pelo telefone (32) 3341-1259. 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  06/06/2018  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  materiais
elétricos para atender às necessidades de
manutenção  de  equipamentos  e
estruturas  físicas  do  Município  de
Ressaquinha. Contrato  nº:  60/2018,
proveniente da ata de Registro de preços
038/2017:  Leo Batista de Araújo – ME
portadora  de  CNPJ:  01.539.810/0001-
83.  Valor  total  do  contrato:  R$
61.734,40.  Contrato  nº:  061/2018,
proveniente da ata de Registro de preços
040/2017: Elétrica  Radiante  Materiais
Elétricos  LTDA  –  EPP  portadora  de
CNPJ: 15.984.883-/0001-99. Valor total
do contrato: R$113.035,60. Contrato nº:
062/2018,  proveniente  da  ata  de
Registro  de  preços  039/2017:
Vanguarda  Distribuidora  LTDA – ME
portadora  de  CNPJ:  11.700.518/0001-
54.  Valor  total  do  contrato:  R$
203.316,00. 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  06/06/2018  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 a prestação de serviços de reforma

de pneus para a Frota de veículos do
Departamento  de  Transportes  do
município  de  Ressaquinha. Contrato
nº:  063/2018,  proveniente  da  ata  de
Registro  de  preços  044/2017:
Recapagem  pneus  prata  LTDA,
portadora de CNPJ: 05.558.046/0001-
44. Valor  total  do  contrato:  R$
33.660,00.  Contrato  nº:  064/2018,
proveniente  da  ata  de  Registro  de
preços 045/2017:  Jucão Pneus LTDA
portadora de CNPJ: 10.579.200/0001-
02.  Valor  total  do  contrato:  R$
61.035,00.  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  13/06/2018  com  vigência  com-
preendida da data de sua assinatura até
31/07/2018. Obj.: Contratação de em-
presa especializada para realização de
rodeio.  Empresa  contratada:  Contrato
nº: 065/2018:  Silvio Barbosa Publici-
dade  e  Propaganda  LTDA  portadora
de  CNPJ:  13.004.457/0001-16.  Valor
total  do  contrato:  R$  R$  54.890,00.
Info. das 12 às 17h pelo email: licita-
cao@ressaquinha.mg.gov.br,  e  pelo
telefone (32) 3341-1259.

Prefeitura Municipal  de Ressaquinha.
Aviso publicação de contrato assinado
em  13/06/2018  com  vigência  com-
preendida da data de sua assinatura até
25/06/2018. Obj.: contratação de show
artístico ao vivo, mediante empresário
exclusivo do artista,  de modo a abri-
lhantar  a  16ª  exposição  agropecuária
do Munícipio, a realizar-se no dia 21
de junho de 2018. Empresa contrata-
da: Contrato nº: 066/2018: Angel Mu-
sic  Produções  Artisticas  LTDA,  ins-
crita  no  CNPJ  07.097.278/0001-78.
Valor total do contrato: R$ 11.000,00.
Info. das 12 às 17h pelo email: licita-
cao@ressaquinha.mg.gov.br,  e  pelo
telefone (32) 3341-1259.

Prefeitura  Municipal  de  Ressaquinha.
Aviso publicação de contratos assinados
em 13/06/2018 com vigência compreen-
dida  da  data  de  sua  assinatura  até
31/12/2018. Obj.: Contratação de Micro
Empresa, Empresa de Pequeno Porte, e
equiparadas  nos  termos  da  Lei,  para
aquisição de móveis, equipamentos ele-
trodomésticos e eletroeletrônicos e equi-
pamentos médico hospitalares para a Se-
cretaria municipal de Saúde do Municí-
pio de Ressaquinha.  Empresa contrata-
da: Contrato nº: 067/2018:  Atuante Co-
mercial LTDA ME, portadora de CNPJ:
03.479.428/0001-57. Valor total do con-
trato:  R$  21.300,00.  Contrato  nº:
068/2018:  Maria  Aparecida  do  Carmo
Ferreira  975096,  portadora  de  CNPJ:
16.779.286/0001-95. Valor total do con-
trato:  R$  3.753,00.  Contrato  nº:
069/2018:  I.C  Serafini  Refrigeração
EPP,  portadora  de  CNPJ:
14.516.591/0001-69. Valor total do con-
trato:  R$  21.496,00.  Contrato  nº:
070/2018:  D&D empreendimentos  Co-
merciais  LTDA,  portadora  de  CNPJ:
07.994.516/0001-48. Valor total do con-
trato:  R$  3.955,00.  Contrato  nº:
071/2018: JT de Souza Eireli EPP, por-
tadora  de  CNPJ:  06.976.543/0001-25.
Valor  total  do  contrato:  R$  8.175,00.
Contrato nº: 072/2018: Visamed Comer-
cio de Material  Hospitalar  LTDA ME,
portadora  de  CNPJ:  08.380.296/0001-
25.  Valor  total  do  contrato:  R$
71.719,00. Contrato nº: 073/2018: Total
Tech Distribuidora LTDA, portadora de
CNPJ: 19.703.490/0001-10.  Valor total
do contrato:  R$ 2.142,22.  Contrato  nº:
074/2018:  RH Eletro Medicina e Servi-
ços  LTDA-ME,  portadora  de  CNPJ:
03.470.906/0001-68. Valor total do con-
trato:  R$  6.615,00.  Contrato  nº:
075/2018 Betaniamed Comercial LTDA
EPP,  portadora  de  CNPJ:
09.560.267/0001-08. Valor total do con-
trato:  R$  1.750,00.  Contrato  nº:
076/2018: Diprom Distribuidora de Pro-
dutos Odontológicos e Materias,  porta-
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dora de CNPJ: 16.366.888/0001-98. Va-
lor total do contrato: R$ 1.750,00. Con-
trato nº: 077/2018: Gnmed Comércio de
Equipamentos  LTDA,  portadora  de
CNPJ: 07.726.140/0001-90.  Valor total
do contrato:  R$ 9.410,00.  Contrato nº:
078/2018:  Adilene Anastacia Francisco
ME,  portadora  de  CNPJ:
22.619,793/0001-64. Valor total do con-
trato:  R$ 696,00.   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 27/06/2018 com vigência compreen-
dida  da  data  de  sua  assinatura  até
31/12/2018. Obj.: Aquisição de 02 veí-
culos  de  passageiros,  especificação
mínima: motor 1.0 3 cilindros,  direção
elétrica ou hidráulica, potência 72cv ga-
solina e 76cv etanol, cor branca, 4 por-
tas, 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 trasei-
ro, 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 Se-
cretaria  Municipal  de  Saúde  e  Desen-
volvimento Social do Munícipio de Res-
saquinha.  Empresa contratada: Contrato
nº: 079/2018: Apec Veículos S/A, porta-
dora de CNPJ: 17.078.536/0001-22. Va-
lor  total  do  contrato:  R$  81.600,00.
Info. das 12 às 17h pelo email: licitaca-
o@ressaquinha.mg.gov.br, e pelo telefo-
ne (32) 3341-1259.

Prefeitura  Municipal  de  Ressaquinha.
Aviso  publicação  de  contrato  assinado
em 27/06/2018 com vigência compreen-
dida  da  data  de  sua  assinatura  até
27/09/2018.  Obj.:  Contratação  de  em-
presa de engenharia para obra de ampli-
ação da plataforma de embarque e de-
sembarque da antiga estação ferroviária.
Empresa  contratada:  Contrato  nº:

080/2018:  JVL  CONSTRUÇÕES  E
PROJETOS LTDA ME. Valor total do
contrato: R$ 39.790,85. Info. das 12 às
17h  pelo  email:  licitacao@ressaqui-
nha.mg.gov.br,  e  pelo  telefone  (32)
3341-1259.

Prefeitura Municipal  de Ressaquinha.
Aviso  publicação  de  contratos
assinados  em  28/06/2018  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  materiais  para
manutenção de sistemas de esgoto tais
como tubos e conexões em PVC, além
de  diversos  outros  materiais  para  a
manutenção  do sistema municipal  de
esgoto  sanitário  do  Município  de
Ressaquinha.  Empresas  contratadas:
Contrato nº: 081/2018,  proveniente da
ata  de  registro  de  preços  048/2018:
Aderson José Pereira de Paula – ME
portadora de CNPJ: 22.155.440/0001-
50.  Valor  total  do  contrato:  R$
25.359,90.  Contrato  nº:  082/2018,
proveniente  da  ata  de  registro  de
preços  046/2018:  Jorge  Inácio  de
Medeiros  –  ME portadora  de  CNPJ:
07.498.128/0001-76.  Valor  total  do
contrato: R$ 35.065,60. 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  28/06/2018  com  vigência  com-
preendida da data de sua assinatura até
28/10/2018. Obj.: Contratação da em-
presa jurídica de engenharia, com a fi-
nalidade de prestar obra e serviços de
Engenharia de pavimentação asfáltica
e  drenagem  pluvial  de  vias  rurais  –
conforme  convênio  nº
1491000907/2017 com a Secretaria de
Estado de Governo de Minas Gerais.
Empresa  contratada:  Contrato  nº:

083/2018:  PAVIMENTADORA  VER-
TENTES  LTDA,  portadora  de  CNPJ:
05.401.407/0001-44. Valor total do con-
trato: R$ 97.612,37. 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 28/06/2018 com vigência compreen-
dida  da  data  de  sua  assinatura  até
28/10/2018.  Obj.:  Contratação  da  em-
presa jurídica de engenharia, com a fina-
lidade de prestar obra e serviços de En-
genharia  de  pavimentação  asfáltica  e
drenagem pluvial de vias urbanas – con-
forme  convênio  nº  1491001161/2016
com a Secretaria de Estado de Governo
de  Minas  Gerais.  Empresa  contratada:
Contrato  nº:  084/2018:  PAVIMENTA-
DORA VERTENTES LTDA, portadora
de CNPJ: 05.401.407/0001-44. Valor to-
tal do contrato: R$ 104.427,82. Info. das
12 às 17h pelo email:  licitacao@ressa-
quinha.mg.gov.br,  e  pelo  telefone  (32)
3341-1259.

Prefeitura  Municipal  de  Ressaquinha.
Ext. Segundo termo aditivo ao contrato
029/2018 assinado em 13/06/2018. Obj:
Alteração  da  clausula  terceira  para
supressão  no  valor  do  óleo  diesel  que
passou  para  o  valor  de  R$  3,537.
Empresa  contratada:   Auto  Posto
Ressaquinha LTDA portadora de CNPJ:
18.806.331/0001-89b.  Info.  das  12  às
17h  pelo  email:
licitacao@ressaquinha.mg.gov.br, e pelo
telefone (32) 3341-1259.
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