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Prefeitura Municipal de Ressaquinha. Aviso
publicação  de  contrato  assinado  em
01/02/2018 com vigência  compreendida  da
data de sua assinatura até 31/12/2018. Obj.:
Registro  de  preços  para  aquisição  futura  e
eventual  de  medicamentos  ÉTICOS,
GENÉRICOS E SIMILARES com base NO
MAIOR  DESCONTO  PERCEUNTUAL
constantes  na  tabela  de  preços  de
medicamentos – Preço Fábrica (PF) e Preço
Máximo de Venda ao Governo, emitida pela
Câmara  de  Regulação  do  Mercado  de
Medicamentos  –  CMED/Secretaria
Executiva/Agência  Nacional  de  Vigilância
Sanitária – ANVISA. Contrato nº: 02/2018,
proveniente  da  ata  de  Registro  de  preços
002/2017:  Alfalagos  LTDA,  inscrita  no
CNPJ:  05.194.502/0001-14.  Contrato  nº:
02/2018, proveniente da ata de Registro de
preços 002/2017. Valor total do contrato: R$
370.496,52. 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
05/03/2018 com vigência  compreendida  da
data de sua assinatura até 05/06/2018. 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  847876/2017
Ministério  das  Cidades,  conforme
especificações técnicas,  planilhas,  plantas e
minuta de contrato que integram ao presente
Edital. Contrato  nº:  020/2018.  Empresa
contratada:  LM  Construções  e
Pavimentações – EIRELI, inscrita no CNPJ:
01.361.484/0001-30. Valor total do contrato:
R$  242.486,99.  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  nº
027/2017,  com vigência  a  partir  de  19  de
fevereiro  de  2018.  Obj.:  Alteração  da
segunda clausula do contrato originário para
prestação de  serviços de transporte  escolar
municipal para o município de Ressaquinha
– MG, a serem,  executados em regime  de

empreitada  pelo  menor  preço  do  KM
rodado  por  itinerário  no  preço  do
quilômetro rodado deverá estar  incluso a
manutenção  do  veiculo,  o  combustível  e
motorista, para a rede municipal e estadual
de  ensino  de  Ressaquinha.  Empresa
contratada:  Tropical  Transportes  de
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.
Terceiro  termo  aditivo  ao  contrato  nº
029/2017, com vigência a partir de 19 de
fevereiro  de  2018.  Obj.:  Alteração  da
segunda  clausula  do  contrato  originário
para  prestação  de  serviços  de  transporte
escolar  municipal  para  o  município  de
Ressaquinha  –  MG,  a serem,  executados
em  regime  de  empreitada  pelo  menor
preço  do  KM  rodado  por  itinerário  no
preço  do  quilômetro  rodado deverá  estar
incluso  a  manutenção  do  veiculo,  o
combustível  e  motorista,  para  a  rede
municipal  e  estadual  de  ensino  de
Ressaquinha. Empresa contratada:  Arruda
Transjapão  transportes  de  passageiros
sociedade LTDA-ME , portadora de CNPJ:
07.975.629/0001-04.  Info.  das  12  às  17h
pelo  email:
licitacao@ressaquinha.mg.gov.br,  e  pelo
telefone (32) 3341-1259.
Prefeitura Municipal de Ressaquinha. Ext.
Segundo  termo  aditivo  ao  contrato  nº
037/2017, com vigência a partir de 19 de
fevereiro  de  2018.  Obj.:  Alteração  da
segunda  clausula  do  contrato  originário
para  prestação  de  serviços  de  transporte
escolar  municipal  para  o  município  de
Ressaquinha  –  MG,  a serem,  executados
em  regime  de  empreitada  pelo  menor
preço  do  KM  rodado  por  itinerário  no
preço  do  quilômetro  rodado deverá  estar
incluso  a  manutenção  do  veiculo,  o
combustível  e  motorista,  para  a  rede
municipal  e  estadual  de  ensino  de
Ressaquinha.  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.
Segundo  termo  aditivo  ao  contrato  nº
026/2017,  com vigência  a  partir  de  19  de
fevereiro  de  2018.  Obj.:  Alteração  da
segunda clausula do contrato originário para
prestação  de  serviços  de  transporte  escolar
municipal para o município de Ressaquinha
–  MG,  a  serem,  executados  em regime  de
empreitada pelo menor preço do KM rodado
por itinerário no preço do quilômetro rodado
deverá  estar  incluso  a  manutenção  do
veiculo,  o  combustível  e  motorista,  para  a
rede  municipal  e  estadual  de  ensino  de
Ressaquinha.  Empresa  contratada:  Ana
Lucia dos Santos Carvalho-ME, portadora de
CNPJ: 05.681.570/0001-08. 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  nº
028/2017,  com vigência  a  partir  de  19  de
fevereiro  de  2018.  Obj.:  Alteração  da
segunda clausula do contrato originário para
prestação  de  serviços  de  transporte  escolar
municipal para o município de Ressaquinha
–  MG,  a  serem,  executados  em regime  de
empreitada pelo menor preço do KM rodado
por itinerário no preço do quilômetro rodado
deverá  estar  incluso  a  manutenção  do
veiculo,  o  combustível  e  motorista,  para  a
rede  municipal  e  estadual  de  ensino  de
Ressaquinha.  Empresa  contratada:
Alternativa  Transportes  e  Serviços  de
Ressaquinha  LTDA,  portadora  de  CNPJ:
11.462.709/0001-25.  Info.  das  12  às  17h
pelo  email:
licitacao@ressaquinha.mg.gov.br,  e  pelo
telefone (32) 3341-1259. 
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