
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, 03 de abril de 2018

Prefeitura  Municipal  de  Ressaquinha.
Aviso  de  Julgamento,  Adjudicação  e
Homologação  de  Licitação:  Proc.
017/2018. Pregão Presencial. 005/2018..
Obj: Contratação de Micro Empresa ou
Empresa de Pequeno Porte para presta-
ção  de  serviços  de  transporte  escolar
municipal  para  o  município  de  Ressa-
quinha – MG. Julgadas,  Adjudicadas e
Homologadas  vencedoras:  Ana  Lucia
Dos  Santos  Carvalho,  portadora  de
CNPJ:  05.681.570/0001-08,  homologa-
da vencedora no item: 01, sob o valor
total  de R$ 16.856,00. Tropical  Trans-
portes Turismo de Ressaquinha LTDA –
ME,  portadora  de  CNPJ:
11.772.500/0001-68,  homologada  ven-
cedora no item 02, sob o valor total de
R$ 16.128,00. Alternativa Transportes e
serviços de Ressaquinha LTDA – ME,
portadora  de  CNPJ:  11.462.709/0001-
25, homologada vencedora no item 03,
sob o valor total de R$ 50.688,00. Valor
total da Licitação: R$ 83.672,00.  Info.
das 12 às 17h pelo email: compras@res-
saquinha.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 31/12/2018. Obj.: Registro de Preços
para a futura e eventual contratação de
Micro  Empresa,  ou  Empresa  de
Pequeno  Porte  para  a  prestação  de
Serviços  de  Publicação  de  Avisos  e
extratos administrativos e de licitações e
contratos públicos em Jornal de Grande
Circulação  no Estado de Minas Gerais
de expressa conformidade ao incíso III
do  art.  21  da  Lei  Federal  8.666/93..
Contrato  nº:  025/2018,  proveniente  da
ata  de  Registro  de  preços  003/2017:
Canal Publicações e publicidade LTDA
–  ME,  portadora  de  CNPJ:
09.372.492/0001-10.  Valor  total  do
contrato:  R$ 8.944,00.  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  05/03/2018  com  vigência
compreendida  da  data  de  sua
assinatura  até  31/12/2018.  Obj.:
Contratação de empresa especializada
no fornecimento de nitrogênio líquido
para  abastecimento  dos  botijões  de
armazenamento  e  conservação  de
sêmem  animal  em  atendimento  a
Secretaria Municipal de Agropecuária
do  Município  de  Ressaquinha/MG.
Contrato  nº:  026/2018,  Empresa
contratada:  Minas  Rio  Comércio  de
Nitrogênio  LTDA,  inscrito  no  CNPJ
sob  o  número  06.217.763/0001-45.
Valor total do contrato: R$ 7.800,00.
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  19/03/2018  com  vigência
compreendida  da  data  de  sua
assinatura  até  31/12/2018.  Obj.:
Contratação de empresa especializada
na prestação de serviços de anúncios
em  carro  de  som  para  os  diversos
setores  da  Prefeitura.. Contrato  nº:
027/2018,  Empresa  contratada:
Luciano Pereira Ferreira portadora de
CNPJ:  17.396.600/0001-15.  Valor
total  do  contrato:  R$  7.000,00.  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  19/03/2018  com  vigência
compreendida  da  data  de  sua
assinatura  até  31/12/2018.  Obj.:
Contratação  de  empresa  para  serviço
de  assistência  técnica  nos
equipamentos de retransmissão de TV
do Município, assim entendidos todos
os  equipamentos  eletrônicos  do
sistema. Deverão ser realizadas visitas
técnicas  semanalmente,  durante  05

(cinco)  horas  junto  à  estação  de
retransmissão  de  TV  Municipal,
realizando  assistência  técnica
preventiva.  Contrato  nº:  028/2018,
Empresa  contratada:  José  Roberto
Lourenço,  portadora  de  CNPJ:
14.930.620/0001-34.  Valor  total  do
contrato:  R$ 6.600,00.  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 Ata de Registro
de Preços assinada em 06/03/2018 com
vigência compreendida  entre a  data de
sua assinatura  até  06/03/2018.   Obj:  o
Registro de preços para futura e eventu-
al contratação de Micro Empresa,  Em-
presa de Pequeno Porte para prestação
de  serviços  de  marcenaria/carpintaria,
por hora efetivamente trabalhada, onde,
dentre  outras  atribuições  correlatas,
compreende a instalação e recuperação
de portas, janelas, carteiras, cadeiras, es-
tofados, bem como serviços de recupe-
ração de estruturas de madeira em pré-
dios  públicos  municipais.  Ata  nº:
02/2018:  Jeronimo  Silvério
48668567691,  portadora  de  CNPJ:
19.553.567/0001-13, vencedora no item
01, sob o valor total de R$ 17.760,00.
Info.  das  12  às  17h  pelo  email:  com-
pras@ressaquinha.mg.gov.br,  e pelo te-
lefone (32) 3341-1259.
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