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Prefeitura  Municipal  de  Ressaquinha.
Ext. Primeiro termo aditivo ao contrato
061/2017 assinado em 01/10/2017 com
vigência  compreendida  entre
01/10/2017  a  31/12/2017.  Obj:
Supressão  de  R$  1.664,00  (Mil
seiscentos e sessenta e quatro reais) sob
o valor total de R$ 30.700,00 (Trinta mil
e setecentos reais), contrato este que foi
firmado entre as partes em 18/09/2017,
de acordo com o artigo 65, § 1º, da Lei
n.º  8.666/93,  para  a  contratação  de
serviços  de  seguro  de  veículos
pertencentes  à  frota  do  município  de
Ressaquinha/MG.  Empresa  contratada:
MAPFRE  SEGUROS  GERIAS  S/A
portadora  de  CNPJ:  61.074.175/0001-
38.  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  Contrato
assinado  em 24/10/2017  com  vigência
compreendida  entre  a  data  de  sua
assinatura  até  31/12//2017.   Obj:
Contratação  de  empresa  especializada
no fornecimento de vacinas contra raiva
bovina  para  o  Município  de
Ressaquinha.  Contrato  n°065/2017:
Agropecuária  Reis  LTDA-ME,
portadora  de  CNPJ:  12.699.998/0001-
43, valor total do contrato R$ 7.490,00.
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  Contrato
assinado  em 31/10/2017  com  vigência
compreendida  entre  a  data  de  sua
assinatura  até  30/11//2017.   Obj:
Contratação de empresa para locação de
um  caminhão  pipa  com  capacidade
mínima de 8.000 mil litros e máximo de
10.000  mil  litros  para  prestação  de
serviços  na  Prefeitura  Municipal  de
Ressaquinha.  Contrato  n°066/2017:
Grand  Park  Transportes  E
Equipamentos  LTDA-ME,  inscrita  no
CNPJ  sob  o  n°02.718.632/0001-10,

valor  total  do  contrato  R$  R$
7.200,00.  Info.  das  12  às  17h  pelo
email:
compras@ressaquinha.mg.gov.br,  e
pelo telefone (32) 3341-1259.

A Autenticidade desta publicação poderá ser confirmada acessando http://ressaquinha.mg.gov.br/diariooficial/ 
Código de Verificação de Autenticidade: mna-q2z                                                                                               Página  1/1


		2017-11-06T10:27:42-0200
	Ressaquinha, 06 de novembro de 2017




