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Prefeitura Municipal de Ressaquinha. Aviso
de Publicação de Ata de Registro de Preços
assinada em 26/09/2017 com vigência com-
preendida entre a data de sua assinatura até
26/09/2018.   Obj:  Registro  de  preços  para
futura e eventual Locação de Ônibus, Micro-
ônibus e vans, a fim de atender as necessida-
des da Administração Municipal e dos pro-
gramas por  ele  geridos.  Empresa  detentora
da Ata: Ata n°074/2017: Arruda Transjapão
Trasnporte de Passageiros Sociedade Ltda –
ME,  portadora  de  CNPJ:  07.975.629/0001-
04 vencedora nos itens 01, 02, 03 sob o valor
total de R$ 39.420,00.  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
01/09/2017 com vigência compreendida en-
tre a data de sua assinatura até 31/12//2017.
Obj:  Contratação  de  empresa  para  forneci-
mento de um trator agrícola e implementos
tais como: uma Plaina/Pá Agrícola Dianteira,
uma Pá Agrícola Traseira; uma Plaina Agrí-
cola  Dianteira,  e  uma  Plaina  Traseira  Hi-
dráulica, conforme  Convênio  CR
833715/2016/MAPA/CAIXA celebrado entre
o município de Ressaquinha e o Ministério
da  Agricultura,  Pecuária  e  Abastecimento.
Contrato  n°057/2017:  Implementos  BH  –
Máquinas Agrícolas Eireli EPP, portadora de
CNPJ:  10.449.391/0001-80  vencedora  nos
itens  02  e  04,   valor  total  do  contrato  R$
8.830,00.  Info.  das  12  às  17h  pelo  email:
compras@ressaquinha.mg.gov.br,  e  pelo te-
lefone (32) 3341-1259.

Prefeitura Municipal de Ressaquinha. Aviso
de  Publicação  de  Contrato  assinado  em
01/09/2017 com vigência compreendida en-
tre a data de sua assinatura até 31/12/2017.
Obj:  Contratação  de  empresa  para  forneci-
mento de um trator agrícola e implementos
tais como: uma Plaina/Pá Agrícola Dianteira,
uma Pá Agrícola Traseira; uma Plaina Agrí-
cola  Dianteira,  e  uma  Plaina  Traseira  Hi-
dráulica, conforme  Convênio  CR
833715/2016/MAPA/CAIXA celebrado entre
o município de Ressaquinha e o Ministério

da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
Contrato n°058/2017: Agroveterinaria RM
LTDA  EPP,  portadora  de  CNPJ:
10.453.573/0001-24  vencedora  no  item:
03, valor total  do contrato R$ 15.900,00.
Info. das 12 às 17h pelo email: compras@-
ressaquinha.mg.gov.br, e pelo telefone (32)
3341-1259.

Prefeitura Municipal de Ressaquinha. Avi-
so de Publicação de Contrato assinado em
01/09/2017  com  vigência  compreendida
entre  a  data  de  sua  assinatura  até
31/12/2017.  Obj: Contratação de empresa
para fornecimento de um trator agrícola e
implementos  tais  como:  uma  Plaina/Pá
Agrícola Dianteira, uma Pá Agrícola Tra-
seira;  uma  Plaina  Agrícola  Dianteira,  e
uma Plaina Traseira Hidráulica, conforme
Convênio  CR  833715/2016/MAPA/CAI-
XA celebrado entre o município de Ressa-
quinha e o Ministério da Agricultura, Pe-
cuária  e  Abastecimento.  Contrato
n°059/2017: Igarapé Distribuidora Agríco-
la e Comercial LTDA portadora de CNPJ:
45.942.349/0001-33 vencedora no item: 01
valor  total  do  contrato  R$  122.000,00.
Info. das 12 às 17h pelo email: compras@-
ressaquinha.mg.gov.br, e pelo telefone (32)
3341-1259.

Prefeitura Municipal de Ressaquinha. Avi-
so de Publicação de Contrato assinado em
12/09/2017  com  vigência  compreendida
entre  a  data  de  sua  assinatura  até
31/12/2017.   Obj: Contratação  de  Micro
Empresa,  Empresa  de  Pequeno  Porte,  e
equiparadas nos termos da Lei para presta-
ção de serviços de acesso à internet através
de  fibra  ótica  (110  MB),  para  atender  à
sede da Prefeitura, Secretarias e Departa-
mentos  do  Município  de  Ressaquinha.
Contrato  n°060/2017:  City  10  Telecom
LTDA,  portadora  de  CNPJ:
25.958.349/0001-61 vencedora no item 01
valor total do contrato R$ 22.800,00. Info.
das 12 às 17h pelo email: compras@ressa-
quinha.mg.gov.br,  e  pelo  telefone  (32)
3341-1259.

Prefeitura Municipal de Ressaquinha. Aviso
de  Publicação  de  Contrato  assinado  em
18/09/2017 com vigência compreendida en-
tre a data de sua assinatura até 31/12/2017.
Obj: Contratação  de  serviços de seguro de
veículos pertencentes à frota do Município,
após ser devidamente assinada pelo Prefeito
Municipal, foi afixada no saguão da Prefeitu-
ra  Municipal  de  Ressaquinha.  Contrato
n°061/2017: Mapfre Seguros Gerais S/A por-
tadora de CNPJ: 61.074.175/0001-38 vence-
dora no item: 01 valor total do contrato R$
30.700,00. Info. das 12 às 17h pelo email:
compras@ressaquinha.mg.gov.br,  e  pelo  te-
lefone (32) 3341-1259.

Prefeitura Municipal de Ressaquinha. Aviso
de  Publicação  de  Contrato  assinado  em
25/09/2017 com vigência compreendida en-
tre a data de sua assinatura até 15/10/2017.
Obj:  Contratação  de  empresa  especializada
no fornecimento de Câmara Fria para sala de
vacinas da UAPS do município de Ressaqui-
nha.  Contrato  n°062/2017:  DATAMED
LTDA,  portadora  de  CNPJ:
38.658.399/0001-75 valor  total  do  contrato
R$  10.248,00.  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
27/09/2017 com vigência compreendida en-
tre a data de sua assinatura até 31/12/2017.
Obj: Contratação de empresa para a presta-
ção  de  serviços  de  Digitalização  de  Docu-
mentos Públicos pertencentes ao Poder Exe-
cutivo do município de Ressaquinha, incluin-
do a disponibilização de equipamentos, dis-
ponibilização  de  software G.E.D  -  Gestão
Eletrônica de Documentos, e assessoramento
técnico  para  a  digitalização.  Contrato
n°063/2017:  Otavio Geraldo Mateus Servi-
ços  -  ME,  portadora  de  CNPJ:
22.637.316/0001-21  vencedora  no  item  01
valor  total  do contrato R$ 12.960,00.  Info.
das 12 às  17h pelo email:  compras@ressa-
quinha.mg.gov.br, e pelo telefone (32) 3341-
1259.
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Prefeitura  Municipal  de  Ressaquinha.  Ext.
Primeiro termo aditivo ao contrato 013/2017
assinado  em  15/09/2017  com  vigência
compreendida  entre  15/09/2017  a
31/12/2017.  Obj:  Modificação  do  valor
contratual  em  decorrência  de  acréscimo
quantitativo de seu objeto, o presente aditivo
tem por objeto o acréscimo de 25,0% (vinte
e cinco por cento), ao valor total originário
do  item  041,  referente  ao  aditamento  de
quantitativo  para  atendimento  das
necessidades  do  Contratante,  conforme
autorizado na “Cláusula  sexta” do contrato
originado pelo Pregão 009/2017, Processo nº
013/2017, em conformidade com o artigo 65,
“b”  c/c  seu  §  1º,da  Lei  8.666/93,  para
Contratação de Micro Empresa,  Empresa e
Pequeno  Porte,  ou  Equiparadas  para  o
fornecimento  de  gêneros  alimentícios  de
merenda  escolar  e  gás  de  cozinha  para  o
atendimento  das  necessidades  das  escolas
públicas  municipais  de  Ressaquinha-  MG.
Empresa  contratada:  NAYANA MOREIRA
FARIA DE SOUZA- ME, inscrita no CNPJ
sob  o  número 22.337.375/0001-84.  Valor
total do aditivo:  R$ 3.472,25. Info. das 12 às
17h  pelo  email:
licitacao@ressaquinha.mg.gov.br,  e  pelo
telefone (32) 3341-1259.
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