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Prefeitura Municipal de Ressaquinha. Aviso
de Licitação: Proc. 088/2017. Pregão Presen-
cial: 052/2017. Registro de Preços 037/2017.
Obj: Registro de preços para futura e eventu-
al  contratação de Micro Empresa,  Empresa
de Pequeno Porte, e equiparadas nos termos
da Lei para prestação de serviços de impres-
são  reprografia,  digitalização  (Outsourcing
de Impressão), a partir de, multifuncionais as
quais serão fornecidas em sistema de locação
ao Município,  incluindo instalação,  suporte
técnico e manutenção, além do fornecimento
de insumos (tonners, cartuchos, cilindros, fu-
sores,  etc) Exceto papel, contemplando dis-
ponibilização de estoque nas unidades para
cumprimento dos níveis de serviços – SLA
estabelecidos e, por fim, solução de bilheta-
gem que permita gestão e monitoramento de
consumo do  parque de  equipamentos,  para
atender  demanda  dos  setores  da  Prefeitura
Municipal de Ressaquinha. Credenciamento:
Das 13h às 13h15min em 19/12/2017. Aber-
tura:13h15min em 19/12/2017. Info. das 12
às  17h  pelo  email:
licitacao@ressaquinha.mg.gov.br,  e  pelo  te-
lefone (32) 3341-1259. 

Prefeitura Municipal de Ressaquinha. Aviso
de Julgamento, Adjudicação e Homologação
de Licitação: Proc. 086/2017. Pregão Presen-
cial.  051/2017. Obj:  Contratação de  pessoa
física ou micro Empresa, Empresa de Peque-
no  Porte  e  equiparadas  nos  termos  da  Lei
para a aquisição de um caminhão pipa usado,
para prestar serviços para o município. Jul-
gadas, Adjudicadas e Homologadas vencedo-
ras: Grand Park Transportes e equipamentos
LTDA-ME,  portadora  de  CNPJ:
02.718.632/00001-10 homologada  vencedo-
ra  no  item:  01  sob  o  valor  total  de  R$
61.500,00.  Valor  total  da  Licitação:  R$
61.500,00. 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 Ata de Registro de Preços
assinadas em 01/11/2017 com vigência com-
preendida entre a data de sua assinatura até
01/11/2018.  Obj: Registro de preços para fu-

tura e eventual aquisição de medicamentos
ÉTICOS, suplementos nutricionais, fraldas
e  outros  para  atender às  necessidades da
Secretaria Municipal de Saúde do Municí-
pio de Ressaquinha. Empresas  detentoras
das Atas: Ata n° 090/2017: Dominus Co-
mercio  Eireli  –  ME portadora  de  CNPJ:
24.417.234/0001-95  vencedora  nos  itens:
01,  09,  10,  11  sob  o  valor  total  de  R$
108.209,00.  Ata  nº:  091/2017:  Freitas  e
Francisco Comercio de Produtos Nutricio-
nais  LTDA  –  ME  portadora  de  CNPJ:
13.471.232/000170  vencedora  nos  itens:
02 e 03 sob o valor total de R$ 22.940,00.
Ata  nº:  092/2017:  Drogaria e  Perfumaria
Santa Terezinha de Jesus LTDA – ME por-
tadora de CNPJ: 11.129.196/0001-35 ven-
cedora nos itens: 04, 13 sob o valor total
de R$ 12.530,00. Ata n°: 093/2017: Health
Clean Comercio Eireli – ME portadora de
CNPJ:  23.615.514/0001-57  homologada
vencedora nos itens: 05, 06, 07, 08 e 12
sob o valor total de R$ 122.482,00. 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  01/11/2017  com  vigência
compreendida  entre  a  data  de  sua
assinatura  até  31/12//2017.   Obj:
Contratação de empresa específica para a
prestação  de  serviços  de  elaboração  de
pesquisa de opinião pública quantitativa e
qualitativa,  entre  pessoas  maiores  de
dezesseis  anos,  do  Município  de
Ressaquinha/MG., de modo estratégico os
aspectos  favoráveis  e  desfavoráveis  da
atual Administração, notadamente quanto a
situação  dos  seguintes  serviços  prestados
pelo  Município:  Educação,  Saúde,
Segurança  e  Limpeza.  Contrato
n°067/2017:  Empresa  contratada:
Reginaldo de Souza Dias – ME, inscrita no
CNPJ sob o n° 13.112.676/0001-19. Valor
total do contrato R$ 6.8000. 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
17/11/2017  com  vigência  compreendida
entre  a  data  de  sua  assinatura  até
31/12//2017.  Obj: Contratação empresa para
prestação  de  serviços  com  profissional
técnico (mestre)  em realização do batizado
dos alunos de capoeira usuários do serviço
de convivência e fortalecimento de vínculo
do Município de Ressaquinha/ MG, para 70
(setenta)  formandos  compreendendo:
avaliação técnica dos formandos, batizado e
entrega de graduação (corda) pelos mestres e
professores  de  capoeira.  Contrato
n°068/2017:  Empresa  contratada:  Marcelo
Moreira  -  ME,  inscrita  no  CNPJ  sob  o
nº19.743.001/0001-54.  Valor  total  do
contrato R$ R$ 2.100,00. 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  Contratos  assinado  em
22/11/2017  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
aquisição  de  móveis,  equipamentos
eletrodomésticos  e  eletroeletrônicos  e
equipamentos  médico  hospitalares  para  a
Secretaria municipal de Saúde do Município
de  Ressaquinha.  Empresas  contratadas:
Contrato n°069/2017: A.C.I Comercio LTDA
portadora  de  CNPJ:  71.208.094/0001-37
vencedora nos itens: 24, 27, 58, 59, 63, 76 e
86 sob o valor total de R$ 6.215,00. Contrato
n°:  070/2017:  Maria  Aparecida  do  Carmo
Ferreira  portadora  de  CNPJ:
16.779.286/0001-95 vencedora nos itens: 01,
02, 05, 06, 07, 11, 19, 33, 40, 47, 48, 49, 55,
56, 57, 60, 61, 62, 69, 70, 74, 77, 78, 83, 84,
85,  87,  e  88  sob  o  valor  total  de  R$
64.308,00. Contrato n°: 071/2017: JT Souza
EIRELI  EPP  portadora  de  CNPJ:
06.976.543/0001-25 vencedora nos itens: 08,
09, 10, 22, 25, 26, 32, 43, 67 e 71 sob o valor
total de R$ 9.463,00. Contrato n°072/2017:
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Atuante Comercial LTDA – ME portadora de
CNPJ:  03.479.428/0001-57  vencedora  nos
itens: 13, 14, 15, 18, 20, 23, 30, 31, 41, 42,
44,  45,  46  e  82  sob  o  valor  total  de  R$
19.555,00.  Contrato  n°073/2017:  Alphalab
Produtos para saúde EIRELI – ME portadora
de  CNPJ:  19.188.783/0001-07  vencedora
nos itens:  16 e 80 sob o valor total  de R$
5.395,00. Contrato n°074/2017: Health Santa
Luzia  LTDA  EPP  portadora  de  CNPJ:
27.602.134/0001-39 vencedora nos itens: 17,
28, 29, 34, 36, 38, 51, 53 e 75 sob o valor
total de R$ 34.531,00. Contrato n°075/2017:
Diprom  –  Distribuidora  de  produtos
odontológicos  e  materiais  LTDA  –  ME
portadora  de  CNPJ:  16.366.888/0001-10
vencedora nos itens 35, 50, 52, 64, 65, 66,
68,  79  e  81  sob  o  valor  total  de  R$
12.470,00.  Contrato  n°076/2017:  MP
Informática LTDA ME portadora de CNPJ:
26.204.770/0001-40  vencedora  no  item  39
sob o valor total de R$ 35.269,00. Contrato
n°077/2017:  Dental  Universo  EIRELI  EPP
portadora  de  CNPJ:  26.395.502/0001-52
vencedora nos itens: 72, 73, sob o valor total
de  R$  941,08.  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 termo de rescisão unilateral
da  ata  de  registro  de  preços  n°  071/2017.
Processo 067/2017.  Obj.: O presente termo
tem por objeto a rescisão da ata de registro
de  preços  para  prestação  de  serviços  de
perfuração  de  poço  artesiano.
JUSTIFICATIVA:  Justifica-se  a  presente
rescisão  para  preservar  o  interesse  público
haja  vista  que  a  empresa  não  compareceu
para execução dos  serviços,  o  que  ensejou
uma notificação expressa para a empresa e,
mesmo  assim,  novamente,  a  empresa  não
compareceu  para  realizar  os  serviços,  que
são  essenciais  para  o  bem  estar  da
população. Desta forma, fica expressamente
rescindida a ata de registro de preços acima
identificada.  Data  da  rescisão:  04/12/2017.
Manoel  da  Silva  Ribeiro  –  Prefeito
Municipal. Info.  das 12 às 17h pelo email:

compras@ressaquinha.mg.gov.br,  e  pelo
telefone (32) 3341-1259.
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