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Prefeitura Municipal  de Ressaquinha.  Aviso
de Julgamento, Adjudicação e Homologação
de Licitação: Proc. 057/2017. Pregão Presen-
cial. 036/2017.. Obj: Contratação de empresa
para fornecimento de um trator agrícola e im-
plementos tais como: uma Plaina/Pá Agrícola
Dianteira,  uma  Pá  Agrícola  Traseira;  uma
Plaina Agrícola Dianteira, e uma Plaina Tra-
seira  Hidráulica, conforme  Convênio  CR
833715/2016/MAPA/CAIXA celebrado entre
o município de Ressaquinha e o Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Julga-
das, Adjudicadas e Homologadas vencedoras:
Igarapé  Distribuidora  Agrícola  e  Comercial
LTDA portadora de CNPJ: 45.942.349/0001-
33 homologada vencedora no item: 01 sob o
valor total de R$ 122.000,00 . Implementos
BH – Máquinas Agrícolas Eireli EPP, porta-
dora de CNPJ: 10.449.391/0001-80 homolo-
gada vencedora no item 02 e 04 sob o valor
total de R$ 8.830,00 .   Agroveterinaria RM
LTDA  EPP,  portadora  de  CNPJ:
10.453.573/0001-24  homologada  vencedora
no item: 03 sob o valor total de R$ 15.900,00.
Valor total da Licitação: R$ 146.730,00. Info.
das 12 às 17h pelo email: compras@ressaqui-
nha.mg.gov.br,  e  pelo  telefone  (32)  3341-
1259.

Prefeitura Municipal de Ressaquinha. Aviso
de Publicação de Ata de Registro de Preço
assinada  em  16/08/2017  com  vigência
compreendida entre a data de sua assinatura
até  16/08/2018.   Obj:  Registro  de  preços
para  futura  e  eventual  contratação  de
empresa  especializada  na  manutenção
preventiva  e  corretiva  dos  equipamentos
médicos  hospitalares  para  atender  às
necessidades  da  Secretaria  Municipal  de
Saúde  do  Município  de  Ressaquinha.
Empresas detentora da Ata: Ata n°072/2017:
Medic  Barbacena  Eireli  EPP portadora  de
CNPJ:  19.398.577/0001-21  vencedora  no
item 1 sob o valor total de R$ 118.000,00.
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 Atas de Registro de Preços

assinadas  em  16/08/2017  com  vigência
compreendida entre a data de sua assinatura
até  16/08/2018.   Obj:  Registro  de  Preços
para a futura e eventual contratação de Mi-
cro Empresa, Empresa de Pequeno Porte, e
equiparadas nos termos da Lei, para o for-
necimento  de  materiais  diversos  para  os
cursos de pintura em tecido tais como: teci-
do de algodão cru, tintas, pincéis dentre ou-
tros materiais para que seja atendida a Se-
cretaria Municipal de Desenvolvimento So-
cial.  Empresas  detentoras  das  Atas:  Ata
n°069/2017: Ferreira Salum Comercio Ei-
reli  –  ME  portadora  de  CNPJ:
26.287.871/00001-21 vencedora nos itens:
03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15
sob  o  valor  total  de  R$  4.159,70.  Ata
n°070/2017  Arte  Minas  Comercio  Eireli-
ME portadora de CNPJ: 24.638.547/0001-
85 vencedora nos itens: 01, 02, 05, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22  sob o valor total de R$
3.424,67. 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
assinada em 16/08/2017 com vigência com-
preendida entre a data de sua assinatura até
16/08/2018.  Obj: Registro de Preços para a
futura e eventual contratação de Micro Em-
presa, Empresa de Pequeno Porte, e equipa-
radas nos termos da Lei, para a execução de
serviços de perfuração de poços semiartesi-
anos  para  que  seja  atendida  a  Secretaria
Municipal  de  Infraestrutura.  Empresa  de-
tentora da Ata: Ata n°071/2017: Eustáquio
Amaral Milagres Junior 07220303637 por-
tadora de CNPJ: 22.619.091/0001-80 ven-
cedora nos itens: 01 e 02, sob o valor total
de R$ 35.500,00. 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 Ata de Registro de Preços
assinada em 28/08/2017 com vigência com-
preendida entre a data de sua assinatura até
28/08/2018.  Obj: Registro de preços para
futura e eventual contratação de Micro Em-

presa, Empresa de Pequeno Porte e equipara-
das nos termos da Lei, para o fornecimento
de sistemas de tratamento de esgoto (fossas
sépticas) para que seja atendida a Secretaria
Municipal de Infraestrutura.  Empresa deten-
tora da Ata: Ata n°073/2017:Fibras F.K.L  In-
dustria  e  Comercio  LTDA  portadora  de
CNPJ: 02.340.467/0001-06 vencedora no lote
1 sob o valor total de R$ 76.065,00. Info. das
12  às  17h  pelo  email:  compras@ressaqui-
nha.mg.gov.br,  e  pelo  telefone  (32)  3341-
1259.

Prefeitura  Municipal  de  Ressaquinha.  Aviso
de  Publicação  de  Contrato  assinado  em
07/08/2017 com vigência compreendida entre
a data de sua assinatura até 07/11/2017.  Obj:
Contratação  de  empresa  especializada  para
fornecimento de livros  de literatura infanto-
juvenil  para  o  Ensino  Fundamental  I  e  II.
Contrato  n°054/2017:  TRIBPS  EDITORA
DE LIVROS LTDA, inscrista no CNPJ sob o
nº 09.663.426/0001-48 valor total do contrato
R$ 13.972,00. Info. das 12 às 17h pelo email:
compras@ressaquinha.mg.gov.br, e pelo tele-
fone (32) 3341-1259.

Prefeitura  Municipal  de  Ressaquinha.  Aviso
de  Publicação  de  Contrato  assinado  em
15/08/2017 com vigência compreendida entre
a data de sua assinatura até 31/12/2017.  Obj:
Contratação  de  empresa  especializada  para
serviços  de  borracharia  em  geral  para
atendimento à frota de veículos do Município
de Ressaquinha. Contrato n°055/2017: Bruna
Beatriz da Rocha 09934520605 portadora de
CNPJ:  23.590.059/0001-82  valor  total  do
contrato  R$  7.525,00.  Info.  das  12  às  17h
pelo email: compras@ressaquinha.mg.gov.br,
e pelo telefone (32) 3341-1259.
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