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Prefeitura Municipal de Ressaquinha.
Aviso publicação de contrato assinado
em
01/10/2018
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, empresa de pequeno
porte, e equiparadas nos termos da lei
para o fornecimento de materiais de
serralheria, de pintura, estrutura
metálica, materiais de complementação
e outros para atendimento a Secretaria
Municipal de Infra Estrutura. Contrato
nº: 105/2018, proveniente da ata de
Registro de preços 076/2017: Aderson
Jose Pereira De Paula – ME, portadora
de CNPJ: 22.155.440/0001-50. Valor
total do contrato R$ 18.832,02. 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
01/10/2018
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, Empresa de Pequeno
Porte, e equiparadas nos termos da Lei,
fornecimento de materiais hidráulicos
para atendimento a Secretaria Municipal
de Infra Estrutura. Contrato nº:
106/2018, proveniente da ata de
Registro de preços 078/2017: Aderson
Jose Pereira De Paula – ME, portadora
de CNPJ: 22.155.440/0001-50. Valor
total do contrato R$ 42.570,55. 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
01/10/2018
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, Empresa de Pequeno
Porte, e equiparadas nos termos da Lei
para prestação de serviços de instalação,
manutenção preventiva e corretiva e
revisão elétrica em imóveis vinculados

ao Município de Ressaquinha.
Contrato nº: 107/2018, proveniente da
ata de Registro de preços 074/2017:
Campos Soluções em Eletricidade
LTDA – ME portadora de CNPJ:
19.769.723/0001-88. Valor total do
contrato R$ 37.050,00. 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 01/10/2018 com vigência compreendida da data de sua assinatura até
30/12/2018.Obj.: Contratação de empresa especializada para reforma e revitalização da Praça Pio XII – Patrimônio cultural de Ressaquinha. Contrato nº: 108/2018: JVL construções e
projetos LTDA ME, portadora do
CNPJ nº 10495862/0001-96. Valor total do contrato R$ R$ 31.921,78. 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 contratos
assinados em 01/10/2018 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, Empresa de Pequeno Porte,
e equiparadas nos termos da Lei, para
o fornecimento de peças para reparos
e manutenções em máquinas, ônibus e
caminhões da frota do Município de
Ressaquinha. Contrato nº: 109/2018,
proveniente da ata de Registro de
preços 079/2017: Mundo Dos
Utilitários Autopeças Eirelli-Me,
portadora de CNPJ: 27.115.972/000188. Valor total do contrato R$
14.460,41. Contrato nº: 110/2018,
proveniente da ata de Registro de
preços 080/2017: Rafaela De Souza
Amancio – Me, portadora de CNPJ:
12.317.965/0001-91. Valor total do
contrato R$ 5.905,40. Contrato nº:
111/2018, proveniente da ata de

Registro de preços 082/2017 Águia
Diesel Ltda – Me, portadora de CNPJ:
02.474.901/0001-40. Valor total do
contrato R$ 21.983,50. 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 contratos assinados
em
01/10/2018
com
vigência
compreendida da data de sua assinatura
até 31/12/2018. Obj.: Registro de preços
para futura e eventual aquisição de
medicamentos ÉTICOS, suplementos
nutricionais, fraldas e outros para
atender às necessidades da Secretaria
Municipal de Saúde do Município de
Ressaquinha. Contrato nº: 112/2018,
proveniente da ata de Registro de preços
092/2017: Drogaria e Perfumaria Santa
Terezinha de Jesus LTDA – ME
portadora de CNPJ: 11.129.196/000135. Valor total do contrato: R$ 4.253,00.
Contrato nº: 113/2018, proveniente da
ata de Registro de preços 090/2017:
Dominus Comercio Eireli – ME
portadora de CNPJ: 24.417.234/000195.Valor total do contrato R$ 82.613,98.
Contrato nº: 114/2018, proveniente da
ata de Registro de preços 093/2017:
Health Clean Comercio Eireli – ME
portadora de CNPJ: 23.615.514/000157. Valor total do contrato: R$
66.520,00. Contrato nº: 115/2018,
proveniente da ata de Registro de preços
091/2017: Freitas e Francisco Comercio
de Produtos Nutricionais LTDA – ME
portadora de CNPJ: 13.471.232/000170.
Valor total do contrato R$ 11.440,00.
Info. das 12 às 17h pelo email:
licitacao@ressaquinha.mg.gov.br, e pelo
telefone (32) 3341-1259.
Prefeitura Municipal de Ressaquinha.
19/10/2018. Ext. Terceiro Termo
Aditivo ao Contrato Nº 063/2018, com
vigência de 15/10/2018 até 31/12/2018.
Obj: Alteração da terceira cláusula do
contrato originário para a Contratação
de empresa para a prestação de serviços
de Digitalização de Documentos
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Públicos
pertencentes
ao
Poder
Executivo
do
município
de
Ressaquinha,
incluindo
a
disponibilização
de equipamentos,
disponibilização de software G.E.D Gestão Eletrônica de Documentos, e
assessoramento
técnico
para
a
digitalização. Empresa Contratada:
Otavio Geraldo Mateus Serviços - ME,
portadora de CNPJ: 22.637.316/000121.
Justificativa:
Redução
da
necessidade do segundo equipamento e
do segundo software devido a
digitalização estar agora paralela com os
documentos
que
estão
sendo
produzidos. Inf. das 12 às 17 horas pelo
telefone (32) 3341-1235, ou pelo e-mail
compras@ressaquinha.mg.gov.br.
Prefeitura Municipal de Ressaquinha.
13/09/2018. Ext. Primeiro Termo Aditivo ao Contrato Nº 080/2018, com vigência de 24/09/2018 até 31/12/2018. Obj:
Prorrogação do prazo de vigência da
contratação de empresa para obra de
ampliação da plataforma de embarque e
desembarque da antiga estação ferroviária, localizada na A. Princesa Isabel. s/n,
Centro, situada no Município de Ressaquinha/MG, para a nova data de 31 de
dezembro de 2018, conforme art. 57da
Lei 8.666/93 e Cláusula décima segunda
do Contrato. Contratada: JVL CONSTRUÇÕES LTDA-ME, inscrita no
CNPJ sob o nº 10.495.862/0001-96. Valor do Aditivo: Este Aditivo não importa
aumento de valor, somente alteração no
prazo de vigência. Inf. das 12 às 17 horas pelo telefone (32) 3341-1235, ou
pelo
e-mail
compras@ressaquinha.mg.gov.br.
Prefeitura Municipal de Ressaquinha.
01/10/2018. Ext. Primeiro Termo Aditivo ao Contrato Nº 096/2018, com vigência de 01/10/2018 até 31/12/2018. Obj:
Prorrogação do prazo de vigência da

Contratação da empresa jurídica de
engenharia, especializada em pavimentação em bloquetes e execução de
meio-fio de concreto, sarjeta e calçadas em trecho da Rua C. COHAB 1 –
Bela Vista, conforme convênio nº
1491222790/2017 com a Secretaria de
Estado de Governo de Minas Gerais,
para a nova data de 31 de dezembro de
2018, conforme art. 57da Lei 8.666/93
e Cláusula décima segunda do Contrato. Contratada: RECONP ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº
04.762.238/0001-05. Valor do Aditivo: Este Aditivo não importa aumento
de valor, somente alteração no prazo
de vigência. Inf. das 12 às 17 horas
pelo telefone (32) 3341-1235, ou pelo
e-mail
compras@ressaquinha.mg.gov.br.

31/12/2018. Obj: Prorrogação do prazo
de vigência da Contratação da empresa
jurídica de engenharia, com a finalidade
de prestar obra e serviços de Engenharia
de pavimentação asfáltica e drenagem
pluvial de vias rurais – conforme
convênio nº 1491000907/2017 com a
Secretaria de Estado de Governo de
Minas Gerais, para a nova data de 31 de
dezembro de 2018, conforme art. 57da
Lei 8.666/93 e Cláusula décima segunda
do Contrato. Contratada: PAVEL
PAVIMENTADORA
VERTENTES
LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº
05.401.407/0001-44. Valor do Aditivo:
Este Aditivo não importa aumento de
valor, somente alteração no prazo de
vigência. Inf. das 12 às 17 horas pelo
telefone (32) 3341-1235, ou pelo e-mail
compras@ressaquinha.mg.gov.br.

Prefeitura Municipal de Ressaquinha.
25/10/2018. Ext. Primeiro Termo
Aditivo ao Contrato Nº 084/2018, com
vigência
de
01/10/2018
até
31/12/2018. Obj: Prorrogação do
prazo de vigência da Contratação da
empresa jurídica de engenharia, com a
finalidade de prestar obra e serviços
de Engenharia de pavimentação
asfáltica e drenagem pluvial de vias
urbanas – conforme convênio nº
1491001161/2016 com a Secretaria de
Estado de Governo de Minas Gerais,
para a nova data de 31 de dezembro de
2018, conforme art. 57da Lei 8.666/93
e Cláusula décima segunda do
Contrato.
Contratada:
PAVEL
PAVIMENTADORA VERTENTES
LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº
05.401.407/0001-44.
Valor
do
Aditivo: Este Aditivo não importa
aumento de valor, somente alteração
no prazo de vigência. Inf. das 12 às 17
horas pelo telefone (32) 3341-1235,
ou
pelo
e-mail
compras@ressaquinha.mg.gov.br.
Prefeitura Municipal de Ressaquinha.
25/10/2018. Ext. Primeiro Termo
Aditivo ao Contrato Nº 083/2018, com
vigência
de
01/10/2018
até

Prefeitura Municipal de Ressaquinha.
25/10/2018. Ext. Primeiro Termo
Aditivo ao Contrato Nº 031/2018, com
vigência de 01/10/2018 até 31/12/2018.
Obj: Prorrogação do prazo de vigência
da Contratação da empresa jurídica de
engenharia, com a finalidade de prestar
obra e serviços de Engenharia de
pavimentação asfáltica e drenagem
pluvial de vias urbanas – contrato de
repasse nº 844845/2017 - Ministério
das cidades., para a nova data de 31 de
dezembro de 2018, conforme art. 57da
Lei 8.666/93 e Cláusula décima segunda
do
Contrato.
Contratada:
LM
CONSTRUÇÕES
E
PAVIMENTAÇÕES - EIRELI, inscrita
no CNPJ sob o nº 01.631.484/0001-30.
Valor do Aditivo: Este Aditivo não
importa aumento de valor, somente
alteração no prazo de vigência. Inf. das
12 às 17 horas pelo telefone (32) 33411235,
ou
pelo
e-mail
compras@ressaquinha.mg.gov.br.
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