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Prefeitura  Municipal  de  Ressaquinha.
Aviso  de  citação.  COMARCA  DE
BARBACENA  –  EDITAL  DE
CITAÇÃO  E  INTIMAÇÃO  COM
PRAZO  DE  20  (VINTE)  DIAS  –  O
DOUTOR MARCOS ALVES DE
ANDRADE  –  JUIZ  DE  DIREITO
TITULAR  DA  SEGUNDA  VARA
CÍVEL  DA  COMARCA  DE
BARBACENA – ESTADO DE MINAS
GERAIS, EM PLENO EXERCÍCIO DE
SEU CARGO E NA FORMA DA LEI,
ETC... FAZ SABER a todos quantos o
presente  Edital  virem  ou  dele
conhecimento  tiverem  que  tramita
perante  esta  Secretaria  a  ação  de
REINTEGRAÇÃO/MANUTENÇÃO
DE POSSE, autuada sob o nº 5003187-
27.2017.8.13.0056,  em  que  é  autor  o
MUNICÍPIO  DE  RESSAQUINHA  e
réus  JOSÉ  MÁRCIO  DE  SOUZA,
MAURO JOSÉ PAULINO, ANTÔNIO
MARCOS DO NASCIMENTO e JOÃO
FRANCISCO DE PAULA, cujo objeto
é a proteção possessória para o terreno
objeto da matrícula imobiliária n.º 8.194
do Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca  de  Barbacena,  Estado  de
Minas Gerais,  tendo sido afirmado nos
autos que os réus ANTÔNIO MARCOS
DO NASCIMENTO, brasileiro, solteiro,
portador do CPF/MF 722.065.356-53 e
do  RG/SSP/MG-6.884.535,  filho  de
José Augusto do Nascimento e de Maria
das  Graças  Nascimento,  nascido  em
23/03/1968, e JOÃO FRANCISCO DE
PAULA, brasileiro, solteiro, portador do
CPF/MF 181.253.016-15 e do RG/SSP/
MG-818.043, filho de João Francisco de
Paula  e  de  Maria  Alves  de  Oliveira,
encontram-se  em  local  incerto  e  não
sabido.  Assim,  ficam  devidamente
CITADOS  PARA  tomar  ciência  de
todos os termos da presente ação e para,
querendo,  contestar  o  pedido  no prazo
de 15 (quinze)  dias seguintes ao prazo
de  fruição  do  presente  edital,  com  as
advertências  de  que  "se  o  réu  não
contestar a ação, será considerado revel
e presumir-se-ão
verdadeiras  as  alegações  de  fato
formuladas  pelo  autor"  ,  conforme
preconizado nos artigos 250,  II  e  344,
todos  do  Código  de  Processo  Civil.
Ficam INTIMADOS ainda de todos os

termos da decisão de ID nº 33701402,
na  qual  o  pedido  liminar  foi
DEFERIDO para reintegrar o autor na
posse do imóvel supracitado, fixando-
se  multa  diária  de  R$1.000,00  (mil
reais) em caso de descumprimento da
referida decisão. E, para que ninguém
alegue ignorância,  mandou expedir  o
presente  edital,  que  será  afixado  no
lugar público de costume e, por cópia,
publicado uma vez no "DJE - DIÁRIO
DO  JUDICIÁRIO  ELETRÔNICO"
DO ESTADO DE MINAS GERAIS.
CUMPRA-SE NA FORMA DA LEI.
Dado  e  passado  nesta  Cidade  e
Comarca  de  Barbacena,  Estado  de
Minas  Gerais,  aos  31  (trinta  e  um)
dias  do  mês  de  maio  de  2019.  (aa)
Margarida  Maria  Tavares  Fernandes,
Escrivã  Judicial;  Marcos  Alves  de
Andrade,  Juiz de Direito.  Advogado:
Andréia  Chagas  de  Andrade,
OAB/MG 110.279  .  Info.  das  12  às
17h pelo telefone (32) 3341-1259.

Prefeitura Municipal  de Ressaquinha.
Aviso  de  Julgamento,  Adjudicação  e
Homologação  de  Licitação:  Proc.
033/2019.  Tomada  de  preços.
001/2019..Obj: Contratação de empre-
sa jurídica com a finalidade de prestar
obra e serviços de engenharia de cal-
çamento em bloquete e drenagem plu-
vial de vias urbanas. Julgada, Adjudi-
cada e Homologada vencedora:  Con-
creta Incorporações LTDA - EPP, por-
tadora de CNPJ: 03.893.285/0001-25,
homologada vencedora no objeto aci-
ma  citado  sob  o  valor  total  de  R$
171.117,38.  Valor  total  da Licitação:
R$ 171.117,38..  Info.  das  12 às  17h
pelo  email:  compras@ressaqui-
nha.mg.gov.br,  e  pelo  telefone  (32)
3341-1259.

Prefeitura Municipal  de Ressaquinha.
Aviso publicação de contrato assinado
em  03/05/2019  com  vigência  com-
preendida da data de sua assinatura até
31/12/2019. Obj.: Contratação empre-
sa especializada para serviços de bor-
racharia em geral para atendimento à
frota  de  veículos  do  Município  de
Ressaquinha.  Contrato  nº:  037/2019,
Empresa contratada:  Bruna Beatriz da

Rocha 0993450605, portadora de CNPJ:
23.590.059/0001-82. Valor total do con-
trato  R$ 15.730,00.  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  03/05/2019  com  vigência
compreendida da data de sua assinatura
até  31/12/2019.  Obj.:  Contratação  de
empresa especializada para aquisição de
rocha natural ígnea granito. Contrato nº:
038/2019,  Empresa  contratada:
Marmoraria  Caicaras  LTDA,  portadora
de  CNPJ:  26.541.053/0001-03.  Valor
total do contrato R$ 10.339,00. 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  07/05/2019  com  vigência
compreendida da data de sua assinatura
até 31/12/2019. Obj.: Aquisição de uma
ambulância - Veículo furgão original de
fábrica,  0  km,  adaptada  para  simples
remoção.  Contrato  nº:  039/2019:
Empresa  contratada:  PGL comércio  de
veículos  EIRELI  ME,  portadora  de
CNPJ:  30.509.342/0001-00.  Valor  total
do contrato R$ 162.000,00. 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  08/05/2019  com  vigência
compreendida da data de sua assinatura
até  31/12/2019.  Obj.:  Contratação
empresa  especializada  para  serviço  de
calibração  e  manutenção  de  tacógrafos
analógicos e digital em veículos da frota
municipal de Ressaquinha.  Contrato nº:
040/2019:  Empresa  contratada:
Waldney Coelho da Silva, portadora de
CNPJ:  11.165.889/0001-40.  Valor  total
do contrato  R$ 16.000,00   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  20/05/2019  com  vigência
compreendida da data de sua assinatura
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até 31/12/2019. Obj.: Aquisição de um
caminhão  compactador  de  lixo  usado,
conforme descrito no anexo 1 (um) do
edital  em atendimento  as  necessidades
da  Secretaria  Municipal  de
Infraestrutura de Ressaquinha.  Contrato
nº:  041/2019:  Empresa  contratada:
Jordenia  Oliveira  de  Freitas,  portadora
de  CNPJ:  15.659.446/0001-08.  Valor
total  do contrato   R$ 129.000,00 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  21/05/2019  com  vigência
compreendida da data de sua assinatura
até  31/12/2019.  Obj.:  Contratação  de
empresa  especializada  para  serviço  de
manutenção  preventiva  e  corretiva  em
equipamentos médicos e  odontológicos
com  fornecimento  de  peças.  Contrato
nº:  042/2019:  Empresa  contratada:
Arthur  Bernardes  de
Moura57171386600,  portadora  de
CNPJ: 27.450.826/0001-09.  Valor total
do contrato  R$ 15.930,00 .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  21/05/2019  com  vigência
compreendida da data de sua assinatura
até  31/12/2019.  Obj.:  Contratação  de
empresa específica para a prestação de
serviços  de  avaliação  da  atual
administração  municipal  no  âmbito  da
saúde,  educação,  segurança,  limpeza  e
outros serviços municipais. Contrato nº:
043/2019:  Empresa  contratada:
Reginaldo de Souza Dias 52835405615,
portadora  de  CNPJ:  13.112.676/0001-
19.  Valor  total  do  contrato   R$
6.800,00.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 contratos assinados
em  21/05/2019  com  vigência
compreendida da data de sua assinatura
até 31/12/2019. 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  gêneros
alimentícios  incluindo  lanches  para
atender  às  necessidades  dos  diversos
Departamentos  do  Município  de
Ressaquinha.  Contrato  nº:  044/2018,
proveniente  da  ata  de  Registro  de
preços 20/2018:  Terezinha Aparecida
de Medeiros Pereira 10.528.210/0001-
00.  Valor  total  do  contrato  R$
75.856,13.  Contrato  nº:  045/2019,
proveniente  da  ata  de  Registro  de
preços  018/2018: José  Paulo  Arruda
portadora de CNPJ: 23.120.736/0001-
07.  Valor  total  do  contrato  R$
47.659,07.  Contrato  nº:  046/2019,
proveniente  da  ata  de  Registro  de
preços 019/2019:  Pereira e Chiericato
LTDA  ME  portadora  de  CNPJ:
07.365.544/0001-04.  Valor  total  do
contrato R$ 120.189,93..  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  21/05/2019  com
vigência compreendida da data de sua
assinatura  até  31/12/2019.  Obj.:
Registro  de  preços  para  futura  e
eventual  Contratação  de  Micro
empresa, empresa de pequeno porte, e
equiparadas  nos  termos  da  lei
especializada na prestação de serviços
de recarga de cartuchos e tonners para
impressoras  dos  diversos  setores  da
Prefeitura.  Contrato  nº:  047/2018,
proveniente  da  ata  de  Registro  de
preços  021/2018:  Alexandra  Mendes
de  Almeida  Faria  67800556620,
portadora de CNPJ: 27.278.920/0001-
22.  Valor  total  do  contrato  R$
11.610,00.  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  Ata  de
Registro  de  Preços  assinadas  em
22/05/2019  com  vigência
compreendida  entre  a  data  de  sua
assinatura  até  22/05/2020.   Obj:
Contratação  de  empresa  para  a
prestação  de serviços  de manutenção
mecânica  e  elétrica  da  Frota  de

veículos  leves  e  pesados  do
Departamento  de  Transportes  do
município  de  Ressaquinha.  Ata  nº:
024/2019:  Rafaela  de  Souza  Amancio
ME,  portadora  de  CNPJ:
12.317.965/0001-91, vencedora no item
03 sob o  valor  total  de  R$ 74.700,00.
Ata  nº:  025/2019:  Ademir  Jorge  Pinto
69204020687,  poortadora  de  CNPJ:
11.622.109/0001-87, vencedora no item
02 sob o  valor  total  de  R$ 53.600,00.
Ata nº: 026/2019: Jonas Eustaquio Pinto
07797195650,  portadora  de  CNPJ:
14.048.868/0001-76,vencedora  no  item
01 sob o  valor  total  de  R$ 74.400,00.
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 22/05/2019 com
vigência  compreendida  entre a  data de
sua  assinatura  até  22/05/2020.   Obj:
Registro de preço para futura e eventual
contratação  de  empresa  especializada
para  execução  de  serviços  de  natureza
comum  para  o  fornecimento  e  a
aplicação de 500 (quinhentas) toneladas
de  asfalto  CBUQ,  para  operação  tapa
buraco  no  Município  de  Ressaquinha
Ata nº: 027/2019: Pavel Pavimentadora
Vertentes  LTDA,  portadora  de  CNPJ:
05.401.407/0001-44, vencedora no item
01 sob o valor total de R$ 265.000,00..
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 Ata de Registro
de Preços assinada em 22/05/2019 com
vigência  compreendida  entre a  data de
sua  assinatura  até  22/05/2020.   Obj:
Registro de preço para futura e eventual
contratação  de  empresa  para  prestação
de  serviços  de  instalação,  manutenção
preventiva e corretiva e revisão elétrica
em  imóveis  e  equipamentos  (como
motobombas,  motores  elétricos)
vinculados  ao  Município  de
Ressaquinha  MG.  Ata  nº:  028/2019:
Bruno de Souza Campos 05390291654,
portadora  de  CNPJ:  31.166.647/0001-
11,  vencedora  no  item 01 sob  o valor
total de R$ 265.000,00. Info. das 12 às
17h  pelo  email:
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compras@ressaquinha.mg.gov.br,  e
pelo telefone (32) 3341-1259.
Prefeitura  Municipal  de  Ressaquinha.
Aviso  de  Ratificação  Processo
licitatório  nº  039  /2019.  Dispensa  nº:
014/2019. O Município de Ressaquinha/
MG,  através  da  comissão  de  licitação,
torna público o Termo de Ratificação do
ato  que  Homologou  a  dispensa  de
licitação, com fundamento no artigo 24,
inciso,  II  da  Lei  Federal  8666/93 com
nova  redação  dada  pelo  Decreto  nº
9.412  de  18  de  junho  de  2018.  Obj.:
Contratação  de  Micro  Empresa,
Empresa  de  Pequeno  Porte,  e
equiparadas  nos termos da Lei,  para  o
fornecimento  de  Gás  Oxigênio
Medicinal  para  o  atendimento  das
necessidades da Secretaria Municipal de
Saúde.Empresa  contratada:  José
Francisco  de  Oliveira  21027110649,
inscrita  no  CNPJ:  38.749.123/0001-00,
sob o valor total de R$ 16.850,00. Info.:
12  às  17h  pelo  email:
compras@ressaquinha.mg.gov.br  ,  tel.
(32) 3341-1259).
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