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Prefeitura  Municipal  de  Ressaquinha.
31/12/2018. Ext. Sétimo Termo Aditivo
ao Contrato Nº 027/2017, com vigência
de  31/12/2018  até  31/12/2019.  Obj:
Prorrogação  do  prazo  de  vigência  da
contratação de Prestação de serviços de
transporte  escolar  municipal  para  o
município  de  Ressaquinha/MG.
Contratada:  TROPICAL
TRANSPORTES  TURISMO  DE
RESSAQUINHA LTDA - ME , inscrita
no  CNPJ  sob  o  11.772.500/0001-68.
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.
31/12/2018. Ext. Sétimo Termo Aditivo
ao Contrato Nº 025/2017, com vigência
de  31/12/2018  até  31/12/2019.  Obj:
Prorrogação  do  prazo  de  vigência  da
contratação de Prestação de serviços de
transporte  escolar  municipal  para  o
município  de  Ressaquinha/MG.
Contratada:  TRANS  FURTADO
TRANSPORTES DE RESSAQUINHA
LTDA -  ME,  inscrita  no  CNPJ  sob  o
04.537.959/0001-11.  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.
31/12/2018. Ext. Oitavo Termo Aditivo
ao Contrato Nº 025/2017, com vigência
de  31/12/2018  até  31/12/2019.  Obj:
Supressão de percurso e distância para
as  linhas  02/2017  e  03/2017.
Contratada:  TRANS  FURTADO
TRANSPORTES DE RESSAQUINHA
LTDA -  ME,  inscrita  no  CNPJ  sob  o
04.537.959/0001-11.  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.
31/12/2018.  Ext.  Quinto  Termo
Aditivo ao Contrato Nº 028/2017, com
vigência  de  31/12/2018  até
31/12/2019.  Obj:  Prorrogação  do
prazo  de  vigência  da  contratação  de
Prestação  de  serviços  de  transporte
escolar municipal para o município de
Ressaquinha/MG.  Contratada:
ALTERNATIVA  TRANSPORTETS
E  SERVIÇOS  DE  RESSAQUINHA
LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob o
11.462.709/0001-25.  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.
31/12/2018. Ext. Sexto Termo Aditivo
ao  Contrato  Nº  028/2017,  com
vigência  de  31/12/2018  até
31/12/2019.  Obj:  Aditamento  da
clausula  segunda  do  contrato
originário  que  altera  o  valor  do
contrato  conforme  artigo  35  da  lei
8.666/93.  Contratada:
ALTERNATIVA  TRANSPORTETS
E  SERVIÇOS  DE  RESSAQUINHA
LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob o
11.462.709/0001-25.Inf. das 12 às 17
horas  pelo  telefone  (32)  3341-1235,
ou  pelo  e-mail
compras@ressaquinha.mg.gov.br
Prefeitura Municipal  de Ressaquinha.
31/12/2018.  Ext.  Primeiro  Termo
Aditivo ao Contrato Nº 034/2018, com
vigência  de  31/12/2018  até
31/12/2019.  Obj:  Prorrogação  do
prazo  de  vigência  da  contratação  de
Prestação  de  serviços  de  transporte
escolar municipal para o município de
Ressaquinha/MG.  Contratada:
ALTERNATIVA  TRANSPORTETS
E  SERVIÇOS  DE  RESSAQUINHA
LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob o
11.462.709/0001-25.  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.
31/12/2018. Ext. Quinto Termo Aditivo
ao Contrato Nº 029/2017, com vigência
de  31/12/2018  até  31/12/2019.  Obj:
Prorrogação  do  prazo  de  vigência  da
contratação de Prestação de serviços de
transporte  escolar  municipal  para  o
município  de  Ressaquinha/MG.
Contratada:  ARRUDA  TRANSJAPÃO
TRANSPORTE  DE  PASSAGEIROS
SOCIEDADE LTDA - ME, inscrita no
CNPJ sob o 07.975.629/0001-04. 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.
23/01/2019. Ext. Sétimo Termo Aditivo
ao Contrato Nº 061/2017, com vigência
a  partir  de  23/01/2019.  Obj:   Fica
aditada  a cláusula  terceira  do Contrato
originário que altera o valor do contrato
para R$ 35.600,84 ( Trinta e cinco mil
seiscentos  reais  e  oitenta  e  quatro
centavos),  em  virtude  de  incluir  o
veículo Fiat  -  uno fiorino furgão EVO
1.4  8  v  (Flex)  A/G 2p,  cujo  valor  do
seguro é de R$ 1.124,26 ( Mil cento e
vinte  e  quatro  reais  e  vinte  e  seis
centavos). Contratada: 
 MAPFRE  SEGUROS  GERAIS  S/A,
pessoa  jurídica  de  direito  privado
inscrita  no  CNPJ  sob  o
n˚.61.074.175/0001-38.  Valor  do
Aditivo: R$ 1.124,26. Inf. das 12 às 17
horas pelo telefone (32) 3341-1235, ou
pelo  e-mail
compras@ressaquinha.mg.gov.br.

Prefeitura  Municipal  de  Ressaquinha.
Aviso  de  Ratificação  Processo
licitatório  nº  005  /2019.  Dispensa  nº:
003/2019. O Município de Ressaquinha/
MG,  através  da  comissão  de  licitação,
torna público o Termo de Ratificação do
ato  que  Homologou  a  dispensa  de
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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  empresa  especializada
na  prestação  de  serviços  de  impressão
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,  fusores,   etc)
Exceto  papel,  contemplando
disponibilização  de  estoque  nas
unidades  para  cumprimento  dos  níveis
de serviços – SLA estabelecidos e, por
fim, solução de bilhetagem que permita
gestão e monitoramento de consumo do
parque  de  equipamentos,  para  atender
demanda  dos  setores  da  Prefeitura
Municipal  de  Ressaquinha.  Empresa
contratada:  Copyuai  locação  de
equipamentos Eireli,  inscrita  no CNPJ:
05.691.235/0001-90, sob o valor total de
R$  15.000,00.  Info.:  12  às  17h  pelo
email: compras@ressaquinha.mg.gov.br
, tel. (32) 3341-1259).
Prefeitura  Municipal  de  Ressaquinha.
Aviso publicação de contratos assinados
em  07/01/2019  com  vigência
compreendida da data de sua assinatura
até  31/12/2019.  Obj.: Contratação  de
empresa especializada para a prestação
de Serviços de Publicação de Avisos e
extratos administrativos e de licitações e
contratos públicos em Jornal de Grande
Circulação no Estado de Minas Gerais
de expressa conformidade ao inciso III
do  art.  21  da  Lei  Federal
8.666/93..Contrato nº:  001/2019: Canal
Publicações  LTDA,  inscrita  no  CNPJ
sob  o  09.372.492/0001-10.  Valor  total
do contrato: R$ 13.000,00. Info. das 12
às  17h  pelo  email:
licitacao@ressaquinha.mg.gov.br,  e
pelo telefone (32) 3341-1259. 
Prefeitura  Municipal  de  Ressaquinha.
Aviso de Publicação de Ata de Registro
de Preços assinada em 17/12/2018 com

vigência compreendida entre a data de
sua assinatura até 17/12/2019. Ata nº
41/2019. Obj:  Contratação de Micro-
empresa, Empresa de Pequeno Porte e
equiparadas nos termos da Lei para a
execução de serviços de perfuração de
poços semiartesianos em atendimento
a Secretaria Municipal de Infraestrutu-
ra.  Empresa detentora  da Ata:  Edson
Viol  82009325672,  portadora  de
CNPJ: 22.728.799/0001-70 vencedora
nos itens: 01 e 02 sob o valor total de
R$ 30.240,00. 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
17/12/2018  com  vigência
compreendida  entre  a  data  de  sua
assinatura  até  17/12/2019.   Ata  n°
42/2019. Obj: Registro de Preços para
a  futura  e  eventual  contratação  de
Microempresa,  Empresa  de  Pequeno
Porte,  e  equiparadas  nos  termos  da
Lei, para aquisição de Relógio Ponto
Eletrônico  Biométrico  para  Controle
de  Registro  de  Frequência,
compreendendo  a  instalação  e  o
fornecimento  de  equipamentos,
bobinas  de  papel,  software,  serviços
gerais,  treinamento e suporte técnico.
Empresa  detentora  da  Ata:  Átomo
Prestação  de  Serviços  e  Comércio
LTDA-ME,  portadora  de  CNPJ:
01.505.496/0001-18,  homologada
vencedora  nos  lote:  01  sob  o  valor
total de R$ 18.973,00. Info. das 12 às
17h  pelo  email:
compras@ressaquinha.mg.gov.br,  e
pelo telefone (32) 3341-1259.
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