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Prefeitura Municipal de Ressaquinha.
Aviso
de
Ratificação
Processo
licitatório nº 048 /2018. Dispensa nº:
011/2018. 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 inciso I
do Art. 24 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
para reforma e revitalização da Praça
Pio XII – Patrimônio cultural de
Ressaquinha. Empresa contratada: JVL
construções e projetos LTDA ME,
portadora do CNPJ nº 10495862/000196. Sob o valor total de R$ 31.921,78.
Info.:
12
às
17h
pelo
email: compras@ressaquinha.mg.gov.br
, tel. (32) 3341-1259).

Prefeitura Municipal de Ressaquinha.
Aviso de Termo de notificação de
rescisão unilateral
de contratos.
Processo de Licitação sob o nº
042/2017, Pregão Presencial 027/2017,
cujo objeto é contratação de empresa
para prestar serviços especializados em
gestão
tributaria
voltada
para
recuperação e incremento das receitas
tributárias
e
transferências
intergovernamentais.
0,0Empresa
contratada e notificada: RJ Gestão em
negócios LTDA-ME portadora de
CNPJ: 08.111.069/0001-02. Justifica-se
a presente rescisão pelo fato de o
Município estar passando com sérios
problemas financeiros, inclusive o

Governo do Estado não está
repassando a totalidade dos recursos
devidos ao Município, e Ressaquinha
está com dividas maiores que sua
receita, sendo necessária a adoção de
medidas para equilíbrio das finanças
públicas, bem como considerando a
supremacia do interesse público e o
princípio da economicidade, nos
termos do artigo 79, inciso I,
combinado com o art. 78, XII da Lei
Federal n° 8.666/93 e da clausula
quinta do mencionado contrato
administrativo. Da rescisão: Por força
da presente rescisão, as partes dão por
terminado o contrato de que trata a
clausula primeira, nada mis tendo a
reclamar uma da outra, a qualquer
título e em qualquer época,
relativamente as obrigações assumidas
no ajuste que será rescindido, a partir
do próximo dia 30/09/2018. A partir
do dia 01/10/2018, a contratada fica
dispensada de prestar os serviços, bem
como não mais emitirá notas fiscais.
Ressaquinha, 31 de agosto de 2018.
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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