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Prefeitura Municipal de Ressaquinha.
Aviso de Ratificação Processo licitatório
nº
061
/2017.
CredenciamentoInexigibilidade nº: 003/2017. O
Município de Ressaquinha/MG, através
da comissão de licitação, torna público
o Termo de Ratificação do ato que
Homologou a Inexigibilidade de
licitação, com fundamento no artigo 25,
caput, da lei federal 8.666/93. Obj.:
Contratação de Micro Empresa,
empresa de pequeno porte, equiparadas
nos termos da lei, para o fornecimento
de refeições (self servisse) e marmitex e
serviço de buffet para atender as
necessidades
dos
diversos
Departamentos do Município de
Ressaquinha. Empresa credenciada:
Rosa Imaculada da Silva Mateus –
CNPJ: 04.819.930/0001-22, sob o valor
total de R$ 12.000,00. Info.: 12 às 17h
pelo
email:
compras@ressaquinha.mg.gov.br,
tel.
(32) 3341-1259).
Prefeitura Municipal de Ressaquinha.
Aviso de Ratificação Processo licitatório
nº 084 /2017. Dispensa nº: 022/2017. 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 8.666/93.Obj.: Contratação
de empresa específica para a prestação
de serviços de elaboração de pesquisa
de opinião pública quantitativa e
qualitativa, entre pessoas maiores de
dezesseis anos, do Município de
Ressaquinha/MG., de modo estratégico
os aspectos favoráveis e desfavoráveis
da atual Administração, notadamente
quanto a situação dos seguintes serviços
prestados pelo Município: Educação,
Saúde, Segurança e Limpeza. Empresa
contratada: Reginaldo de Souza Dias –
ME
portadora
de
CNPJ:
13.112.676/0001-19 sob o valor total de
R$6.800,00. Info.: 12 às 17h pelo email:

compras@ressaquinha.mg.gov.br, tel.
(32) 3341-1259).
Prefeitura Municipal de Ressaquinha.
Ext. Primeiro termo aditivo ao
contrato 27/2017 assinado em
02/10/2017
com
vigência
compreendida entre 02/10/2017 a
31/12/2017. Obj: Alteração do
itinerário e o respectivo valor da
Cláusula Segunda, devido a aumento
de meta de acordo com art.65, I, a,
Lei 8.666/93 para a contratação de
prestação de serviços de transporte
escolar municipal para o Munícipio
de Ressaquinha –MG, a serem,
executados em regime de empreitada
pelo menor preço do KM rodado por
itinerário no preço do quilometro
rodado deverá estar incluso a
manutenção
do
veiculo,
o
combustível e motorista, para a rede
municipal e estadual de ensino de
Ressaquinha. Empresa contratada:
Empresa
Tropical
Transportes
Turismo de Ressaquinha LTDA-ME
portadora de CNPJ: 11.772.500/000168. Info. das 12 às 17h pelo email:
licitacao@ressaquinha.mg.gov.br, e
pelo telefone (32) 3341-1259.
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