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Prefeitura Municipal de Ressaquinha.
Aviso de Publicação de Deliberação
normativa n.02/2018 do Conselho
Municipal de Saúde de Ressaquinha.
Delibera sobre a ratificação da
aprovação do RAG – Relatório Anual de
Gestão 2016. O Conselho Municipal de
Saúde de Ressaquinha, no uso das
atribuições que lhe conferem o disposto
na lei Federal 8.142/90, e considerando:
Os poderes conferidos ao Conselho
através da Lei Municipal n° 599/91; O
disposto no art. 27° do regimento interno
do Conselho. A necessidade de se
retificar a aprovação do RAG- Relatório
anual de gestão 2016 para sanar as
pendências de prestação de contas da
Saúde Municipal com os órgãos
estaduais e federais de controle da saúde
pública; RESOLVE: Art. 1º Fica
ratificada a aprovação do RAGRelatório anual de gestão 2016 do
município de Ressaquinha aprovada
através da Ata nº 52 de 31 de janeiro de
2017. Art. 2º Fica ratificado por
unanimidade à aprovação do RAG 2016
do município de Ressaquinha/MG. Art.
3º Esta deliberação normativa entra em
vigor imediatamente na data de sua
publicação no Diário Oficial Eletrônico
do
Município
de
Ressaquinha.
Ressaquinha, 27 de fevereiro de 2018.
Carla Ap. Barbosa Duarte – Presidente
do Conselho. Homologado por: Doriédes
Felix Goulart – Secretário Municipal de
Saúde de Ressaquinha. Info. das 12 às
17h
pelo
email:
saude@ressaquinha.mg.gov.br, e pelo telefone
(32) 3341-1567.
Prefeitura Municipal de Ressaquinha.
Aviso de Julgamento, Adjudicação e
Homologação de Licitação: Proc.
006/2018. Tomada de preços 001/2018.
Obj: 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 847876/2017 ministério das
cidades, conforme especificações
técnicas, planilhas, plantas e minutas
de contrato que integram o edital.
Julgada, Adjudicada e Homologada
vencedora: LM CONSTRUÇÕES E
PAVIMENTAÇÃO
–
EIRELI,
portadora de CNPJ: 01.631.484/000130, no valor total de R$ 242.486,99.
Valor total da Licitação: R$
242.486,99. Info. das 12 às 17h pelo
email:
compras@ressaquinha.mg.gov.br,
e
pelo telefone (32) 3341-1259.

compras@ressaquinha.mg.gov.br,
(32) 3341-1259).

Prefeitura Municipal de Ressaquinha.
Aviso de Ratificação Processo
licitatório nº 012/2018. Dispensa nº:
004/2018.
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 artigo 24, inciso, II da lei federal
8.666/93.
Obj.:Contratação
de
empresa
especializada
no
fornecimento de nitrogênio líquido
para abastecimento dos botijões de
armazenamento e conservação de
sêmem animal em atendimento a
Secretaria Municipal de Agropecuária
do Município de Ressaquinha/MG.
Empresa contratada:MINAS RIO
COMÉRCIO DE NITROGENIO
LTDA, portadora do CNPJ nº
06.217.763/0001-45, sob o valor total
de R$ 7.800,00 (Sete mil e oitocentos
reais). Info.: 12 às 17h pelo email:
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