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Prefeitura  Municipal  de  Ressaquinha.
Aviso  de  Ratificação  Processo
licitatório  nº  022  /2018.  Dispensa  nº:
007/2018. 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
para  prestação  de  serviços  de
desinsetização  e  desratização  dos
prédios  das  escolas  municipais,
biblioteca,  CRAS,  CREAS,  UAPS  e
UBS’s  do  Munícipio  de
Ressaquinha/MG.  Empresa  contratada:
Mastercontrol  Dedetizadora  LTDA,
portadora  de  CNPJ:  11.272.294/0001-
27,  sob  o  valor  total  de  R$  7.700,00.
Info.:  12  às  17h  pelo  email:
compras@ressaquinha.mg.gov.br,  tel.
(32) 3341-1259).
Prefeitura  Municipal  de  Ressaquinha.
Aviso  de  Licitação:  Proc.  023/2018.
Pregão  Presencial:  008/2018.  Registro
de  preços  005/2018.  Obj.:  Registro  de
Preços para a futura e eventual contrata-
ção de Micro Empresa, Empresa de Pe-
queno Porte,  e equiparadas  nos termos
da Lei, para o fornecimento de diversos
materiais  de limpeza e utensílios de co-
zinha  para  os  diversos  Departamentos
do Município de Ressaquinha. Creden-
ciamento:  Das  09h  às  09h15min  em
16/04/2018.  Abertura:09h15min  em
16/04/2018.  Info.  das  12  às  17h  pelo
email:  licitacao@ressaquinha.mg.gov.-
br, e pelo telefone (32) 3341-1259. 

Prefeitura  Municipal  de  Ressaquinha.
Aviso de Retificação de licitação: Proc.
020/2018. Pregão Presencial: 006/2018.
Registro de preços 003/2018. Obj.: Re-
gistro de preços para futura e eventual
Contratação de Micro empresa, empresa
de pequeno porte, e equiparadas nos ter-
mos da lei para fornecimento de vacinas
contra raiva bovina e brucelose em aten-
dimento  a  Secretaria  de  Agropecuária
do Município de Ressaquinha. Fica reti-

ficado o edital supre mencionado de-
vido  a  erros  detectados  no  termo de
referencia. O prazo de publicidade fica
reaberto  e  as  datas  atualizadas  para:
Credenciamento:  Das  13h  às  13h15-
min em 13/04/2018. Abertura:13h15-
min  em 13/04/2018.  Info.  das  12  às
17h  pelo  email:  licitacao@ressaqui-
nha.mg.gov.br,  e  pelo  telefone  (32)
3341-1259. 
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