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Prefeitura  Municipal  de  Ressaquinha.
Aviso  de  Ratificação  Processo

licitatório  nº  011/2019.  Dispensa  nº:
004/2019. 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 II

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  na  prestação  de  serviços
de  Coleta,  transporte,  tratamento

térmico  e/ou  destinação  final  dos
Resíduos  de  Serviços  de  Saúde

pertencentes  aos  Grupos  “A”,  “B”  e
“E”,  provenientes  de  suas  operações

produtivas  normais  e  classificadas  de
acordo  com  as  resoluções  CONAMA

358/05  e  RDC  ANVISA  222/18  para
atendimento  a  Secretaria  Municipal  de

Saúde.  Empresa  contratada:  Colefar
LTDA  ME,  portadora  do  CNPJ

nº04.962.103/0001-93, sob o valor total
de  R$ 6.720,00. 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  012/2019.  Dispensa  nº:
005/2019. 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 II

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  para

serviço  de  assistência  técnica  nos
equipamentos  de  retransmissão  de  TV

do  Município,  assim  entendidos  todos

os  equipamentos  eletrônicos  do
sistema.  Empresa  contratada:José

Roberto  Lourenço  13616501687,
portadora de CNPJ: 14.930.620/0001-

34,  sob  o  valor  total  de  R$
8.640,00. Info.:  12  às  17h  pelo

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

Prefeitura Municipal  de Ressaquinha.
Aviso  de  Retificação  de  licitação:

Proc.  007/2019.  Pregão  Presencial:
004/2019. Obj.: Contratação de Micro

Empresa  ou  Empresa  de  Pequeno
Porte  para  prestação  de  serviços  de

transporte  escolar  municipal  para  o
município de Ressaquinha – MG. Fica

retificado  o  edital  supre  mencionado
no  item 1.1.4.3  que  trata  do  ano  de

fabricação  dos  veículos.   O prazo  de
publicidade  fica  reaberto  e  as  datas

atualizadas  para:  Credenciamento:
Das  13h  às  13h15-  min  em

28/02/2019.  Abertura:13h15-  min em
28/02/2019. Info.  das 12 às 17h pelo

email: licitacao@ressaquinha.mg.gov.
br, e pelo telefone (32) 3341-1259.
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