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Prefeitura  Municipal  de  Ressaquinha.
Aviso  de  Ratificação  Processo

licitatório  nº  031  /2019.  Dispensa  nº:
009/2019. 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 artigo 24,

inciso,  II  da Lei  Federal  8666/93 com
nova  redação  dada  pelo  Decreto  nº

9.412  de  18  de  junho  de  2018.  Obj.:
Contratação empresa especializada para

serviços  de  borracharia  em  geral  para
atendimento  à  frota  de  veículos  do

Município  de  Ressaquinha.  Empresa
contratada:Bruna  Beatriz  da  Rocha

09934520605,  portadora  de  CNPJ:
23.590.059/0001-82, sob o valor total de

R$  15.730,00.  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  032  /2019.  Dispensa  nº:
010/2019. 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 artigo 24,

inciso,  II  da Lei  Federal  8666/93 com
nova  redação  dada  pelo  Decreto  nº

9.412  de  18  de  junho  de  2018.  Obj.:
Contratação empresa especializada para

aquisição de rocha natural ígnea granito.
Empresa  contratada:Marmoraria

caicaras  LTDA,  portadora  de  CNPJ:
26.541.053/0001-03, sob o valor total de

R$  10.339,00.  Info.:  12  às  17h  pelo
email:

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

Prefeitura Municipal  de Ressaquinha.
Aviso  de  Licitação:  Proc.  033/2019.

Tomada  de  Preços.  001/2019.  Obj:
Contratação de empresa jurídica com

a finalidade de prestar obra e serviços
de  engenharia  de  calçamento  em

bloquete  e  drenagem pluvial  de  vias
urbanas..  Abertura  dia  21/05/2019 às

13h00, cadastro até o dia 14/05/2019
as 17h00, observando a lei  8.666/93.

Info.  das  12  às  17h  pelo
email: licitacao@ressaquinha.mg.gov.

br, e pelo telefone (32) 3341-1259.
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