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Prefeitura  Municipal  de  Ressaquinha.
Aviso de Retificação de licitação: Proc.:

024/2019. Pregão presencial: 016/2019.
Obj:  Aquisição  de  uma  ambulância  -

Veículo  furgão  original  de  fábrica,  0
km,  adaptada  para  simples  remoção,

conforme descrito no anexo 1 (um) do
edital, em atendimento a Secretaria Mu-

nicipal de Saúde. Fica retificado o edital
supramencionado excluindo o item 6.4.2

que trata das notas fiscais relativas aos
atestados  de  capacidade  técnica.  No

anexo I - Termo de referência, Item 4;
fica  ACRESCIDO o seguinte:  4.11- O

veículo deverá ser entregue em um pra-
zo máximo de 60 (sessenta)  dias.  Fica

mantida a data para a realização da ses-
são pública 30/04/2019 às 13:00 horas.

O edital retificado poderá ser solicitado
das  12h  as  17  h  pelo

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

Prefeitura  Municipal  de  Ressaquinha.

Aviso de Declaração de licitação deserta
ou fracassada.  Aos 26 dias  do mês de

março de 2019 às 09:00 horas, reuniu-se
a Pregoeira e a Equipe de Apoio com a

finalidade especifica de dar abertura ao
Processo de Licitação autuado sob o nº

023/2019,  Pregão  Presencial  015/2019,
cujo  objeto  é  a  Aquisição  de  um

caminhão  compactador  de  lixo  usado,
conforme descrito no anexo 1 (um) do

edital  em atendimento  as  necessidades
da  Secretaria  Municipal  de

Infraestrutura  de  Ressaquinha,  após  a
abertura  da  Sessão  foi  verificado  que

nenhum  licitante  manifestou  interesse
em participar do Certame, desta forma a

Pregoeira Declarou a presente Licitação

DESERTA  nos  termos  da  Lei.  Info.
das  12  às  17h  pelo

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

Prefeitura Municipal  de Ressaquinha.

Aviso  de  Licitação:  Proc.  030/2019.
Pregão  Presencial:  020/2019..Obj:

Aquisição  de  um  caminhão
compactador de lixo usado, conforme

descrito no anexo 1 (um) do edital em
atendimento  as  necessidades  da

Secretaria Municipal de Infraestrutura
de Ressaquinha. Credenciamento: Das

09  às  09h15min  em  10/05/2019.
Abertura:  09h15min  em  10/05/2019.

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

gov.- br e tel. (32)3341-1259.
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