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Prefeitura  Municipal  de  Ressaquinha.
Aviso  de  Ratificação  Processo
licitatório  nº  001  /2019.  Dispensa  nº:
001/2019. 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  de  empresa  especializada
para  a  prestação  de  Serviços  de
Publicação  de  Avisos  e  extratos
administrativos  e  de  licitações  e
contratos públicos em Jornal de Grande
Circulação no Estado de Minas Gerais
de expressa conformidade ao inciso III
do  art.  21  da  Lei  Federal  8.666/93.
Empresa contratada:  Canal Publicações
e Publicidade LTDA, inscrita no CNPJ:
09.372.492/0001-10, sob o valor total de
R$  13.000,00.  Info.:  12  às  17h  pelo
email: compras@ressaquinha.mg.gov.br
, tel. (32) 3341-1259).
Prefeitura  Municipal  de  Ressaquinha.
31/12/2018. Ext. Terceiro Termo Aditi-
vo ao Contrato Nº 024/2017, com vigên-
cia de 31/12/2018 até 31/12/2019. Obj:
Prorrogação  do  prazo  de  vigência  da
contratação de  prestação de serviços
de implantação e operacionalização
do diário oficial eletrônico do Mu-
nícipio  de  Ressaquinha,  incluindo
hospedagem na web, para a nova data
de 31 de dezembro de 2019, conforme
art. 57da Lei 8.666/93. Contratada: CH-
RISTIAN JOÃO MATEUS DOS SAN-
TOS10316111694,  inscrita  no  CNPJ
sob  o  17.345.907/0001-95.  Valor  do
Aditivo:  Este  Aditivo  não  importa  au-
mento  de  valor,  somente  alteração  no
prazo de vigência. Inf. das 12 às 17 ho-
ras  pelo  telefone  (32)  3341-1235,  ou
pelo  e-mail
compras@ressaquinha.mg.gov.br.

Prefeitura  Municipal  de  Ressaquinha.
31/12/2018. Ext. Terceiro Termo Aditi-
vo ao Contrato Nº 045/2017, com vigên-
cia de 31/12/2018 até 31/12/2019. Obj:

Prorrogação  do prazo de vigência da
contratação de 
prestação de Serviços técnicos es-
pecializados em auditoria pública
externa  preventiva(exercício  de
2017)  nos  documentos  hábeis  e
missão de pareceres consultivos e
assessoria  ampla,  com ênfase na
organização  das  licitações  e  fi-
nanças públicas municipais, englo-
bando aspectos  Contábeis  e  financei-
ros  (incluindo  a  nova  contabilidade
pública),  licitatórios,  orçamentários
(PPA, LDO e LOA), contratos e novo
marco legal do terceiro setor. Contra-
tada:  LIBERTAS  AUDITORES  E
CONSULTORES-LTDA EPP, inscri-
ta no CNPJ sob o 01.564.385/0001-82.
Valor  do  Aditivo:  Este  Aditivo  não
importa aumento de valor, somente al-
teração no prazo de vigência. Inf. das
12  às  17  horas  pelo  telefone  (32)
3341-1235,  ou  pelo  e-mail
compras@ressaquinha.mg.gov.br.

Prefeitura Municipal  de Ressaquinha.
31/12/2018. Ext. Terceiro Termo Adi-
tivo ao Contrato Nº 060/2017, com vi-
gência de 31/12/2018 até 31/12/2019.
Obj: Prorrogação do prazo de vigência
da contratação de 
prestação de Serviços de acesso à
internet  através  de  fibra  ótica
(110  MB),  para  atender  à  sede  da
Prefeitura,  Secretarias  e  Departamen-
tos  do  Município  de  Ressaquinha.
Contratada: CITY 10 TELECOM EI-
RELI,  inscrita  no  CNPJ  sob  o  nº
25.958.349/0001-61.  Valor  do  Aditi-
vo: Este Aditivo não importa aumento
de valor,  somente alteração  no prazo
de vigência.  Inf.  das  12 às  17  horas
pelo telefone (32) 3341-1235, ou pelo
e-mail
compras@ressaquinha.mg.gov.br.

Prefeitura Municipal  de Ressaquinha.
31/12/2018. Ext. Quarto Termo Aditi-
vo ao Contrato Nº 063/2017, com vi-
gência de 31/12/2018 até 31/12/2019.

Obj: Prorrogação do prazo de vigência
da contratação de 
prestação  de  Serviços  de  Digitali-
zação de Documentos Públicos per-
tencentes  ao  Poder  Executivo  do
município  de  Ressaquinha.  Contra-
tada:  OTÁVIO  GERALDO  MATEUS
SERVIÇO - ME, inscrita no CNPJ sob o
nº 22.637.316/0001-21. Valor do Aditi-
vo:  Este Aditivo não importa aumento
de valor, somente alteração no prazo de
vigência. Inf. das 12 às 17 horas pelo te-
lefone  (32) 3341-1235,  ou pelo e-mail
compras@ressaquinha.mg.gov.br.

Prefeitura  Municipal  de  Ressaquinha.
31/12/2018. Ext. Terceiro Termo Aditi-
vo ao Contrato Nº 019/2017, com vigên-
cia de 31/12/2018 até 31/12/2019. Obj:
Prorrogação  do  prazo  de  vigência  da
contratação de 
prestação de Serviços de prestação
de serviços de Assessoria para ob-
tenção  de  ICMS do  Esporte  e  do
Turismo.  Contratada:  SUSTENTARE
ASSESSORIA E CONSULTORIA EM
ADMINISTRAÇÃO  PUBLICA LTDA
-  ME,  inscrita  no  CNPJ  sob  o  nº
17.815.826/0001-44.  Valor  do Aditivo:
Este  Aditivo  não  importa  aumento  de
valor, somente alteração no prazo de vi-
gência. Inf. das 12 às 17 horas pelo tele-
fone  (32)  3341-1235,  ou  pelo  e-mail
compras@ressaquinha.mg.gov.br.

Prefeitura  Municipal  de  Ressaquinha.
31/12/2018. Ext. Terceiro Termo Aditi-
vo ao Contrato Nº 020/2017, com vigên-
cia de 31/12/2018 até 31/12/2019. Obj:
Prorrogação  do  prazo  de  vigência  da
contratação de 
de prestação de serviços de Asses-
soria  para  obtenção  de  ICMS  do
Patrimônio  Cultural.  Contratada:
ATELIER  DE  CONSERVAÇÃO  E
RESTAURAÇÃO DE BENS CULTU-
RAIS  LTDA  -  ME,  inscrita  no  CNPJ
sob o nº 14.090.191/0001-34. Valor do
Aditivo:  Este  Aditivo  não  importa  au-
mento  de  valor,  somente  alteração  no
prazo de vigência. Inf. das 12 às 17 ho-
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ras  pelo  telefone  (32)  3341-1235,  ou
pelo  e-mail
compras@ressaquinha.mg.gov.br.

Prefeitura  Municipal  de  Ressaquinha.
31/12/2018. Ext. Terceiro Termo Aditi-
vo ao Contrato Nº 003/2016, com vigên-
cia de 31/12/2018 até 31/12/2019. Obj:
Prorrogação  do  prazo  de  vigência  da
contratação de 
de prestação de  serviços de  técni-
cos  profissionais  de  consultoria  e
acessoria contábil  para a  adminis-
tração pública municipal incluindo
software.  Contratada:  PLANEJAR
CONSULTORES  ASSOCIADOS
LTDA,  inscrita  no  CNPJ  sob  o  nº
26.125.096/0001-08.  Valor  do Aditivo:
Este  Aditivo  não  importa  aumento  de
valor, somente alteração no prazo de vi-
gência. Inf. das 12 às 17 horas pelo tele-
fone  (32)  3341-1235,  ou  pelo  e-mail
compras@ressaquinha.mg.gov.br.

Prefeitura  Municipal  de  Ressaquinha.
31/12/2018. Ext. Quarto Termo Aditivo
ao Contrato Nº 029/2018, com vigência
de  31/12/2018  até  28/02/2019.  Obj:
Prorrogação  do  prazo  de  vigência  da
contratação de fornecimento de gaso-
lina,  diesel  comum  e  diesel  S10
para a frota de veículos do Municí-
pio  de  Ressaquinha.  Contratada:
AUTO  POSTO  RESSAQUINHA
LTDA,  inscrita  no  CNPJ  sob  o  nº
18.806.331/0001-89.  Valor  do Aditivo:
Este  Aditivo  não  importa  aumento  de
valor, somente alteração no prazo de vi-
gência. Inf. das 12 às 17 horas pelo tele-
fone  (32)  3341-1235,  ou  pelo  e-mail
compras@ressaquinha.mg.gov.br.

Prefeitura  Municipal  de  Ressaquinha.
31/12/2018. Ext. Primeiro Termo Aditi-
vo ao Contrato Nº 097/2018, com vigên-
cia de 31/12/2018 até 31/12/2019. Obj:
Prorrogação  do  prazo  de  vigência  da
contratação  de  prestação  de  atendi-
mentos médicos diurnos e serviços
hospitalares  auxiliares  no  âmbito
do SUS, por meio de alocação de

mão de obra exclusiva, em atendi-
mento a Secretaria Municipal  de
Saúde de Ressaquinha. Contratada:
CARLOS  EDUARDO  QUEIROZ
GAMA EIRELI, inscrita no CNPJ sob
o 27.610.821/0001-04. Valor do Aditi-
vo: Este Aditivo não importa aumento
de valor,  somente alteração  no prazo
de vigência.  Inf.  das  12 às  17  horas
pelo telefone (32) 3341-1235, ou pelo
e-mail
compras@ressaquinha.mg.gov.br.
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