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Prefeitura  Municipal  de  Ressaquinha.
Aviso  de  Julgamento,  Adjudicação  e

Homologação  de  Licitação:  Proc.
030/2019.  Pregão  Presencial.

020/2019.Obj:  Aquisição  de  um cami-
nhão compactador  de  lixo  usado,  con-

forme descrito no anexo 1 (um) do edi-
tal  em atendimento as necessidades da

Secretaria  Municipal  de  Infraestrutura
de Ressaquinha. Julgada,  Adjudicada e

Homologada  vencedora:  Jordenia  Oli-
veira  de  Freitas,  portadora  de  CNPJ:

15.659.446/0001-08,  homologada  ven-
cedora no item 01 sob o valor total de

R$ 129.000,00. Valor total da Licitação:
R$ 129.000,00. Info. das 12 às 17h pelo

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

 Prefeitura  Municipal  de  Ressaquinha.
Aviso  de  Ratificação  Processo

licitatório  nº  036  /2019.  Dispensa  nº:
012/2019. 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 serviço de manutenção preventiva
e corretiva em equipamentos médicos e

odontológicos  com  fornecimento  de
peças.  Empresa  contratada:  Arthur

Bernardes  de  Moura  57171386600,
inscrita  no  CNPJ:  27.450.826/0001-09,

sob o valor total de R$ 15.930,00. 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  037  /2019.  Dispensa  nº:
013/2019. 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  específica
para  a  prestação  de  serviços  de

avaliação  da  atual  administração
municipal  no  âmbito  da  saúde,

educação, segurança, limpeza e outros
serviços  municipais.  Empresa

contratada: Reginaldo de Souza Dias,
inscrita no CNPJ: 13112676/0001-19,

sob  o  valor  total  de  R$  6.800,00..
Info.:  12  às  17h  pelo

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