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PREFEITURA  MUNICIPAL  DE
RESSAQUINHA.  Aviso de revogação

de  Licitação:  Proc.  014/2020.  Pregão
Presencial 003/2020. Registro de Preços

002/2020. Obj: Registro de Preços para
a futura e eventual contratação de Micro

Empresa, Empresa de Pequeno Porte, e
equiparadas  nos termos da Lei,  para  o

fornecimento  de  diversos  materiais  de
limpeza e utensílios de cozinha para os

diversos  Departamentos  do  Município
de  Ressaquinha.  O  Prefeito  do

Município  de  Ressaquinha,  Manoel  da
Silva  Ribeiro,  no  exercício  de  suas

atribuições  legais  estabelecidas  em
especial  no  art.  49  da  Lei  Federal

8.666/93.  A  referida  revogação  se
justifica, que diante do caos em que se

encontra o país em face da pandemia do
novo coronavírus  (COVID-19) e a fim

de  resguardar  a  saúde  de  todos  os
envolvidos  nos  processos  licitatórios,

tanto dos servidores municipais quanto
os representantes das empresas licitantes

e em atenção ao Decreto n° 957/2020.
Info.  das  12  às  17h  pelo

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

 
PREFEITURA  MUNICIPAL  DE

RESSAQUINHA.  Aviso de revogação
de  Licitação:  Proc.  027/2020.  Pregão

Presencial 009/2020. Registro de Preços
006/2020. Obj: Registro de preços para

futura e eventual  aquisição de material
de  consumo  e  instrumental  e

equipamentos odontológicos tais como:
brocas, bicarbonato de sódio, escovas de

dentes,  espelhos  bucais  dentro  outros
para  atender  as  necessidades  da

secretaria  Municipal  de  Saúde  do
Município  de  Ressaquinha.  O  Prefeito

do Município de  Ressaquinha,  Manoel
da Silva  Ribeiro,  no exercício  de  suas

atribuições  legais  estabelecidas  em

especial  no  art.  49  da  Lei  Federal
8.666/93.  A  referida  revogação  se

justifica, que diante do caos em que
se  encontra  o  país  em  face  da

pandemia  do  novo  coronavírus
(COVID-19) e a fim de resguardar a

saúde  de  todos  os  envolvidos  nos
processos  licitatórios,  tanto  dos

servidores  municipais  quanto  os
representantes das empresas licitantes

e  em  atenção  ao  Decreto  n°
957/2020.  Info.  das  12 às  17h pelo

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

 
PREFEITURA  MUNICIPAL  DE

RESSAQUINHA.  Aviso  de
revogação  de  Licitação:  Proc.

029/2020.  Pregão  Presencial
010/2020.  Registro  de  Preços

007/2020.  Obj:  Registro  de  preços
para  futura  e  eventual  aquisição  de

medicamentos ÉTICOS para atender
às  necessidades  da  Secretaria

Municipal de Saúde do Município de
Ressaquinha.  O  Prefeito  do

Município  de  Ressaquinha,  Manoel
da Silva Ribeiro, no exercício de suas

atribuições  legais  estabelecidas  em
especial  no  art.  49  da  Lei  Federal

8.666/93.  A  referida  revogação  se
justifica, que diante do caos em que

se  encontra  o  país  em  face  da
pandemia  do  novo  coronavírus

(COVID-19) e a fim de resguardar a
saúde  de  todos  os  envolvidos  nos

processos  licitatórios,  tanto  dos
servidores  municipais  quanto  os

representantes das empresas licitantes
e  em  atenção  ao  Decreto  n°

957/2020.  Info.  das  12 às  17h pelo
email: compras@ressaquinha.mg.gov

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