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PREFEITURA  MUNICIPAL  DE
RESSAQUINHA. Aviso de Ratificação
Processo  licitatório  nº  069/2020.
Dispensa nº: 044/2020. O Município de
Ressaquinha/ MG, através da comissão
de licitação,  torna público o Termo de
Ratificação  do  ato  que  Homologou  a
dispensa de licitação, estando de acordo
com o preconizado no art. Art. 1º , "b"
da MP 961/2020, a qual alterou o valor
da dispensa de licitação  de que tratam
os incisos I e II  do caput do art.  24 da
Lei nº 8.666/93, com nova redação dada
pelo Decreto nº 9.412 de 18 de junho de
2018.  Obj.:  Contratação  empresa
especializada  no  fornecimento  de
material  médico  hospitalar  e
laboratorial,  para  atendimento  a
Secretaria Municipal de Saúde. Empresa
contratada  Dani  Materiais  de
Construções  LTDA  ME,  portadora  de
CNPJ: 27.589.503/0001-09, sob o valor
total de R$ 34.454,48. 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  073/2020.
Dispensa nº: 046/2020. 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 fornecimento de itens
para  reforma  dos  prédios  escolares  do
Município  de  Ressaquinha,  tais  itens
que  não  estão  contemplados  nas
licitações vigentes.. Empresa contratada
Comercial Nossa Senhora dos Remedios
de Material  de Construção LTDA ME,
portadora  de  CNPJ:  07.738.374/0001-
58, sob o valor total de R$ 17.600,00.
Info.:  12  às  17h  pelo  email:
compras@ressaquinha.mg.gov.br  ,  tel.
(32) 3341-1259.
PREFEITURA  MUNICIPAL  DE
RESSAQUINHA. Aviso de Julgamento,
Adjudicação  e  Homologação  de
Licitação:  Proc.  048/2020.  Tomada  de
Preços:  006/2020. Obj:  Contratação  de

Empresa  especializada  na  prestação
de  serviços  técnicos  profissionais
administrativos  para  adequada
revisão do grau de risco de acidente
de  trabalho  (RAT),  demonstrando
através  de  relatório  mensal  relativo
ao  período  compensado  os
percentuais  quantitativos  de  cada
atividade desenvolvida na Prefeitura
Municipal  de  Ressaquinha  para  o
correto  enquadramento  na  atividade
preponderante  junto  à  Receita
Federal  do  Brasil  e  também  para
análise  do  fator  Acidentário  de
Prevenção  (FAP)  visando  a
elaboração  de  planilhas  de  cálculo
para  apuração  e  compensação  dos
valores  recolhidos  a  maior  na
alíquota  GILRAT  e  ainda  para
apuração de outros  valores  relativos
às  verbas  de  natureza
compensatória  /  indenizatória  que
não  incidem  contribuição  patronal,
através  de  .procedimento
administrativo,  devendo  ainda
orientar e treinar os profissionais do
Setor  de  Recursos  Humanos  do
Município.  Julgada,  Adjudicada   e
Homologada   vencedora:
INSTITUTO  DE
DESENVOLVIMENTO
MUNICIPAL  NOVA  CIDADE-
IDENC,  portadora  de  CNPJ:
07.767.557/0001-00,  no  valor  total
de  0,4% do  valor  recuperado.  Info.
das    12    às    17h    pelo email:
compras@ressaquinha.mg.gov.br  ,  e
pelo telefone (32) 3341-1259.
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