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PREFEITURA  MUNICIPAL  DE
RESSAQUINHA. Aviso de Ratificação
Processo  licitatório  nº  063/2020.
Dispensa nº: 038/2020. 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 serviços de lavagem
em  geral  dos  veículos  pesados,  para
atendimento  da  frota  de  veículos  do
Município  de  Ressaquinha.  Empresa
contratada  Welens  Patrício  da  Silva
05866832674,  portadora  de  CNPJ:
31.371.803/0001-86, sob o valor total de
R$  9.000,00.  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  066/2020.
Dispensa nº: 041/2020. 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  serviços  de
borracharia em geral para atendimento à
frota  de  veículos  do  Município  de
Ressaquinha.  Empresa  contratada
Angeli Campos dos Reis 07721946611,
portadora  de  CNPJ:  36.281.816/0001-
88, sob o valor total de R$ 16.450,00.
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.  040/2020.  Tomada  de
Preços:  004/2020.  Obj:  contratação  de
serviços técnicos especializados na área
de  direito  tributário,  com  vistas  a
assessorar  os  agentes  fiscais  na
identificação,  levantamento,
planilhamento,  análise,  constituição  e
cobrança  de  créditos  tributários

incidentes  sobre  as  operações
realizadas por instituições financeiras
no  território  municipal  sujeitas  a
incidência  do  ISSQN,  após  ser
devidamente  assinada  pelo  Prefeito
Municipal, foi afixada no saguão da
Prefeitura Municipal de Ressaquinha.
Julgada,  Adjudicada  e  Homologada
vencedora:  França  &  Madeira
Advogados Associados, portadora de
CNPJ  nº  26.469.032/0001-24,  no
valor  total  de  R$  0,18  (Dezoito
centavos)  a  cada  real  recuperado.
Info.  das  12  às  17h  pelo  email:
compras@ressaquinha.mg.gov.br  ,  e
pelo telefone (32) 3341-1259.
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