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Prefeitura  Municipal  de  Ressaquinha.
Aviso  de  Licitação:  Proc.  006/2019.

Pregão  Presencial:  003/2019.
Obj: Contratação  de  Micro  Empresa,

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

fornecimento  de  sonorização  e
iluminação, palco, DJ, locutor, barraca,

banheiro químico, para a realização do
carnaval  2019.  Credenciamento:

Das 13 às 13h15min  em 15/02/2019.
Abertura: 13h15min  em  15/02/2019.

Info.  das  12  às  17h  pelo
email: licitacao@ressaquinha.mg.gov.br 

e tel. (32)3341-1259

Prefeitura  Municipal  de  Ressaquinha.
Aviso  de  Licitação:  Proc.  007/2019.

Pregão  Presencial:  004/2019.
Obj: Contratação de Micro Empresa ou

Empresa  de  Pequeno  Porte  para
prestação  de  serviços  de  transporte

escolar  municipal  para  o município de
Ressaquinha  –  MG.  Credenciamento:

Das 13 às 13h15min  em 19/02/2019.
Abertura: 13h15min  em  19/02/2019.

Info.  das  12  às  17h  pelo
email: licitacao@ressaquinha.mg.gov.br 

e tel. (32)3341-1259

Prefeitura  Municipal  de  Ressaquinha.
Aviso  de  Licitação:  Proc.  008/2019.

Pregão  Presencial:  005/2019.
Obj: Contratação  de  Pessoa  Física  ou

pessoa  jurídica  para  exploração
comercial  de  área  pública  conforme

definição  no anexo I  do edital,  para  o
carnaval que ocorrerá entre os dias 01 a

05 de março de 2019. Credenciamento:
Das 13 às 13h15min  em 18/02/2019.

Abertura: 13h15min  em  18/02/2019.

Info.  das  12  às  17h  pelo
email: licitacao@ressaquinha.mg.gov.

br e tel. (32)3341-1259

Prefeitura Municipal  de Ressaquinha.

Aviso publicação de contrato assinado
em  31/01/2019  com  vigência

compreendida  da  data  de  sua
assinatura  até  31/12/2019.  Obj.:

Contratação de empresa especializada
na prestação de serviços de impressão

reprografia,  digitalização
(Outsourcing  de  Impressão),  a  partir

de,  multifuncionais  as  quais  serão
fornecidas  em sistema de  locação  ao

Município,  incluindo  instalação,
suporte técnico e manutenção, além do

fornecimento  de  insumos  (tonners,
cartuchos,  cilindros,  fusores,  etc)

Exceto  papel,  contemplando
disponibilização  de  estoque  nas

unidades para cumprimento dos níveis
de serviços – SLA estabelecidos e, por

fim,  solução  de  bilhetagem  que
permita  gestão  e  monitoramento  de

consumo do parque de equipamentos,
para atender  demanda dos setores  da

Prefeitura  Municipal  de
Ressaquinha.Contrato  nº:  002/2019:

 Copyuai  Locação  de  equipamentos
Eireli  -  ME CNPJ:  05.691.235/0001-

9. Valor  total  do  contrato:  R$
15.000,00.  Info.  das  12  às  17h  pelo

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

Prefeitura Municipal de Ressaquinha.
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