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Prefeitura  Municipal  de  Ressaquinha.
Aviso de Publicação de Ata de Registro
de Preços assinadas em 20/12/2017 com
vigência compreendida entre a data de
sua  assinatura  até  20/12/2018.   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.  Ata  nº:
094/2017:  Copyuai  Locação  de
Equipamentos  LTDA-ME portadora  de
CNPJ:  05.691.235/0001-90  vencedora
no  item  01,  sob  o  valor  total  de  R$
40.000,00.  Info.  das  12  às  17h  pelo
email: compras@ressaquinha.mg.gov.br,
e pelo telefone (32) 3341-1259.

Prefeitura  Municipal  de  Ressaquinha.
Aviso  de  Julgamento,  Adjudicação  e
Homologação  de  Licitação:  Proc.
090/2017. Pregão Presencial. 053/2017.
Obj:  Aquisição  de  01  veículo  de
passageiros,  especificação  mínima:
motor  1.0  3  cilindros,  potência  75cv
gasolina  e  82cv  etanol,  cor  branca,  4
portas,  sistema  de  partida  a  frio  sem
tanque auxiliar de gasolina, manual de 5
velocidades,  fabricação  2017,  modelo
2018,  tanque  com  capacidade  50  lt,
porta-malas  280 lt, banco do motorista
com regulagem de altura, desembaçador
de  vidro  traseiro,  rodas  de  aço  14"  c/
pneus  175/70  R14,  garantia  total  de  3
anos e itens exigidos pelo CONTRAN

para a Secretaria Municipal de Saúde.
Julgadas, Adjudicadas e Homologadas
vencedoras:  Apec  Veículos  S/A,
portadora de CNPJ: 17.078.536/0001-
22 homologada vencedora no item: 01
sob  o  valor  total  de  R$
40.090,00.Valor total da Licitação: R$
40.090,00.  Info.  das  12  às  17h  pelo
email:
compras@ressaquinha.mg.gov.br,  e
pelo telefone (32) 3341-1259.
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