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Sábado, 25 de Julho de 2020      Ano:???ano.2020??? - Edição N.: 6067 

Poder Executivo 

AA-Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico - BELOTUR

ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2020

Processo Administrativo nº 01-026.556/20-98

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão e reprografia, compreendendo a cessão do
direito do uso de equipamentos, instalação, configuração, manutenção (preventiva e corretiva) e a operação dos
equipamentos e sistemas aplicados nos serviços, o suporte técnico, a reposição de peças e insumos, exceto papel, e
os serviços de gerenciamento e controle da produção, incluídas a instalação e operação dos sistemas de bilhetagem
e impressão segura de cópias.

A Pregoeira, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Portaria Belotur 001/2020, após análise da
documentação da proposta de preço e documentação de habilitação, torna público o resultado da licitação:

- Empresa: PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSÃO LTDA – CNPJ n° 06.101.609/0001-33

- Valor: R$15.600,00 (quinze mil e seiscentos reais)

Considerando a ausência da apresentação de recurso, a pregoeira ADJUDICA o objeto da licitação à
empresa vencedora do certame, nos termos e condições definidas no Edital, seus anexos e a Proposta apresentada.

Belo Horizonte, 23 de julho de 2020

Izabel Freire Dayrell de Souza

Pregoeira

HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2020

Processo Administrativo nº 01-026.556/20-98

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão e reprografia, compreendendo a cessão do
direito do uso de equipamentos, instalação, configuração, manutenção (preventiva e corretiva) e a operação dos
equipamentos e sistemas aplicados nos serviços, o suporte técnico, a reposição de peças e insumos, exceto papel, e
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os serviços de gerenciamento e controle da produção, incluídas a instalação e operação dos sistemas de bilhetagem
e impressão segura de cópias.

O Diretor-Presidente da Empresa Municipal de Turismo de Belo Horizonte S/A, homologa o resultado do
PE 003/2020 referente ao objeto supracitado, para que se produza seus efeitos legais e jurídicos, nos termos da
adjudicação do objeto à empresa vencedora do certame.

Belo Horizonte, 23 de julho de 2020

Gilberto César Carvalho de Castro

Diretor-Presidente


