
 6 – sábado, 19 de Fevereiro de 2022 diário dos Municípios Mineiros Minas Gerais 

Governador 
Valadares

Prefeitura Municipal
PREGÃO PRESENCIAL Nº 124/2021

Aviso de Licitação. o Município de Governador Valadares torna 
público o aviso de licitação pregão presencial nº 000124/2021, pac 
001160/2021, “menor preço por item - pregão” referente à aquisição de 
materiais de informática através de ata de registro de preço para aten-
der a demanda da secretaria Municipal de Administração. os interes-
sados poderão obter informações na r. Mal. Floriano nº 905, 3º andar, 
Departamento de suprimentos e contratos (tel. 33 3276-4025) nos dias 
úteis, entre 12h e 18h e poderão retirar o edital através do site www.
valadares.mg.gov.br/licitacoes - data do pregão: 11 de março de 2022. 
Horário limite para credenciamento, entrega dos envelopes e início da 
sessão: 14:00. Governador Valadares, 18 de fevereiro de 2022. Filipe 
rigo Diniz - secretário Municipal de Administração.

3 cm -18 1596181 - 1

CONCORRÊNCIA Nº 009/2021
Aviso de suspensão. o Município de Governador Valadares, Minas 
Gerais, através da secretaria Municipal de Administração, torna 
público o aviso de suspensão da concorrência n° 009/2021 – pac 
1.030/2021, tipo menor preço global, cujo objeto é a contratação de 
empresa especializada na área de engenharia para a execução das obras 
de infraestrutura de drenagem - construção de canaletas em concreto 
armado no lado direito da ppD - pista de pouso e decolagem, no aero-
porto coronel Altino Machado de oliveira, no Município de Governa-
dor Valadares/MG. nova sessão será agendada. Governador Valadares, 
18 de fevereiro de 2022. Filipe rigo Diniz - secretário Municipal de 
Administração.

3 cm -18 1595932 - 1

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 124/2021
Aviso de repetição. o Município de Governador Valadares torna 
público o aviso de repetição pregão eletrônico nº 000124/2021, pac 
000825/2021, “menor preço por item - pregão” referente à aquisição 
de material de escritório para atender a necessidade da controladoria-
Geral do Município no ano 2021 e começo 2022, aquisição de materiais 
de escritório para atender o consumo da sMceLT, aquisição de mate-
rial de escritório para atender a necessidade do Gabinete do prefeito de 
Governador Valadares, quanto à distribuição para o ano 2021 e começo 
de 2022, aquisição de material de expediente e escritório, com a fina-
lidade de atender as demandas da procuradoria-Geral do Município, 
aquisição de material de escritório para atender as demandas da secre-
tária Municipal de Fazenda, aquisição de materiais de escritório/expe-
diente para atender a secretaria Municipal de Governo para o exercício 
de 2021, aquisição de material de escritório para atender às necessida-
des da secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, aquisi-
ção de material para escritório para suprir as necessidades da secretária 
Municipal de comunicação e Mobilização social, registro de preços 
para aquisição de material de escritório diversa para suprir a demanda 
da secretaria Municipal de obras e serviços urbanos e seus diversos 
departamentos, aquisição de material de escritório para atender a neces-
sidade da secretaria Municipal de planejamento no ano 2021 e começo 
2022, aquisição de material para escritório para suprir as necessidades 
da secretaria Municipal de Administração, durante a jornada de traba-
lho, aquisição de Material para escritório, para a secretaria Municipal 
de saúde destinado a atendimento das unidades de saúde de Governa-
dor Valadares. Considerando que o edital foi retificado. Nova sessão 
está agendada. os interessados poderão obter informações na r. Mal. 
Floriano nº 905, 3º andar, Departamento de suprimentos e contratos 
(tel. 33 3276-4025) nos dias úteis, entre 12h e 18h e poderão retirar 
o edital através dos sites www.gov.br/compras e https://www.valada-
res.mg.gov.br/licitacoes. o recebimento das propostas dar-se-á: até às 
09:00 do dia 07 de março de 2022. o início da sessão de disputa de pre-
ços com análise das propostas: a partir das 09:30hs do dia 07 de março 
de 2022, com os representantes das licitantes devidamente credencia-
dos e quantos interessarem. Governador Valadares, 18 de fevereiro de 
2022. Filipe rigo Diniz - secretário Municipal de Administração.

8 cm -18 1596484 - 1

Consórcio Intermunicipal de Saúde 
da Rede de Urgência e Emergência 
do Leste de Minas - CONSURGE

 PROCESSO LICITATÓRIO N°:003/2022 
AViso De LiciTAÇÃo –o consórcio intermunicipal de saúde 
da rede de urgência e emergência do Leste de Minas - con-
surGe, comunica através da cpL, que abrirá o processo Licitatório 
n°:003/2022, na modalidade pregão presencial para registro de pre-
ços n°:003/2022, tipo menor preço por lote, cujo objeto é a contrata-
ção de empresa especializada na prestação de serviços de Medicina e 
segurança do Trabalho, destinado ao atendimento das demandas deste 
consórcio/consurGe. A abertura será dia 09/03/2022 às 08h00, na 
sede do consórcio/consurGe. os interessados poderão retirar o edi-
tal e obter informações no consórcio/consurGe, localizado na rua 
pedro Lessa, 126 – Bairro de Lourdes, na cidade de Governador Vala-
dares/MG, nos dias úteis no horário de 08h00 às 12h00 e das 14h00 às 
18h00. email: licitacao@consurge.saude.mg.gov.br. Telefax (0xx33) 
3203-8863. edineia santos souza – presidente da cpL.

4 cm -18 1596018 - 1

Grão Mogol

Prefeitura Municipal
PROC. 17/22-PP 12/22

Aquis. mat. de expediente - credenciamento: 10/03/2022 - 08H. 
proc. 18/22-pp 13/22 - Aquis. mat. de construção - credenciamento: 
10/03/2022-14H licitagraomogol.mg@gmail.com - www.graomogol.
mg.gov.br.

1 cm -18 1596047 - 1

Guanhães

Prefeitura Municipal
 EXTRATO DO TERCEIRO TERMO 
ADITIVO DO CONTRATO 075/2020

processo Administrativo 0107/2020 – Tomada de preços nº 0023/2020. 
objeto: contratação de empresa do ramo pertinente para a realização 
da obra de pavimentação com piso intertravado na rua 5 (cinco) loca-
lizada no bairro santa Tereza neste município de Guanhães mg. Forne-
cedor: JuLiAnA ponciAno consTruÇÃo ciViL - Me, cnpJ: 

16.776.228/0001-08, Vigência: 01/02/2022 a 31/05/2022, o contrato 
prorroga-se por mais 04(quatro) meses contados a partir da data de sua 
assinatura. Data da assinatura: 01/02/2022. Mariana Teixeira coelho 
Menezes - Presidente da CPL/Pregoeira Oficial. 

3 cm -18 1596298 - 1

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2022. 
A Pregoeira Oficial do Município de Guanhães/MG torna público para 
conhecimento dos interessados que acontecerá o pregão presencial nº 
002/2022, processo Licitatório nº 003/2022 – objeto: registro de pre-
ços para futura e eventual contratação de empresa para preparação e 
fornecimento de refeições para atendimento das secretarias municipais 
do município de Guanhães. Data da sessão: 10/03/2022 às 09h. Maio-
res informações no setor de Licitação, na sede da prefeitura Municipal 
de Guanhães ou pelo telefone (33) 3421-1501, das 13h30 às 17h horas 
ou no site www.guanhaes.mg.gov.br Mariana Teixeira coelho Menezes 
- Pregoeira Oficial.

3 cm -18 1595897 - 1

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2022.
A Pregoeira Oficial do Município de Guanhães/MG torna público para 
conhecimento dos interessados que acontecerá o pregão presencial nº 
005/2022, processo Licitatório nº 012/2022 – objeto: registro de pre-
ços para futura e eventual aquisição de gás de cozinha, derivados e 
água mineral para atender as demandas de todas as secretarias da admi-
nistração municipal de Guanhães/MG. Data da sessão: 11/03/2022 às 
09h. Maiores informações no setor de Licitação, na sede da prefeitura 
Municipal de Guanhães ou pelo telefone (33) 3421-1501, das 13h30 às 
17h horas ou no site www.guanhaes.mg.gov.br Mariana Teixeira coe-
lho Menezes - Pregoeira Oficial.

3 cm -18 1596091 - 1

 EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO 003/2021 
 processo 0099/2019 – pregão presencial nº 0058/2019. objeto: con-
tratação de empresa especializada na prestação de serviço de gerencia-
mento eletrônico de documentos - GeD em nuvens e digitalização do 
acervo da prefeitura Municipal de Guanhães/MG, incluindo a locação 
de software de gerenciamento eletrônico de documentos; Fornecedor: 
DiGiTALGoV TecnoLoGiA De inForMAÇÃo LTDA- cnpJ 
24.361.188/0001-61. Vigência: 26/02/2022 a 25/02/2023. Data da assi-
natura: 17/02/2022. Mariana Teixeira coelho Menezes - presidente da 
CPL/Pregoeira Oficial.

3 cm -18 1595929 - 1

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2022
A Pregoeira Oficial do Município de Guanhães/MG torna público para 
conhecimento dos interessados que acontecerá o pregão presencial nº 
002/2022, processo Licitatório nº 003/2022 – objeto: registro de pre-
ços para futura e eventual contratação de empresa para preparação e 
fornecimento de refeições para atendimento das secretarias municipais 
do município de Guanhães. Data da sessão: 10/03/2022 às 09h. Maio-
res informações no setor de Licitação, na sede da prefeitura Municipal 
de Guanhães ou pelo telefone (33) 3421-1501, das 13h30 às 17h horas 
ou no site www.guanhaes.mg.gov.br Mariana Teixeira coelho Menezes 
- Pregoeira Oficial.

3 cm -18 1596084 - 1

 RESULTADO DE LICITAÇÃO – PROCESSO 
Nº 115/2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2021

objeto: contratação de empresa para prestação de serviço de moni-
toramento via satélite dos veículos da secretaria Municipal de saúde 
do município de Guanhães/MG. empresa vencedora: TorKYs sis-
TeMAs e eQuipAMenTos LiMiTADA - Me, inscrita no cnpJ nº 
14.938.995/0001-40 no valor total de r$ 13.600,00. A licitação resul-
tou em um total de r$ 13.600,00 (treze mil e seiscentos reais). Data da 
sessão de Julgamento: 28/01/2022. Mariana Teixeira coelho Menezes 
– Pregoeira Oficial.

2 cm -18 1595948 - 1

 RESULTADO DE LICITAÇÃO – PROCESSO Nº 115/2021
 preGÃo presenciAL nº 041/2021 – objeto: contratação de 
empresa para prestação de serviço de monitoramento via satélite dos 
veículos da secretaria Municipal de saúde do município de Guanhães/
MG. empresa vencedora: TorKYs sisTeMAs e eQuipAMen-
Tos LiMiTADA - Me, inscrita no cnpJ nº 14.938.995/0001-40 no 
valor total de r$ 13.600,00. A licitação resultou em um total de r$ 
13.600,00 (treze mil e seiscentos reais). Data da sessão de Julgamento: 
28/01/2022. Mariana Teixeira Coelho Menezes – Pregoeira Oficial.

2 cm -18 1596309 - 1

Câmara Municipal
AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA – PROCESSO NÚMERO 

05/2022 – PREGÃO PRESENCIAL NÚMERO 03/2022
objeto: contratação de serviços de operação de som, datashow e outros 
equipamentos multimídia para sessões plenárias e outros eventos da 
Câmara Municipal de Guanhães. O pregoeiro oficial e equipe de apoio 
da câmara Municipal de Guanhães, torna público para todos que a lici-
tação descrita acima foi declarada deserta por ausência de participan-
tes/interessados. Fica designada nova sessão para o dia 08/03/2022 às 
14:00 horas. Ficam também retificados os itens 4.1, 5.6, 6.1.2 e 11.1.1 
e fica suprimido o item 5.6 do edital. Local de recebimento das pro-
postas: sala de reuniões da câmara Municipal de Guanhães, situada 
à rua Dr. odilon Behrens, número 193, centro, Guanhães – MG - o 
edital, bem como seus anexos poderá ser solicitado no e-mail. licitacao.
camaradeguanhaes@gmail.com – osmar Gomes Fidelis – presidente 
da câmara Municipal – samuel de oliveira Gonçalves – pregoeiro. Tel: 
(33) 3421 4451.

4 cm -18 1596246 - 1

 AVISO DE LICITAÇÃO – PROCESSO NÚMERO 07/2022 
 pregão presencial número 04/2022 – objeto: contratação de empresa 
para fornecimento e entrega de gêneros alimentícios não perecíveis, 
bebidas, laticínios e frios, descartáveis, utilidades domésticas, mate-
riais de limpeza e hortifrutigranjeiros para a câmara Municipal de Gua-
nhães. Data: 08/03/2022 – Horário: 08:30 horas. Local de recebimento 
das propostas: sala de reuniões da câmara Municipal de Guanhães, 
situada à rua Dr. odilon Behrens, número 193, centro, Guanhães 
– MG - o edital, bem como seus anexos poderão ser solicitados no 
e-mail. licitacao.camaradeguanhaes@gmail.com – osmar Gomes Fide-
lis – presidente da câmara Municipal. Tel: (33) 3421 4451.

3 cm -18 1595952 - 1

Serviço Autônomo de Água 
e Esgoto - SAAE

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 003/2022 – AVISO DE LICITAÇÃO
encontra-se abertona sede do serviço Autônomo de água e esgoto, 
na Travessa dos Leões, nº 140, centro, cep 39.740-000, Guanhães/
MG, o preGÃo presenciAL nº. 003/2022. oBJeTo: contrata-
ção de empresa para prestação de serviços especializados em Medi-
cina e segurança do Trabalho, cuja sessão pública acontecerá no dia 
11/03/2022 às 08h30min, na sala de reuniões do sAAe, no endereço 
supramencionado. Detalhes da licitação encontram-se à disposição dos 
interessados, no endereço acima, pelo telefone (33) 3421 1531, e-mail 
ci@saaeguanhaes.com.br ou pelo site www.saaeguanhaes.com.br. Gua-
nhães/MG, 18/02/2022. (a) Thatiana soares da silva - pregoeira.

3 cm -18 1596261 - 1

Guaranésia

Prefeitura Municipal
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO. PROCESSO Nº. 011/2022

pregão presencial nº. 007/2022. objeto: prestação de serviço de con-
fecção de carnês de ipTu – imposto predial Territorial urbano, Guias 
de iss – imposto sobre serviços e TLL – Taxa de Licença de Loca-
lização. empresa vencedora: Wilson de paula Lico – ipuã-Me. Valor 
global: r$3.695,00. eXTrATo De HoMoLoGAÇÃo. processo 
nº. 005/2022 – pregão presencial nº. 006/2022. objeto: registro de 
preço para aquisição de cestas básicas para fornecimento eventual e 
futuro pelo período de doze meses. empresa vencedora: Betania Apa-
recida perboni Vilas Boas-Me. Valor unitário: r$129,80. eXTrATo 
De HoMoLoGAÇÃo. processo nº. 007/2022 – pregão presencial 
nº. 009/2022. objeto: registro de preço para a prestação de servi-
ços de realização de exames de ultrassonografia, pelo período de 12 
(doze) meses. empresa vencedora: simon & Lourenço ss-Me. Luís 
José pereira – secretário Municipal de Administração - Laércio cintra 
nogueira – prefeito Municipal.

4 cm -18 1596348 - 1

Guaxupé

Prefeitura Municipal
AVISO DE EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2022

 processo 044/2022 – inexigibilidade 015/2022. A prefeitura Municipal 
de Guaxupé – MG, torna público, para conhecimento dos interessa-
dos, que realizará creDenciAMenTo tendo por objeto o creden-
ciamento de estabelecimentos de saúde, pessoa jurídica, interessados 
em prestar serviços aos usuários do sistema Único de saúde, visando à 
prestação de serviços de exames e procedimentos de média e alta com-
plexidade em radiologia, tomografia, ressonância e exame anatomopa-
tológico em clínica própria do prestador e ultrassonografia em clínica 
própria do prestador e também em clínica do município, considerando 
os valores constantes do Anexo Único da resolução nº 01/2022 de 25 
de janeiro de 2022, do conselho Municipal de saúde, em conformi-
dade com a Lei Federal nº 8.666, de 1993, com suas posteriores modi-
ficações e demais disposiçõesaplicáveis. Sessão pública para abertura 
dos envelopes referentes ao processo de credenciamento ocorrerá no 
dia 24 de fevereiro de 2022 as 09:00 horas. A abertura dos envelopes 
ocorrerá na sala de reuniões da secretaria Municipal de Administração 
da prefeitura de Guaxupé, situada na Avenida conde ribeiro do Valle, 
113 – pavimento superior, centro, Guaxupé, Minas Gerais. o processo 
de credenciamento permanecerá aberto para novos interessados em se 
cadastrarem após a data de 24 de fevereiro. o edital completo estará 
à disposição dos interessados na secretaria Municipal de Administra-
ção da prefeitura de Guaxupé a partir do dia 18 de fevereiro de 2022 
e também no site www.guaxupe.mg.gov.br, onde o edital poderá ser 
baixado. Maiores informações na secretária Municipal de Administra-
ção de Guaxupé e no site www.guaxupe.mg.gov.br. Guaxupé, 17 de 
fevereiro de 2022. rafael Augusto olinto – secretário Municipal de 
Administração.

6 cm -18 1595907 - 1

Iapu

Prefeitura Municipal
EXTRATO DE TERMO ADITIVO. PROCESSO 

ADMINISTRATIVO: 462/2021
Modalidade: Tomada de preços 006/2021. o Município de iapu/MG, 
torna público a assinatura do primeiro Termo Aditivo do contrato de 
nº 088/2021, objetivando o acréscimo de valor de r$32107,24 (trinta e 
dois mil, cento e sete reais e vinte e quatro centavos). objeto: contrata-
ção de empresa especializada em obra de engenharia para prestação de 
serviços de mão de obra na execução de calçamento com blocos pre-
moldados de concreto, em ruas do distrito de são sebastião da Barra, 
no âmbito da resolução da secretaria de estado de Governo (seGoV) 
nº 011, de 03 de maio de 2021, conforme planilha orçamentária, com 
a empresa Brenno LYniKon cAMpos LeiTe Me, inscrita no 
cnpJ: 23.838.898/0001-77. iApu/Minas Gerais, 18 de fevereiro de 
2022. JosÉ pereirA ViAnA - preFeiTo MunicipAL.

3 cm -18 1596315 - 1

Ibertioga

Prefeitura Municipal
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2022

Finalidade: Aquisição de Veículo de Transporte sanitário, capacidade 
total/acesso ao cadeirante: mínimo de 10 pessoas/ com acessibilidade - 
1 cadeirante), de acordo com a resoLuÇÃo ses/MG nº 7.791, De 
21 De ouTuBro De 2021. Abertura da sessão pública: 08/03/2022, 
às 09:00 (nove horas). edital e informações: www.ibertioga.mg.gov.br

2 cm -18 1596151 - 1

Ibiraci

Prefeitura Municipal
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2022, 

PROCESSO Nº 027/2022.
 objeto: “contratação de empresa para consultoria e Assessoria na 
Gestão e cobrança de receitas Tributárias Municipal. Fundamentada 
no Artigo 75, inciso ii da Lei Federal nº 14.133/2021. recurso pró-
prio” contratado: rubim e rocha Advogados Associados – cnpJ: 
19.480.506/0001-73. Valor contratado: r$ 50.400,00. iBirAci/MG, 
18 de FeVereiro de 2022.

2 cm -18 1596201 - 1

 PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2022, 
REGISTRO DE PREÇO Nº 008/2022.

 critério de julgamento Menor preço unitário. objeto: “contratação 
de empresa para prestação de serviços especializados em Borracharia, 
Montagem e Troca de pneus Destinados a Manutenção dos Veículos 
e Máquinas pertencentes à Frota do Município e Veículos de convê-
nio”. Abertura dos envelopes dia 18/03/2022 às 08h30min, no setor de 
Licitações, r: seis de Abril, 912. extração do edital, site www.ibiraci.
mg.gov.br e informações (35) 3544-9700, iBirAci/MG, 18 de FeVe-
reiro de 2022.

2 cm -18 1596217 - 1

Ilicínea

Prefeitura Municipal
 PUBLICA AVISO DE LICITAÇÃO: PROCESSO 22/2022

concorrência n° 01/2022. contratação de pessoa jurídica para reforma 
de infraestrutura urbana no centro de eventos rodolfo Bernardes Fer-
reira. Abertura dos envelopes dia 07/04/2022 às 9h na prefeitura Muni-
cipal de ilicínea. informações: http://www.ilicinea.mg.gov.br/licita-
cao/. presidente da cpL – Lucas resende Mendes

2 cm -18 1596073 - 1

Ingaí

Prefeitura Municipal
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 11/2022, AVISO 

DE PREGÃO PRESENCIAL N.º 07/2022
objeto: aquisição de combustível Gasolina comum e Óleo Diesel s10 
para toda frota de veículos e maquinas do Município de ingaí/MG. 
Abertura dos envelopes dia 07/03/2022 às 09h na prefeitura Munici-
pal de ingaí. Maiores informações no Dep. de Licitações, sito à praça 
Gabriel de Andrade Junqueira n.º 30, centro, ingaí/MG, ou atra-
vés do telefone 35-3824-1144. ingaí 18/02/2022 – Adriano nogueira 
Martins- pregoeiro.

2 cm -18 1596157 - 1

Ipatinga

Prefeitura Municipal
RESULTADO PE 225/2021-SMS. EXCLUSIVA ME/EPP/MEI. 

objeto: Materiais didático-pedagógicos e de reabilitação. A empresa 
Licitar com. serviços Ltda venceu os códigos: 30144, 12445, 26949, 
27883, 27885, 27888, 30322, 30732, 38475 e 41185. os itens 30715 e 
27183 correram desertos e os itens 30139, 26956, 30321, 18588, 41182, 
40866 e 28026 correram fracassados. Ata disponível no site www.
publinexo.com.br/publinexo/login (Acesso público/iD: 26422). infor-
mações (31) 3829-8154/8155, de 10 às 16h. cleber de Faria silva, sec. 
Mun. de saúde, em 18/02/2022.

2 cm -18 1596021 - 1

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO – 
PREGÃO ELETRÔNICO N. º 226/2021.

 oBJeTo: agenciamento de viagens compreendendo os serviços de 
reserva, emissão/aquisição, cancelamento, marcação e remarcação de 
bilhetes de passagens terrestres rodoviários intermunicipais, incluindo 
taxas de embarque para atender as demandas de deslocamento do ser-
viço de Atenção ao Migrante, que prevê a concessão de serviços socio-
assistenciais. Torna-se público HoMoLoGAÇÃo do preGÃo eLe-
TrÔnico n. º 226/2021, nos termos das Leis Federais 10.520/02 e 
8.666/93, Decreto Municipal 9.249/20 e Leis complementares 123/2006 
e 147/2014 e do edital, do qual sangrou-se vencedora a empresa con-
Dor TurisMo LTDA, cujo cnpJ 02.964.393/0001-89, pelo valor de 
taxa de agenciamento de passagens terrestres de r$ 0,01 (um centavo), 
valor total do contrato r$ 52.387,20 (cinquenta e dois mil trezentos e 
oitenta e sete reais e vinte centavos). informações complementares no 
Departamento de suprimentos, pelo tel. (31) 3829.8239, de 08 às 18h. 
Jany Mara Bartolomeu Félix do nascimento, secretária Municipal de 
Assistência social. em 18/02/2022.
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Iraí de Minas

Prefeitura Municipal
EXTRATO DE 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0049/2020
A prefeitura Municipal de irai de Minas/MG, por seu representante 
legal, cleiton Gomes da cruz - prefeito Municipal e a empresa estrela 
infraestrutura Ltda - cnpJ: 41.804.972/0001-16, torna público o 2º 
Termo Aditivo ao contrato 0049/2020, referente a obra de pavimenta-
ção de vias urbanas diversas no município de irai de Minas/MG, o qual 
passa a ter sua vigência até 26 de setembro de 2026. cleiton Gomes da 
cruz - prefeito Municipal.
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Itabira

Empresa de Desenvolvimento 
de Itabira -  ITAURB

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2022
A iTAurB torna público que fará realizar licitação modalidade pre-
gão presencial, tipo menor preço por item, cujo objeto na contrata-
ção de posto de combustíveis para fornecimento de Gasolina comum 
e Óleo Diesel comum B s500 para abastecimento da frota de veícu-
los e máquinas da iTAurB na cidade de itabira/MG, conforme termo 
de referência. recebimento dos envelopes de propostas e habilitação: 
dia 03/03/2022 às 8h (oito horas) no escritório central da iTAurB, 

 
Documento assinado eletrônicamente com fundamento no art. 6º do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017. 
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