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Faria Lemos

Prefeitura Municipal

 AVISO DE LICITAÇÃO – P.P Nº 005/2022 – P.L Nº 022/2022.
A prefeitura Municipal de Faria Lemos - MG, por intermédio de seu 
pregoeiro, op.L nº 022/2022,p.p nº 005/2022, com abertura para o dia 
17/03/2022às 14:00horas, Visando: registro de preço para aquisição 
de gás de cozinha, recarga, Galão e água mineral. o edital completo 
encontra-se à disposição na sede da prefeitura à rua Dr. José cláudio 
Valladão Ferraz nº 208, centro, na cidade de Faria Lemos - MG cep: 
36.840-000 tel. (32) 3749-1180. GiLBerTo DAMAs De sousA – 
prefeito Municipal. 04/03/2022. www.Faria Lemos.mg.gov.br

2 cm - 04 1602078 - 1 

Ferros

Prefeitura Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO N. º 012/2022 
preGÃo presenciAL n. º 007/2022. A preFeiTurA Muni-
cipAL De Ferros, MG, torna público que fará realizar processo 
Licitatório na Modalidade preGÃo presenciAL n.°007/2022, 
tipo Menor preço item, para reGisTro De preÇos, para even-
tual fornecimento de bloquetes e meio fio, conforme especificado no 
Anexo i do edital. Data de recebimento e abertura das propostas: Dia 
18/03/2022 às 09h30min. Maiores informações e o edital completo 
poderão ser obtidos na prefeitura Municipal de Ferros, Departamento 
de patrimônio, compras e serviços Gerais na rua Fernando Dias de 
carvalho, n.º 16 - centro - Tel: (31) 3863-1295 – site: www.pmfer-
ros.mg.gov.br , e-mail licitacaopmferros@gmail.com - sueli carvalho 
Lage – pregoeira

3 cm - 04 1601803 - 1 

Florestal

Prefeitura Municipal

PL 001/2022, 
pp 001/2022 - extrato de Homologação. objeto: aq. de gen. alimen-
tícios perecíveis - laticínios, carnes e frios - e não perecíveis para 
merenda escolar, com entrega parcelada. Vencedores: cordial Dist de 
Alimentos. itens: 04, 08, 11, 14, 15, 16, 20, 30, 31, 34. r$ 26.294,00. 
Megadec Dist Ltda. itens: 01, 02, 03, 05, 06, 07, 12, 17, 22, 23, 24, 25, 
26, 32, 33, 35, 41, 42, 44 e 46. r$ 50.230,50. rangap. Dist. De Ali-
mentos Ltda. itens: 09, 10, 18, 19, 21, 27, 28, 36, 38, 39, 40, 43, 45, 
47, 48, 49, 50, 51 e 52. r$ 176.528,00. WF Atacadista de Alimentos 
eireli Me. item: 13. r$ 982,80. 10/02/2022. Wagner dos santos Junior 
- prefeito Municipal.
pL 001/2022, pp 001/2022 - extrato de contratos. contratados: cordial 
Dist de Alimentos. contrato 018. itens: 04, 08, 11, 14, 15, 16, 20, 30, 
31, 34. r$ 26.294,00. Megadec Dist Ltda. contrato 019. itens: 01, 02, 
03, 05, 06, 07, 12, 17, 22, 23, 24, 25, 26, 32, 33, 35, 41, 42, 44 e 46. 
r$ 50.230,50. rangap. Dist. De Alimentos Ltda. contrato 020. itens: 
09, 10, 18, 19, 21, 27, 28, 36, 38, 39, 40, 43, 45, 47, 48, 49, 50, 51 e 
52. r$ 176.528,00. WF Atacadista de Alimentos eireli Me. contrato 
021. item: 13. r$ 982,80. objeto: aq. de gen. alimentícios perecíveis - 
laticínios, carnes e frios - e não perecíveis para merenda escolar, com 
entrega parcelada. Vigência: 11/02/2022. 31/12/2022. Wagner dos san-
tos Junior - prefeito Municipal.

5 cm - 04 1601518 - 1 

Franciscópolis

Prefeitura Municipal

PREGÃO PRESENCIAL N.º 007/2022.
A prefeitura de Franciscópolis torna público que realizará no dia 
17/03/2022 às 14H00Min o pregão presencial n.º 007/2022 para con-
tratação de empresa para restabelecimento de pontes, pavimentação 
e bueiros danificados em decorrência dos desastres causados pelas 
chuvas intensas conforme Decreto estadual 518, em atendimento ao 
processo s2iD:res-MG-3126752-20220118-01. consultas ao edi-
tal e divulgação de informações: www.franciscopolis.mg.gov.br ou 
pelo e-mail: licitacaofranciscopolis@gmail.com. Adriana pereira de 
Macedo. pregoeira. 

3 cm - 04 1601962 - 1 

Frei Gaspar

Prefeitura Municipal

INEXIGIBILIDADE Nº 001/2022 - CREDENCIAMENTO 
Nº001/2022 PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 005/2021

objeto: credenciamento de instituição educacional para a implanta-
ção do Programa Social Bolsa Aprendizagem Profissional. Abertura: 
30/03/2022. Horário: 10:00hs (dez horas). o edital e demais informa-
ções estão disponíveis no prédio sede da prefeitura na rua Francisco 
de Bessa couto, s/nº - centro, no horário de 07:00 às 13:00hs e no 
e-mail: licitação.fg@gmail.com.. Frei Gaspar-MG, 04/03/2022. Ade-
liane cristina Alves ramalho – presidente cpL.

2 cm - 04 1601686 - 1 

Fronteira

Prefeitura Municipal
AVISO - EDITAL DE LICITAÇÃO
CREDENCIAMENTO Nº 003/2022

o prefeito Municipal no uso de suas atribuições legais, torna público 
que no período de 07/03/2022 à 07/03/2023, estará recebendo no depar-
tamento de licitações, sito à Av. Minas Gerais nº 110, centro, nesta 
cidade, os envelopes de Habilitação e propostas das empresas inte-
ressadas em razão do credenciamento de empresas especializadas na 
prestação de serviços funerários à pessoas carentes deste município, 
para atendimento das necessidades da secretaria Municipal de Assis-
tência social e promoção HuMAnA/FMAs, conforme Lei Municipal 
nº 1.399/2018. Fronteira/MG, 04 de março de 2022.

Márcio Antônio Ferreira - presidente da cpL

AViso - eDiTAL De LiciTAÇÃo
preGÃo presenciAL nº 026/2022

Menor preÇo por iTeM
o prefeito Municipal no uso de suas atribuições legais, torna público 
que receberá até as 08hrs20min do dia 18 de março de 2022, o creden-
ciamento e os envelopes de propostas e habilitação, no departamento 
de licitação - na Av. Minas Gerais nº 110 - centro - Fronteira/MG, refe-
rente ao pregão presencial, objetivando a aquisição de um veículo tipo 
van, com acessibilidade a cadeirante, ano e modelo 2022, a ser utilizado 
no transporte sanitário eletivo de pacientes, para tratamento especiali-
zado em consultas e exames, conforme resolução ses/MG nº 7.791 de 
21 de outubro de 2021.

Fronteira, 04 de março de 2022
elaine pinesso - pregoeira

6 cm - 04 1601538 - 1 

Frutal

Prefeitura Municipal
 EXTRATO DE RESCISÃO UNILATERAL. PREGÃO 

PRESENCIAL POR REGISTRO DE PREÇO Nº15/2021. 
Ata de registro de preço: 005/2021.pregão presencial por regis-
tro de preço: 015/2021. processo Licitatório: 126/2021. contratante: 
Município de Frutal. contratada: GsV construtora e usina de Asfalto 
eireli (cnpJ nº 11.279.314/0001-91). objeto: registro de preço para 
futura e eventual aquisição de concreto betuminoso usinado a quente 
(cBuQ), para execução de operação tapa-buraco em diversos logra-
douros, no município de Frutal/MG. Fundamento Legal: A rescisão é 
celebrada com fundamento no artigo 7º, da Lei Federal n. 10.520/2002, 
artigos 78, 79, 86 e seguintes da Lei Federal n. 8.666/9378. conside-
rando os dispositivos mencionados, aplica-se à empresa GsV cons-
TruTorA e usinA De AsFALTo (cnpJ nº 11.279.314/0001-91), 
multa no valor equivalente a 10% do valor contratado e pena de suspen-
são e impedimento para participar de licitação e firmar contrato com o 
Município de Frutal/MG pelo prazo de 02 (dois) anos. Data da resci-
são: 22/09/2021. Frutal/MG 07/03/2022. regina carmélia de oliveira 
– presidente da cpL.

4 cm - 04 1601563 - 1 

ATO AVISO DE RETIFICAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL 
PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 016/2022

o Departamento de Licitações da prefeitura Municipal de Frutal/MG 
torna pública a abertura do preGÃo presenciAL pArA reGis-
Tro De preÇo nº 016/2022, do tipo Menor preÇo por iTeM 
– objeto: Aquisição de Material de expediente para atender as diversas 
secretarias. onde lê se: 16/03/2022, passa-se a ler 17/03/2022. o edital 
e seus anexos estão disponibilizados pelo sítio (www.frutal.mg.gov.br) 
e podendo ser solicitados gratuitamente pelo e-mail (licitacao@frutal.
mg.gov.br) ou retirá-los no local mediante mídia removível, fornecida 
pelo interessado. o departamento de licitações não se responsabiliza 
pela recepção via e-mail. Frutal/MG, 04 de março de 2022. regina car-
mélia de oliveira - presidente da cpL.

3 cm - 04 1602148 - 1 

 ATO AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 21/2022. 

o Departamento de Licitações da prefeitura Municipal de Frutal/MG 
torna pública a abertura do preGÃo presenciAL nº 021/2022, 
do tipo Menor preÇo por LoTe – objeto: prestação de serviços 
de mecânica continuados de manutenção dos veículos que compõem 
a frota do município de Frutal/MG, com fornecimento de peças de 
reposição e acessórios novos, originais ou similares de primeira linha, 
incluindo serviços de borracharia, pintura, tapeçaria, funilaria, auto elé-
trica dentre outros. A abertura dos envelopes será dia 18/03/2022 as 
13h:00min, na sala de licitações da prefeitura Municipal de Frutal/MG, 
localizada à praça Dr. França nº 100. o edital e seus anexos estão dispo-
nibilizados pelo sítio (www.frutal.mg.gov.br) e podendo ser solicitados 
gratuitamente pelo e-mail (licitacao@frutal.mg.gov.br) ou retirá-los no 
local mediante mídia removível, fornecida pelo interessado. o depar-
tamento de licitações não se responsabiliza pela recepção via e-mail. 
Frutal/MG, 04 de março de 2022. regina carmélia de oliveira - pre-
sidente da cpL.

4 cm - 04 1601733 - 1 

ATO AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 22/2022.

o Departamento de Licitações da prefeitura Municipal de Frutal/MG 
torna pública a abertura do preGÃo presenciAL nº 022/2022, 
do tipo Menor preÇo por iTeM -– objeto: Locação de veículos 
automotores com gestão, manutenção e suporte para atender as neces-
sidades do município de Frutal/MG. A abertura dos envelopes será dia 
18/03/2022 as 10h:00min, na sala de licitações da prefeitura Municipal 
de Frutal/MG, localizada à praça Dr. França nº 100. o edital e seus ane-
xos estão disponibilizados pelo sítio (www.frutal.mg.gov.br) e podendo 
ser solicitados gratuitamente pelo e-mail (licitacao@frutal.mg.gov.br) 
ou retirá-los no local mediante mídia removível, fornecida pelo interes-
sado. o departamento de licitações não se responsabiliza pela recepção 
via e-mail. Frutal/MG, 04 de março de 2022. regina carmélia de oli-
veira - presidente da cpL.

4 cm - 04 1601742 - 1 

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 23/2022.
 o Departamento de Licitações da prefeitura Municipal de Frutal/MG 
torna pública a abertura do preGÃo presenciAL nº 023/2022, do 
tipo Menor preÇo por LoTe – objeto: Locação de máquinas 
pesadas, com fornecimento de motorista, de operador de máquinas, de 
serviços de manutenção e combustível, para execução de serviços de 
terraplanagem e melhorias nas estradas vicinais do município de Fru-
tal/MG. A abertura dos envelopes será dia 18/03/2022 as 16h:00min, 
na sala de licitações da prefeitura Municipal de Frutal/MG, localizada 
à praça Dr. França nº 100. o edital e seus anexos estão disponibiliza-
dos pelo sítio (www.frutal.mg.gov.br) e podendo ser solicitados gra-
tuitamente pelo e-mail (licitacao@frutal.mg.gov.br) ou retirá-los no 
local mediante mídia removível, fornecida pelo interessado. o depar-
tamento de licitações não se responsabiliza pela recepção via e-mail. 
Frutal/MG, 04 de março de 2022. regina carmélia de oliveira - pre-
sidente da cpL.

4 cm - 04 1601810 - 1 

Goiabeira

Prefeitura Municipal
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022
o prefeito Municipal de Goiabeira, estado de Minas Gerais, sr. samuel 
Ferreira da silva, no uso de suas atribuições e competência a si con-
feridas, nos termos que dispõe o art. 43, Vi da Lei Federal 8.666/93, 
e; consiDerAnDo que o presente procedimento licitatório se dera 
conforme os regramentos da Lei de Licitação e contratos (Lei Federal 
8.666/93), e ainda em conformidade com a Lei Federal nº 10.520/2002, 
de 17/07/2002, sendo, posteriormente, editado o Decreto Federal nº 
5.504, de agosto de 2005, por último o Decreto Federal nº 10.024/2019; 
consiDerAnDo a decisão proferida pela comissão permanente de 
Licitações, designada através da portaria Municipal nº 070 de 03 de 
janeiro de 2022 e pareceres favoráveis exarados pela Assessoria Jurí-
dica do Município; consiDerAnDo o objeto licitado no âmbito do 
processo Administrativo nº 009/2022, alusivo ao pregão eletrônico 
nº 004/2022, a saber, a “Futura e eventual aquisição de uma Veiculo 
tipo Van para o Município de Goiabeira/MG, conforme convênio de 
saída nº 1261001640/2021/see - que entre si celebram o estado de 
Minas Gerais, por intermédio da secretaria de estado de educação e o 
Município de Goiabeira/MG”, conforme resultado declarado nos autos. 
RESOLVE: I - HOMOLOGAR o resultado final do certame licitató-
rio pregão eletrônico nº 004/2022, reconhecendo válidas as decisões 
declaradas pelo pregoeiro, adjudicando o licitante: MoBiLe AuTo-
MoVeis e serViÇos LTDA, pessoa jurídica de direito privado, ins-
crita no cnpJ sob nº 32.951.008/0001-20, com sede na cidade de Goiâ-
nia/estado do Goiás, na Avenida T 63 nº 1289 - Quadra 152 Lote 25/27, 
setor Bueno, cep: 74.230.105 - e-mail: administrativo@mobileauto.
com.br - Vencedora do item em anexo a Ata de Julgamento, com um 
valor total de r$ 270.000,00 (duzentos e setenta mil reais), conforme 
ata lavrada em sessão. Gabinete do prefeito Municipal de Goiabeira/
MG, aos 04 (quatro) dia do mês de março de 2022. Atenciosamente, 
samuel Ferreira da silva - prefeito Municipal

7 cm - 04 1601732 - 1 

Governador 
Valadares

Prefeitura Municipal
TOMADA DE PREÇOS Nº 016/2021

Aviso de repetição. o Município de Governador Valadares, Minas 
Gerais, através da secretaria Municipal de Administração, torna 
público o aviso de repetição da Tomada de preço n.º 016/2021 – pAc 
1.158/2021, tipo menor preço global, cujo objeto é a contratação de 
empresa especializada na área de engenharia para execução das obras 
de construção de ponte mista, ligando a rua raul soares à Avenida 
Do canal, no bairro são pedro, Município de Governador Valadares/
MG custeados com recursos provenientes do Ministério da economia, 
Transferência especial n° 0903-004709, emenda parlamentar Hercílio 
Diniz, conforme projetos em anexo. Houve retificação do edital. Os 
interessados poderão obter o edital da “Tomada de preço”, através do 
site www.valadares.mg.gov.br. informações: rua Marechal Floriano n. 
905, centro, 3º andar, na sala da comissão permanente de Licitação, ou 
pelo e-mail cpl@valadares.mg.gov.br. Data para a entrega e abertura 
dos envelopes: 10 de março 2022, até às 14:00 horas. Governador Vala-
dares, 04 de março de 2022. Filipe rigo Diniz - secretário Municipal 
de Administração.

4 cm - 04 1601799 - 1 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 176/2021
Aviso de suspensão. o Município de Governador Valadares/MG, torna 
público o aviso de suspensão pregão eletrônico nº 000176/2021, 
Menor preço por item - pregão, referente à sensor neonatal proximal 
na cor cinza, para atender ao Hospital Municipal, para retificação do 
edital. nova sessão será agendada. Governador Valadares, 04 de março 
de 2022. Filipe rigo Diniz- secretário Municipal de Administração.

2 cm - 04 1601749 - 1 

TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022
Aviso de Licitação. o Município de Governador Valadares, Minas 
Gerais, através da secretaria Municipal de Administração, torna público 
que realizará licitação sob a modalidade Tomada de preço n° 004/2022 
– pAc 050/2022, tipo menor preço global, cujo objeto é a contrata-
ção de empresa especializada na área de engenharia para a reforma 
da Quadra poliesportiva no Distrito nova Floresta, no município de 
Governador Valadares/MG, custeados com recursos provenientes do 
Ministério da economia, Transferência especial n° 0903-003752, 
emenda parlamentar Mario Heringer. os interessados poderão obter o 
edital de “Tomada de preços”, através do site www.valadares.mg.gov.
br. informações: rua Marechal Floriano n. 905, centro, 3º andar, na 
sala da comissão permanente de Licitação, ou pelo e-mail cpl@vala-
dares.mg.gov.br. Data limite para a entrega dos envelopes: 22 de março 
de 2022 às 14:00. Governador Valadares, 04 de março de 2022. Filipe 
rigo Diniz- secretário Municipal de Administração.

4 cm - 04 1601937 - 1 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 124/2021
Aviso de suspensão. o Município de Governador Valadares/MG, torna 
público o aviso de suspensão pregão eletrônico nº 000124/2021, 
Menor preço por item - pregão, referente à Aquisição de material de 
escritório para atender a necessidade da controladoria-Geral do Muni-
cípio no ano 2021 e começo 2022, aquisição de materiais de escritório 
para atender o consumo da sMceLT, aquisição de material de escritó-
rio 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 finalidade de 
atender as demandas da procuradoria-Geral do Município, aquisição de 
material de escritório para atender as demandas da secretária Municipal 
de Fazenda, aquisição de materiais de escritório/expediente para aten-
der a secretaria Municipal de Governo para o exercício de 2021, aqui-
sição de material de escritório para atender às necessidades da secre-
taria Municipal de Agricultura e Abastecimento, aquisição 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 necessidade da secre-
taria Municipal de planejamento no ano 2021 e começo 2022, Aquisi-
ção de material para escritório para suprir as necessidades da secretaria 
Municipal de Administração, durante a jornada de trabalho, Aquisição 
de Material para escritório, para a secretaria Municipal de saúde des-
tinado a atendimento das unidades de saúde de Governador Valada-
res, para retificação do edital. Nova sessão será agendada. Governador 
Valadares, 04 de março de 2022. Filipe rigo Diniz- secretário Muni-
cipal de Administração.

7 cm - 04 1601922 - 1 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 120/2021
Aviso de repetição. o Município de Governador Valadares torna 
público o aviso de repetição pregão presencial nº 000120/2021, pAc 
001124/2021, “Menor preço por item - pregão” referente à Aquisição 
de Veículo destinado atenção primária do Departamento de Atenção à 

saúde da secretaria Municipal de saúde de Governador Valadares em 
recurso da resolução ses/MG n° 7.645 de 11 de agosto de 2021.. con-
siderando 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 do 
site www.valadares.mg.gov.br/licitacoes - Data do pregão: 25 de março 
de 2022. Horário limite para credenciamento, entrega dos envelopes e 
início da sessão: 14:00. Governador Valadares, 04 de março de 2022. 
Filipe rigo Diniz - secretário Municipal de Administração.

4 cm - 04 1602149 - 1 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 135/2021
Aviso de Licitação. o Município de Governador Valadares/MG, 
torna público o aviso de licitação pregão eletrônico nº 000135/2021, 
“Menor preço por item - pregão” referente à compra de cinco locali-
zadores apicais, um avental de chumbo com proteção de tireoide, cinco 
motores rotatórios endodônticos sem fio, duzentos e quarenta unida-
des de instrumentos rotatórios, dois ar condicionados de 12000 BTus, 
dos ar condicionados de 24000 BTus e dois vidros temperados para 
o ceo (centro de especialidade odontológica). para a efetivação da 
compra, reservamos os recursos da resolução ses/MG n° 6964, de 
06 de dezembro de 2019. cujo edital encontra-se à disposição dos inte-
ressados, para exame e aquisição, através dos sites www.gov.br/com-
pras e https://www.valadares.mg.gov.br/licitacoes. o recebimento das 
propostas dar-se-á: até às 09:00 do dia 21 de março de 2022. o início 
da sessão de disputa de preços com análise das propostas: a partir das 
09:30hs do dia 21 de março de 2022, com os representantes das lici-
tantes devidamente credenciados e quantos interessarem. Governador 
Valadares, 04 de março de 2022. Filipe rigo Diniz - secretário Muni-
cipal de Administração.

4 cm - 04 1601856 - 1 

Serviço Autônomo de Água 
e Esgoto - SAAE

EDITAL PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2022
PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2022

o sAAe – serviço Autônomo de água e esgoto do Município de 
Governador Valadares, torna público que fará realizar o processo Lici-
tatório nº 025/2022, na modalidade de pregão presencial nº 015/2022, 
tipo menor preço por item, que tem por objeto a AQuisiÇÃo De 
HipocLoriTo De sÓDio, áciDo FLuossiLícico e HiDrÓ-
XiDo De sÓDio . o edital encontra-se disponível no site: www.saae-
goval.com.br, podendo ser obtido também através do e-mail licitacao@
saaegoval.com.br . o início de julgamento dar-se-á às 09h00min do dia 
21 de março de 2022.

Governador Valadares, 03 de março de 2022. 
(a): Walter de Albuquerque - Diretor Geral do sAAe.

3 cm - 04 1602145 - 1 

Grão Mogol

Prefeitura Municipal
PROC.26/22-PP 17/22

contr. pessoa jur. loc. de maq. retroescavadeira - credenciamento: 
21/03/2022 - 09H - licitagraomogol.mg@gmail.com - www.graomo-
gol.mg.gov.br. 

1 cm - 04 1601638 - 1 

PROC. 109/2021-TP 1/21
conclusão constr. creche pro-infância tipo c – Tc 203780/2013/
FnDe-Julgamento:Toro const. eireli-Me-cnpJ 41.805.715/0001-07: 
Vencedora- Vr: r$491.945,69-prazo5 dias p/ recurso-Art. 109, L. 
8.666/93.

1 cm - 04 1601909 - 1 

Guanhães

Serviço Autônomo de Água 
e Esgoto - SAAE

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 005/2022 – 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. 005/2022. oBJeTo: registro de preços 
para futura e eventual aquisição de produto Químico (complexante de 
íons Ferro – redução de cor - solução de poliortofosfato e Hidróxido 
de sódio solução a 50%) para tratamento de água de consumo público, 
cuja sessão pública acontecerá no dia 17/03/2022 às 13h30min, na sala 
de reuniões do sAAe, no endereço supramencionado. Detalhes da lici-
tação encontram-se à disposição dos interessados, no endereço acima, 
pelo telefone (33) 3421 1531, e-mail material@saaeguanhaes.com.br 
ou pelo site www.saaeguanhaes.com.br. Guanhães/MG, 04/03/2022. 
(a) robson Barbosa - pregoeiro.

3 cm - 04 1601741 - 1 

Guapé

Prefeitura Municipal
EDITAL DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO 18/2022

 processo 37/2022. recebimento de envelopes 01 e 02 até 9h dia 
21 de fevereiro de 2022. objeto: registro de preços para futura e even-
tual aquisição de eQuipAMenTo De FoToGrAFiA e FiLMA-
GeM, VeícuLo nÃo TripuLADo (Tipo Drone) e eQuipA-
MENTO DE INFORMÁTICA, a fim de atender às necessidades das 
secretarias Municipais de Guapé. Tel.: (35) 3856-1250, transparencia.
guape.mg.gov.br. eliz regina Florêncio – ordenadora de Despesas. 
reTiFicAÇÃo De eDiTAL – preGÃo eLeTrÔnico 009/2022, 
processo 022/2022. TornA pÚBLico que no dia 01/04/2022 ás 
09h realizará abertura das propostas no site http://bll.org.br/, objeto: 
contratação de empresa especializada em prestação de serviço de 
DesenVoLViMenTo De WeB siTe, HospeDAGeM, suporTe 
TÉcnico e ouTros, para atender às necessidades da secretaria 
Municipal de Gabinete. Tel: (35) 3856-1250, http://bll.org.br/ e trans-
parencia.guape.mg.gov.br. Jaqueline Aparecida Alves – ordenadora de 
Despesas.

4 cm - 04 1601866 - 1 

 
Documento assinado eletrônicamente com fundamento no art. 6º do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017. 
A autenticidade deste documento pode ser verificada no endereço http://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/autenticidade, sob o número 320220304220019025.


