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Divisa Nova

Prefeitura Municipal

INEXIGIBILIDADE N° 01/2022
contratante: prefeitura Municipal de Divisa nova. contratada: 
ABBoTT LABorATÓrios Do BrAsiL LTDA, inscrita no cnpJ 
sob o n° 56.998.701/0033-01. objeto: Aquisição de glicosímetro por-
tátil e sensor para monitoramento de glicemia para aparelho freestyle 
libre. Valor: r$9.097,40 (nove mil noventa e sete reais e quarenta cen-
tavos). Fudamento legal: art. 25, I da Lei 8666/93. Ratificação: José 
Luiz de Figueiredo - prefeito Municipal, em 22/03/2022.

2 cm -23 1611857 - 1

Esmeraldas

Prefeitura Municipal

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 026/2022

origem: Dispensa nº 009/2022 – processo nº 061/2022. partes: Muni-
cípio de esmeraldas e a instituição de cooperação intermunicipal do 
Médio paraopeba - icisMep. objeto: contratação da icisMep para a 
prestação de serviços de assistência à saúde no Município de esmeral-
das. Valor: r$ 5.000.000,00. Dotação orçamentária:
02.07.00.10.302.0017.2048.3.3.90.39.00 – Fonte 102
 02.07.00.10.302.0017.2048.3.3.90.39.00 – Fonte 155
 02.07.00.10.301.0015.2041.3.3.90.39.00 – Fonte 255
Vigência: a partir da sua assinatura com efeitos retroativos à 01/01/2022 
conforme ato de convalidação, e encerrando-se em 31/12/2022. Assina-
tura: 21/03/2022.

3 cm -23 1612170 - 1

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 035/2022. 

origem: pe 003/2022. partes: Município de esmeraldas/MG e inte-
gração Hortifrutigranjeiros Ltda. objeto: promover registro de preço, 
consignado em Ata, para aquisição de cestas Básicas para atendimento 
ás famílias em situação de vulnerabilidade social, no âmbito da política 
municipal de assistência social. Valor Total: r$ 374.720,00. Vigência: 
12 meses a partir da assinatura. Assinatura: 22/03/2022.

2 cm -23 1611909 - 1

Espera Feliz

Prefeitura Municipal

AVISO DE PREGÃO – Nº 040/2022 - PROCESSO 00116/2022
 registro de preço para futuras aquisições de utensílios para atender 
as unidades administrativas. Data 19/04/2022 às 13:00 horas o edital 
completo encontra-se disponível no site: www.esperafeliz.mg.gov.br.

oziel Gomes da silva – prefeito Municipal.

1 cm -23 1612014 - 1

AVISO DE TOMADA DE PREÇO
Nº 0007/2022 - PROCESSO 0115/2022

 contratação de empresa especializada para calçamento de diversas 
ruas do município, rua sebastião Joaquim inácio, rua da Mineração, 
Rua Felix Pereira de Souza Data 19/04/2022 às 09:30 horas O edital 
completo encontra-se disponível no site: www.esperafeliz.mg.gov.br.
oziel Gomes da silva – prefeito Municipal.

2 cm -23 1612015 - 1

AVISO DE LICITAÇÃO NOVA DATA – LEILÃO Nº 001/2022
processo 0117/2022 Leilão de bens inservíveis pertencentes a frota de 
veículos do município, Data 20/04/2022 às 13:30 horas. o edital com-
pleto encontra – se disponível no site: www.esperafeliz.mg.gov.br.

João carlos cabral de Almeida – prefeito Municipal.

1 cm -23 1612016 - 1

Felício dos Santos

Prefeitura Municipal

PROC. N° 029/2022 
pp. n° 013/2022 registro de preços para futura e eventual aquisição de 
cimento cp-ii. Abertura dos envelopes 05/04/2022 as 14:00hs.
proc. n° 030/2022 pp. n° 014/2022 contratação de seguradora para 
prestação de serviços contínuos de seguro de casco, responsabilidade 
civil Facultativa - rFc e Acidentes pessoais de passageiros - App, 
danos causados por eventos da natureza, para os veículos pertencentes 
à frota municipal. Abertura dos envelopes 05/04/2022 as 09:00hs.
proc. n° 031/2022 creD. n° 005/2022 ineXiG. n° 005/2022 cre-
denciamento de pessoas físicas e/ou jurídicas para realização de aulas 
de música para atender as oficinas do CRAS com diversos tipos de ins-
trumentos musicais. com inicio após esta publicação podendo os inte-
ressados credenciar a qualquer tempo até 31/12/2022.
proc. n° 032/2022 ADesÃo n° 002/2022 Adesão a Ata de registro 
de preços nº 073/2021, oriunda do pregão n° 032/2021, do Municí-
pio de Datas/MG, objetivando a prestação de serviços para locação de 
estruturas diversas, materiais, equipamentos e mão de obra especiali-
zada para atender aos diversos eventos promovidos e/ou apoiados pela 
prefeitura Municipal de Felício dos santos/MG. retirada dos editais no 
site: www.feliciodossantos.mg.gov.br,inf.: Tel:38 3523-1225. ricardo 
rocha/prefeito Municipal.

5 cm -23 1612248 - 1

Governador 
Valadares

Prefeitura Municipal
PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2022

Aviso de Licitação. o Município de Governador Valadares torna 
público o aviso de licitação pregão presencial nº 000025/2022, pAc 
000128/2022, “Menor preço por item - pregão” referente à registro 
de preço para aquisição de materiais permanentes para atender a nova 
instalação do crAeDi e escolas Municipais no ano letivo de 2022.. 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: 18 de abril 
de 2022. Horário limite para credenciamento, entrega dos envelopes e 
início da sessão: 14:00. Governador Valadares, 23 de março de 2022. 
Filipe rigo Diniz - secretário Municipal de Administração.

3 cm -23 1612292 - 1

PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2022
Aviso de Licitação. o Município de Governador Valadares torna 
público o aviso de licitação pregão presencial nº 000024/2022, pAc 
000127/2022, “Menor preço por item - pregão” referente à Aquisição 
de material de higiene e limpeza. os interessados poderão obter infor-
mações na r. Mal. Floriano nº 905, 3º andar, Departamento de supri-
mentos 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/licita-
coes - Data do pregão: 08 de abril de 2022. Horário limite para creden-
ciamento, entrega dos envelopes e início da sessão: 14:00. Governador 
Valadares, 23 de março de 2022. Filipe rigo Diniz - secretário Muni-
cipal de Administração.

3 cm -23 1612280 - 1

CONCORRÊNCIA Nº 002/2022
Aviso de Licitação. o Município de Governador Valadares, Minas 
Gerais, através da secretaria Municipal de Administração, torna público 
que realizará licitação sob a modalidade concorrência nº. 002/2022 – 
pAc 173/2022, tipo menor preço global, cujo objeto é a contratação de 
empresa para a prestação de serviços especializados de limpeza urbana 
compreendendo, dentre outros, a coleta manual e mecanizada de resí-
duos sólidos domiciliares, coleta e transporte e tratamento de resíduos 
sólidos dos serviços de saúde (rss), varrição manual e/ou mecanizada 
de vias e serviços correlatos, fornecimento, manutenção e higieniza-
ção de contenedores com capacidade para 1.000 litros cada unidade, 
na sede, distritos e povoados do Município de Governador Valadares/
MG. os interessados poderão obter o edital de “concorrência”, atra-
vés do site www.valadares.mg.gov.br. informações: rua Marechal Flo-
riano n. 905, centro, 3º andar, na sala da comissão permanente de 
Licitação, ou pelo e-mail cpl@valadares.mg.gov.br. Data limite para a 
entrega dos envelopes: 25 de abril de 2022 às 14:00. Governador Vala-
dares, 23 de março de 2022. Filipe rigo Diniz- secretário Municipal 
de Administração.

4 cm -23 1612402 - 1

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022
Aviso de Licitação. o Município de Governador Valadares/MG, torna 
público o aviso de licitação pregão eletrônico nº 000006/2022, “Menor 
preço por item - pregão” referente à compra de Microchip para iden-
tificação de Cães e Gatos no Município de Governador Valadares cujo 
edital encontra-se à disposição dos interessados, para exame e aqui-
sição, 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 
14:00 do dia 07 de abril de 2022. o início da sessão de disputa de pre-
ços com análise das propostas: a partir das 09:30 hs do dia 07 de abril de 
2022, com os representantes das licitantes devidamente credenciados 
e quantos interessarem. Governador Valadares, 23 de março de 2022. 
Filipe rigo Diniz - secretário Municipal de Administração.

3 cm -23 1612457 - 1

PREGÃO PRESENCIAL Nº 136/2021
Aviso de Licitação. o Município de Governador Valadares torna 
público o aviso de licitação pregão presencial nº 000136/2021, pAc 
001218/2021, “Menor preço por item - pregão” referente à Aquisição 
de Auto Termo para Vigilância sanitária com recurso proveniente da 
resolução ses/MG 7.841 de 08/11/2021. 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: 19 de abril de 2022. Horário 
limite para credenciamento, entrega dos envelopes e início da sessão: 
14:00. Governador Valadares, 23 de março de 2022. Filipe rigo Diniz 
- secretário Municipal de Administração.

3 cm -23 1612501 - 1

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 150/2021
Aviso de repetição. o Município de Governador Valadares torna 
público o aviso de repetição pregão eletrônico nº 000150/2021, pAc 
001018/2021, “Menor preço por item - pregão” referente à Aquisição 
de cadeiras e mesas de escritório para atender as unidades da Atenção 
primária à saúde do Departamento de Atenção à saúde da secretaria 
Municipal de Saúde. 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 contra-
tos (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 06 de abril de 2022. o início da sessão de disputa de pre-
ços com análise das propostas: a partir das 09:30hs do dia 06 de abril de 
2022, com os representantes das licitantes devidamente credenciados 
e quantos interessarem. Governador Valadares, 23 de março de 2022. 
Filipe rigo Diniz - secretário Municipal de Administração.

4 cm -23 1612133 - 1

Câmara Municipal
PROCESSO N° 068/2022. 

Extrato do Contrato nº 003/2022. Objeto: Prestação de serviços de 
publicação de atos oficiais no diário oficial eletrônico Minas Gerais 
para a câmara Municipal. contratada: secretaria de estado de Governo 
- cnpJ nº 05.475.103/0001-21, sendo o valor total de r$ 20.375,70 
(vinte mil trezentos e setenta e cinco reais e setenta centavos) – vigência 
18/03/2022 a 18/03/2023. Governador Valadares, 18 de março de 2022. 
Vereador regino da silva cruz – presidente.

2 cm -23 1612254 - 1

 PROCESSO Nº 76/22, 
pregão presencial nº 01/2022, nos termos do art. 21, Xii, do Decreto 
Federal 3.555/00, considerando o julgamento das propostas do refe-
rido processo Licitatório 76/22, resolve publicar o resultado do cer-
tame à licitante vencedora Auto posto Brasil GV Ltda. - cnpJ nº 
27.567.496/0001-36, que ofertou o menor preço total de r$127.800,00, 
com valor de r$7,10 por litro de gasolina para fornecimento de com-
bustíveis para os veículos da frota da câmara Municipal, conforme des-
crição no Termo de Referência - Anexo I do Edital do Pregão Presencial 
01/22 da câmara Municipal de Governador Valadares. regino da silva 
cruz - presidente. 09 de março de 2022.

3 cm -23 1612224 - 1

Grão Mogol

Prefeitura Municipal
EXTRATO DE CONTRATO - PROC. 109/21-TP1/21

conclusão construção creche pro-infância tipo c-Tc203780/2013/
FnDe.cTr27/22-sig:Diego A. B. Fagundes(prefeito) e Mika Gior-
dana Mourão por Toro const. eireli-Me-cnpJ41.805.715/0001-07-Vl.
r$491.945,69-Vig: 150dias.

eXTrATo De ADJuDicAÇÃo e HoMoLoGAÇÃo. proc. 
109/21-Tp1/21 - conclusão construção creche pro-infância tipo 
c-Tc203780/2013/FnDe-sr. prefeito, Diego A. B. Fagundes ADJu-
DicA/HoMoLoGA a favor de Toro const. eireli-Me-cnpJ 
41.805.715/0001-07 - Vr: r$491.945,69. eDiTAL - proc.29/22-pp 19/22 
- Aquis. medicamentos - credenciamento: 07/04/2022-08H.  proc.30/22-
PP20/22-Aquis. lubrificantes-CREDENCIAMENTO:11/04/2022-08H 
licitagraomogol.mg@gmail.com-www.graomogol.mg.gov.br.

3 cm -23 1612210 - 1

Consórcio Intermunicipal 
de Saúde - CIS

PC 10/2022 - INEX 01/2022 - CRED 01/2022
cont. prest. serv. imagens e endoscopia. Abertura das propostas: 
06/04/2022, 14h00 licitacisgraomogol@gmail.com

pres. da cpL - Luiz carlos Maia e silva
1 cm -23 1612151 - 1

Guanhães

Prefeitura Municipal
 AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2022. 
A Pregoeira Oficial do Município de Guanhães/MG torna público para 
conhecimento dos interessados que acontecerá o pregão presencial nº 
008/2022, processo Licitatório nº 019/2022 – objeto: registro de pre-
ços para futura e eventual aquisição de materiais de limpeza para aten-
dimento das diversas secretarias da Administração Municipal. Data da 
sessão: 05/04/2022 às 09h. Maiores informações no setor de Licita-
ção, 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 -23 1611839 - 1

 EXTRATO DE CONTRATO 0028/2022 – PROCESSO 0001/2021
pregão presencial nº 0001/2021. objeto: contratação de empresa do 
ramo pertinente para o fornecimento parcelado de material de cons-
trução, hidráulico, elétrico, madeiras e outros para atender as neces-
sidades das secretarias da administração municipal. Fornecedor: 
Jose GerALDo cosTA – cnpJ 28.641.662/0001-60. Vigência: 
04/03/2022 a 31/12/2022. Valor total do contrato: r$ 7.494,45. Data da 
assinatura: 04/03/2022. Mariana Teixeira Coelho Menezes - Presidente 
da CPL/Pregoeira Oficial.
Extrato de Contrato 0029/2022 – Processo 0001/2021 – Pregão Presen-
cial nº 0001/2021. objeto: contratação de empresa do ramo pertinente 
para o fornecimento parcelado de material de construção, hidráulico, 
elétrico, madeiras e outros para atender as necessidades das secreta-
rias da administração municipal. Fornecedor: LuDMYLLA MATiAs 
De iorio Me– cnpJ 27.701.484/0001-52. Vigência: 04/03/2022 a 
31/12/2022. Valor total do contrato: r$ 44.506,00. Data da assinatura: 
04/03/2022. Mariana Teixeira Coelho Menezes - Presidente da CPL/
Pregoeira Oficial.
Extrato de Contrato 0031/2022 – Processo 0001/2021 – Pregão Presen-
cial nº 0001/2021. objeto: contratação de empresa do ramo pertinente 
para o fornecimento parcelado de material de construção, hidráulico, 
elétrico, madeiras e outros para atender as necessidades das secreta-
rias da administração municipal. Fornecedor: sM seGurAncA 
BeLo HorizonTe LTDA – cnpJ 06.176.619/0001-38. Vigência: 
04/03/2022 a 31/12/2022. Valor total do contrato: r$ 27.537,20. Data 
da assinatura: 04/03/2022. Mariana Teixeira Coelho Menezes - Presi-
dente da CPL/Pregoeira Oficial.
Extrato de Contrato 0032/2022 – Processo 0001/2021 – Pregão Pre-
sencial nº 0001/2021. objeto: contratação de empresa do ramo per-
tinente para o fornecimento parcelado de material de construção, 
hidráulico, elétrico, madeiras e outros para atender as necessidades 
das secretarias da administração municipal. Fornecedor: ALMeiDA e 
ALMeiDA MATeriAis De consTrucAo LTDA – Me – cnpJ 
21.803.974/0001-83. Vigência: 04/03/2022 a 31/12/2022. Valor total 
do contrato: r$ 4.668.635,49. Data da assinatura: 04/03/2022. Mariana 
Teixeira Coelho Menezes - Presidente da CPL/Pregoeira Oficial. 

8 cm -23 1612503 - 1

Guapé

Prefeitura Municipal
 RATIFICAÇÃO – INEXIGIBILIDADE DE 

LICITAÇÃO 07/2022 – PROCESSO 060/2022. 
oBJeTo: contribuição Financeira a Associação dos Agricultores 
Familiares de Guapé cnpJ 07.835.924/0001-57, para o “programa 
de Melhoria na Qualidade do café”, para divulgar entre os cafeiculto-
res do município e os comercializadores do potencial para melhorar a 
qualidade do café produzido, no valor de r$31.000,00, conforme Art. 
31, inciso ii da Lei Federal 13.019/14 autorizada pela Lei Municipal 
2.871/21. José rogerio Lara – ordenador de Despesas.

2 cm -23 1612285 - 1

Guaxupé

Prefeitura Municipal
AVISO DE SESSÃO PARA APURAÇÃO DO 

RESULTADO GERAL DAS PROPOSTAS 
TÉCNICAS - TOMADA DE PREÇOS 016/2021

Processo nº 333/2021. O Município de Guaxupé – MG, através de sua 
comissão permanente de Licitação, torna público que realizará no dia 
28 de março de 2022, as 14:00 horas, na sala de reuniões da secre-
taria Municipal de Administração da Prefeitura de Guaxupé, situada 

Avenida conde ribeiro do Valle, 113 – pavimento superior, centro, 
Guaxupé/MG, sessão pública destinada à apuração do resultado geral 
das propostas Técnicas das empresas participantes da ToMADA De 
preÇos 016/2021, processo nº 333/202117, tipo Técnica e preço des-
tinada a seleção e contratação de agência especializada para prestação 
de serviços profissionais de publicidade e propaganda junto aos órgãos 
da administração direta e indireta do Município de Guaxupé – MG. 
caso não ocorra pedido(s) de recurso, será dada continuidade aos pro-
cedimentos do certame nessa mesma sessão. Guaxupé, 23 de março 
de 2022. Leandro césar Fidelis, presidente da comissão permanente 
de Licitação.

4 cm -23 1612206 - 1

 AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS 005/2022 
AMpLA pArTicipAÇÃo – processo nº 082/2022. o Município de 
Guaxupé – MG torna pública a realização da TOMADA DE PREÇOS 
005/2022, processo nº 082/2022, empreitada Tipo Menor preÇo 
GLoBAL, destinada à seleção e contratação de empresa na área de 
engenharia cível e/ou arquitetura para execução de pavimentação no 
Complexo Dr Geraldo de Souza Ribeiro – Etapa Saúde/Obras no muni-
cípio de Guaxupé/MG, com recursos oriundos de transferência especial 
do estado pelo acordo judicial de reparação dos impactos socioeconô-
micos e ambientais do rompimento da barragem em Brumdinho/MG. 
o edital completo estará à disposição dos interessados na secretaria 
Municipal de Administração da Prefeitura de Guaxupé, situada na Av. 
Conde Ribeiro do Valle, 113 – pavimento superior, Centro, Guaxupé/
MG, fone (35) 3559-1021, a partir do dia 24 de março de 2022 e tam-
bém no site www.guaxupe.mg.gov.br, onde o edital completo poderá 
ser baixado. Entrega dos envelopes, até o dia 12 de abril de 2022, às 
09:00 horas, abertura no mesmo dia as 09:00 horas na sala de reuni-
ões da secretaria Municipal de Administração da prefeitura de Gua-
xupé, situada na Av. Conde Ribeiro do Valle, 113 – pavimento superior, 
centro, Guaxupé, Minas Gerais, devendo as empresas interessadas se 
cadastrarem na Prefeitura de Guaxupé até o dia 08 de abril de 2022 e 
realizarem a caução no valor de 1%(um por cento) do valor do objeto 
desta Tomada de preços para participação no certame. VisiTA TÉc-
nicA: Deverá ser agendada na secretaria Municipal de obras e Desen-
volvimento urbano, endereço rua Major Joaquim pedro, 39 – centro 
– Guaxupé/MG – fone (35) 3559-1089 com a servidora Fernanda para 
ser realizada entre os dias 25 de março a 11 de abril de 2022, nos horá-
rios das 09:00 as 11:00 horas e das 14:00 as 16:00 horas.. Maiores infor-
mações na Secretaria Municipal de Administração de Guaxupé e no 
site www.guaxupe.mg.gov.br. Guaxupé, 23 de março de 2022. Rafael 
Augusto olinto – secretário Municipal de Administração.

7 cm -23 1612201 - 1

Ibertioga

Prefeitura Municipal
PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2022.

 Finalidade: contratação de empresa especializada na prestação de ser-
viços de engenharia/arquitetura para elaboração de projetos, acompa-
nhamento e execução de obras residenciais, reforma, ampliação e regu-
larização fundiária da habitação, para assegurar às famílias de baixa 
renda assistência técnica pública e gratuita para o projeto e a cons-
trução de habitação de interesse social, conforme disposto na Lei nº 
11.888, de 24 de dezembro de 2008 e para composição da estrutura 
da coordenadoria Municipal de proteção e Defesa civil (coMpDec) 
com desenvolvimento das atividades correlatas. Abertura da sessão 
pública: 06/04/2022, às 09:00 (nove) horas. edital e informações:www.
ibertioga.mg.gov.br

3 cm -23 1612149 - 1

Ibiracatu

Prefeitura Municipal
TP 002/2022

A pref. torna público a abertura do proc. Licit. 016/2022, Tp 002/2022 
- contratação de empresa especializada do ramo de engenharia civil 
para construção de calçamento em bloquete sextavado no Município 
de ibiracatu (contrato BDMG/BF nº. 334.600/21) - credenciamento: 
13/04/22 às 09h00min - Abertura da sessão 13/04/22 às 09h15min. 
e-mail: pmibiracatulicitacao@gmail.com, site: http://www.ibiracatu.
mg.gov.br - Kleber da silva de Moraes - presidente da cpL.

2 cm -22 1611510 - 1

Ibiraci

Prefeitura Municipal

PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2022, 
REGISTRO DE PREÇO Nº 015/2022.

 critério de julgamento Menor preço por item. objeto: “contratação de 
serviços de Arbitragem esportiva englobando Todos os campeonatos 
a serem realizados no Município, Atendendo solicitação da secreta-
ria Municipal de educação, cultura, esporte e Turismo”. Abertura dos 
envelopes dia 12/04/2022 às08h30min, no setor de Licitações, r: seis 
de Abril, 912. Extração do edital, site www.ibiraci.mg.gov.br e Infor-
mações (35) 3544-9700, iBirAci/MG, 23 de MArÇo de 2022.

2 cm -23 1611954 - 1

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022
 critério de julgamento Menor preço Global. objeto: “contratação de 
Empresa Especializada no Ramo da Construção Civil, para Execução 
de serviço de pintura de prédio escolar (eMVJV), conforme projeto 
Básico, Projeto Executivo, Planilhas Orçamentárias e Memorial Descri-
tivo em Anexo”. Abertura dos envelopes dia 11/04/2022 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, 
23 de MArÇo de 2021.

2 cm -23 1611929 - 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 320220323204040025.


