
 6 – sábado, 02 de abril de 2022 diário dos Municípios Mineiros Minas Gerais 
pL 019/2022, Tomada de preço 002/2022, torna público aos interes-
sados a realização do proc. licitatório. objeto: contratação de empresa 
para execução de pavimentação asfáltica na rua claudionor ribeiro da 
silva, situada no Bairro pernambuco conforme contrato de repasse 
889171.2019.cAiXA - nº da proposta 5431.2019, de acordo com 
planilhas, memorial e projetos. Tipo: Menor preço global. entrega 
dos envelopes: 20/04/2022 as 10:00 horas. Maiores informações tel: 
31-35362233. Edital site www.florestal.mg.gov.br. Maria Amália de 
Assis Alves. presidente cpL.

4 cm -01 1616557 - 1

PL 012/2022, PP 008/2022
extrato de Homologação. objeto: aq. dietas enterais e fórmulas infantis 
para atendimentos das necessidades da sec Mun de saúde do Muni-
cípio, bem como pacientes amparados por mandados judiciais, com 
entrega parcelada. Vencedoras: eV com. de produtos Alimenticios 
eireli. item: 01. r$ 29.700,00. Minas sul produtos Hosp eireli. item 
02. r$ 18.640,00. Leone & codibelli com. e Dist. de produtos nutri-
cionais Ltda. Me. itens: 03 e 04. r$ 20.258,00. 28/03/2022. Wagner 
dos santos Júnior – prefeito Municipal.
pL 012/2022, pp 008/2022 – extrato de Arp. Detentor: eV com. de 
produtos Alimenticios eireli. Arp 017. item: 01. r$ 29.700,00. Minas 
sul produtos Hosp eireli. item 02. Arp 018. r$ 18.640,00. Leone & 
codibelli com. e Dist. de produtos nutricionais Ltda. Me. Arp 019. 
itens: 03 e 04. r$ 20.258,00. objeto: aq. dietas enterais e fórmulas 
infantis para atendimentos das necessidades da sec Mun de saúde do 
Município, bem como pacientes amparados por mandados judiciais, 
com entrega parcelada. Vigência: 30/03/2022 a 30/03/2023. Wagner 
dos santos Junior – prefeito Municipal.

4 cm -01 1616583 - 1

Formiga

Prefeitura Municipal
 PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº. 039/2022

MoD. preGÃo eLeTrÔnico nº 021/2022 - reGisTro De pre-
Ços - Tipo: Menor preÇo por iTeM. oBJeTo: Aquisição de 
combustível para a frota Municipal, bem como para atender ao convê-
nio n° 01/2022 com a polícia Militar, 1° Termo Aditivo ao Acordo de 
cooperação n° 136/2020 com a polícia civil e convênio n° 005/2021 
BpM MAMB com a polícia Militar do estado de Minas Gerais/7ª ciA 
pM MAMB. recebimento das propostas: Do dia 04/04/2022 às 08:00h 
até dia 14/04/2022 às 08:30h. Data de abertura das propostas e início 
da sessão de disputa de preços: Às 08:31h do dia 14/04/2022. Modo 
de disputa: Aberto. referência de tempo: Horário de Brasília – DF. 
endereço eletrônico: https://www.licitanet.com.br. informações: tele-
fone (37) 3329-1844. consultas ao edital e divulgação de informações: 
www.formiga.mg.gov.br; www.licitanet.com.br ou pelo e-mail: prego-
eirospmformiga@gmail.com.

4 cm -01 1616831 - 1

NOVA ABERTURA - PROCESSO DE 
LICITAÇÃO Nº. 038/2022 – MOD

preGÃo eLeTrÔnico nº 020/2022 - Tipo: Menor preÇo por 
iTeM. oBJeTo: Aquisição de mobiliário em geral e equipamentos 
que serão utilizados na secretaria Municipal de Gestão Ambiental, na 
secretaria Municipal de Fiscalização e regulação urbana e no centro 
de Defesa da Vida Animal (coDeViDA). recebimento das propos-
tas: Do dia 05/04/2022 às 08:00h até dia 19/04/2022 às 08:30h. Data 
de abertura das propostas e início da sessão de disputa de preços: Às 
08:31h do dia 19/04/2022. Modo de disputa: Aberto. referência de 
tempo: Horário de Brasília – DF. endereço eletrônico: https://www.
licitanet.com.br. informações: telefone (37) 3329-1844. consultas ao 
edital e divulgação de informações: www.formiga.mg.gov.br; www.
licitanet.com.br ou pelo e-mail: pregoeirospmformiga@gmail.com.

3 cm -01 1616827 - 1

Fortuna de Minas

Prefeitura Municipal
 PREGÃO PRESENCIAL 23/2022

 Aviso de Licitação - pregão presencial 23/2022 - processo Licitató-
rio 30/2022. o Município de Fortuna de Minas/MG torna pública a 
realização de licitação na modalidade pregão presencial nº 23/2022 
- oBJeTo: Aquisição de materiais e hormônios utilizados em insemi-
nação artificial em tempo fixo (IATF). Sessão de recebimento dos enve-
lopes 13/04/2022 com protocolo até às 09hs, na prefeitura. o edital e 
seus anexos estão à disposição dos interessados na Av. renato Azeredo, 
210, centro, para consulta, gratuitamente através do e-mail: licitacao@
fortunademinas.mg.gov.br, e pelo site www.fortunademinas.mg.gov.br 
- informações pelo (31) 3716-7111 ou 37167138.

3 cm -01 1616817 - 1

Francisco Badaró

Prefeitura Municipal
 AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO 

LICITATÓRIO Nº 020/2022
Tomada de preços nº 003/2022 - Data de Abertura: 20/04/2022 hora: 
09:00 - o Município de Francisco Badaró/MG, torna público que fará 
realizar procedimento Licitatório nº 020/2022 - modalidade Tomada de 
preços nº 003/2022, Tipo: Menor preço, para a contratação de empresa 
especializada no ramo de construção civil, sob o regime de emprei-
tada global para execução dos serviços de revitalização da praça do 
rosário, Bairro do rosário, totalizando uma área de 4.441,96 m², con-
forme cronograma Físico-Financeiro, Memorial Descritivo, plani-
lha orçamentária e projetos anexos, em atendimento ao convênio nº 
1491001494/2021/seGoV/pADeM, celebrado com a seGoV- secre-
taria de estado de Governo de Minas Gerais. Maiores informações 
Fone: (33) 3738-1123/3738-1228. e-mail: setor.licitacao@franciscoba-
daro.mg.gov.br - Francisco Badaró, 01 de abril de 2022 - Ana de Lour-
des Ferreira de sousa paula - presidente da cpL.

4 cm -01 1616690 - 1

Frei Lagonegro

Prefeitura Municipal
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2022

o Município de Frei Lagonegro torna público que fará realizar licita-
ção conforme segue: pAL nº 026/2022 - pregão eletrônico nº 003/2022 
- objeto: constitui objeto da presente licitação: o registro de preços 
para Aquisição de Gêneros Alimentícios - Merenda escolar” conforme 
especificações constantes nos anexos deste edital. Tipo: menor preço 
por item. Abertura: 14/04/2022 às 09:00hs. Maiores informações no 
prédio da prefeitura, na rua cabral, nº 46, centro, Frei Lagonegro/
MG. e-mail licitacaofreilagonegro@gmail.com e portal eletrônico: 
http://www.freilagonegro.mg.gov.br

Tiago sousa das Mercês - pregoeiro
3 cm -01 1616812 - 1

Fronteira

Prefeitura Municipal
AVISO - EDITAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022
o prefeito Municipal no uso de suas atribuições legais, torna público 
que fará realizar às 08hrs30min do dia 20 de abril de 2022, através do 
sistema de pregão eletrônico (licitações) da Bolsa Brasileira de Mer-
cadorias - (www.bbmnetlicitacoes.com.br), pregão eletrônico, objeti-
vando o registro de preços para aquisição de material gráfico de acordo 
com a versão atualizada do e-sus (quando disponível), a serem utiliza-
dos por diversos setores da secretaria Municipal de saúde deste muni-
cípio, por um período de 12 (doze) meses.

Fronteira, 01 de abril de 2022
elaine pinesso - pregoeira

3 cm -01 1616500 - 1

Frutal

Prefeitura Municipal
 AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2022.
o Departamento de Licitações da prefeitura Municipal de Frutal/
MG torna pública a nova abertura do preGÃo presenciAL nº 
005/2022- processo LiciTATÓrio nº 004/2022, do tipo Menor 
preÇo GLoBAL - objeto - A presente licitação tem por objeto a con-
tratação de pessoa Jurídica para a prestação de serviço especializado 
em coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos dos ser-
viços de saúde (lixo hospitalar), para atender as necessidades do setor 
de saúde do município de Frutal/MG. A abertura dos envelopes será 
dia 14 de abril de 2022 às 14h00min, na sala de licitações da prefeitura 
Municipal de Frutal/MG, localizada à praça Dr. França nº 100. 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, 01 de abril de 2022. regina car-
mélia de oliveira - presidente da cpL.

4 cm -01 1616913 - 1

Goianá

Prefeitura Municipal
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO 0018/2022
o Município de Goianá, torna público que fará realizar a Licitação 
nº 037/2022 na modalidade “pregão eletrônico”, julgamento “Tipo 
Menor preço” objetivando Aquisição de equipamentos e mobiliário 
escolar. Data e horário do recebimento das propostas: até às 13h 55min 
do dia 18/04/2022. Data e horário do início da disputa: 14h00min do 
dia 18/04/2022. Disponibilização do edital e informações no endereço 
eletrônico: https://bllcompras.com e www.goiana.mg.gov.br. informa-
ções complementares poderão ser obtidas através dos telefones: (32) 
3274-5192.

3 cm -01 1616751 - 1

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2022

o Município de Goianá, torna público que fará realizar a Licitação nº 
036/2022 na modalidade “pregão eletrônico”, julgamento “Tipo Menor 
preço” objetivando contratação de empresa especializada para o reca-
dastramento imobiliário. Data e horário do recebimento das propostas: 
até às 08h 55min do dia 18/04/2022. Data e horário do início da disputa: 
09h00min do dia 18/04/2022. Disponibilização do edital e informações 
no endereço eletrônico: https://bllcompras.com e www.goiana.mg.gov.
br. informações complementares poderão ser obtidas através dos tele-
fones: (32) 3274-5192.

3 cm -01 1616748 - 1

Governador 
Valadares

Prefeitura Municipal
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022

Aviso de suspensão. o Município de Governador Valadares/MG, torna 
público o aviso de suspensão pregão eletrônico nº 000004/2022, 
Menor preço por item - pregão, referente à registro de preços para 
eventual aquisição de filmes de mamografia para o Centro Estadual de 
Atenção Especializada - CEAE, para retificação do edital. Nova sessão 
será agendada. Governador Valadares, 01 de abril de 2022. Filipe rigo 
Diniz- secretário Municipal de Administração.

2 cm -01 1616828 - 1

TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022
Aviso de Licitação. o Município de Governador Valadares/MG, atra-
vés da secretaria Municipal de Administração, torna público o aviso 
de homologação e adjudicação da Tomada de preços 004/2022 – pAc 
050/2022, cujo objeto é a contratação 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. em 
decorrência do exposto no processo de licitação a mim apresentado, 
homologo o resultado do julgamento da licitação em referência e, em 
consequência, adjudico o seu objeto a: construtora Maciel eireLi - 
epp. Total da licitação: r$ 305.030,50 (trezentos e cinco mil, trinta 
reais e cinquenta centavos). Governador Valadares, 01 de abril de 2022. 
Filipe rigo Diniz - secretário Municipal de Administração.

4 cm -01 1616890 - 1

PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2022
Aviso de Licitação. o Município de Governador Valadares torna 
público o aviso de licitação pregão presencial nº 000023/2022, pAc 
000124/2022, “Menor preço por item - pregão” referente à Aquisição 
de “coffee Break” para eventos institucionais, envolvendo solenida-
des, seminários, encontros, reuniões, palestras, cursos, conferências, 
treinamentos, oficinas e outros da Secretaria Municipal de Educação. 
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: 20 de abril de 
2022. Horário limite para credenciamento, entrega dos envelopes e iní-
cio da sessão: 14:40min. Governador Valadares, 01 de abril de 2022. 
Filipe rigo Diniz - secretário Municipal de Administração.

4 cm -01 1616852 - 1

PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2022
Aviso de Licitação. o Município de Governador Valadares torna 
público o aviso de licitação pregão presencial nº 000015/2022, pAc 
000043/2022, “Menor preço por item - pregão” referente à registro 
de preços para a contratação de empresa especializada na locação de 
máquinas e veículos pesados para emprego nas atividades dos diversos 
Departamentos da secretaria Municipal de obras e serviços urbanos, 
segundo quantidades, descrições e demais especificações do Termo de 
referência e edital, com fulcro na Lei nº. 8.666/93. os interessados 
poderão obter informações na r. Mal. Floriano nº 905, 3º andar, Depar-
tamento de suprimentos e contratos (tel. 33 3276-4025) nos dias úteis, 
entre 12h e 18h e poderão retirar o edital através do site www.valada-
res.mg.gov.br/licitacoes - Data do pregão: 26 de abril de 2022. Horário 
limite para credenciamento, entrega dos envelopes e início da sessão: 
14:00 horas. Governador Valadares, 01 de abril de 2022. Filipe rigo 
Diniz - secretário Municipal de Administração.

4 cm -01 1616875 - 1

PREGÃO PRESENCIAL Nº 131/2021
 convocação. o Município de Governador Valadares, através do pre-
goeiro Municipal, torna público que em face da análise das propostas 
de preços referente ao pregão presencial nº 131/2021, processo Admi-
nistrativo de compras 1180/2021, cujo objeto é Aquisição de materiais 
de computadores através de Ata de registro de preços. convoca as 
empresas credenciadas na sessão do dia 31/01/2022, para a segunda 
sessão pública, a qual ocorrerá no dia 06/04/2022 às 14 horas, na sede 
da prefeitura. Ficam desde já, todas as empresas participantes do cer-
tame convocados a acompanhar a nova sessão, sendo que a mesma se 
dará com ou sem a presença dos representantes legais das empresas. - 
Governador Valadares, 31 de março de 2022. Matheus Martins penna 
Moraes - pregoeiro Municipal.

3 cm -01 1616808 - 1

Serviço Autônomo de Água 
e Esgoto - SAAE

EDITAL PROCESSO LICITATÓRIO Nº 043/2022
PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2022

o sAAe – serviço Autônomo de água e esgoto do Município de 
Governador Valadares, torna público que fará realizar o processo Lici-
tatório nº 043/2022, na modalidade de pregão presencial nº 029/2022, 
tipo menor preço por lote, que tem por objeto a conTrATAÇÃo Dos 
serViÇos De conFecÇÃo De uniForMes. o edital encon-
tra-se disponível no site: www.saaegoval.com.br, podendo ser obtido 
também através do e-mail licitacao@saaegoval.com.br. o início de jul-
gamento dar-se-á às 09h00min do dia 19 de abril de 2022.

Governador Valadares, 01 de abril de 2022. 
(a): Walter de Albuquerque - Diretor Geral do sAAe. 
eDiTAL processo LiciTATÓrio nº 045/2022

preGÃo presenciAL nº 031/2022
o sAAe – serviço Autônomo de água e esgoto do Município de 
Governador Valadares, torna público que fará realizar o processo Lici-
tatório nº 045/2022, na modalidade de pregão presencial nº 031/2022, 
tipo menor preço por item, que tem por objeto a conTrATAÇÃo 
De eMpresA pArA LocAÇÃo De coMpAcTADores. o edi-
tal encontra-se disponível no site: www.saaegoval.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 20 de abril de 2022.

Governador Valadares, 01 de abril de 2022. 
(a): Walter de Albuquerque - Diretor Geral do sAAe.

5 cm -01 1616872 - 1

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

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA 
GERAL DO CONSURGE 

o presidente do consurge, Dr.Marcos Vinicius da silva Bizarro, pre-
feito do Município de coronel Fabriciano/MG, conforme disposto 
no estatuto do consórcio/consurGe, vem convocar os Municí-
pios subscritores do protocolo de intenções, para que coMpArece-
reM, através de seus representantes legais, na sede da risp situada 
na Avenida Minas Gerais, 2.100 – Bairro Maria eugênia – Governador 
Valadares/MG, dia 11 de abril de 2022, às 14h00, para participarem 
da Assembleia Geral do referido consórcio, especialmente convocada 
para deliberar sobre a seguinte pauta: 1 - Aprovação da nova estrutura 
Funcional do consurge; 2 - Aprovação das alterações do contrato de 
consurge; 3 - Aprovação do estatuto do consurge; 4 - prestação de 
contas, exercício 2021 e 5 – outros assuntos. Governador Valadares – 
MG, 01 de abril de 2022. 

4 cm -01 1616635 - 1

Grão Mogol

Prefeitura Municipal
EXT. CONTRATO - PROC. 26/22

pp 17/22 loc. de máq. retroescavadeira - empresa eberth L. L. rios-
ME-Cnpj 45104555/0001-11 - proposta inexequível / desclassificada, 
proc. frustrado.
proc. 31/22 - pp 21/22 - cont. médico psiquiatra-credenciamento: 
19/4/22-9h.
proc. 32/22 - pp 22/22-Aquis. e serv. instalação biodigestor Transf.
especial 9278/95 - credenciamento: 19/4/22-10h. licitagraomogol.
mg@gmail.com-www.graomogol.mg.gov.br.

proc.10/22-Dispensa3/22-ch. publ.1/22 Aquis. gên. alimentícios agric. 
familiar, empreend. familiar rural e grupos formais-res. cD/FnDe 
006/2020-Sr. Prefeito, Diego Antonio Braga Fagundes, ratifica e homo-
loga o procedimento e formaliza cTr 29/22, 30/22, 31/22, 32/22, 
33/22, 34/22, 35/22, 36/22, 37/22, 38/22, 39/22, 40/22.Vigência. 12 
meses.

4 cm -01 1616804 - 1

Guanhães

Prefeitura Municipal
AVISO DE SUSPENSÃO DE SESSÃO DE 

LICITAÇÃO –PREGÃO Nº 008/2022
 A Pregoeira Oficial do Município de Guanhães/MG torna público 
para conhecimento dos interessados a suspensão da sessão de licita-
ção referente ao pregão presencial nº 008/2022, processo Licitatório 
nº 019/2022– objeto:registro de preços para futura e eventual aqui-
sição de materiais de limpeza para atendimento das diversas secreta-
rias da Administração Municipal, que aconteceria no dia 05/04/2022 
às 9h, em razão de acolhimento de impugnação. nova data para sessão 
de julgamento será divulgada oportunamente. Maiores informações no 
setor de Licitação, na sede da prefeitura Municipal de Guanhães, das 
13h30 às 17h horas; através do e-mail: licitacoes@guanhaes.mg.gov.
br ou pelo telefone (33) 3421-1501. Mariana Teixeira coelho Mene-
zes - Pregoeira Oficial

3 cm -01 1616740 - 1

Serviço Autônomo de Água 
e Esgoto - SAAE

CREDENCIAMENTO Nº. 001/2022 
AVISO DE CREDENCIAMENTO

o sAAe de Guanhães torna público o credenciamento em decorrência 
de inexigibilidade de licitação, nos termos do art. 25, “caput”, da Lei nº 
8.666, de empresas de radiodifusão sonora com sistema de transmis-
são FM (Frequência Modulada), com sinal de transmissão com abran-
gência no Município de Guanhães/MG, inclusive distritos e povoados, 
no período de 05/04/2022 à 31/12/2022 até 16:00 horas, na Travessa 
dos Leões, nº 140, centro, cep 39.740-000, Guanhães/MG. objetivo: 
Veiculação de informações de interesse público, tais como comunica-
dos de manutenção e reparos nos sistemas de água e esgoto, informa-
ções referentes ao sistema de abastecimento de água e ao sistema de 
coleta de esgoto e outros comunicados de interesse público. Detalhes 
do edital de credenciamento 001/2022 encontram-se à disposição dos 
interessados no endereço acima, pelo telefone (33) 3421 1531 e e-mail 
compras@saaeguanhaes.com.br ou pelo site www.saaeguanhaes.com.
br. Guanhães/MG, 01/04/2022. (a) comissão permanente de Licitação.

4 cm -01 1616934 - 1

Guapé

Prefeitura Municipal
EDITAL DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO 030/2022, 
processo 064/2022. TornA pÚBLico que no dia 06/05/2022 ás 
09h realizará abertura das propostas no site http://bll.org.br/, objeto: 
Aquisição de material esportivo para prática de capoeira, jiu jitsu e 
muay thai, a fim de atender às necessidades da Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento social. Tel: (35) 3856-1250, http://bll.org.br/ e 
transparencia.guape.mg.gov.br. Adriane Barros Lara de castro – orde-
nadora de Despesas. rATiFicAÇÃo – DispensA De LiciTAÇÃo 
nº 10/2022. processo nº 066/2022. oBJeTo: contratação por dispensa 
de licitação para prestação de serviços de consultas Médicas, exames 
especializados e cirurgias eletivas, em atendimento à secretaria Muni-
cipal de saúde. contratado: consórcio intermunicipal de saúde da 
Microrregião de piumhi – cinsc cnpJ 01.197.487/0001-07. VALor: 
r$ 1.000.000,00. Art. 24, XXVi da Lei Federal 8.666/93 – Márcia Apa-
recida dos reis – ordenadora de Despesas. 

4 cm -01 1616863 - 1

Guarda-Mor

Câmara Municipal
AVISO PROCESSO SELETIVO 1/22

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 121/22
Objeto: contratação de 1 (um) profissional para o cargo de para o cargo 
de Auxiliar de serviços Gerais e formação de cadastro de reserva, por 
prazo determinado, destinados ao atendimento das necessidades deste 
poder Legislativo. inscrições: 08:00 às 17:00 horas do dia 4/4/22. 
Local: site da câmara Municipal de Guarda-Mor/MG: https://www.
camaraguardamor. mg.gov.br/. informações dúvidas pertinentes ao 
certame serão esclarecidas única e exclusivamente pelo telefone (38) 
3673-1205 ou pelo e-mail camaragmor@hotmail.com.

 Guarda-Mor/MG, 1/4/22.
Wilson Fernando de Almeida - presidente da comissão.

3 cm -01 1616567 - 1

Ibiraci

Prefeitura Municipal
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
Nº 002/2022 – PROCESSO Nº 095/2022.

embasamento Legal: inciso iii, artigo 25 da Lei 8666/93. contratação 
de show Artístico com Matogrosso & Mathias e banda, em comemo-
ração ao Aniversário de emancipação política do Município, a ser rea-
lizado no dia 05 de Abril de 2022 na praça Derval ramos Filho (ciel). 
VALor GLoBAL: r$ 139.900,00 – B4 proDuÇÕes ArTísTicAs 
eireLi - cnpJ:17.796.451/0001-80. ibiraci, 01 de Abril de 2022. 
ismael silva cândido - prefeito de ibiraci.
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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 320220401203914026.


