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PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRAS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2022.

AVISO DE RETIFICAÇÃO

Processo Licitatório: 36/2022. Pregão Eletrônico Nº 16/2022. OBJETO:
Aquisição parcelada de gêneros alimentícios destinados ao atendimento dos alunos da
rede municipal de ensino (educação infantil e ensino fundamental) do município de
Guimarânia. ABERTURA: 17/05/2022 às 09:00 horas. O edital e proposta digital podem
ser retiradas no site do município no endereço: www.guimarania.mg.gov.br licitações,
portal da transparência do município, portal da licitanet: www.licitanet.com.br,
solicitado pelo e-mail licitacao@guimarania.mg.gov.br, ou pessoalmente por qualquer
interessado no setor de licitações, na rua Guimarães, nº 280. Informações: 34 - 38342000.

O Município de Gameleiras/MG, localizada na Praça São Francisco, 102 Centro, torna-se público a retificação da publicação no DOU do dia 28/04/2022, Pág. 284,
Seção 3, PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2022, Onde se lê: Pregão Presencial nº 14/2022, Leiase: Pregão Presencial nº 15/2022.
GILMAR RODRIGUES OLIVEIRA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2022

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 45/2022

Processo Licitatório: 37/2022. Pregão Eletrônico Nº 017/2022. OBJETO:
Aquisição de 02 (dois) veículos zero KM, de acordo com o convênio Nº
1261001518/2021/SEE celebrado entre o Estado de Minas Gerais/Secretaria de Estado
de Educação e o município de Guimarânia/MG, sendo o 1º emplacamento em nome
do município. ABERTURA: 18/05/2022 às 09:00 horas. O edital e proposta digital
podem ser retiradas no site do município no endereço: www.guimarania.mg.gov.br
licitações,
portal
da
transparência
do
município,
portal
da
licitanet:
www.licitanet.com.br, solicitado pelo e-mail licitacao@guimarania.mg.gov.br, ou
pessoalmente por qualquer interessado no setor de licitações, na rua Guimarães, nº
280. Informações: 34 - 3834-2000.

O MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG, torna público O AVISO DE
LICITAÇÃO Pregão Eletrônico Nº 000045/2022, "Menor Preço Por Item - Pregão" referente
à Aquisição de recarga em botijão de gás liquefeito de petróleo - GLP P13KG e P45KG para
o exercício de 2022, aquisição de materiais/componentes para instalação de gás GLP
(botijões de 13KG) e aquisição de recarga de gás GLP com cessão em comodato de botijões
e acessórios para instalação em fogão cujo edital encontra-se à disposição dos
interessados, para exame e aquisição, através dos sites www.gov.br/compras e
https://www.valadares.mg.gov.br/licitacoes. O RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS DAR-SE-Á:
até às 09:00 do dia 16 de maio de 2022. O INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS COM
ANÁLISE DAS PROPOSTAS: a partir das 09:30hs do dia 16 de maio de 2022, com os
representantes das licitantes devidamente credenciados e quantos interessarem. Publiquese.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2022
Processo Licitatório: 38/2022. Pregão Eletrônico Nº 018/2022. OBJETO:
Aquisição de materiais e equipamentos destinados a manutenção das atividades da
Secretaria Municipal de Educação com recursos oriundos da Resolução SEGOV Nº
753/2020 e Convênio SEE Nº 1261000297/2022. ABERTURA: 19/05/2022 às 09:00
horas. O edital e proposta digital podem ser retiradas no site do município no
endereço: www.guimarania.mg.gov.br licitações, portal da transparência do município,
portal
da
licitanet:
www.licitanet.com.br,
solicitado
pelo
e-mail
licitacao@guimarania.mg.gov.br, ou pessoalmente por qualquer interessado no setor de
licitações, na rua Guimarães, nº 280. Informações: 34 - 3834-2000.

Governador Valadares, 3 de maio de 2022.
FILIPE RIGO DINIZ
Secretário Municipal de Administração
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 36/2022
Repetição
O MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES TORNA PÚBLICO O AVISO DE
REPETIÇÃO Pregão Presencial Nº 000036/2022, PAC 000197/2022, "Menor Preço Por Item
- Pregão" referente à Aquisição de materiais de construção e pintura para reformas que se
fizerem necessárias em todos os prédios e espaços públicos da Prefeitura Municipal de
Governador Valadares bem como em todos os imóveis locados pela mesma. 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 do site www.valadares.mg.gov.br/licitacoes - Data do Pregão: 23 de maio de 2022.
Horário limite para credenciamento, entrega dos envelopes e início da sessão: 14:00.
Publique-se.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2022
Processo Licitatório: 39/2022. Pregão Eletrônico Nº 019/2022. OBJETO:
Contratação de profissional /Pessoa Jurídica ou Física para prestação de serviços de
instrutor de fanfarra/banda visando atender as demandas da Secretaria Municipal de
Cultura, Turismo e Meio Ambiente. ABERTURA: 20/05/2022 às 09:00 horas. O edital e
proposta digital podem ser retiradas no site do município no endereço:
www.guimarania.mg.gov.br licitações, portal da transparência do município, portal da
licitanet: www.licitanet.com.br, solicitado pelo e-mail licitacao@guimarania.mg.gov.br,
ou pessoalmente por qualquer interessado no setor de licitações, na rua Guimarães, nº
280. Informações: 34 - 3834-2000.

Governador Valadares, 3 de maio de 2022.
FILIPE RIGO DINIZ
Secretário Municipal de Administração

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2022
Processo Licitatório: 40/2022. Pregão Eletrônico Nº 020/2022. OBJETO:
Aquisição de materiais, equipamentos e outros itens fracassados nos pregões
eletrônicos 12 e 14/2022 para estruturação da Secretaria Municipal de Saúde.
ABERTURA: 23/05/2022 às 09:00 horas. O edital e proposta digital podem ser retiradas
no site do município no endereço: www.guimarania.mg.gov.br licitações, portal da
transparência do município, portal da licitanet: www.licitanet.com.br, solicitado pelo email licitacao@guimarania.mg.gov.br, ou pessoalmente por qualquer interessado no
setor de licitações, na rua Guimarães, nº 280. Informações: 34 - 3834-2000.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2022
O MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG, torna público O AVISO DE
LICITAÇÃO Pregão Eletrônico Nº 000016/2022, "Menor Preço Por Item - Pregão" referente
à Registro de Preços para aquisição de kits de bomba a vácuo para as Equipes de Saúde
Bucal. cujo edital encontra-se à disposição dos interessados, para exame e aquisição,
através dos sites www.gov.br/compras e https://www.valadares.mg.gov.br/licitacoes. O
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS DAR-SE-Á: até às 09:00 do dia 20 de maio de 2022. O
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS COM ANÁLISE DAS PROPOSTAS: a partir das
09:30hs do dia 20 de maio de 2022, com os representantes das licitantes devidamente
credenciados e quantos interessarem. Publique-se.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2022 - SRP
Processo Licitatório: 41/2022. Pregão Eletrônico RP Nº 021/2022. OBJETO:
Registro de Preços para aquisição parcelada de materiais para sinalização horizontal e
vertical das vias públicas do município de Guimarânia/MG. ABERTURA: 25/05/2022 às
09:00 horas. O edital e proposta digital podem ser retiradas no site do município no
endereço: www.guimarania.mg.gov.br licitações, portal da transparência do município,
portal
da
licitanet:
www.licitanet.com.br,
solicitado
pelo
e-mail
licitacao@guimarania.mg.gov.br, ou pessoalmente por qualquer interessado no setor de
licitações, na rua Guimarães, nº 280. Informações: 34 - 3834-2000.

Governador Valadares, 2 de maio de 2022.
FILIPE RIGO DINIZ
Secretário Municipal de Administração
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2022
Repetição

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2022 - SRP

O Município de Governador Valadares torna público o aviso de repetição
Pregão Presencial Nº 000029/2022, PAC 000180/2022, "Menor Preço Por Item - Pregão"
referente à Registro de preço para aquisição de material de limpeza e higiene para atender
a secretaria municipal de educação durante o ano de 2022. Considerando que o edital foi
retificado. 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: 16 de maio de 2022. Horário limite para credenciamento, entrega dos
envelopes e início da sessão: 14:00. Publique-se.

Processo Licitatório: 42/2022. Pregão Eletrônico RP Nº 022/2022. OBJETO:
Registro de preços para eventual e futura aquisição parcelada de combustíveis, itens
desertos no processo 32/2022. ABERTURA: 26/05/2022 às 09:00 horas. O edital e
proposta digital podem ser retiradas no site do município no endereço:
www.guimarania.mg.gov.br licitações, portal da transparência do município, portal da
licitanet: www.licitanet.com.br, solicitado pelo e-mail licitacao@guimarania.mg.gov.br,
ou pessoalmente por qualquer interessado no setor de licitações, na rua Guimarães, nº
280. Informações: 34 - 3834-2000.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2022

Governador Valadares, 3 de maio de 2022.
FILIPE RIGO DINIZ
Secretário Municipal de Administração

Processo Licitatório: 43/2022. Pregão Presencial Nº 10/2022. OBJETO:
Alienação de imóvel rural de propriedade da Prefeitura Municipal de Guimarânia, sem
edificações, constante na Matrícula: 39.128, registrado no Serviço de Registro de
Imóveis de Patrocínio, Estado de Minas Gerais, conforme descrição no anexo I do
edital. ABERTURA: 27/05/2022 às 09:00 horas. O edital e proposta digital podem ser
retiradas no site do município no endereço: www.guimarania.mg.gov.br licitações,
portal
da
transparência
do
município,
solicitado
pelo
e-mail
licitacao@guimarania.mg.gov.br, ou pessoalmente por qualquer interessado no setor de
licitações, na rua Guimarães, nº 280. Informações: 34 - 3834-2000.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRÃO MOGOL
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 30/22
Torna público o Proc. 66/22 - PP 30/22 - Aquisição parc. prod. de panificadoraCredenciamento:18/5/22-8h.
licitacaograomogol.mg@gmail.comwww.graomogol.mg.gov.br

Guimarânia-MG, 2 de abril de 2022.
ADÍLIO ALEX DOS REIS.
Prefeito.

Grão Mogol/MG, 3 de Maio de 2022
EDILSON BRAZ DE SOUSA
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIMARÂNIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRITÉ

AVISOS DE LICITAÇÃO
INEXIGIBILIDADE POR CREDENCIAMENTO Nº 3/2022

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2022

Processo Licitatório: 35/2022
Inexigibilidade por Credenciamento nº 3/2022.
OBJETO: Chamada pública para credenciamento de produtores visando
aquisição parcelada de gêneros alimentícios perecíveis (verduras, frutas e etc.) para
compor o cardápio da alimentação escolar da rede municipal de ensino, por meio do
Programa Agricultura Familiar de acordo com o PNAE. ABERTURA: 24/05/2022 às 09:00
horas. O edital e proposta digital podem ser retiradas no site do município no
endereço: www.guimarnia.mg.gov.br licitações, portal da transparência do município,
ou solicitado pelo e-mail licitacao@guimrania.mg.gov.br, ou pessoalmente por qualquer
interessado no setor de licitações, na rua Guimarães, nº 280. Informações: 34 - 38342000.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302022050400241

PA 063/2022 . Contratação de empresa para serviços de sinalização viária
horizontal e vertical, com participação exclusiva de ME/EPP/MEI, em atendimento à
Secretaria de Obras. Acolhimento das propostas: do dia 13/05/2022 até 09:00 hrs do
dia 17/05/2022. Abert: 17/05/2022 às 10h:00m. Edital disponível: sites
www.ibirite.mg.gov.br e www.licitacoes-e.com.br
EDWANDO CORRÊA DIANA
Pregoeiro
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Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

