
Minas Gerais  diário dos Municípios Mineiros sexta-feira, 29 de abril de 2022 – 7 
seDese. LiciTAÇÃo - processo Licitatório 012/2022 - pre-
gão presencial 006/2022. DoTAÇÃo orÇAMenTáriA - 
08.01.01.27.812.0028.2037 - Manutenção das Atividades da Secretaria 
Municipal de Esportes, Lazer e Juventude - Ficha 862 / 33903000 - 
Material de Consumo. INÍCIO 21 de março de 2022. TÉRMINO 20 de 
março de 2023. VALOR GLOBAL R$ 9.043,20 (nove mil, quarenta e 
três reais e vinte centavos). Fruta de Leite/MG, 21 de março de 2022.

eXTrATo De ATA De reGisTro De preÇos nº 008/2022
ATA De reGisTro De preÇos nº 008/2022 - conTrATAnTe 
- Município De FruTA De LeiTe - cnpJ: 01.612.483/0001-48 
- conTrATADo - seVen LoGísTicA e eVenTos LTDA-Me 
- cnpJ: 11.356.933/0001-32. oBJeTo: reGisTro De preÇos 
para eventual aquisição de materiais esportivos para implementa-
ção do Programa Geração Esporte conforme Convênio de Saída nº 
1481001028/2021/seDese, bem como para execução do programa 
Melhor Geração conforme convênio de Saída 1481001773/2021/
seDese. LiciTAÇÃo - processo Licitatório 012/2022 - pre-
gão presencial 006/2022. DoTAÇÃo orÇAMenTáriA - 
08.01.01.27.812.0028.2037 - Manutenção das Atividades da Secreta-
ria Municipal de Esportes, Lazer e Juventude - Ficha 862 / 33903000 
- Material de Consumo. INÍCIO 21 de março de 2022. TÉRMINO 20 
de março de 2023. VALOR GLOBAL R$ 13.149,00 (treze mil, cento e 
quarenta e nove reais). Fruta de Leite/MG, 21 de março de 2022.

25 cm -28 1626902 - 1

Frutal

Prefeitura Municipal
 AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 

POR REGISTRO DE PREÇO Nº 046/2022 
PROCESSO LICITATÓRIO 092. O Departamento de Licitações da 
prefeitura Municipal de Frutal/MG torna pública a abertura do pre-
GÃo presenciAL por reGisTro De preÇo nº 46/2022, do tipo 
MENOR PREÇO POR ITEM – Objeto: Constitui objeto da presente 
licitação a aquisição de itens de padaria, leite e marmitex para atender 
ao Distrito de Aparecida de Minas para atender a diversas secretarias, 
conforme termo de referência. A sessão para abertura dos envelopes 
será dia 18 de maio 2022 às 14:30hs, 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, 28 de abril de 2022. Regina Car-
mélia de Oliveira - Presidente da CPL.

4 cm -28 1627274 - 1

 ATO AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL 
POR REGISTRO DE PREÇO Nº 010/2022. 

o Departamento de Licitações da prefeitura Municipal de Frutal/MG 
torna pública a abertura do preGÃo presenciAL por reGis-
Tro De preÇo nº 010/2022, do tipo Menor preÇo por iTeM 
– Objeto: Constitui objeto da presente licitação a eventual aquisição de 
Carnes, Embutidos e frios, para atender as necessidades das diversas 
secretarias da prefeitura municipal de Frutal/MG. A sessão para aber-
tura dos envelopes será dia 12 de maio de 2022 às 15h00min, 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 licita-
ções não se responsabiliza pela recepção via e-mail. Frutal/MG, 28 de 
abril de 2022. Regina Carmélia de Oliveira - Presidente da CPL.

4 cm -28 1627270 - 1

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 
POR REGISTRO DE PREÇO Nº 040/2022 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 73/2022. O Departamento de Licita-
ções da prefeitura Municipal de Frutal/MG torna pública a abertura do 
preGÃo presenciAL por reGisTro De preÇo nº 40/2022, 
do tipo MENOR PREÇO POR ITEM – Objeto: Constitui objeto da 
presente licitação a aquisição de Material Médico Hospitalar para aten-
der as necessidades da secretaria Municipal de saúde. A sessão para 
abertura dos envelopes será dia 16 de maio 2022 às 09:30hs, 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 licita-
ções não se responsabiliza pela recepção via e-mail. Frutal/MG, 28 de 
abril de 2022. Regina Carmélia de Oliveira - Presidente da CPL.

4 cm -28 1627272 - 1

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 
POR REGISTRO DE PREÇO Nº 38/2022

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 74/2022. O Departamento de Licita-
ções da prefeitura Municipal de Frutal/MG torna pública a abertura do 
preGÃo presenciAL por reGisTro De preÇo nº 38/2022, 
do tipo MENOR PREÇO POR ITEM – Objeto: Constitui objeto da 
presente licitação a contratação de empresa para eventual aquisiçãode 
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, para atender as necessidades de diver-
sas secretarias dessa prefeitura. A sessão para abertura dos envelopes 
será dia 12 de maio 2022 às 08:30hs, 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, 28 de abril de 2022. Regina Car-
mélia de Oliveira - Presidente da CPL.

4 cm -28 1627269 - 1

Goiabeira

Prefeitura Municipal
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022

A prefeitura Municipal de Goiabeira/MG torna pública aos interessados 
que será realizada licitação, modalidade preGÃo eLeTrÔnico nº 
007/2022, sobre o Registro de Preços “Menor preço por Global”, para a 
futura e eventual aquisição de veículo zero quilômetro, com capacidade 
de 05 (cinco) pessoas, sendo 01 (um) motorista e 04 (quatro) passa-
geiros, para transporte de equipes pertencentes a secretaria Municipal 
de saúde, de acordo com a proposta de nº 97550.158000/1210-04. A 
ser realizado na data 12/05/2022 às 10h00min, na sala de reuniões da 
prefeitura, na rua pinheiro nº 44, Bairro centro, na cidade de Goia-
beira, estado de Minas Gerais. o edital encontra-se à disposição dos 
interessados a partir desta data, no horário de 08h00min às 16h00min, 
no endereço acima, informações através do telefone (0x33) 3262-1113. 
e-mail: licita.comprasgoiabeiramg@gmail.com / www.bll.org.br

3 cm -28 1626974 - 1

Gonzaga

Prefeitura Municipal
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 060/2022 

AVISO DE LICITAÇÃO
o município de Gonzaga torna público que realizará o processo Lici-
tatório n° 060/2022 - modalidade Pregão Eletrônico n.º 018/2022, tipo 
menor preço por item, para registro de preços para futuro e eventual 
fornecimento parcelado de materiais gráficos para atendimento das 
demandas das secretarias municipais do município de Gonzaga. Data 
da sessão: 16 de maio de 2022, sendo o horário limite para credencia-
mento, entrega dos envelopes e início da sessão: 09h00min. O Edital 
completo e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados, 
na prefeitura Municipal, setor de Licitações, gratuitamente ou atra-
vés de solicitação no e-mail: licitaprefgonzaga@gmail.com. Dúvidas: 
(33)3415-1275. Efigênia Maria Magalhães - Prefeita Municipal.

3 cm -28 1626978 - 1

Governador 
Valadares

Prefeitura Municipal
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 173/2021

Aviso de Repetição. O Município de Governador Valadares torna 
público o aviso de repetição Pregão Eletrônico Nº 000173/2021, PAC 
001130/2021, “Menor Preço Por Item - Pregão” referente à Aquisição 
de cadeiras odontológicas completas (equipo, sugador e refletor), com-
pressores odontológicos e um rc - Digitalizador de imagens radiográ-
ficas (monocassete). Para a efetivação da compra reservamos os recur-
sos da portaria 3614Ms/GM de 20 de dezembro de 2019, número da 
conta 122425-5. 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 17 de maio de 2022. o início da sessão de disputa de pre-
ços com análise das propostas: a partir das 09:30hs do dia 17 de maio 
de 2022, com os representantes das licitantes devidamente credencia-
dos e quantos interessarem. Governador Valadares, 28 de abril de 2022. 
Filipe rigo Diniz - secretário Municipal de Administração.

4 cm -28 1627386 - 1

PREGÃO PRESENCIAL Nº 102/2021
Aviso de Revogação. O Município de Governador Valadares/MG, torna 
público o aviso de revogação da terceira sessão do Pregão Presencial 
0102/2021, processo: 10355/2021, referente à registro de preços para 
futura e eventual locação de caminhões 3/4, PBT 4.000 KG, carga útil 
máxima aproximada de 2.500 KG, distância entre eixos aproximada 
de 3,30 M, potência aproximada de 130 CV, inclusive carroceria baú 
fixa p/ transporte geral de coleta seletiva, dimensão aproximada de 2,30 
X 4,50 X 0,50m, equipado com sistema de som externo, para rodar 
8 horas por dia (5 dias por semana, durante 12 meses (um ano) com 
motorista e 02 (dois) ajudantes especializados (ajudantes para coleta), 
para cada veículo, razões de erro material nos valores na planilha de 
cálculo de preço estimado, impossibilitando análise dos valores da pro-
posta, com fulcros no § 1º do artigo 49 c/c I, letra “B” Lei 8.666/93, 
e na Súmula 473 do Suprimo Tribunal Federal1, Revogada a sessão. 
Abre-se o prazo de 05 (cinco) dias uteis, a contar da presente data, para 
interposição do recurso cabível contra o ato de anulação, conforme pre-
ceitua o art. 109, inciso i, alínea c da Lei 8.666/1993, aplicada subsi-
diariamente a este certame. Governador Valadares, 27 de abril de 2022. 
stênio pereira Duarte. pregoeiro Municipal.

5 cm -28 1627259 - 1

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 licitação sob a modalidade Tomada de Preço N.º 
016/2021 - p.A.c. n.º 1.158/2021, tipo menor preço global, referente à 
contratação de empresa especializada na área de engenharia para exe-
cução das obras de construção de ponte mista, ligando a rua raul soa-
res à Avenida Do Canal, no bairro São Pedro, Município de Governa-
dor Valadares/MG, custeados com recursos provenientes do Ministério 
da Economia, Transferência Especial n° 0903-004709, emenda parla-
mentar Hercílio Diniz. O edital foi retificado. Os interessados poderão 
obter o Edital de “Tomada de Preços”, através do site www.valada-
res.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 limite para a entrega dos envelopes: 13 
de maio de 2022 às 14:00. Governador Valadares, 28 de abril de 2022. 
Filipe rigo Diniz - secretário Municipal de Administração.

4 cm -28 1627293 - 1

PREGÃO PRESENCIAL Nº 102/2021
Aviso de Repetição. O Município de Governador Valadares torna 
público o aviso de repetição Pregão Presencial Nº 000102/2021, PAC 
001035/2021, “Menor Preço Por Item - Pregão” referente à Registro 
de preços para futura e eventual locação de caminhões 3/4, PBT 4.000 
KG, carga útil máxima aproximada de 2.500 KG, distância entre eixos 
aproximada de 3,30 M, potência aproximada de 130 CV, inclusive car-
roceria baú fixa p/ transporte geral de coleta seletiva, dimensão aproxi-
mada de 2,30 X 4,50 X 0,50m, equipado com sistema de som externo, 
para rodar 8 horas por dia (5 dias por semana, durante 12 meses (um 
ano) com motorista e 02 (dois) ajudantes especializados (ajudantes para 
coleta), para cada veículo. Nova sessão está agendada. 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: 10 de maio de 2022. Horário 
limite para credenciamento, entrega dos envelopes e início da sessão: 
14:00 horas. Governador Valadares, 27 de abril de 2022. Filipe Rigo 
Diniz - secretário Municipal de Administração.

4 cm -28 1627260 - 1

Serviço Autônomo de Água 
e Esgoto - SAAE

ERRATA AVISO DE EDITAL
 Publicação no dia 27/04/2022, neste, página 5. Onde se lê AQUISI-
ÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA ALIMENTAÇÃO, 
leia-se AQUISIÇÃO DE CAFETEIRA, REFRIGERADOR E BEBE-
DOURO. Governador Valadares, 28 de abril de 2022. (a): Walter de 
Albuquerque – Diretor Geral do SAAE/GV.

2 cm -28 1627423 - 1

Grão Mogol

Prefeitura Municipal
PROC. 59/22-PP 27/22

Aquis. de acab. e prod. de construção em geral-credenciamento: 
13/5/22-8h.
proc. 60/22-pp 28/22-Aquis. de madeiramentos em geral-credencia-
mento: 17/5/22-8h.
proc. 61/22-pp 29/22-Aquisição de caixas d’água e tubos - credencia-
mento: 17/5/22 11h. licitacaograomogol.mg@gmail.com - www.grao-
mogol.mg.gov.br.

2 cm -28 1626988 - 1

Guanhães

Prefeitura Municipal
EXTRATO PRIMEIRO TERMO ADITIVO 

DE VALOR DO CONTRATO 026/2022 
Processo 002/2021 – Pregão Presencial nº 002/2021. Objeto: aquisi-
ção de lanche para atender as demandas das diversas Secretarias do 
Município de Guanhães/MG. Fornecedor: pAniFicADorA e LAn-
cHoneTe pAo GosToso LTDA-Me. cnpJ: 03.031.120/0001-44, 
Vigência: 04/03/2022 a 30/06/2022. Valor do Aditivo: R$1040,10 (um 
mil e quarenta reais e dez centavos). Valor total do contrato R$ 5.200,50 
(cinco mil e duzentos reais e cinquenta centavos). Data da assinatura: 
25/04/2022. Mariana Teixeira coelho Menezes - presidente da cpL/
Pregoeira Oficial

3 cm -28 1627231 - 1

RESULTADO DE LICITAÇÃO – PROCESSO Nº 018/2022 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2022 – Objeto: Registro de preços 
para futuro e eventual aquisição de câmaras para conservação de termo-
lábeis, medicamentos e vacinas, para uso nas unidades de saúde da rede 
SUS do Município de Guanhães/MG. Empresa vencedora: Biotecno 
Indústria e Comércio Ltda, inscrita no CNPJ nº 04.470.103/0001-76, 
no valor total de R$ 52.500,00. A licitação resultou no valor total de 
R$ 52.500,00 (cinquenta e dois mil e quinhentos reais). Data de Jul-
gamento: 27/04/2022. Mariana Teixeira Coelho Menezes – Pregoeira 
Oficial.

2 cm -28 1627021 - 1

EXTRATO DO PRIMEIRO ADITIVO DO 
CONTRATO 034/2022 – PROCESSO 00045/2021 

 pregão presencial nº 00026/2021. objeto: aquisição de emulsão rL-1c 
a ser utilizado para manutenção das vias públicas a ser realizada pela 
secretaria Municipal de infraestrutura urbana. Fornecedor: eMAM-
eMuLsoes e TrAnsporTes LTDA. - cnpJ: 04.420.916/0001-66. 
Vigência: 09/03/2022 a 31/12/2022. Valor do Aditivo: R$39.000,00. 
Valor total do contrato r$ 211.500,00. Data da assinatura: 28/04/2022. 
Mariana Teixeira coelho Menezes - presidente da cpL/pregoeira 
Oficial. 

3 cm -28 1627111 - 1

Guapé

Prefeitura Municipal
EDITAL DE LICITAÇÃO – PREGÃO 

38/2022, PROCESSO 86/2022. 
Recebimento de Envelopes 01 e 02 até 14h dia 12 de maio de 2022. 
Objeto: Prestação de serviços de Transporte Escolar, em atendimento à 
solicitação da Secretaria Municipal de Educação. Tel.: (35) 3856-1250, 
transparencia.guape.mg.gov.br. Maria das Graças Paiva – Ordenadora 
de Despesas. 

2 cm -28 1627233 - 1

Guimarânia

Prefeitura Municipal
RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 31/2022

Ratifico a Inexigibilidade de Licitação nº 02/2022, nos termos do art. 
26 da Lei 8.666/93, autorizando a contratação direta dos seguintes cre-
denciados: Larissa Hevelyn Santos CPF: 108.918.026-81. Valor R$ 
14.544,00, Serviços de facilitador de oficina; Gean Paulo Eustáquio da 
Silva Souza CPF: 133.767.296-38. Valor R$ 33.600,00, Serviço de psi-
cologo. Objeto: Chamamento público, para fins de credenciamento de 
pessoa (s) física (s) ou jurídica (s) prestadoras de serviços como: Psicó-
logo, Terapeuta Ocupacional, Cuidador Social, Facilitador de oficina, 
por preço tabelado, para eventual e futura contratação, sendo que esta 
poderá ocorrer conforme a necessidade e o interesse público, de acordo 
com especificações contidas neste edital e seus anexos. Guimarânia/
MG, 27 de abril de 2022. Adílio Alex dos reis. prefeito.

3 cm -27 1626583 - 1

Ibiaí

Câmara Municipal
PROCESSO Nº 001/22, PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/22

 objeto: Aquisição de mobiliários, ar condicionado, computador, note-
book e outros. Data da sessão: 11/05/2022 às 10:30 hs. edital com-
pleto: Câmara Municipal de Ibiaí, através do e-mail camaraibiai@
camara.mg.gov.br ou do site, http:www.camaraibiai.mg.gov.br.

 ibiaí-MG, 27/04/22.
 Pollyana Magalhães Canabrava-Presidente da Câmara.

2 cm -28 1626961 - 1

Ibiraci

Prefeitura Municipal
PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2022, 

REGISTRO DE PREÇO Nº 021/2022. Critério de julgamento Menor 
Preço Unitário. Objeto: “Contratação de Serviços de Internação Com-
pulsória para Tratamento e Recuperação de Dependência Química em 
Adolescentes e Adultos de Ambos os Sexos”. Abertura dos envelopes 
dia 16/05/2022 às08h30min, 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, 28 de ABriL de 2022.

2 cm -28 1626920 - 1

Ibitiúra de Minas

Prefeitura Municipal
PROCESSO Nº 037/2022 - EDITAL Nº 030/2022 

- PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2022 
 registro de preços nº 019/2022. Torna público o edital e anexos. 
objeto: constitui objeto do presente, o registro de preços, para a aqui-
sição de peças de primeira linha do fabricante e genuínas das montado-
ras, sendo leves e pesadas, através do maior desconto, respectivamente 
sobre as “Tabelas do Sistema Traz Valor”, objetivando a manutenção da 
frota de veículos de passeio, utilitários, ônibus, caminhões e máquinas 
pesadas, pertencentes ao patrimônio da Prefeitura Municipal e convê-
nios, de acordo com as especificações do Anexo I-Modelo de Proposta. 
Fundamento legal: Art. 4º, inciso i da Lei Federal 10.520/2002, de 
17.07.2002 e alterações e da Lei Municipal nº 553/2003. Data prevista 
para o credenciamento, protocolo dos envelopes e julgamento, res-
pectivamente: 12.05.2022, às 08:45h e 09:00h. O edital e seus anexos 
estão disponíveis no site: ibitiurademinas.mg.gov.br - Informações: via 
e-mail: licitaibitiura@gmail.com - Data: 28.04.2022. Danilo Liparini 
Moraes - Pregoeiro – Alexandre de Cássio Borges-Prefeito Municipal.

4 cm -28 1627105 - 1

Iguatama

Prefeitura Municipal
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO 022/2022

processo nº 042/2022. o Município de iguatama, torna público aquisi-
ção de aquisição de água mineral e gás glp para atendimento a diversas 
secretarias municipais, acolhimento das propostas 02/05/2022 à partir 
das 17:00 horas até 11/05/2022 às 09:00 horas; Abertura das Propostas 
de preços e início da sessão de disputa de preços dia 11/05/2022 às 
09:00 horas. Local: w.w.w.licitanet.com.br. para todas as referências de 
tempo será observado o horário de Brasília – DF. Edital disponível nos 
sites: w.w.w.licitanet.com.br e www.iguatama.mg.gov.br. Setor de Lici-
tações: (037)3353-2289. Lucas Vieira Lopes 28/04/2022

3 cm -28 1627047 - 1

Indaiabira

Prefeitura Municipal
AVISO DE LICITAÇÃO - TP 03/2022

Torna público Tomara de preço 03/2022, processo 19/2022 - contra-
tação de empresa para construção de Escola e Quadra Poliesportiva no 
Distrito de Barra de Alegria, através de recursos do Estado. Data de 
abertura 16/05/2022 às 09:00hrs. o edital poderá ser retirado na sede da 
pref. Municipal de indaiabira em dias úteis das 08 às 12hrs e das 14 às 
17hrs no end: pç. Joaquim capuchinho nº 34 - centro. Vanderlucio de 
Oliveira - Prefeito Municipal. Inf. licitacao@indaiabira.mg.gov.br
AViso De LiciTAÇÃo - Tp 04/2022 - Torna público Tomara de 
preço 04/2022, processo 21/2022 - contratação de empresa para cons-
trução de Quadra Poliesportiva na Escola de TEU-BOA vista, Con-
vênio 1261000264/2022/SEE/MG. Data de abertura 16/05/2022 às 
14:00hrs. o edital poderá ser retirado na sede da pref. Municipal de 
indaiabira em dias úteis das 08 às 12hrs e das 14 às 17hrs no end: pç. 
Joaquim Capuchinho nº 34 - Centro. Vanderlucio de Oliveira - Prefeito 
Municipal. Inf. licitacao@indaiabira.mg.gov.br

4 cm -28 1627185 - 1

Ipatinga

Prefeitura Municipal
AVISO DE LICITAÇÃO PE 36/2022-SMS.

 Objeto: Acessórios para Equipamento Audiômetro. ABERTURA: 
13/05/2022 às 13h. Edital disponível no site: www.bionexo.com.br. 
Informações (31) 3829-8154/8155, de 10 às 16h. Cleber de Faria Silva, 
sec. Mun. de saúde, em 28/04/2022.

1 cm -28 1626957 - 1

 RESULTADO P.E 34/2022-SMS. 
Objeto: Mat. Quimico e reagente. O certame correu frustrado, preço 
acima do estimado pela Administração. Ata disponível no site www.
publinexo.com.br/publinexo/login (Acesso público / ID: 26895). Infor-
mações (31) 3829-8154/8155, de 10 às 17h. Cleber de Faria Silva, Sec. 
Municipal de saúde, em 28/04/2022.

2 cm -28 1627032 - 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 320220428215251027.


