
Minas Gerais  diário dos Municípios Mineiros quarta-feira, 04 de Maio de 2022 – 7 
Mal. Floriano nº 905, 3º andar, Departamento de suprimentos e con-
tratos (tel. 33 3276-4025) nos dias úteis, entre 12h e 18h e poderão reti-
rar 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. Governador Valada-
res, 03 de maio de 2022. Filipe rigo Diniz - secretário Municipal de 
Administração.

4 cm -03 1629223 - 1

Grão Mogol

Prefeitura Municipal
PROC. 66/22-PP 30/22

Aquis. parc. prod. de panificadora-Credenciamento:18/5/22-8h. licita-
caograomogol.mg@gmail.com - www.graomogol.mg.gov.br.

1 cm -03 1629157 - 1

Guanhães

Prefeitura Municipal
EXTRATO DO SEXTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 
Nº 063/2020 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 101/2020 

Tomada de preço nº 019/2020. objeto: contratação de empresa do ramo 
pertinente para realização da obra de execução da praça da Marujada 
no Bairro Bom sucesso neste Município de Guanhães/mg. Fornece-
dor: RZ ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 32.819.477/0001-90. Vigência: 
20/10/2020 a 18/05/2022. Valor total do contrato: r$160.776,68 (cento 
e sessenta mil setecentos e setenta e seis reais e sessenta e oito centavos 
Data da assinatura: 19/04/2022. Mariana Teixeira coelho Menezes - 
Presidente da CPL/Pregoeira Oficial.

2 cm -03 1628887 - 1

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO – 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 036/2022

inexigibilidade de Licitação nº 002/2022 – objeto: contratação do 
artista plástico para confecção de obra de arte - Quepe de Marinheiro/
Marujo - que irá adornar a Praça da Marujada. Contratado: Érico 
Moreira Lima, inscrito no cpF nº 45.622.705/0001-89. Valor da con-
tratação: r$ 16.617,96 (dezesseis mil seiscentos e dezessete reais e 
noventa e seis centavos). Data da sessão de julgamento: 29/04/2022 
às 08h. Mariana Teixeira coelho Menezes – presidente da comissão 
permanente de Licitação.

2 cm -03 1628960 - 1

Serviço Autônomo de Água 
e Esgoto - SAAE

EXTRATO CONTRATO Nº. 001/2022
extrato do contrato 001/2022 - sAAe Guanhães/MG e secretaria de 
estado de Governo - objeto: prestação de serviços de publicação de 
atos oficiais no DOMG-e - Valor total: R$ R$ 44.295,00 - Vigência: 
13/01/2023.

1 cm -03 1629259 - 1

Guapé

Prefeitura Municipal
EXTRATO DE CONTRATO – PREGÃO 014/2022

proc. 030/2022. objeto – registro de preços para futura e eventual 
contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços 
de locação de tendas e cabines sanitárias. contratada. M.Dariane Tei-
xeira-Me, cnpJ sob o n.º 11.263.284/0001-25. Valor: r$ 106.375,00. 
Vigência: 12 meses. extrato de contrato – pregão 016/2022 – proc. 
034/2022. objeto – registro de preços para futura e eventual aquisi-
ção de gêneros alimentícios e materiais de limpeza. contratados: Ana 
Flavia Garcia chagas - Me, cnpJ sob o n.º 25.052.801/0001-21, Valor: 
r$ 108.046,00; DG industria e Distribuição Limitada, cnpJ sob o n.º 
41.944.789/0001-16, Valor: r$ 1.815,00; Mercearia campos & rabelo 
Ltda, cnpJ sob o n.º 25.836.495/0001-14, Valor: r$ 74.565,00; peg Lev 
secos e Molhados Ltda, cnpJ sob o n.º 73.110.256/0001-25, Valor: r$ 
13.442,20. Vigência: 12 meses. extrato de contrato – pregão 017/2022 
– proc. 035/2022. objeto – prestação de serviços de Transporte esco-
lar. contratado: rui Barbosa - Me, cnpJ sob n.º 27.269.301/0001-71, 
Valor: r$ 52.584,40. Vigência: 31/12/2022. extrato de contrato – pre-
gão 020/2022 – proc. 041/2022. objeto – registro de preços para futura 
e eventual contratação de empresa prestadora de serviços de locação de 
brinquedos infláveis, com monitor. Contratada: M.Dariane Teixeira - 
Me, cnpJ sob o n.º 11.263.284/0001-25, Valor: r$ 143.600,00. Vigên-
cia: 12 meses. extrato de contrato – pregão 021/2022 – proc. 045/2022. 
objeto – registro de preços para futura e eventual aquisição de mate-
rial elétrico e ferramentas. contratados: Attiva Tek comércio Ltda-Me, 
cnpJ sob o n.º 45.729.921/0001-28, Valor: r$ 48.392,50; DcL elé-
trica Ltda-Me, cnpJ sob o n.º 44.152.449/0001-40, Valor: r$ 1.095,00; 
Directy Construtora Eireli, CNPJ sob o n.º 41.402.715/0001-58, Valor: 
r$ 23.495,00; Mega comércio de Materiais elétricos eireli-Me, cnpJ 
sob o n.º 22.902.202/0001-61, Valor: r$ 11.276,20; udi Virtual comér-
cio e serviços Ltda-Me, cnpJ sob o n.º 24.639.269/0001-80, Valor: r$ 
6.250,00. Vigência: 12 meses. extrato de contrato – pregão 023/2022 – 
proc. 053/2022. objeto – registro de preços para futura e eventual con-
tratação de empresa especializada para fornecimento de divisórias ins-
taladas em MDF. Contratado: Carlos Henrique Soares-Me, CNPJ sob 
o n.º 07.269.922/0001-48, Valor: r$ 36.000,00. Vigência: 12 meses. 
extrato de contrato – pregão 024/2022 – proc. 054/2022. objeto – 
registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentí-
cios. contratados: Amazônia industria e comercio Ltda, cnpJ sob o n.º 
66.476.052/0001-47, Valor: r$ 331.585,43; Ana Flavia Garcia chagas - 
Me, cnpJ sob o n.º 25.052.801/0001-21, Valor: r$ 260.969,58; Merce-
aria campos e rabelo Ltda, cnpJ sob o n.º 25.836.495/0001-14, Valor: 
r$ 81.646,50; cordial Distribuidora de Alimentos eireli, cnpJ sob o n.º 
18.582.375/0001-72, Valor: R$ 331.585,43; Integração Hortifrutigran-
jeiros Ltda, cnpJ sob o n.º 36.680.482/0001-15, Valor: r$ 105.009,58; 
Tristão Alimentos Ltda, cnpJ sob o n.º 44.214.958/0001-50, Valor: r$ 
53.187,58. Vigência: 12 meses. extrato de contrato – pregão 029/2022 
– proc. 063/2022. objeto – registro de preços para futura e eventual 
contratação de empresa especializada em prestação de serviços de torno 
mecânico e soldas em geral. contratado. reginaldo peres Alves-Me, 
cnpJ sob o n.º 19.648.422/0001-04. Valor: r$ 170.000,00. Vigência: 
12 meses. extrato de contrato – Tomada de preços 002/2022 – proc. 
051/2022. objeto – construção do Velório Municipal na comunidade 
de santo Antônio das posses. contratado: Dias Alves construções e 
reformas Ltda, cnpJ sob o n.º 40.858.206/0001-71, Valor Global: r$ 
282.096,78. Vigência: 07 meses.

12 cm -03 1629306 - 1

EDITAL DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETR 037/2022,
processo 085/2022. TornA pÚBLico que no dia 9h dia 26 de 
maio de 2022 realizará abertura das propostas no site http://bll.org.
br/. objeto: Aquisição de materiais para cozinha, em atendimento à 
secretaria Municipal de Desenvolvimento social. Tel: (35) 3856-1250, 
http://bll.org.br/ e transparencia.guape.mg.gov.br. Adriane Barros Lara 
de castro – ordenadora de Despesas.

2 cm -03 1629347 - 1

Ibertioga

Prefeitura Municipal
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2022. 

Finalidade: registro de preços para futura e eventual aquisição de 
uniforme para secretária de saúde e administração. Abertura da ses-
são pública: 16/05/2022, às 09:00 (nove) horas. edital e informações: 
www.ibertioga.mg.gov.br

1 cm -03 1629174 - 1

Ibitiúra de Minas

Prefeitura Municipal
PROCESSO Nº 037/2022

edital nº 030/2022 - pregão presencial nº 027/2022 – registro de pre-
ços nº 019/2022. Torna público a Retificação nº 01/2022 ao edital e 
anexos. objeto: constitui objeto do presente, o registro de preços, 
para a aquisição de peças de primeira linha do fabricante e genuínas 
das montadoras, sendo leves e pesadas, através do maior desconto, 
respectivamente sobre as “Tabelas do sistema Traz Valor”, objeti-
vando a manutenção da frota de veículos de passeio, utilitários, ôni-
bus, caminhões e máquinas pesadas, pertencentes ao patrimônio da 
Prefeitura Municipal e convênios, 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 Munici-
pal nº 553/2003. nova data prevista para o credenciamento, protocolo 
dos envelopes e julgamento, respectivamente: 26.05.2022, às 08:45h 
e 09:00h. o edital e seus anexos estão disponíveis no site: ibitiurade-
minas.mg.gov.br - informações: via e-mail: licitaibitiura@gmail.com - 
Data: 03.05.2022. Danilo Liparini Moraes - pregoeiro – Alexandre de 
cássio Borges-prefeito Municipal.

4 cm -03 1629013 - 1

Iguatama

Prefeitura Municipal
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO 026/2022

 processo nº 046/2022. o Município de iguatama, torna público regis-
tro de preços para futura e eventual aquisição de material de constru-
ção, para atender a diversas secretarias Da Administração Municipal 
De iguatama, acolhimento das propostas 04/05/2022 à partir das 17:00 
horas até 16/05/2022 às 09:00 horas; Abertura das propostas de pre-
ços e início da sessão de disputa de preços dia 16/05/2022 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 Licita-
ções: (037)3353-2289. Lucas Vieira Lopes 03/05/2022

3 cm -03 1629289 - 1

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO 025/2022
processo nº 045/2022. o Município de iguatama, torna público registro 
de preço para contratação de empresa especializada para prestação de 
serviços de locação de sonorização, iluminação, palco, tendas, cabine 
de banheiro químico, tablado, gerador, gradil, cadeiras e mesas para 
festividades no Município de iguatama/MG, acolhimento das propos-
tas 04/05/2022 à partir das 17:00 horas até 16/05/2022 às 09:00 horas; 
Abertura das propostas de preços e início da sessão de disputa de pre-
ços dia 16/05/2022 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.igua-
tama.mg.gov.br . setor de Licitações: (037)3353-2289. Lucas Vieira 
Lopes 03/05/2022

3 cm -03 1629053 - 1

Ingaí

Prefeitura Municipal
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 26/2022

Dispensa de Licitação n.º 08/2022. Objeto : RECONHEÇO E RATI-
Fico com base no Art. 26 da Lei Federal nº 8.666/93, e a vista do pare-
cer do procurador Jurídico do Município de ingaí, a DispensA De 
LiciTAÇÃo nº 8/2022, processo nº 26/2022, com fundamento no 
artigo 24, inciso XXii da Lei nº. 8.666/93 para contratação da empresa 
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A., CNPJ 06.981.180/0001-16 fins de for-
necimento de energia elétrica para iluminação pública conforme res 
nº 888/2020 da AneeL. prefeitura Municipal de ingaí/MG, 03/05/2022 
– Giulliano ribeiro pinto, prefeito Municipal de ingaí/MG.

2 cm -03 1629181 - 1

Ipanema

Prefeitura Municipal
TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2022.

 processo Licitatório nº 065/2022. extrato de edital. A prefeitura Muni-
cipal de ipanema/MG, através de seu presidente, torna pública a Aber-
tura do processo Licitatório nº 065/2022, na modalidade Tomada de pre-
ços nº 02/2022, do tipo Menor preço Global, pela Lei Federal nº 8.666 
de 21/06/1993 e suas alterações, e demais condições fixadas no Instru-
mento convocatório. objeto: contratação de empresa por empreitada 

global para execução da finalização da Sede do Governo Municipal de 
ipanema/MG, conforme contrato BDMG nº 329.772/2021 - BDMG 
Cidades Sustentáveis. Abertura da Sessão Oficial: 19/05/2022, às 
09h00min. Local: Av. sete de setembro, nº 751A, cep 36.950-000, 
ipanema/MG. informações pelo telefone (33) 3314-1410/2288, das 
13h00min às 16h00min. o edital e seus anexos encontram-se disponí-
veis no endereço acima. ipanema/MG. presidente.
 ToMADA De preÇos nº 03/2022 - processo Licitatório n° 
066/2022. extrato de edital. A prefeitura Municipal de ipanema/MG, 
através de seu presidente, torna pública a Abertura do processo Lici-
tatório nº 066/2022, na modalidade Tomada de preços nº 03/2022, do 
Tipo Menor preço Global, pela Lei Federal nº 8.666 de 21/06/1993 e 
suas alterações, e demais condições fixadas no Instrumento Convocató-
rio. objeto: contratação de empresa por empreitada global para execu-
ção de drenagem pluvial na rua otavio Bernardes, conforme contrato 
BDMG 329.773/2021 BDMG Urbaniza. Abertura da Sessão Oficial: 
20/05/2022, às 09h00min. Local: Av. sete de setembro, nº 751A, cep 
36.950-000, ipanema/MG. informações pelo telefone: (33) 3314-
1410/2288, das 13h00min às 16h00min. o edital e seus anexos encon-
tram-se disponíveis no endereço acima. ipanema/MG. presidente.

6 cm -03 1629173 - 1

Ipatinga

Câmara Municipal
QUARTO TERMO DE ADITAMENTO 

AO CONTRATO Nº 11/2020
empresa: conservadora e Adminstradora Garcia serviços eireli. 
objeto: prorrogação pelo período de 3 (três) meses: de 20/04/2022 a 
20/07/2022. Valor Global: r$ 201.679,95 (Duzentos e um mil, seiscen-
tos e setenta e nove reais e noventa e cinco centavos) Data de Assina-
tura: 19/04/2022. Vigência: 20/04 a 20/07/2022.

2 cm -03 1629290 - 1

Itabira

Empresa de Desenvolvimento 
de Itabira -  ITAURB

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO 
PRESENCIAL N° 014/2022

Pelo presente termo, HOMOLOGO o Processo Licitatório 
GMp/016/2022 - pregão presencial nº 014/2022, cujo objeto consiste 
na contratação de empresa para fornecimento de cabos em Madeira e 
Vassouras Gari de Nylon Especial para atender o serviço de varrição 
nas vias públicas e de Fitilho reciclado retorcido para ser utilizado no 
processo de amarração dos fardos de materiais reciclados provenien-
tes do processo de triagem dos materiais da coleta seletiva realizada 
pela ITAURB, no município de Itabira/MG, conforme especificações e 
quantitativos constantes no Anexo iii - Termo de referência do edital, 
com vigência de 12 (doze) meses. Que teve como vencedora a empresa: 
ORGANIZAÇÕES OURO CLEAN LTDA - ME: item nº 01: R$ 8,00; 
item nº 02: r$ 24,50 e item nº 03: r$ 23,90.

 itabira/MG, 03 de maio de 2022. Amilson 
Flávio nunes - Diretor presidente

4 cm -03 1629089 - 1

Itabirito

Prefeitura Municipal
EDITAL - PE 038/2022 

pL 108/2022 – rp 022/2022. objeto: registro de preço para futura e 
eventual contratação de pessoa jurídica para fornecimento de calcá-
rio agrícola dolomítico, em atendimento secretaria de Municipal de 
Agricultura, pecuária e Abastecimento. Tipo: Menor preço. A ses-
são pública de Lances será aberta na internet às 12:30 horas do dia 
23/05/2022, no endereço eletrônico https://www.comprasnet.gov.br/
seguro/loginportal.asp.
eXTrATo Do 2º ADiTiVo nº 067/2022 Ao conTrATo 157/2020 
– Tp 002/2019 – pL 208/2019. objeto: prestação de serviços de publi-
cidade por intermédio de uma agência de propaganda.  Contratada: AZ3 
publicidade e propaganda eireli. cnpJ: 02.289.332/0001-63. Valor de 
acréscimo: r$350.000,00, equivalente a 25% do valor do contrato. 
eXTrATo De TerMo De AnuLAÇÃo – pe 037/2022 – pL107/2022 
– rp021/2022.  o Município de itabirito, neste ato representado pelo 
secretário Municipal de Administração, sr. José Bernardo de paula, no 
uso de suas atribuições legais, com fulcro no artigo 49, caput da Lei 
8.666/93, resolve AnuLAr o processo em epígrafe, cujo objeto é o 
registro de preços para futura e eventual contratação de empresa espe-
cializada na prestação de serviços de agenciamento de viagens, com-
preendendo os serviços de fornecimento, emissão, reserva, marcação, 
remarcação e cancelamento de passagens aéreas e terrestres, nacionais 
e internacionais, emissão de seguro de assistência em viagens nacionais 
e internacionais, traslados, reservas e hospedagens em hotéis, incluso 
café da manhã, para atender todas as necessidades de deslocamentos 
do chefe do poder executivo, secretários municipais e servidores do 
município de itabirito, bem como eventuais demandas provenientes de 
decisão judicial ou situação de vulnerabilidade.
eXTrATo DA ATA 124/2022 – pe 016/2022 – pL 060/2022 – rp 
011/2022. objeto: prestação de serviço de organização de eventos 
presenciais, virtuais e/ou hibridos a serem realizados, promovidos ou 
apoiados pela prefeitura Municipal de itabirito através da seMcuLT 
e seMeL, sob demanda, na sede e distritos, abrangendo planejamento 
operacional, execução, acompanhamento e fornecimento de bens, infra-
estrutura e apoio logístico. Detentor da Ata 122/2022: Bruno Henrique 
santos Lara eireli – cnpJ: 23.952.356/0001-20. Valor unitário: item 
044: R$1.000,00..Detentor da Ata 124/2022: Locaflex Serviços Eireli - 
cnpJ: 06.788.019/0001-20 – Valor unitário: item 003: r$1.410,00.  A 
íntegra da ata encontra-se disponível no Deptº de Licitações e contratos 
ou pelo site http://www.itabirito.mg.gov.br.
eXTrATo Dos conTrATos 137/2022, 141/20222, 147/2022 e 
149/2022 - pe 161/2021 – pL 263/2021 – rp 118/2021- objeto: pres-
tação de serviços de engenharia/arquitetura para elaboração de servi-
ços de topografia, projetos complementares de edificação, investiga-
ções geotécnicas e elaboração de planilha orçamentária. contratada: 
nTs projetos e Gerenciamento Ltda – cnpJ: 31.557.052/0001-97. 
contrato 137/2022 - Valor: r$ 28.500,00. contrato 141/2022 – Valor: 
r$17.900,00 - Vigência dos contratos: 12 meses - contrato 147/2022 - 
Valor: r$106.890,00 - contrato 149/2022 – Valor: r$75.645,00 Vigên-
cia dos contratos: 31/12/2022.
eXTrATo DA ATA 108/2022 – pe 019/2022 – pL 064/2022 – rp 
014/2022. objeto: registro de preço para futura e eventual contrata-
ção de pessoa jurídica para fornecimento de gás GLp, água mineral 
e vasilhames para atender a demanda das secretarias Municipais de 
educação, Administração, saúde e Assistência social. Dentor da Ata: 
Mário Lúcio rodrigues das Dores Me - cnpJ: 15.428.577/0001-76. 
Valor unitário: item 02: r$ 385,00; item 03: r$ 435,00; item 04: r$ 
177,00; item 05: r$ 17,70; item 06: r$7,08. A íntegra da ata encon-
tra-se disponível no Deptº de Licitações e contratos ou pelo site http://
www.itabirito.mg.gov.br.

13 cm -03 1629203 - 1

Itacarambi

Prefeitura Municipal
PREGÃO ELETRONICO N° 20/2022 REGISTRO DE PREÇOS

o municipio de itacarambi torna público, para conhecimento dos inte-
ressados, que realizará o pregão eletrônico n° 20/2022 - proc. 46/2022, 
tendo como objeto: registro de preço para aquisição futura e eventual 
de materiais de construção, hidráulicos, elétricos e outros, para aten-
der todas as secretarias municipais de itacarambi/MG. A sessão pública 
dar-se-á por meio de sistema eletrônico no portal de Licitações no 
endereço http://comprasbr.com.br com início do recebimento das pro-
postas no dia 05/05/2022 a partir das 08h 30mim, e fim do recebimento 
das propostas em 17/05/2022 às 08h10 mim. A abertura das propostas 
ocorrerá às 08h10 mim do dia 17/05/2022 e o início da sessão de dis-
puta de preços: às 08h15min do dia 17/05/2022 no sistema de pregão 
eletrônico compras Br. itacarambi-MG, 03 de maio de 2022. nívia 
Maria de oliveira – prefeita Municipal

3 cm -03 1629280 - 1

Itaguara

Serviço Autônomo de Água 
e Esgoto - SAAE

PREGÃO PRESENCIAL. EDITAL DE LICITAÇÃO 
MODALIDADE PREGÃO N.º 005/2022. 

 processo Licitatório nº 007/2022 – objeto: Aquisição de reagentes e 
demais materiais de laboratório. credenciamento dia 16/05/2022, às 9h. 
o certame será regido pelas Leis 8666/93 e 10.520/2002, do Decreto nº 
845/2007, conforme artigo 193 da lei 14.133/2021. edital completo no 
e-mail: saaeitaguaralicitacao@gmail.com e no site http://www.saaeita-
guara.com.br/. Dotação orçamentária 17.512.0047.2082-33.90.30-00. 
rafael Aparecido peixoto – pregoeiro.

2 cm -03 1628827 - 1

Itajubá

Prefeitura Municipal
ERRATA 02 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2022 

 registro de preços para locação de aparelhos respiratórios e recarga de 
oxigênio domiciliar para atender aos usuários do sus –seMsA. Fica 
alterado o iTeM 18.1 e incluído no Anexo 04 do edital o item 2.2. Fica 
alterada a data de abertura para dia 16/05/2022. errata na integra no 
Diário Oficial do Município: www.itajuba.mg.gov.br. Informações atra-
vés do email: licitaitajuba@gmail.com ou através do seguinte telefone 
(35) 99898-6949. itajubá, 03 de maio de 2022. rita de cássia e souza. 
pregoeira port. 152/2022

2 cm -03 1629282 - 1

Itamarandiba

Prefeitura Municipal
PREGÃO ELETRONICO Nº 0044/2022

oBJeTo: Aquisição de sisTeMA De ViDeoLApAroscopiA, 
EQUIPAMENTOS MÉDICOS PARA OFTALMOLOGIA E ORTO-
PEDIA, EQUIPAMENTOS MÉDICOS EM GERAL para atender ao 
Hospital Municipal Geraldo Ferreira Gandra, serviços de oftalmologia 
do município e demais serviços de saúde do município de itamaran-
diba. início recebimento propostas: 04/05/2022. início da sessão de 
lances: 17.05.2022 no endereço web: www.portaldecompraspublicas.
com.br . os interessados poderão retirar gratuitamente o edital com-
pleto nos endereços web: www.portaldecompraspublicas.com.br, www.
itamarandiba.mg.gov.br ou através do e-mail: licitacao@itamarandiba.
mg.gov.br . informações e esclarecimentos: (38) 3521.1063. José Adil-
son oliveira - pregoeiro
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 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0045/2022 
 Objeto: Aquisição de Materiais e Serviços Gráficos para atender a 
demanda da secretaria Municipal de saude de itamarandiba MG. iní-
cio recebimento propostas à partir de: 03/05/2022. início da sessão 
de lances: 16.05.2022 as 09:00 horas no endereço web: www.portal-
decompraspublicas.com.br. os interessados poderão retirar gratuita-
mente o edital completo nos endereços web: www.portaldecompras-
publicas.com.br, www.itamarandiba.mg.gov.br ou através do e-mail: 
licitacao@itamarandiba.mg.gov.br. informações e esclarecimentos: 
(38) 3521.1063.
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Itambacuri

Prefeitura Municipal
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2022. 

o município de itambacuri, realizará no dia 19/05/2022, às 08:30 horas 
o pregão eletrônico 026/2022 – objeto: aquisição de 01(um) veículo de 
transporte sanitário com acessibilidade, aquisição de 01(uma) ambu-
lância tipo A simples remoção furgão e aquisição de 01(um) veículo 
passeio 05 lugares. edital e informações encontram-se à disposição 
no setor de licitações à praça dos Fundadores, 325 – centro – tele 
(33)3511-1826, nos dias úteis, no horário de 08 às 12 horas ou no site: 
www.itambacuri.mg.gov.br e www.bbmnetlicitacoes.com.br.
 pregão eletrônico nº 027/2022. o município de itambacuri, reali-
zará no dia 19/05/2022, às 11:00 horas o pregão eletrônico 027/2022 
– objeto: aquisição de 02 (dois) veículo de passeio 0KM, 05 lugares. 
edital e informações encontram-se à disposição no setor de licitações 
à praça dos Fundadores, 325 – centro – tele (33)3511-1826, nos dias 
úteis, no horário de 08 às 12 horas ou no site: www.itambacuri.mg.gov.
br e www.bbmnetlicitacoes.com.br. itambacuri, 03/05/2022 Guilherme 
soares pereira - presidente da c.p.L.
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Documento assinado eletrônicamente com fundamento no art. 6º do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017. 
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