
Minas Gerais  diário dos Municípios Mineiros sexta-feira, 20 de Maio de 2022 – 7 
processo nº 007/2022 - Dispensa 007/2022 - extrato do contrato. partes: 
serViÇo AuTÔnoMo De áGuA e esGoTo - sAAe x JÔMArA 
eLeTroMÓVeis. objeto: Aquisição de material permanente para a 
sede do serviço Autônomo de água e esgoto - sAAe deste município. 
Data do contrato: 08/03/2022. Valor do contrato: r$8.018,00 (oito mil 
e dezoito reais). rosiane Batista de oliveira silva, Diretora.

 processo nº 008/2022 - Dispensa 008/2022 - extrato do contrato. 
partes: serViÇo AuTÔnoMo De áGuA e esGoTo - sAAe x 
MAscATin coMerciAL LTDA Me. objeto: aquisição de gêneros 
alimentícios, material de limpeza e utensílios de cozinha. Data do con-
trato: 15/03/2022. Valor do contrato: r$9.596,26 (nove mil e quinhen-
tos e noventa e seis reais e vinte seis centavos). rosiane Batista de 
oliveira silva, Diretora.

 processo nº 009/2022 - Dispensa 009/2022 - extrato do contrato. 
partes: serViÇo AuTÔnoMo De áGuA e esGoTo - sAAe x 
isAAc Josue ALMeiDA. objeto: contratação de serviço de confec-
ção móveis para almoxarifado em madeira de pinus. Data do contrato: 
22/03/2022. Valor do contrato: r$4.150,00 (quatro mil e cento e cin-
quenta reais). rosiane Batista de oliveira silva, Diretora.

16 cm -19 1637378 - 1

Governador 
Valadares

Prefeitura Municipal
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2022

Aviso de Licitação. o Município de Governador Valadares/MG, torna 
público o aviso de licitação pregão eletrônico nº 030/2022, “Menor 
preço por item - pregão” referente à registro de preços para aquisição 
de gêneros alimentícios para o serviço de nutrição e Dietética (snD) 
do Hospital Municipal cujo edital encontra-se à disposição dos inte-
ressados, para exame e aquisição, através dos sites www.gov.br/com-
pras e https://www.valadares.mg.gov.br/licitacoes. o recebimento das 
propostas dar-se-á: até às 09:00 do dia 06 de junho de 2022. o início 
da sessão de disputa de preços com análise das propostas: a partir das 
09:10hs do dia 06 de junho de 2022, com os representantes das lici-
tantes devidamente credenciados e quantos interessarem. Governador 
Valadares, 19 de maio de 2022. Filipe rigo Diniz - secretário Muni-
cipal de Administração.

3 cm -19 1637053 - 1

TOMADA DE PREÇO Nº 016/2021
Aviso de Homologação. o Município de Governador Valadares/MG, 
através da secretaria Municipal de Administração, torna público o aviso 
de homologação e adjudicação da Tomada de preço n° 016/2021– pAc 
1.158/2021, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na 
área de engenharia para execução das obras de construção de ponte 
mista, ligando a rua raul soares à avenida do canal, no bairro são 
pedro, Município de Governador Valadares/MG, custeados com recur-
sos provenientes do Ministério da economia, Transferência especial 
n° 0903-004709, emenda parlamentar Hercílio Diniz. 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 ao seguinte licitante: nexxus construtora e incor-
poradora. Total da licitação: r$ 1.403.235,28 (um milhão, quatrocentos 
e três mil, duzentos e trinta e cinco reais e vinte oito centavos). Gover-
nador Valadares, 19 de maio de 2022. Filipe rigo Diniz - secretário 
Municipal de Administração.

4 cm -19 1637228 - 1

PREGÃO PRESENCIAL Nº 056/2022
Aviso de Licitação. o Município de Governador Valadares torna 
público o aviso de licitação pregão presencial nº 000056/2022, pAc 
000275/2022, “Menor preço por item - pregão” referente à regis-
tro de preços para aquisição de material permanente, equipamentos e 
utensílios para funcionamento da creche caio narcio e atendimento 
das demais escolas e sede 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: 08 de junho de 
2022. Horário limite para credenciamento, entrega dos envelopes e iní-
cio da sessão: 14:00. Governador Valadares, 19 de maio de 2022. Filipe 
rigo Diniz - secretário Municipal de Administração.

3 cm -19 1637108 - 1

Serviço Autônomo de Água 
e Esgoto - SAAE

EDITAL PROCESSO LICITATÓRIO Nº 055/2022
PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2022

o sAAe – serviço Autônomo de água e esgoto do Município de 
Governador Valadares, torna público que fará realizar o processo Lici-
tatório nº 055/2022, na modalidade de pregão presencial nº 039/2022, 
tipo menor preço por item, que tem por objeto a aquisição de áciDo 
FLuossiLícico e HiDrÓXiDo De sÓDio. o edital 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 02 de junho de 2022.

Governador Valadares, 19 de maio de 2022. 
(a): Walter de Albuquerque - Diretor Geral do sAAe.

eDiTAL processo LiciTATÓrio nº 059/2022
preGÃo presenciAL nº 043/2022

o sAAe – serviço Autônomo de água e esgoto do Município de 
Governador Valadares, torna público que fará realizar o processo Lici-
tatório nº 059/2022, na modalidade de pregão presencial nº 043/2022, 
tipo menor preço por item, que tem por objeto a aquisição de Mini 
eTA. o edital encontra-se disponível no site: www.saaegoval.com.
br, podendo ser obtido também através do e-mail licitacao@saaego-
val.com.br. o início de julgamento dar-se-á às 09h00min do dia 03 de 
junho de 2022.

Governador Valadares, 19 de maio de 2022. 
(a): Walter de Albuquerque - Diretor Geral do sAAe.

eDiTAL processo LiciTATÓrio nº 057/2022
preGÃo presenciAL nº 041/2022

o sAAe – serviço Autônomo de água e esgoto do Município de 
Governador Valadares, torna público que fará realizar o processo Lici-
tatório nº 057/2022, na modalidade de pregão presencial nº 041/2022, 
tipo menor preço por item, que tem por objeto a aquisição de eQuipA-
MenTos De proTeÇÃo inDiViDuAL (epi). o edital 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 06 de junho de 2022.

Governador Valadares, 19 de maio de 2022. 
(a): Walter de Albuquerque - Diretor Geral do sAAe.

eDiTAL processo LiciTATÓrio nº 058/2022
preGÃo presenciAL nº 042/2022

o sAAe – serviço Autônomo de água e esgoto do Município de 
Governador Valadares, torna público que fará realizar o processo Lici-
tatório nº 058/2022, na modalidade de pregão presencial nº 042/2022, 
tipo menor preço por item, que tem por objeto a aquisição de Bro-
cAs, pArAFusos e reBiTes. o edital 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 07 de junho de 2022.

Governador Valadares, 19 de maio de 2022. 
(a): Walter de Albuquerque - Diretor Geral do sAAe.

11 cm -19 1637284 - 1

Grão Mogol

Prefeitura Municipal
PROC.73/22-PP 34/22

Aquis. Mat. de epis-credenciamento: 2/6/22-8h. licitacaograomogol.
mg@gmail.com-www.graomogol.mg.gov.br.

1 cm -19 1637056 - 1

Guapé

Prefeitura Municipal
 EDITAL DE LICITAÇÃO – PREGÃO 

041/2022, PROCESSO 096/2022.
 recebimento de envelopes 01 e 02 até 9h dia 02 de junho de 2022. 
Objeto: Registro de preços de materiais de borracharia a fim de aten-
der às necessidades da secretaria Municipal de infraestrutura. Tel.: (35) 
3856-1250, transparencia.guape.mg.gov.br. Fabio Afrânio coelho – 
ordenador de Despesas.

2 cm -19 1637280 - 1

Guaraciaba

Prefeitura Municipal
RATIFICAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE Nº 01/2022 - 

PROCESSO: 024/2022 – INEXIGIBILIDADE 001/2022. 
objeto: Apresentação musical do cantor “robério e seus teclados” no 
dia 25 de julho de 2022 durante a realização do Festival cultural Da 
Festa de santana. rATiFicADo em favor da empresa robério Lacerda 
cabral produção Musical eireli, cnpJ 13.589.332/0001-03, nos termos 
do art. 25, inciso iii da Lei 8666/93. Valor Total: r$30.000,00 (trinta mil 
reais). Data da ratificação: 19.05.2022. Guaraciaba/MG, 19/05/2022. 
ADeMAr FernAnDes MoreirA. prefeito Municipal.

2 cm -19 1636790 - 1

Guaxupé

Prefeitura Municipal
AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS 010/2022 

– AMPLA PARTICIPAÇÃO – PROCESSO Nº 137/2022. 
o Município de Guaxupé – MG torna pública a realização da 
ToMADA De preÇos 010/2022, processo nº 137/2022, empreitada 
Tipo Menor preÇo GLoBAL, destinada à seleção e contratação 
de empresa na área de engenharia cível e/ou arquitetura para execução 
de pavimentação da estrada dos tomateiros no Município de Guaxupé/
MG. com recursos oriundos do contrato de repasse nº 1069.030-18 / 
895113 / 2019, firmado pelo Município de Guaxupé/MG junto à União 
/federal por intermédio do Ministério do Desenvolvimento regional, 
representada pela caixa econômica Federal. o edital completo estará 
à disposição dos interessados na secretaria Municipal de Administra-
ção 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 20 de maio de 2022 e também no site www.guaxupe.
mg.gov.br, onde o edital completo poderá ser baixado. entrega dos 
envelopes, até o dia 07 de junho de 2022, às 14:00 horas, abertura no 
mesmo dia as 14:00 horas na sala de reuniões da secretaria Munici-
pal de Administração da prefeitura de Guaxupé, 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 dia02 de junho 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 TÉcnicA: Deverá ser agendada na 
secretaria Municipal de obras e Desenvolvimento urbano, endereço 
rua Major Joaquim pedro, 39 – centro – Guaxupé/MG – fone (35) 
3559-1089 com a servidora Fernanda para ser realizada entre os dias23 
de maio a 06 de junho de 2022, nos horários das 09:00 as 11:00 horas 
e das 14:00 as 16:00 horas. Maiores informações na secretaria Muni-
cipal de Administração de Guaxupé e no site www.guaxupe.mg.gov.
br. Guaxupé, 18 de maio de 2022. rafael Augusto olinto – secretário 
Municipal de Administração. 

7 cm -19 1637049 - 1

AVISO DE SESSÃO PARA APURAÇÃO DAS PROPOSTAS 
COMERCIAIS - 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 
25 de maio de 2022, às 14:00 horas, na sala de reuniões da secre-
taria Municipal de Administração da prefeitura de Guaxupé, situada 
na Avenida conde ribeiro do Valle, 113, centro, Guaxupé, Minas 
Gerais, sessão pública destinada à apuração das propostas comerciais 
das empresas participantes da ToMADA De preÇos 016/2021, pro-
cesso nº 333/2021, tipo Técnica e preço destinada a seleção e contra-
tação 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 procedimentos do certame nessa 
mesma sessão. Guaxupé, 19 de maio de 2022. Leandro cesar Fidelis - 
presidente da comissão permanente de Licitação

4 cm -19 1637036 - 1

Guimarânia

Prefeitura Municipal
AVISO DE REMARCAÇÃO DE LICITAÇÃO 

PROCESSO LICITATÓRIO: 37/2022. 
pregão eletrônico nº 017/2022. oBJeTo: Aquisição de 02 (dois) veí-
culos zero KM, de acordo com o convênio nº 1261001518/2021/see 
celebrado entre o estado de Minas Gerais/secretaria de estado de edu-
cação e o município de Guimarânia/MG, sendo o 1º emplacamento em 
nome do município. ABerTurA: 03/06/2022 às 09:00 horas. o edital 
e proposta digital podem ser retiradas no site do município no ende-
reço: 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. informa-
ções: 34 – 3834-2000.

AViso De LiciTAÇÃo
processo Licitatório: 43/2022. pregão eletrônico nº 023/2022. 
oBJeTo: Aquisição de gêneros alimentícios deserto e fracassados no 
pregão eletrônico 16/2022. ABerTurA: 02/06/2022 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 transpa-
rência do município, portal da licitanet: www.licitanet.com.br, solici-
tado 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.

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 con-
tratação direta do seguinte credenciado: JuLiAnA BorGes De oLi-
VeirA cpF: 089.352.446-86. Valor r$ 33.600,00, serViÇo De psi-
CÓLOGO. Objeto: Chamamento público, para fins de credenciamento 
de pessoa (s) física (s) ou jurídica (s) prestadoras de serviços como: psi-
cólogo, 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.

eXTrATo De TerMo ADiTiVo
processo de Adesão externa nº 11/2021. oBJeTo: registro de pre-
ços visando a locação eventual, futura e parcelada de máquinas, tra-
tores, caminhões e equipamentos, com disponibilização de mão de 
obra e combustível. conTrATAnTe: preFeiTurA MunicipAL 
De GuiMArÂniA cnpJ 18.602.052/0001-01. conTrATADA: rV 
TerrApLAnAGeM LTDA cnpJ: 28.040.114/0001-84. 1º Termo 
Aditivo. Aditamento de reequilíbrio. Data do reequilíbrio: 13.05.2022. 
Fundamento Legal: Artigo 65, inciso ii da Lei 8.666/93.

eXTrATo De conTrATo
processo de Adesão externa nº 06/2022. oBJeTo: registro de pre-
ços para fornecimento/locação de tablets, com prestação de serviços e 
manutenção, suporte técnico e garantia de substituição do equipamento 
quando necessário, em atendimento a demanda dos entes consorciados 
do cisALp. conTrATAnTe: preFeiTurA MunicipAL De Gui-
MArÂniA cnpJ 18.602.052/0001-01. conTrATADA: Micro-
sens s/A cnpJ: 78.126.950/0011-26. contrato nº 54/2022. Data da 
Assinatura: 16.05.2022. Vigência: 16.05.2023. Guimarânia/MG, 19 de 
maio de 2022. Adílio Alex dos reis. prefeito.

12 cm -19 1636787 - 1

Ibertioga

Prefeitura Municipal
 PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2022. 

Finalidade: constitui objeto desta licitação o registro de preços para 
contratação de restaurante situado exclusivamente em Barbacena/MG 
para fornecimento de refeições tipo self service, Marmitex e lanches, 
conforme especificação contida no Anexo I - Termo de Referência, 
parte integrante deste edital. Abertura da sessão pública: 07/06/2022, 
às 15:00 (quinze) horas. edital e informações:www.ibertioga.mg.gov.
br

2 cm -19 1637291 - 1

Ibitiúra de Minas

Prefeitura Municipal
PROCESSO Nº 043/2022 - EDITAL Nº 033/2022, 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2022
 registro de preços nº 021/2022. Torna público. objeto: constitui 
objeto, o registro de preços para a prestação de serviço para Forne-
CIMENTO DE ATERRO para destinação final de resíduos, os quais 
são previstos no artigo 3° da resolução conAMA nº 307/2002, sendo 
o aterro denominado cLAsse A - resíduos reutilizáveis ou reciclá-
veis como agregados, tais como: a) de construção, demolição, reformas 
e reparos de pavimentação e de outras obras de infraestrutura, inclu-
sive solos provenientes de terraplanagem; b) de construção, demoli-
ção, reformas e reparos de edificações: componentes cerâmicos (tijo-
los, blocos, telhas, placas de revestimento etc.), argamassa e concreto; 
c) de processo de fabricação e/ou demolição de peças pré-moldadas 
em concreto (blocos, tubos, meio-fios etc.) produzidas nos canteiros 
de obras. contempla os resíduos códigos 17 01 01,17 01 02, 17 01 
03, 17 01 07, 17 03 02, 17 05 04, 17 05 06, 17 05 08, 17 06 04 e 17 
09 04 conforme IBAMA 13/2012, 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 Muni-
cipal nº 553/2003 e alterações. Data prevista para o credenciamento 
e julgamento, respectivamente: 02.06.2022, às 08:45 0h e 09:00h. o 
edital e seus anexos estão disponíveis no site: www.ibitiurademinas.
mg.gov.br - informações: via e-mail: licitaibitiura@gmail.com - Data: 
19.05.2022. Danilo Liparini Moraes - pregoeiro – Alexandre de cássio 
Borges-prefeito Municipal.

6 cm -19 1636953 - 1

PROCESSO Nº 044/2022 - EDITAL Nº 034/2022
pregão eletrônico nº 031/2022. objeto: constitui objeto do presente 
a aquisição de mobiliário e equipamentos permanentes destinados à 
adequação da Farmácia Municipal, de acordo coma resolução ses/
MG nº 7.824/2021, bem como com as especificações do Anexo II-Mo-
delo de proposta. Fundamento legal: Art. 4º, inciso i da Lei Federal 
10.520/2002, de 17.07.2002 e alterações e, supletivamente pela Lei 
Federal nº 8.666/93 e alterações e da Lei Municipal nº 553/2003. Data 
prevista para o recebimento da proposta, habilitação e realização do 
julgamento, respectivamente: 03.06.2022, até às 09:00h e 09:30h. o 
edital e anexos estão disponíveis no site: ibitiurademinas.mg.gov.br e 
na plataforma da BLL. informações: via e-mail: licitaibitiura@gmail.
com - Data: 19.05.2022. Danilo Liparini Moraes-pregoeiro – Alexan-
dre de cássio Borges-prefeito Municipal.

3 cm -19 1636954 - 1

Icaraí de Minas

Prefeitura Municipal
PREGÃO PRESENCIAL 10/22. 

Torna público que realizará: proc. 32/22 - pregão presencial 10/22 rp 
p/ aquisição de utensílios domésticos; credenciamento: 02/06/22, às 
08:00h. sessão oficial: 02/06/22, as 08:00 horas. Proc. 33/22 - Pregão 
presencial 11/22 RP p/ aquisição de lubrificantes de veiculos; Creden-
ciamento: 02/06/22, às 13:00h. sessão oficial: 02/06/22, as 13:00 horas. 
www.icaraideminas.mg.gov.br, icaraideminas.licitacao@gmail.com.

2 cm -19 1637110 - 1

Ingaí

Prefeitura Municipal
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 32/2022

Aviso de pregão presencial n.º 17/2022. objeto: contratação de 
empresa para prestação de serviço de Telefonia Móvel, conforme des-
crição constante do edital e seus anexos. entrega e abertura dos enve-
lopes: 03/06/2022, até às 09h. Local: prefeitura de ingaí, situada na 
praça Gabriel de Andrade Junqueira n.º 30, centro, ingaí/MG. os inte-
ressados poderão obter gratuitamente a íntegra do edital de Licitação 
na sede da prefeitura, no endereço acima descrito ou pelo e-mail lici-
tação@ingai.mg.gov.br. Demais informações ou esclarecimentos pode-
rão ser obtidos pelo telefone n.º (35) 3824-1144, no horário das 11h 
às 17h. prefeitura Municipal de ingaí/MG, 19 maio de 2022, Adriano 
nogueira Martins– pregoeiro. 

3 cm -19 1637001 - 1

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 33/2022, 
INEXIGIBILIDADE N.º 06/2022. 

preFeiTurA MunicipAL De inGAí/MG - TerMo De rATiFi-
cAcAo – Giulliano ribeiro pinto, prefeito Municipal de ingaí/ MG, 
rATiFicA a inexigibilidade de Licitação autuado como processo Lici-
tatório nº: 33/2022, inexigibilidade de Licitação nº: 06/2022 - Base 
Legal: Artigo 25, inciso iii, da Lei 8.666/93 e suas alterações. objeto: 
contratação da empresa priMe Music proDuÇÃo MusicAL 
LTDA, sob cnpJ/ MF n.º 42.954.336/0001-33, com sede na rua para-
naguá, 410, centro, Londrina/pr, cep 86.020-030, que é a empresa 
exclusiva pelas apresentações artísticas de “Bruno rosA”, para 
apresentação no dia 25/06/2022, durante a 90ª Festa da Fogueira de 
ingaí/MG, cujo valor é r$38.000.00 (trinta e oito mil reais) – ingaí, 19 
de maio de 2022 – Giulliano ribeiro pinto- prefeito Municipal. 

3 cm -19 1636945 - 1

Inhapim

Prefeitura Municipal
AVISO DE CONTRATO Nº 048/2022 – PROCESSO 040/2022

concorrÊnciA 002/2022 A prefeitura Municipal de inhapim, 
através de seu prefeito torna público, extrato de contrato nº 048/2022. 
objeto: : contratação de empresa para execução de obra de construção 
e reforma de unidade básica de saúde (uBs) no distrito de santo Antô-
nio do alegre; conforme resolução ses-MG nº 3771, de 12 de junho 
de 2013. Licitante: uniVerso consTruÇÕes LTDA, cnpJ: 
17.543.805/0001-84. Vigência: 12 meses após assinatura do contrato. 
Valor: r$ 2.007.414,28 (dois milhões e sete mil, quatrocentos e qua-
torze reais e vinte e oito centavos). Maiores informações a disposição 
na praça Alaíde Quintela soares, nº 115- centro- inhapim. Telefone: 
(33)3315-1511. inhapim, 28 de abril de 2022. Marcio elias de Lima e 
santos - prefeito Municipal// preFeiTurA MunicipAL De inHA-
piM/MG - extrato de contrato - Torna público extrato de contrato nº 
053/2022. proc. n° 056/2022, Tp nº 004/2022. objeto: : ccontratação 
de empresa para execução de obra de construção de academia de saúde 
no Bairro esperança, conforme emenda parlamentar nº 14030020. 
Licitante: siqueira construtora eireLi, cnpJ: 30.129.785/0001-68. 
Vigência: 02/05/2022 a 31/12/2022. Valor: r$ 102.967,36 (cento e 
dois mil e novecentos e sessenta e sete reais e trinta e seis centavos). 
Maiores informações a disposição na praça Alaíde Quintela soares, 
nº 115- centro- inhapim. Telefone: (33)3315-1511. inhapim, 02 de 
maio de 2022. Marcio elias de Lima e santos - prefeito Municipal/// 
preFeiTurA MunicipAL De inHApiM/MG - extrato de resci-
sao amigável de contrato - Torna publico- termo de rescisao amigavell 
do contrato.proc. n° 068/2021. Tp nº 004/2021. contrato: 039/2021. 
Licitante: American star pre Moldados eireli cnpJ: 41534191000159. 
objeto: pavimentação em bloquetes sextavados da serra Divino Flor 
no corrego dos pachecos no distrito de Tabajara – contrato de repesse 
892829/2019MApA/cAiXA. rescisão: 12/05/2022. Motivo: A resci-
são aconteceu de forma amigável. informações Tel. (33) 3315-1511). 
inhapim, 12 de maio de 2022. Marcio elias de Lima e santos - prefeito 
Municipal// preFeiTurA MunicipAL De inHApiM/MG - extrato 
de rescisao amigável de contrato - Torna publico- termo de resci-
sao amigavell do contrato.proc. n° 092/2021. Tp nº 005/2021. con-
trato: 047/2021. Licitante: American star pre Moldados eireli cnpJ: 
41534191000159. objeto: pavimentação em bloquetes sextavados da 
serra do Alexandrre, no municipio de inhapim – contrato de repesse 
902022/2020/MApA/cAiXA. rescisão: 12/05/2022. Motivo: A resci-
são aconteceu de forma amigável. informações Tel. (33) 3315-1511). 
inhapim, 12 de maio de 2022. Marcio elias de Lima e santos - pre-
feito Municipal
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Inimutaba

Prefeitura Municipal
TOMADA DE PREÇOS N° 007/2022

o Município de inimutaba, torna público a abertura do processo Lici-
tatório n° 492/2022 - Tomada de preços n° 007/2022, para execução de 
reforma e manutenção de cascata, fonte luminosa ornamental e de jar-
dins das praças públicas, de acordo com o contrato de Financiamento 
do BDMG/BF nº 329.755/2021. A abertura da Licitação está marcada 
para o dia 07/06/2022 às 13:00 hs. o edital se encontra disponível no 
site www.inimutaba.mg.gov.br e maiores informações com o setor de 
Licitações.
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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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