
Minas Gerais  diário dos Municípios Mineiros quinta-feira, 16 de Junho de 2022 – 7 
AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL 

PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 35/2022 
processo LiciTATÓrio nº 70/2022. o Departamento de Licita-
ções da prefeitura Municipal de Frutal/MG torna pública a abertura do 
preGÃo presenciAL pArA reGisTro De preÇo n° 35/2022, 
do tipo Menor preÇo uniTário - objeto: A presente licitação 
tem por objeto a contratação de empresa para a aquisição e confecção 
de cAriMBos e reFis. A sessão para continuação da sessão que foi 
aberta em 01 de junho de 2022 terá sua continuação em 27 de junho 
de 2022 às 09h30min na sala de licitações da prefeitura Municipal de 
Frutal/MG, localizada à praça Dr. França nº 100. o edital e seus ane-
xos estão disponibilizados pelo sítio www.frutal.mg.gov.bre podendo 
ser solicitados pelo e-mail licitacao@frutal.mg.gov.br ou retirá-los no 
local mediante mídia removível, fornecida pelo interessado.

 Frutal/MG, 15 de junho de 2022. 
regina carmélia de oliveira - presidente da cpL.

4 cm -15 1649403 - 1

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 55/2022 
processo LiciTATÓrio nº 117/2022. o Departamento de Licita-
ções da prefeitura Municipal de Frutal/MG torna pública a reabertura 
do preGÃo presenciAL n° 01/2022, do tipo Menor preÇo 
GLoBAL – objeto: A presente licitação tem por objeto a contratação 
de empresa para prestação de serviços de manutenção e reparos em 
repetidores de TV instaladas no Município, nas formas e condições 
estabelecidas neste edital, termo de referência e anexos deste edital. 
A sessão para abertura dos envelopes será dia 04 de julho 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 dispo-
nibilizados pelo sítio www.frutal.mg.gov.br e podendo ser solicitados 
pelo e-mail licitacao@frutal.mg.gov.br ou retirá-los no local mediante 
mídia removível, fornecida pelo interessado.

 Frutal/MG, 15 de junho de 2022. regina carmélia 
de oliveira - presidente da cpL.

4 cm -15 1649484 - 1

Funilândia

Prefeitura Municipal
 EXTRATO DE TERMO DE CONVÊNIO

 Acordo de cooperação Técnica que entre si celebram a cemig Distri-
buição s.A. e o município de Funilândia/MG objeto: implantação de 
ações de eficiência energética, mediante a aplicação de recursos finan-
ceiros da Proponente provenientes do Programa de Eficiência Energé-
tica – pee, visando a disseminação da cultura de consumo consciente, 
eficiente e sustentável, conforme Plano de Trabalho que será elaborado 
por ambas as partes após a assinatura deste Acordo de cooperação Téc-
nica.Data de assinatura: 10/05/2022– edson Vargas Dias – prefeito 
Municipal.

3 cm -15 1649262 - 1

Galileia

Prefeitura Municipal
AVISO DE LICITAÇÃO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 15/2022 
 pregão eletrônico nº 15/2022; objeto: Aquisição de Veículo de Trans-
porte escolar diário de estudantes, denominado Ônibus urbano escolar 
acessível piso alto – onureA piso ALTo, em atendimento à rede 
educacional Municipal e estadual de ensino do município de Gali-
léia/MG, data da sessão 04/07/2022 às 09h00min. Aquisição do edital 
na sede da prefeitura Municipal de Galiléia, MG, e-mail: licitacao@
galileia.mg.gov.br, site: www.bll.org.br e https://transparencia.galileia.
mg.gov.br/licitacoes/ tel.: (33) 32441309 /32441381. Galiléia / MG, 
15/06/2022 – Vagner rodrigues Valentim - presidente cpL.

3 cm -15 1649472 - 1

Glaucilândia

Prefeitura Municipal
 PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2022. 

processo Licitatório nº 054/2022. Menor preço por item. objeto: 
registro de preços para contratação de Me, epp ou Mei, para forne-
cimento de pneus, câmaras e serviços de alinhamento, balanceamento e 
vulcanização. Data: 01/07/2022, às 08h00min. edital disponível na sala 
de Licitação da pMG e/ou e-mail: licitacaoglaucilandia@yahoo.com.
br, site: www.glaucilandia.mg.gov.br.

2 cm -15 1649563 - 1

Governador 
Valadares

Prefeitura Municipal
CHAMADA PÚBLICA Nº 009/2021

Aviso de Homologação. o Município de Governador Valadares, Minas 
Gerais, através da secretaria Municipal de Administração, torna público 
o aviso de homologação/adjudicação parcial da chamada pública n°. 
009/2021 - p.A.c. n°. 946/2021, cujo objeto é o credenciamento de 
grupos formais, detentoras de DAp Jurídica vinculadas a agricultura 
familiar para aquisição de gêneros alimentícios para alimentação dos 
alunos das escolas, creches e entidades cadastradas no programa nacio-
nal de Alimentação escolar – pnAe para o ano letivo de 2022. em 
decorrência do exposto no processo de licitação a mim apresentado, 
homologo parcialmente o resultado do julgamento da licitação em refe-
rência e, em consequência, adjudico parcialmente o seu objeto a: Asso-
ciação dos Agricultores Familiares dos córregos unidos e Distrito de 
Brejaubinha – AcuB: item 01 – 3.743 pés de alface lisa; item 02 – 
3.742 pés de alface crespa; item 03 – 4.980 quilos de banana prata; 
item 06 – 18.962 molhos de cebolinha verde; item 07 – 7.490 molhos 
de couve tipo manteiga; item 09 – 18.962 molhos de salsa. Associa-
ção dos produtores rurais de cassimiro: item 04 – 10.075 quilos de 
biscoito doce tipo rosquinha. Valor total parcial homologado perfaz: 
Associação dos Agricultores Familiares dos córregos unidos e Distrito 
de Brejaubinha – AcuB: r$ 119.117,00 (cento e dezenove mil, cento 
e dezessete reais) e Associação dos produtores rurais de cassimiro r$ 
288.850,25 (duzentos e oitenta e oito reais, oitocentos e cinquenta reais 
e vinte e cinco centavos). Governador Valadares, 15 de junho de 2022. 
Filipe rigo Diniz – secretário Municipal de Administração.

6 cm -15 1649739 - 1

PREGÃO PRESENCIAL Nº 064/2022
Aviso de repetição. o Município de Governador Valadares torna 
público o aviso de repetição pregão presencial nº 000064/2022, pAc 
000343/2022, “menor preço por lote” referente à contratação de 
empresa para a prestação de serviços de reparação, manutenção e tapa 
buraco com concreto Betuminoso usinado a Quente (cBuQ) em vias 
públicas pavimentadas em asfalto no Município de Governador Vala-
dares - MG. Considerando que o edital foi retificado. Nova sessão está 
agendada. os interessados poderão obter informações na r. Mal. Flo-
riano 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: 
06 de julho de 2022. Horário limite para credenciamento, entrega dos 
envelopes e início da sessão: 14:00. Governador Valadares, 15 de junho 
de 2022. Filipe rigo Diniz - secretário Municipal de Administração.

4 cm -15 1649606 - 1

TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2022
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 
preços nº 007/2022 - p.A.c. n°. 326/2022, cujo objeto é a contratação 
de empresa especializada na prestação de serviços de: manutenção pre-
dial, incluindo manutenção preventiva e corretiva do Hospital Munici-
pal de Governador Valadares. O edital foi retificado. Data limite para 
a entrega dos envelopes: 15 de julho 2022, até às 14:00 horas. Gover-
nador Valadares, 15 de junho de 2022. Filipe rigo Diniz - secretário 
Municipal de Administração.

3 cm -15 1649616 - 1

Grão Mogol

Prefeitura Municipal
PROC. LICITATÓRIO Nº 82/2022 - INEX. 21/22-CRED. 1/22

pessoas Físicas ou Jurídicas p/serv. hospedagem e refeições. prorro-
gado prazo de credenciamento: 17/06/22 a 24/06/22-Julgamento: 
27/06/22-9h. licitagraomogol.mg@gmail.com e  www.graomogol.
mg.gov.br.

1 cm -15 1649630 - 1

Guanhães

Prefeitura Municipal
 EXTRATO DO TERCEIRO ADITIVO 

DO CONTRATO 055/2021 
 processo 0060/2021 – Tomada de preços nº 0004/2021. objeto: con-
tratação de empresa para realização de ampliação, adequação e reforma 
da área onde será implantado o corpo de bombeiro no Município de 
Guanhães/MG. Fornecedor: rZ enerGiA e enGenHAriA LTDA - 
cnpJ 32.819.477/0001-90. Vigência: 04/10/2021 a 30/06/2022. Valor 
total do contrato: r$ 1.556.409,36. Data da assinatura: 01/06/2022. 
Mariana Teixeira coelho Menezes - presidente da cpL/pregoeira 
Oficial

3 cm -15 1649300 - 1

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2022.
 A Pregoeira Oficial do Município de Guanhães/MG torna público para 
conhecimento dos interessados que acontecerá o pregão presencial nº 
018/2022, processo Licitatório nº 056/2022 – objeto: registro de pre-
ços, destinado à futura e eventual aquisição de lanches para atender a 
demanda das diversas secretarias do município de Guanhães/MG. Data 
da sessão: 30/06/2022 às 09h. Maiores informações no setor de Licita-
ção, na sede da prefeitura Municipal de Guanhães ou pelo telefone (33) 
3421-1501, das 13h30 às 17h horas ou no site www.guanhaes.mg.gov.
br Mariana Teixeira Coelho Menezes - Pregoeira Oficial.

3 cm -15 1649597 - 1

 AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2022. 
A Pregoeira Oficial do Município de Guanhães/MG torna público para 
conhecimento dos interessados que acontecerá o pregão presencial nº 
019/2022, processo Licitatório nº 062/2022– objeto:registro de preços 
para futura e eventual contratação de serviços de implantação, operação 
e gerenciamento de frotas para atender as demandas da Administração 
Municipal. Data da sessão: 29/06/2022 às 09h. Maiores informações 
no setor de Licitação, na sede da prefeitura Municipal de Guanhães 
ou pelo telefone (33) 3421-1501, das 13h30 às 17h horas ou no site 
www.guanhaes.mg.gov.br Mariana Teixeira coelho Menezes - prego-
eira Oficial.

3 cm -15 1649355 - 1

Guapé

Prefeitura Municipal
RATIFICAÇÃO – DISPENSA DE LICITAÇÃO 

Nº 025/2022. PROCESSO Nº 124/2022. 
oBJeTo: contratação de empresa autorizada, para o fornecimento de 
peças, tendo em vista a 3ª revisão de garantia por tempo dos Veículos 
Micro-ônibus Mpolo/Volare W9c, placas rML9H19 e rML9H26, em 
atendimento à solicitação da secretaria Municipal de educação. con-
TrATADA: noroMAK cAMinHoes e oniBus LTDA cnpJ: 
14.346.930/0002-97, com o valor global de r$3.075,20, com funda-
mento em seu Art. 24, inciso XViii, da Lei nº 8.666/93. Maria das Gra-
ças de paiva – ordenadora de Despesas.

3 cm -15 1649705 - 1

Guaraciaba

Prefeitura Municipal
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010/2022 – 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022 
 objeto: registro de preços para futura e eventual contratação de 
empresa especializada para prestação de Serviços Gráficos em aten-
dimento das demandas das secretarias Municipais de Guaraciaba/MG, 
conforme especificações do Edital e Termo de Referência. Data da 

sessão pública: 04/07/2022 às 08:30h, horário de Brasília - DF, no sítio 
eletrônico www.gov.br/compras. o edital na íntegra poderá ser obtido 
nos sites www.gov.br/compras ou www.guaraciaba.mg.gov.br. Maiores 
informações: licitacao@guaraciaba.mg.gov.br e (31)3893- 5130. Gua-
raciaba, 15/06/2022. Ademar Fernandes Moreira, prefeito Municipal.

3 cm -15 1649313 - 1

Guaranésia

Prefeitura Municipal
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO. PROCESSO Nº. 071/2022

 pregão presencial nº. 064/2022. objeto: registro de preço para aqui-
sição eventual e futura de embalagens descartáveis para atender o 
programa da cozinha comunitária, pelo período de 12 (doze) meses. 
empresas vencedoras: Ana Valéria Tonelotto-epp e D.F. Astholpo-
epp. eXTrATo De HoMoLoGAÇÃo. processo nº. 060/2022, 
pregão presencial nº. 066/2022. objeto: registro de preço para pres-
tação de serviço de desinsetização, desratização e limpeza de caixas 
d’água pelo período de doze meses. empresas vencedoras: Dedetiza-
dora ribeiro e souza eireli e paulo roberto Marcelino & cia Ltda. 
eXTrATo De HoMoLoGAÇÃo. processo nº. 096/2022, pre-
gão presencial nº. 065/2022. objeto: contratação de empresa para 
prestação de serviço especializado em saúde e segurança do Traba-
lho para elaboração de Laudo Técnico de condições Ambientais do 
Trabalho LTcAT e programas de Gerenciamento de riscos (pGr). 
empresa vencedora: MrJp – engenharia e Medicina ocupacional 
eireli. Valor: r$7.900,00. eXTrATo De HoMoLoGAÇÃo. pro-
cesso nº. 116/2022, pregão presencial nº. 066/2022. objeto: Aquisição 
de estante estilo gaveteiro para Farmácia Básica Municipal do Distrito 
de santa cruz da prata. empresa vencedora: Afox equipamentos Ltda. 
Valor global: r$2.180,00. eXTrATo De conTrATos.contrato 
nº. 074/2022, pregão presencial nº. 065/2022, processo nº. 096/2022. 
objeto: contratação de empresa para prestação de serviço especiali-
zado em saúde e segurança do Trabalho para elaboração de Laudo 
Técnico de condições Ambientais do Trabalho - LTcAT e programas 
de Gerenciamento de riscos - pGr e a empresa MrJp enGenHA-
riA e MeDicinA ocupAcionAL eireLi. Valor: r$ 7.900,00. 
Vigência: 15/06/2023. contrato nº. 075/2022. processo nº. 116/2022, 
pregão presencial nº. 066/2022. objeto: Aquisição de estante estilo 
gaveteiro para Farmácia Básica Municipal do Distrito de santa cruz 
da prata. empresa contratada: Afox equipamentos Ltda. Valor global: 
r$2.180,00. Vigência: 31/07/2022. eXTrATo De ATAs De reGis-
Tro De preÇo.Ata de registro de preço nº. 102/2022, processo 
Administrativo nº. 049/2022, pregão presencial nº. 041/2022, Validade 
da Ata: 10/06/2023. objeto: registro de preço para aquisição eventual 
e futura de leites e fórmulas especiais para atender à secretaria Muni-
cipal de educação, pelo período de doze meses. Fornecedor: Leone 
& coLDiBeLLi coMercio e DisTriBuiÇÃo De proDuTos 
nuTricionAis LTDA.Ata de registro de preço nº. 103/2022, pro-
cesso Administrativo nº. 076/2022, pregão presencial nº. 063/2022, 
Validade da Ata: 10/06/2023. objeto: registro de preço para prestação 
de serviço especializado de manutenção preventiva e corretiva em equi-
pamentos odontológicos, terapêuticos e médico-hospitalares das uni-
dades da secretaria Municipal de saúde, pelo período de doze meses. 
Fornecedor: AnA siLViA De souZA AGuiAr. Ata de registro de 
preço nº. 104/2022, processo Administrativo nº. 153/2022, pregão pre-
sencial nº. 067/2022, Validade da Ata: 10/06/2023. objeto: registro de 
preços para prestação de serviço de fornecimento e aplicação de con-
creto betuminoso usinado a quente (cBuQ) para atendimento eventual 
e futuro pelo período de doze meses. Fornecedor: FLeX coMÉrcio 
e represenTAÇÃo LTDA. Ata de registro de preço nº. 105/2022, 
processo Administrativo nº. 060/2022, pregão presencial nº. 062/2022, 
Validade da Ata: 14/06/2023. objeto: registro de preço para prestação 
de serviço de desinsetização, desratização e limpeza de caixas d’água 
pelo período de doze meses. Fornecedor: DeDeTiZADorA riBeiro 
e souZA eireLi. Ata de registro de preço nº. 106/2022, processo 
Administrativo nº. 060/2022, pregão presencial nº. 062/2022, Validade 
da Ata: 14/06/2023. objeto: registro de preço para prestação de serviço 
de desinsetização, desratização e limpeza de caixas d’água pelo perí-
odo de doze meses. Fornecedor: pAuLo roBerTo MArceLino & 
ciA LTDA. Ata de registro de preço nº. 107/2022, processo Adminis-
trativo nº. 071/2022, pregão presencial nº. 064/2022, Validade da Ata: 
14/06/2023. objeto: registro de preço para aquisição eventual e futura 
de embalagens descartáveis para atender o programa da cozinha comu-
nitária, pelo período de 12 (doze) meses. Fornecedor: AnA VALeriA 
ToneLoTTo – epp. Ata de registro de preço nº. 108/2022, processo 
Administrativo nº. 071/2022, pregão presencial nº. 064/2022, Validade 
da Ata: 14/06/2023. objeto: registro de preço para aquisição eventual 
e futura de embalagens descartáveis para atender o programa da cozi-
nha comunitária, pelo período de 12 (doze) meses. Fornecedor:D. F. 
AsToLpHo. Luís José pereira – secretário Municipal de Administra-
ção - Laércio cintra nogueira – prefeito Municipal. 

16 cm -15 1649872 - 1

Guaxupé

Prefeitura Municipal
 AVISO DE SUSPENSÃO DA CONCORRÊNCIA 

PÚBLICA 001/2022.
 A prefeitura de Guaxupé/MG avisa aos interessados que a concor-
rência pública 001/2022, processo Administrativo n.º 128/2022, tendo 
como objeto a alienação de imóveis – doação com encargos, destinada 
à seleção de empresas com vistas à implantação de empreendimentos 
no denominado “pólo da Moda” no Município de Guaxupé/MG, nos 
termos da Lei Municipal nº 2116/2011, regulamentada pelo Decreto 
nº 1528/2012 e cuja abertura estava marcada para o dia 23 de junho 
de 2022, às 09:00 horas foi suspensA para alterações no edital. o 
edital reTiFicADo será publicado oportunamente. Maiores informa-
çõesna secretaria de Administraçãoda prefeitura Municipal de Gua-
xupé, localizada na Av. conde ribeiro do Valle, 113 (pavimento supe-
rior) – centro, Guaxupé-MG, fone (35) 3559-1021 e também no site 
www.guaxupe.mg.gov.br, onde o edital poderá ser baixado. Guaxupé, 
15 de junho de 2022. rafael Augusto olinto – secretário Municipal de 
Administração.

4 cm -15 1649466 - 1

AVISO DE SESSÃO PARA ABERTURA DAS PROPOSTAS 
COMERCIAIS - TOMADA DE PREÇOS 009/2022 

 processo nº 129/2022. o Município de Guaxupé – MG torna 
público que realizará no dia 23 de junho de 2022, às 14:00 horas, na 
sala de reuniões da secretaria Municipal de Administração da pre-
feitura de Guaxupé, situada na Av. conde ribeiro do Valle, 113 (pavi-
mento superior) – centro, Guaxupé-MG, sessão pública destinada à 
abertura e apuração das propostas comerciais das empresas partici-
pantes da ToMADA De preÇos 009/2022, processo nº 129/2022, 
empreitada tipo menor preço global, destinada àseleção e contratação 
de empresa na área de engenharia cível e/ou arquitetura para construção 
da nova sede da secretaria Municipal de Desenvolvimento social, no 
Município de Guaxupé/MG. caso não ocorra(m) pedido(s) de recurso, 
será dada continuidade aos procedimentos do certame nessa mesma 
sessão. Guaxupé, 15 de junho de 2022. Leandro cesar Fidelis. presi-
dente da comissão permanente de Licitação.

4 cm -15 1649490 - 1

Ibertioga

Prefeitura Municipal
 TOMADA DE PREÇO Nº 01/2022.

Finalidade: contratação de empresa especializada para prestação de ser-
viços através do regime de empreitada por preço unitário, para realizar 
a construção da área de Transbordo. Abertura da sessão: 04/07/2022, 
às 09:00 (nove) horas. edital e informações: (32)3347-1209, licitacao@
ibertioga.mg.gov.br 

2 cm -15 1649798 - 1

Ibiaí

Prefeitura Municipal
 PROCESSO Nº 056/2022

 PP Nº 036/2022. Objeto: Contratação de Serviços Gráficos.Data da 
sessão: 06/07/2022 Às 09:00 Hs. edital: prefeitura, site ou solicitados 
por e-mail: setordelicitacao.ibiai@hotmail.com, ibiaí-MG, 13/06/2022. 
José pedro Marçal-pregoeiro.

1 cm -13 1648355 - 1

PROCESSO Nº 055/2022
pp nº 035/2022.  oBJeTo: prestação de serviços de serralheiro. ses-
são: 05/07/2022 às 08:30 hs. edital: prefeitura, solicitados pelo e-mail: 
setordelicitacao.ibiai@hotmail.com ou no site, ibiaí, 13/06/2022. José 
pedro Marçal-pregoeiro.

1 cm -13 1648349 - 1

Ibiracatu

Prefeitura Municipal
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2022

A pref. torna público a abertura do proc. Licit. nº 048/2022, pregão 
eletrônico nº 020/2022 - seleção e contratação de empresa para o for-
necimento de 1 (uma) ambulância, zero km, para atender a sec. Muni-
cipal de saúde do Município de ibiracatu/MG, conforme a resolução 
ses/MG nº7.734/2021. - recebimento das propostas e Documentos de 
Habilitação: Das 08h00min do dia 17 de junho de 2022 até às 09h30min 
do dia 30 de junho de 2022; início da sessão de Disputa de preços: às 
10h00min do dia 30 de junho de 2022. e-mail: pmibiracatulicitacao@
gmail.com, site: http://www.ibiracatu.mg.gov.br, http://bllcompras.com 
- Kleber da Silva de Moraes - Pregoeiro Oficial.
preGÃo eLeTrÔnico nº 021/2022 - A pref. torna público a aber-
tura do proc. Licit. nº 050/2022, pregão eletrônico nº 021/2022 - sele-
ção e contratação de empresa para o fornecimento de veículos, zero km, 
para atender a sec. Municipal de saúde conforme a resolução ses/MG 
nº 8.096/2022 e sec. Municipal de Assistência social do Município de 
ibiracatu/MG. - recebimento das propostas e Documentos de Habili-
tação: Das 08h00min do dia 17 de Junho de 2022 até às 13h30min do 
dia 30 de Junho de 2022; início da sessão de Disputa de preços: às 
14h00min do dia 30 de Junho de 2022. e-mail: pmibiracatulicitacao@
gmail.com, site: http://www.ibiracatu.mg.gov.br, http://bllcompras.com 
- Kleber da Silva de Moraes - Pregoeiro Oficial.
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Ingaí

Prefeitura Municipal

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 44/2022
 inexigibilidade n.º 12/2022. preFeiTurA MunicipAL De inGAí/
MG - TerMo De rATiFicAcAo – Giulliano ribeiro pinto, pre-
feito Municipal de ingaí/ MG, rATiFicA a inexigibilidade de Lici-
tação autuado como processo Licitatório nº: 44/2022, inexigibilidade 
de Licitação nº: 12/2022 - Base Legal: Artigo 25, inciso iii, da Lei 
8.666/93 e suas alterações. objeto: contratação da empresa Fabrício 
Ferreira ribeiro 05973041654, sob cnpJ/ MF n.º 46.534.064/0001-73, 
com sede na rua José rita de cássia, 459, Jardim itália, Lavras/MG, 
cep 37.205-342, que é a empresa exclusiva pelas apresentações artís-
ticas de “Leone & raí”, para apresentação no dia 25/06/2022, durante 
a 90ª Festa da Fogueira de ingaí/MG, cujo valor é r$5.000,00 (cinco 
mil reais) – ingaí, 15 de junho de 2022 – Giulliano ribeiro pinto- pre-
feito Municipal.
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Inimutaba

Prefeitura Municipal
RETIFICAÇÃO DO AVISO DE PUBLICAÇÃO 

DO PROCESSO Nº 502/2022 
pregão presencial nº 023/2022 - registro de preços, para a aquisição e 
instalação de conjuntos de luminárias com braços galvanizados, padrão 
ceMiG. onde se lê: “13:00 horas”, leia-se: “14:00 horas”. Fica man-
tido a mesma data 23 de junho de 2022. informações junto ao setor de 
Licitações, Tel (38) 3723-1103, e-mail licitacaoinimutaba@yahoo.com.
br. edital se encontra disponível no site www.inimutaba.mg.gov.br.
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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 320220615201943027.


