
 6 – terça-feira, 14 de Junho de 2022 diário dos Municípios Mineiros Minas Gerais 

Espinosa

Prefeitura Municipal
PP Nº 20/2022

o Município de espinosa/MG, comunica realização de Licitação 
Híbrida, contendo lotes exclusivos às Me/epps e de ampla concorrên-
cia, nº 60/2022 - pp nº 20/2022 - Menor preço por Lote - oBJeTo: 
registro de preços para aquisição de cestas básicas destinadas ao aten-
dimento das famílias em situação de vulnerabilidade social do municí-
pio de espinosa/MG. recebimento de envelopes: até às 08:00h do dia 
27 de junho de 2022 na sala de licitações da prefeitura, na praça coro-
nel Heitor Antunes, 132, centro, cep: 39.510-000 - sessão: 08:00h do 
dia 27 de junho de 2022 - edital no local, das 07:00 às 13:00h - licita-
cao.espinosamg@hotmail.com

ronildo Hélio de oliveira
pregoeiro

3 cm -13 1648095 - 1

Florestal

Prefeitura Municipal
PL 030/2022, PP 014/2022

extrato de Homologação. objeto: aq. de equip. para parque infantil, 
para atender a demanda da secretaria Municipal de esportes, Lazer 
e Turismo nos termos da resolução seGoV nº 011, 03 de maio de 
2021, conforme termo de ref em anexo. Vencedoras: Atlantica Didatica 
e pedagógica Dist. Ltda. epp. itens: 01, 05 e 06. r$ 12.150,00. sig-
metal ind e com de Moveis Ltda. Me. itens 02, 03 e 04. r$ 8.170,00. 
09/06/2022. Wagner dos santos Júnior – prefeito Municipal.

extrato de contrato. contratada: contrato 039.2022. Atlantica Didatica 
e pedagógica Dist. Ltda. epp. itens: 01, 05 e 06. 12.150,00. contrato 
040.2022. sigmetal ind e com de Moveis Ltda. Me. itens 02, 03 e 04. 
r$ 8.170,00. objeto: aq. de equip. para parque infantil, para atender 
a demanda da secretaria Municipal de esportes, Lazer e Turismo nos 
termos da resolução seGoV nº 011, 03 de maio de 2021, conforme 
termo de ref em anexo. Vigência: 10/06/2022 a 31/12/2022. Wagner dos 
santos Junior – prefeito Municipal.

4 cm -13 1647965 - 1

Formiga

Prefeitura Municipal
 PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº. 083/2022 

MoD. preGÃo eLeTrÔnico nº 044/2022 – reGisTro De pre-
Ços - Tipo: Menor preÇo por iTeM. oBJeTo: Aquisição de 
materiais para construção em geral, como ferragens, abrasivos, mate-
riais hidráulicos e materiais básicos que serão utilizados na construção, 
manutenção e conservação dos próprios Municipais, bem como para 
atender o Acordo de cooperação com o Ministério da Defesa exér-
cito Brasileiro comando da 4ª região Militar, nº 19-4º rM-013-00. 
recebimento das propostas: Do dia 15/06/2022 às 08:00h até dia 
29/06/2022 às 08:30h. Data de abertura das propostas e início da sessão 
de disputa de preços: Às 08:31h do dia 29/06/2022. Modo de disputa: 
Aberto. referência de tempo: Horário de Brasília – DF. endereço ele-
trônico: https://www.licitanet.com.br. Informações: telefone (37) 3329-
1844. consultas ao edital e divulgação de informações: www.formiga.
mg.gov.br; www.licitanet.com.br ou pelo e-mail: pregoeirospmfor-
miga@gmail.com.

4 cm -13 1647954 - 1

 PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº. 075/2022 
MoD. preGÃo eLeTrÔnico nº 040/2022 - Tipo: Menor 
preÇo por iTeM. oBJeTo: Aquisição de materiais, mobiliário e 
equipamentos que serão utilizados no proinFÂnciA, localizado no 
Bairro Geraldo Veloso, Termo de compromisso pAr nº 201601334 – 
FNDE, firmado entre o Município de Formiga – MG e o Fundo Nacio-
nal de Desenvolvimento da educação – FnDe, a pedido da secretaria 
Municipal de educação e esportes. recebimento das propostas: Do dia 
15/06/2022 às 08:00h até dia 29/06/2022 às 08:30h. Data de abertura 
das propostas e início da sessão de disputa de preços: Às 08:31h do dia 
29/06/2022. Modo de disputa: Aberto. referência de tempo: Horário de 
Brasília – DF. Endereço eletrônico: https://www.licitanet.com.br. Infor-
mações: telefone (37) 3329-1844. consultas ao edital e divulgação de 
informações: www.formiga.mg.gov.br; www.licitanet.com.br ou pelo 
e-mail: pregoeirospmformiga@gmail.com.

4 cm -13 1647952 - 1

Serviço Autônomo de Água 
e Esgoto - SAAE

EXTRATO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0061/2022
 Realizará o Pregão Eletrônico 053/2022 – Registro de Preços. Tipo: 
Menor preço unitário. objeto: insuMos, MATeriAis e FerrA-
MenTAs. A abertura da sessão será às 08h00min, do dia: 29/06/2022. 
Aos interessados, informações está à disposição nos sites: www.licita-
net.com.br e www.saaeformiga.com.br. záira rangel –pregoeira

2 cm -13 1648081 - 1

Frei Inocêncio

Prefeitura Municipal
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2022

Tomada de preços nº 004/2022, objeto: contratação de empresa para 
execução obras de reforma e ampliação da escola Municipal José pedro 
da Silva, através do Convênio de Saída nº 1261000170/2022/SEE, fir-
mado entre secretaria de estado de educação e a prefeitura Municipal 
de Frei inocêncio/MG. Julgamento: 04/07/2022 às 09h00min. compras 
e Licitações: (33) 3284-2686 / licitacao@freiinocencio.mg.gov.br

2 cm -13 1648065 - 1

Goiabeira

Prefeitura Municipal
CREDENCIAMENTO Nº 003/2022

A prefeitura Municipal de Goiabeira/MG torna pública aos interessados 
que será realizada licitação, modalidade de ineXiGiBiLiDADe nº 
009/2022, creDenciAMenTo nº 003/2022, para o credenciamento 
de pessoas Físicas ou Jurídicas para prestação de serviços de arbitra-
gem de futebol para fazer cumprir as regras e o regulamento do esporte 
nos campeonatos do Município de são Geraldo da piedade. podendo 
ser realizado do dia 15/06/2022 até o dia 31/12/2022 das 08hs00min 
às 14hs00min, na sala de reuniões da prefeitura, na rua pinheiro nº 
44, Bairro centro, na cidade de Goiabeira, estado de Minas Gerais. o 
edital encontra-se à disposição dos interessados a partir desta data, no 
horário de 08h00min às 14h00min, no endereço acima, informações 
através do telefone (0x33) 3262-1113 - e-mail: licita.comprasgoiabei-
ramg@gmail.com - site: www.goiabeira.mg.gov.br

3 cm -13 1647968 - 1

Goianá

Câmara Municipal
PROCESSO LICITATÓRIO 09/2022

preGÃo presenciAL 001/2022.A câmara Municipal de Goianá, 
MG, torna público que fará realizar o pregão presencial n.º 001/2022, 
julgamento pelo “Menor Valor Unitário”, para aquisição de Veículo 
0km, em atendimento de demanda do poder Legislativo Municipal. A 
sessão terá início às 14:00h (quatorze horas) do dia 27 de junho de 
2022, em sua sede, na Avenida 21 de Dezembro, n.º 850, centro, no 
Município de Goianá, MG. o edital de Licitação encontra-se à dispo-
sição dos interessados nos dias úteis, na sede da câmara Municipal, ou 
através do endereço: www.goiana.mg.leg.br. Goianá, 10 de junho de 
2022. Daivison caputo Doufen. presidente da comissão permanente 
de Licitação.

3 cm -09 1647245 - 1

Gonzaga

Prefeitura Municipal
 PROCESSO LICITATÓRIO N.º 089/2022 

 AViso De LiciTAÇÃo - o município de Gonzaga torna público 
que realizará o processo Licitatório n° 089/2022 - modalidade Tomada 
de preço n.º 011/2022, tipo menor preço global, para contratação de 
empresa especializada para execução de obra de engenharia destinada a 
construção de creche, para secretaria Municipal de educação do Muni-
cípio de Gonzaga/MG Data da sessão: 29 de junho de 2022, sendo o 
horário limite para credenciamento, entrega dos envelopes e início da 
sessão: 09h00min. o edital completo e seus anexos encontram-se à dis-
posição dos interessados, na prefeitura Municipal, setor de Licitações, 
gratuitamente ou através de solicitação no e-mail: licitaprefgonzaga@
gmail.com. Dúvidas: (33)3415-1275. Efigênia Maria Magalhães - Pre-
feita Municipal.

3 cm -13 1648136 - 1

Grão Mogol

Prefeitura Municipal
PROCESSO 087/22 -PREGÃO PRESENCIAL 37/22

Aquis. parc. De plantas em geral. credenciamento: 29/6/22-8h.licitaca-
ograomogol.mg@gmail.com-www.graomogol.mg.gov.br.

1 cm -13 1648153 - 1

Guanhães

Prefeitura Municipal
EXTRATO DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO 

FINANCEIRO DO CONTRATO Nº 032/2022 
processo nº 001/2021 – pregão presencial nº 001/2021. objeto: con-
tratação de empresa do ramo pertinente para o fornecimento parcelado 
de material de construção, hidráulico, elétrico, madeiras e outros para 
atender as necessidades das secretarias da Administração Municipal. 
Fornecedor: Almeida e Almeida Materiais de construção LTDA, cnpJ: 
21.806.974/01001-83, Vigência: 04/03/2022 a 31/12/2022. Valor total 
do contrato com o reequilíbrio: r$5.127.186,49(cinco milhões cento e 
vinte e sete mil cento e oitenta e seis reais e quarenta e nove centavos). 
Data da assinatura: 09/06/2022. Mariana Teixeira coelho Menezes - 
Presidente da CPL/Pregoeira Oficial 

3 cm -13 1647989 - 1

 AVISO DE SUSPENSÃO DE SESSÃO DE 
LICITAÇÃO –PREGÃO Nº 011/2022. 

A Pregoeira Oficial do Município de Guanhães/MG torna público 
para conhecimento dos interessados a suspensão da sessão de licita-
ção referente ao Pregão Eletrônico nº 011/2022, Processo Licitatório 
nº 054/2022– objeto:registro de preços para futura e eventual aquisi-
ção de equipamentos de proteção individual - epi’s - para atender as 
demandas das secretarias da Administração Municipal, que acontece-
ria no dia 14/06/2022 às 9h, através do portal compras Br, em razão 
de retificação do termo de referência. Nova data para sessão de julga-
mento será divulgada oportunamente. Maiores informações no setor de 
Licitação, na sede da prefeitura Municipal de Guanhães, das 13h30 às 
17h horas; através do e-mail: licitacoes@guanhaes.mg.gov.br ou pelo 
telefone (33) 3421-1501. Mariana Teixeira coelho Menezes - prego-
eira Oficial

4 cm -13 1647987 - 1

Guapé

Prefeitura Municipal
 EDITAL DE LICITAÇÃO – PREGÃO 47/2022, 

processo 111/2022. recebimento de envelopes 01 e 02 até 9h dia 
27 de junho de 2022. objeto: registro de preço para aquisição parce-
lada de pães e outros alimentos, em atendimento à secretaria Municipal 
de infraestrutura.Tel.: (35) 3856-1250, transparencia.guape.mg.gov.br. 
Fabio Afranio coelho – ordenador de Despesas.
 extrato de contrato – pregão 15/2022 – proc. 032/2022. objeto 
– registro de preços para prestação de serviços de manutenção pre-
ventiva/corretiva dos veículos da frota da prefeitura e convênios 
desta municipalidade. contratado: Luiz carlos ribeiro Braga Junior 
- Me, cnpJ sob o n.º 01.204.492/0001-08. Valor: r$ 133.000,00. 
Vigência: 12 meses. extrato de contrato – pregão 34/2022 – proc. 
075/2022. objeto – prestação de serviços de análise de solo, nos ter-
mos da Lei Municipal n.º 2.444/2017, que instituiu o programa Muni-
cipal de Análises de solos Agricolas – pMAs. contratada: coopera-
tiva Agropecuária De Boa esperança Ltda- capebe, cnpJ sob o n.º 
18.780.254/0001-35. Valor: r$ 30.600,00. Vigência: 31/12/2022. 
extrato de contrato – credenciamento 04/2022 – proc. 088/2022. 
objeto – credenciamento de laboratórios de análises clínicas, para a 
prestação de serviços de realização de exames laboratoriais. contra-
tadas: Laboratório De Análises clínicas Dr. odilon Maia Ltda, cnpJ 
sob o n.º 41.877.010/0001-97, Valor: r$ 121.956,64; Luan silva oli-
veira-Me, cnpJ sob o n.º 36.104.238/0001-04. Valor: r$ 121.956,64. 
Vigência: 12 meses. extrato de contrato – concorrência pública 
02/2022 – proc. 038/2022. objeto – Delegação de perMissÃo para 
a execução do serviço público de Transporte individual de passageiro, 
por táxi, no Município de Guapé/MG. permissionários: José Gonça-
lez, cpF sob o n.º 412.622.639-72. Valor: r$ 550,00; naíde conceição 
pereira, cpF sob o n.º 045.873.066-14. Valor: r$ 550,00. Vigência: 
período vitalício. extrato de contrato – Tomada de presos 04/2022 – 
proc. 107/2022. objeto – execução de serviços de recapeamento asfál-
tico em Tratamento Superficial Duplo (TSD), a ser executado nas vias 
Municipais de Guapé/MG, de acordo com o contrato de Financiamento 
n.º 330.171/21, firmado com o BDMG/BF. Contratada: Rg Construção 
civil em Geral eireli, cnpJ sob o n.º 36.245.492/0001-22. Valor: r$ 
1.988.298,11. Vigência: 07 meses.

8 cm -13 1648388 - 1

Guaraciaba

Prefeitura Municipal
AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO. CREDENCIAMENTO 

Nº 01/2022- INEXIGIBILIDADE Nº 002/2022 
 processo nº 045/2022 – A secretaria Municipal de cultura, espor-
tes, Lazer e Turismo de Guaraciaba/MG, torna público para conheci-
mento dos interessados, o credenciamento 001/2022, prc 045/2022, 
Inexigibilidade 002/2022, cujo objeto é o Credenciamento para fins 
de eventual contratação de BAnDAs, ArTisTAs MusicAis, DJ e 
LocuTor não detentores de consagração crítica a nível estadual ou 
nacional para apresentação nos diversos estilos musicais em eventos 
promovidos e/ou apoiados pela prefeitura Municipal de Guaraciaba/
MG. primeira convocação para entrega dos envelopes: De: 15/06/2022 
a 28/06/2022, de 08:00 às 16:00 horas na sede da prefeitura Municipal 
de Guaraciaba junto ao setor de Licitações. Abertura dos envelopes em: 
29/06/2022 ás 09:00h. o edital encontra-se disponível em: www.guara-
ciaba.mg.gov.br. Maiores informações: licitacao@guaraciaba.mg.gov.
br e (31)3893-5130. Guaraciaba/MG, 13.06.2022 - José Luiz Gonçal-
ves - secretário de cultura, esportes, Lazer e Turismo de Guaraciaba.

4 cm -13 1648135 - 1

Guaranésia

Prefeitura Municipal
EXTRATO DE EDITAIS. PROCESSO Nº. 168/2022 

Pregão Presencial nº. 073/2022. Objeto: Contratação de leiloeiro ofi-
cial para preparação, organização, condução e fechamento de leilão 
público de bens móveis inservíveis do município. Data e hora de aber-
tura: 29.06.2022 às 9h. processo nº. 173/2022- pregão presencial nº. 
074/2022. objeto: Aquisição e instalação de elevador no complexo 
Municipal de saúde, com recursos da Lei estadual nº. 23.830/2021.
Data e hora de abertura: 29.06.2022 às 14h. processo nº. 127/2022- 
pregão presencial nº. 075/2022. objeto: registro de preço para con-
fecção e fornecimento de camisetas para atender o proJeA- programa 
de educação Ambiental, para fornecimento pelo período de 12 (doze) 
meses. Data e hora de abertura: 30.06.2022 às 9h. Luís José pereira 
– secretário Municipal de Administração - Laércio cintra nogueira – 
prefeito Municipal.

3 cm -13 1648350 - 1

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE 
DISPENSA. PROCESSO Nº. 134/2022

Dispensa nº. 005/2022. objeto: Locação de imóvel para instalação 
e funcionamento do centro psicológico e Fonoaudiólogo e setor de 
Transporte de Pacientes. O prefeito ratifica os procedimentos em favor 
de eder peixoto. Valor mensal: r$2.000,00. eXTrATo De HoMo-
LoGAÇÃo. processo nº. 153/2022, pregão presencial nº. 067/2022. 
objeto: registro de preços para prestação de serviço de fornecimento 
e aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (cBuQ) para 
atendimento eventual e futuro pelo período de doze meses. empresa 
vencedora: Flex comércio e representação Ltda. Valor unitário: r$ 
970,00. eXTrATo De HoMoLoGAÇÃo. processo nº. 076/2022, 
pregão presencial nº. 063/2022. objeto: registro de preço para pres-
tação de serviço especializado de manutenção preventiva e corretiva 
em equipamentos odontológicos, terapêuticos e médico-hospitalares 
das unidades da secretaria Municipal de saúde, pelo período de doze 
meses. empresa vencedora: Ana silvia de souza Aguiar. eXTrATo 
De HoMoLoGAÇÃo. processo nº. 049/2022, pregão presencial nº. 
041/2022. objeto: registro de preço para aquisição eventual e futura 
de leites e fórmulas especiais para atender à secretaria Municipal de 
educação, pelo período de doze meses. empresa vencedora: Leone & 
coldibelli comércio e Distribuição de produtos nutricionais Ltda.Luís 
José pereira – secretário Municipal de Administração - Laércio cintra 
nogueira – prefeito Municipal.

5 cm -13 1648389 - 1

EXTRATO DE ANULAÇÃO DO PROCESSO Nº. 055/2022. 
Torna pública a anulação do processo nº. 055/2022 – pregão presen-
cial nº. 023/2022. Menor preço Global. objeto: registro de preço para 
contratação de leiloeiro oficial para preparação, organização, condução 
e fechamento de leilão público de bens móveis inservíveis do municí-
pio. Motivo: Vícios insanáveis no processo. eXTrATo De resci-
sÃo conTrATuAL. rescisão do contrato nº. 034/2022, oriundo da 
pregão presencial nº. 023/2022, processo nº. 055/2022, cujo objeto é 
Contratação de leiloeiro oficial para preparação, organização, condução 
e fechamento de leilão público de bens móveis inservíveis do município 
firmado com PATRICIA GRACIELE DE ANDRADE SOUSA. Luís 
José pereira – secretário Municipal de Administração - Laércio cintra 
nogueira – prefeito Municipal.

3 cm -13 1647971 - 1

Guaxupé

Prefeitura Municipal
AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS 012/2022 

– AMPLA PARTICIPAÇÃO – PROCESSO Nº 182/2022. 
o Município de Guaxupé – MG torna pública a realização da 
ToMADA De preÇos 012/2022, processo nº 182/2022, empreitada 
Tipo Menor preÇo GLoBAL, destinada à seleção e contratação de 
empresa na área de engenharia cível e/ou arquitetura para execução das 
instalações elétricas e serviços complementares de reforma do prédio 
da antiga estação Ferroviária da de Guaxupé/MG – etapa 2. o edital 
completo estará à disposição dos interessados na secretaria Munici-
pal de Administração 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 14 de junho de 2022 e também no site 
www.guaxupe.mg.gov.br, onde o edital completo poderá ser baixado. 
entrega dos envelopes, até o dia 30 de junho de 2022, às 09:00 horas, 
abertura no mesmo dia as 09:00 horas na sala de reuniões da secreta-
ria Municipal de Administração da prefeitura de Guaxupé, situada na 
Av. conde ribeiro do Valle, 113 – pavimento superior, centro, Gua-
xupé, Minas Gerais, devendo as empresas interessadas se cadastrarem 
na prefeitura de Guaxupé até o dia 27 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 serviços públicos, ende-
reço rua Major Joaquim pedro, 39 – centro – Guaxupé/MG – fone 
(35) 3559-1089 com a servidora Fernanda para ser realizada entre os 
dias 15 a 29 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, 13 de junho de 2022. rafael Augusto olinto – secretário 
Municipal de Administração.

7 cm -13 1648275 - 1

Ibiraci

Prefeitura Municipal
 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 009/2022, 

PROCESSO Nº 191/2022.
Objeto: “Contratação de empresa para prestação de serviços público de 
energia elétrica para consumidores titular de unidades consumidoras do 
grupo B. referente ao sistema de iluminação vinculado a in agrega-
dora do município de Ibiraci/MG”. Fundamentada no Artigo 24, Inciso 
Viii da Lei Federal nº 8.666/93. contratado: cemig Distribuidora s.A 
– cnpJ: 06.981180/0001-16. iBirAci/MG, 13 de Junho de 2022.

2 cm -13 1648170 - 1

Itabira

Câmara Municipal
2º AVISO – REPUBLICAÇÃO DO EDITAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL CMI Nº 2/2022, PROCESSO Nº 18/2022
cujo objeto consiste no reGisTro De preÇos para contratação de 
empresa especializada para futuro e eventual fornecimento de ser-
ViÇo De reFeiÇÃo (in loco restaurante e/ou entrega de refeições), 
visando atender às necessidades da c.M.i./MG. recebimento dos enve-
lopes de proposta e Habilitação: dia 30/06/2022, às 16h00min, na sala 
de reuniões do Anexo Administrativo da câmara. edital disponível 
no sítio eletrônico: https://www.itabira.cam.mg.gov.br.  Informações: 
e-mail contratos@itabira.cam.mg.gov.br - (31) 3839-1514/1576.

 itabira, 13 de junho de 2022
 Weverton Leandro santos Andrade - presidente

3 cm -13 1648470 - 1

Itabirinha

Prefeitura Municipal
 AVISO DE LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS Nº 0013/2022.
 A prefeitura Municipal de itabirinha comunica que abriu processo 
Licitatório nº 042/2022, Tomada de preços nº 013/2022, objetivando a 
contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para a 
execução de obra de infraestrutura urbana: resolução seGoV/MG nº 
021 de 01 de abril de 2022 - pavimentação em Blocos intertravados de 
concreto. A abertura será dia 01 de julho de 2022, às 09h30, no setor 
de Licitações, rua candido Bacelar, 76 – centro – itabirinha – MG. 
o edital encontra-se à disposição dos interessados no endereço infor-
mado, no horário de 07h00 às 13h00 e no Site Oficial do Município: 
www.itabirinha.mg.gov.br.  informações: licitacao@itabirinha.mg.gov.
br. Ana paula de oliveira nunes – presidente da cpL.

3 cm -13 1648034 - 1

Itabirito

Prefeitura Municipal
 RESULTADO CP Nº 001/2022 

pL 036/2022- serViÇo AuTÔnoMo De sAneAMenTo Básico 
De iTABiriTo - objeto: contratação de empresa especializada em 
engenharia civil para execução de obras de Drenagem urbana pluvial 
- Vencedor: Black engenharia Ltda. cnpJ: 40.669.672/0001-09. Valor 
Total: r$ 5.211.553,73. 
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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 320220613200934026.


