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Florestal

Prefeitura Municipal

PL 051/2021, PP 049/2021 – EXTRATO TERMO ADITIVO
contratada: Agás Gases Ltda. objeto: concessão de reequilíbrio eco-
nômico financeiro itens: 02, 03, 04 e 05. Wagner dos Santos Júnior – 
prefeito Municipal.

1 cm -15 1663133 - 1

 PL 038/2022
PP 018/2022, ARP – Extrato de Homologação. Objeto: Aq. de refeição 
a quilo e “marmitex” para diversos setores da adm. municipal, com 
entrega parcelada. Vencedor: Vanesa Aparecida santos 09983062666. 
R$ 121.890,00. Wagner dos Santos Júnior – Prefeito Municipal.
PL 038/2022, PP 018/2022, ARP – Extrato de Contrato. Contratado: 
Vanesa Aparecida santos 09983062666. r$ 121.890,00. objeto: Aq. de 
refeição a quilo e “marmitex” para diversos setores da adm. municipal, 
com entrega parcelada. Vigência: 15/07/2022. 15/07/2023. Wagner dos 
Santos Júnior – Prefeito Municipal.

3 cm -15 1662717 - 1

PL 001/2022, PP 001/2022 – EXTRATO TERMO ADITIVO
contratada: Megadec Distribuidora Ltda epp. objeto: concessão de 
reequilíbrio econômico financeiro item: 26. Wagner dos santos Júnior 
– Prefeito Municipal.

1 cm -15 1662700 - 1

Formiga

Prefeitura Municipal

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº. 109/2022 – MOD. 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 063/2022

Tipo: Menor preço por item. Objeto: Aquisição de 01 (um) veículo 
caminhonete cabine dupla, zero km, novo de fábrica, que será adquirido 
através do convênio nº 047/2022 MPMG, firmado entre o município de 
Formiga junto ao Ministério público do estado de Minas Gerais, por 
intermédio da procuradoria Geral de Justiça, em atendimento à secre-
taria Municipal de Desenvolvimento Humano, para atender as neces-
sidades do SIM – Serviço de Inspeção Municipal. RECEBIMENTO 
DAs proposTAs: do dia 19/07/2022 às 08:00h até dia 29/07/2022 
às 08:30. Data de abertura das propostas e início da sessão de disputa 
de preços: às 08:31 do dia 29/07/2022. Modo de disputa: Aberto. refe-
rência de tempo: Horário de brasília – DF. Endereço eletrônico: https://
www.licitanet.com.br. Informações: telefone (37) 3329-1844. Consul-
tas ao edital e divulgação de informações: www.formiga.mg.gov.br; 
www.licitanet.com.br ou pelo e-mail: pregoeirospmformiga@gmail.
com.

4 cm -15 1662772 - 1

 PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº. 102/2022 
MoD. preGÃo eLeTrÔnico nº 059/2022 - Tipo: Menor preço 
por item. Objeto: Aquisição de 600 (seiscentas) camisas personaliza-
das que serão distribuídas aos usuários e servidores dos centros de 
Referência Assistência Social – CRAS do Município. Recebimento das 
propostas: do dia 20/07/2022 às 08:00h até dia 01/08/2022 às 08:30. 
Data de abertura das propostas e início da sessão de disputa de pre-
ços: às 08:31 do dia 01/08/2022. Modo de disputa: Aberto. referên-
cia de tempo: HORÁRIO DE BRASÍLIA – DF. Endereço eletrônico: 
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: prego-
eirospmformiga@gmail.com.

3 cm -15 1662922 - 1

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº. 106/2022 
– MOD. PREGÃO ELETRÔNICO

registro de preços - nº 061/2022. Tipo: Menor preço por item. 
oBJeTo: Aquisição de tubos e registros em pVc, tubos defofo, regis-
tros de ferro fundido, parafusos com porcas e arruelas e volantes para 
registros em ferro fundido a serem utilizados na estação de tratamento 
de esgoto (ETE), em atendimento à Secretaria Municipal de Obras e 
Transito. recebimento das propostas: do dia 20/07/2022 às 08:00h até 
dia 02/08/2022 às 08:30. Data de abertura das propostas e início da 
sessão de disputa de preços: às 08:31 do dia 02/08/2022. Modo de dis-
puta: Aberto. Referência de tempo: HORÁRIO DE BRASÍLIA – DF. 
Endereço eletrônico: https://www.licitanet.com.br. Informações: tele-
fone (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 -15 1662926 - 1

Fortuna de Minas

Prefeitura Municipal
 PREGÃO PRESENCIAL 44/2022

 Aviso de Licitação - pregão presencial 44/2022 - processo Licitató-
rio 62/2022. o Município de Fortuna de Minas/MG torna pública a 
realização de licitação na modalidade pregão presencial nº 44/2022 
registro de preço dos serviços de pintura de faixas de pedestres, que-
bra-molas e logradouros em postes. sessão de recebimento dos enve-
lopes 01/08/2022 com protocolo até às 09hs, na prefeitura. o edital e 
seus anexos estão à disposição dos interessados na Av. renato Azeredo, 
210, centro, para consulta, gratuitamente através do e-mail: licitacao@
fortunademinas.mg.gov.br, e pelo site www.fortunademinas.mg.gov.br 
Informações pelo (31) 3716-7111 ou 3716-7138.

3 cm -15 1662863 - 1

Fronteira

Prefeitura Municipal
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº002/2022
ToMADA De preÇo nº 012/2021 contratante: prefeitura Municipal 
de Fronteira - contratada: Quality engenharia e Arquitetura unipessoal 
Ltda Me. objeto do Aditivo: prorrogação de prazo pelo período de 04 
(quatro) meses.

Fronteira, 12 de maio de 2022
Sérgio Paulo Campos – Prefeito

2 cm -15 1663039 - 1

Gonzaga

Prefeitura Municipal
PROCESSO LICITATÓRIO N. 093/2022 - RERRATIFICAÇÃO 

DO EDITAL DO CREDENCIAMENTO N.º 003/2022
 Que tem por objeto o credenciamento de leiloeiros para a prestação 
de serviços de alienação de bens móveis de propriedade do Município 
de Gonzaga. Altera-se a cláusula 8 do edital, passando a vigorar da 
seguinte forma: 8 - Do sorteio para ordenamento dos credenciados 
- 8.1 – Em sessão pública a ser designada, após comunicação aos cre-
denciados e julgados os recursos eventualmente dispostos ou no caso 
do subitem 6.7, a Comissão realizará sorteio para definir o ordenamento 
a ser observado no banco de credenciados. 8.2 - somente participarão 
do sorteio os leiloeiros previamente habilitados pela comissão. 8.3 - 
Para fins de ordenamento, o leiloeiro sorteado em primeiro lugar ocu-
pará o primeiro lugar no banco de credenciados, o leiloeiro sorteado 
em segundo lugar ocupará o segundo lugar no banco de credenciados 
e assim sucessivamente até que todos os leiloeiros habilitados tenham 
sido sorteados e ordenados no banco de credenciados. Fica prorrogado 
o prazo de credenciamento até o dia 01 de agosto de 2022. A sessão 
ocorrerá no dia 02 de agosto de 2022, às 13h00min. caso os creden-
ciados queiram participar favor entrar no dia e hora marcado pelo link 
abaixo: https://meet.google.com/mxw-spbm-cen. Douglas Gonçalves 
Dutra, presidente da comissão de Licitação.

5 cm -15 1662809 - 1

Governador 
Valadares

Prefeitura Municipal
EXTRATO DE CONTRATO Nº 163/2022

extrato do contrato 163/2022, entre a Administração pública Munici-
pal e a serv imagem Minas serviços ind. e com. LTDA. objeto: con-
tratação de empresa para manutenção preventiva e corretiva com for-
necimento parcial de peças no equipamento Aparelho de Raio-X fixo, 
modelo Apolo s, marca VMi, série 1134701001, instalado no Hospital 
Municipal de Governador Valadares. Valor: R$ 34.133,28 (trinta e qua-
tro mil cento e trinta e três reais e vinte e oito centavos). Vigência: 12 
(doze) meses, a partir da assinatura, com eficácia legal a partir da publi-
cação do extrato. Governador Valadares, 23 de junho de 2022. caroline 
Martins Sangali – Secretária Municipal de Saúde.

3 cm -15 1663163 - 1

Consórcio Intermunicipal de Saúde 
da Rede de Urgência e Emergência 
do Leste de Minas - CONSURGE

PROCESSO LICITATÓRIO N°:016/2022 
AVISO DE LICITAÇÃO –O Consórcio Intermunicipal de Saúde 
da rede de urgência e emergência do Leste de Minas - con-
surGe, comunica através da cpL, que abrirá o processo Licitatório 
n°:016/2022, na modalidade pregão eletrônico n°:001/2022, na pla-
taforma http://bll.org.br, Menor preço por item, cujo objeto é a aqui-
sição de eletrodomésticos em geral, para a realização da implantação 
do sAMu 192 na Macrorregião Leste e Vale do Aço - 2ª e 3ª etapa 
- urgência e emergência, nos termos do plano de Trabalho aprovado, 
provenientes do Convênio de Saída nº 1321002123/2022 – SES. A 
abertura será dia 29/07/2022 às 09h00, na sede do consórcio/con-
SURGE. Os interessados poderão retirar o edital e obter informações 
no Consórcio/CONSURGE, localizado na Rua Pedro Lessa, 126 – 
Bairro de Lourdes, na cidade de Governador Valadares/MG, nos dias 
úteis no horário de 08h00 às 12h00 e das 14h00 às 18h00. email: lici-
tacao@consurge.saude.mg.gov.br. Telefax (0xx33) 3213-5850 / 99870-
2056. Hariana Luiza Alves Ferreira – Presidente da CPL.
processo LiciTATÓrio n°:017/2022 - AViso De LiciTAÇÃo 
–O Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência e Emer-
gência do Leste de Minas - consurGe, comunica através da cpL, 
que abrirá o processo Licitatório n°:017/2022, na modalidade pre-
gão eletrônico n°:002/2022, na plataforma http://bll.org.br, Menor 
preço por item, cujo objeto é a aquisição de materiais e equipamen-
tos de informática, para a realização da implantação do sAMu 192 na 
Macrorregião Leste e Vale do Aço - 2ª e 3ª etapa - urgência e emer-
gência, nos termos do plano de Trabalho aprovado, provenientes do 
Convênio de Saída nº 1321002123/2022 – SES. A abertura será dia 
29/07/2022 às 10h30min, na sede do consórcio/consurGe. os inte-
ressados poderão retirar o edital e obter informações no Consórcio/
CONSURGE, localizado na Rua Pedro Lessa, 126 – Bairro de Lour-
des, na cidade de Governador Valadares/MG, nos dias úteis no horário 
de 08h00 às 12h00 e das 14h00 às 18h00. email: licitacao@consurge.
saude.mg.gov.br. Telefax (0xx33) 3213-5850 / 99870-2056. Hariana 
Luiza Alves Ferreira – Presidente da CPL.
processo LiciTATÓrio n°:018/2022 - AViso De LiciTAÇÃo 
–O Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência e Emer-
gência do Leste de Minas - consurGe, comunica através da cpL, 
que abrirá o processo Licitatório n°:018/2022, na modalidade pre-
gão eletrônico n°:003/2022, na plataforma http://bll.org.br, Menor 
preço por item, cujo objeto é a aquisição de mobiliários em geral, para 
a realização da implantação do sAMu 192 na Macrorregião Leste e 
Vale do Aço - 2ª e 3ª etapa - urgência e emergência, nos termos do 
plano de Trabalho aprovado, provenientes do convênio de saída nº 
1321002123/2022 – SES. A abertura será dia 29/07/2022 às 14h00, na 
sede do consórcio/consurGe. os interessados poderão retirar o edi-
tal e obter informações no Consórcio/CONSURGE, localizado na Rua 
Pedro Lessa, 126 – Bairro de Lourdes, na cidade de Governador Vala-
dares/MG, nos dias úteis no horário de 08h00 às 12h00 e das 14h00 às 
18h00. Email: licitacao@consurge.saude.mg.gov.br. Telefax (0xx33) 
3213-5850 / 99870-2056. Hariana Luiza Alves Ferreira – Presidente 
da cpL.

11 cm -15 1663042 - 1

Grão Mogol

Prefeitura Municipal
SUSPENSÃO PROC.97/22-PP38/22

Cont.de pess fis ou jur. p/prest. de serv. méd. clinico geral. Procedi-
mento: suspenso.
proc.98/22-pp39/22-cont.de prof. da saúde. procedimento: 
suspenso.

1 cm -15 1662983 - 1

Guanhães

Prefeitura Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2022. 
A Pregoeira Oficial do Município de Guanhães/MG torna público para 
conhecimento dos interessados que realizará o pregão eletrônico nº 
021/2021, processo Licitatório nº 077/2022através da plataforma www.
comprasbr.com.br no dia 28/07/2022 às 09h – Objeto: Contratação de 
empresa para a prestação de serviços de transporte escolar para alunos 
das redes municipal e estadual de ensino do município de Guanhães/
MG – Rotas Frustradas. Maiores informações no Setor de Licitação, na 
sede da Prefeitura Municipal de Guanhães ou pelo telefone (33) 3421-
1501, das 13h30 às 17h horas, e ainda pelo e-mail licitacoes@gua-
nhaes.mg.gov.br ou site: www.guanhaes.mg.gov.br Mariana Teixeira 
Coelho Menezes - Pregoeira Oficial.

3 cm -15 1663249 - 1

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO 
DO CONTRATO Nº 048/2019 

 Processo Nº 089/2018 – Inexigibilidade Nº 007/2018. OBJETO: Cre-
denciamento de Instituições Financeiras para prestação de serviços 
Bancários de recolhimento de tributos e demais receitas públicas 
Municipais, por meio da GAM - guia de arrecadação municipal, em 
padrão FeBrABAn, por intermédio de suas Agências. Fornecedor: 
Banco Bradesco, cnpJ: 60.746.948/0001-12. Vigência: 01/07/2022 a 
30/06/2023. Valor total do contrato: R$54.732,50 (cinquenta e quatro 
mil setecentos e trinta dois reais e cinquenta centavos), Data da assi-
natura: 23/05/2022. Mariana Teixeira coelho Menezes - presidente da 
CPL/Pregoeira Oficial
Extrato do terceiro termo aditivo do contrato Nº 049/2019 – Processo 
Nº 089/2018 – Inexigibilidade Nº 007/2018. OBJETO: Credencia-
mento de instituições financeiras para prestação de serviços Bancários 
de recolhimento de tributos e demais receitas públicas Municipais, por 
meio da GAM - Guia de Arrecadação municipal, em padrão FeBrA-
BAn, por intermédio de suas agências. Fornecedor: cooperativa de 
credito Livre Admissão do centro nordeste Mineiro LTDA. cnpJ: 
02.173.447/0001-98. Vigência: 01/07/2022 a 30/06/2023. Valor total 
do contrato: R$55.062,50 (cinquenta e cinco mil sessenta e dois reais e 
cinquenta centavos), Data da assinatura: 23/05/2022. Mariana Teixeira 
Coelho Menezes - Presidente da CPL/Pregoeira Oficial
Extrato do terceiro termo aditivo do Contrato Nº 050/2019 – Processo 
Nº 089/2018 – Inexigibilidade Nº 007/2018. OBJETO: Credenciamento 
de instituições financeiras para prestação de serviços Bancários de reco-
lhimento de tributos e demais receitas públicas Municipais, por meio da 
GAM - guia de arrecadação Municipal, em padrão FeBrABAn, por 
intermédio de suas agências. Fornecedor: itaú unibanco s.A. cnpJ: 
60.701.190/0001-04. Vigência: 01/07/2022 a 30/06/2023. Valor total 
do contrato: R$55.062,50 (cinquenta e cinco mil sessenta e dois reais e 
cinquenta centavos), Data da assinatura: 30/05/2022. Mariana Teixeira 
Coelho Menezes - Presidente da CPL/Pregoeira Oficial

7 cm -15 1662947 - 1

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 057/2022 – 
PROCESSO 0044/2022 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0008/2022.
 registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais e 
equipamentos de informática para atendimento das secretarias da 
administração municipal. Fornecedor: MicroTecnicA inFor-
MATicA LTDA. cnpJ: 01.590.728/0008-50. Vigência: 05/07/2022 a 
04/07/2023. Valor total da Ata de registro de preços: r$ 792.250,00. 
Data da assinatura: 05/07/2022. Mariana Teixeira coelho Menezes - 
Presidente da CPL/Pregoeira Oficial.
 Extrato de Ata de Registro de Preços 059/2022 – Processo 0044/2022 
– Pregão Eletrônico nº 0008/2022. Registro de Preços para futura e 
eventual aquisição de materiais e equipamentos de informática para 
atendimento das secretarias da administração municipal. Fornece-
dor: TecH HArD soLuÇÕes eMpresAriAis LTDA. cnpJ: 
44.933.822/0001-09. Vigência: 05/07/2022 a 04/07/2023. Valor total 
da Ata de registro de preços: r$ 28.250,00. Data da assinatura: 
05/07/2022. Mariana Teixeira coelho Menezes - presidente da cpL/
Pregoeira Oficial. 

4 cm -15 1662585 - 1

Serviço Autônomo de Água 
e Esgoto - SAAE

PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2022 – AVISO DE LICITAÇÃO
encontra-se abertona sede do serviço Autônomo de água e esgoto, na 
Travessa dos Leões, nº 140, Centro, CEP 39.740-000, Guanhães/MG, o 
preGÃo presenciAL nº. 021/2022. oBJeTo: registro de preços 
para futura e eventual contratação de exames especializados e de labo-
ratório, cuja sessão pública acontecerá no dia 28/07/2022 às 08h30min, 
na sala de reuniões do SAAE, no endereço supramencionado. Deta-
lhes da licitação encontram-se à disposição dos interessados, no ende-
reço acima, pelo telefone (33) 3421 1531, e-mail compras@saaegua-
nhaes.com.br ou pelo site www.saaeguanhaes.com.br. Guanhães/MG, 
15/07/2022. (a) Graziele Chaves Pereira - Pregoeira.

3 cm -15 1662671 - 1

1º TERMO ADITIVO - ARP 043/2021
 extrato do 1º Termo Aditivo Ata de registro de preço nº. 043/2021 - 
sAAe Guanhães e Donata comercio e serviços LTDA - registro de 
preços para futura e eventual aquisição de materiais de cantina, lim-
peza, gêneros alimentícios e outros materiais de consumo - Aumento do 
preço do Leite uHT integral de r$ 4,98/litro para r$ 8,30/litro.

2 cm -15 1662670 - 1

Guapé

Prefeitura Municipal
RATIFICAÇÃO – INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 20/2022 
 processo 147/2022. oBJeTo: contratação da empresa Gabriel 
reis Maia de pádua 07377012692, detentor da sua própria exclusi-
vidade denominada “GABrieL MAiA”, para apresentação de show 
no dia 15/07/2022 na “Festa Junina do Município”, no valor de 
r$4.400,00, e dia 12/08/2022 nas festividades da comunidade Apa-
recida do Sul (Festa da Padroeira) no valor de R$4.600,00, em aten-
dimento à secretaria Municipal de Turismo. Vigência: 30 dias. João 
Paulo Silva – Ordenador de Despesas.
 RATIFICAÇÃO – INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 21/2022 – 
processo 148/2022. oBJeTo: contratação da empresa Daniel Luis 
de souza - Me, detentor da exclusividade do disc jockey “DJ ALAn 
sAHer”, para apresentação de show no dia 16/07/2022, na “Festa 
Junina do Município”, e no dia 13/08/2022 nas festividades da comu-
nidade Aparecida do Sul (Festa da Padroeira), no valor global de R$ 
6.600,00, em atendimento à secretaria Municipal de Turismo. Vigên-
cia: 30 dias. João Paulo Silva – Ordenador de Despesas.

4 cm -15 1663091 - 1

Guaraciaba

Prefeitura Municipal
PROCESSO: 065/2022 – CONTRATO 

ADMINISTRATIVO Nº 034/2022
Objeto: Processo: 065/2022 – Inexigibilidade 005/2022. Objeto: Apre-
sentação musical da Banda Lady Lux e Lady company no dia 23 de 
julho de 2022, durante a realização do Festival cultural da Festa de 
santana. conTrATAnTe: prefeitura Municipal de Guaraciaba/
MG. conTrATADA: DioGo MonsALVe nunes, pessoa jurí-
dica, inscrita no cnpJ sob o n° 34.227.053/0001-61. Valor Total: r$ 
19.000,00 (Dezenove mil reais). Vigência: 60 (sessenta) dias. Assi-
natura: 14/07/2022. ADeMAr FernAnDes MoreirA. prefeito 
Municipal.

3 cm -15 1662940 - 1

PROCESSO: 081/2022 
rATiFicAcAo DA ineGiXiBiLiDADe: 006/2022. objeto: Apre-
sentação musical da dupla “Munhoz e Mariano” no dia 26 de julho de 
2022, durante a realização do Festival cultural da Festa de santana. 
rATiFicADo em favor da empresa M2 proDuÇÕes ArTisTicAs 
LTDA, pessoa jurídica, inscrita no cnpJ sob o n° 30.984.692/0001-10, 
nos termos do art. 25, inciso iii da Lei 8666/93. Valor Total: r$ 
81.000,00 (oitenta e um mil reais). Data da ratificação: 14.07.2022. 
ADeMAr FernAnDes MoreirA. prefeito Municipal. 

2 cm -15 1662618 - 1

PROCESSO: 081/2022 
inexigibilidade 006/2022. objeto: prestação de serviço de apresen-
tação musical da dupla “Munhoz e Mariano” no dia 26 de julho de 
2022, durante a realização do Festival cultural da Festa de santana. 
conTrATAnTe: prefeitura Municipal de Guaraciaba/MG. con-
TrATADA: M2 proDuÇÕes ArTisTicAs LTDA, pessoa jurídica, 
inscrita no cnpJ sob o n° 30.984.692/0001-10. Valor Total: Total: 
R$81.000,00 (oitenta e um mil reais). Vigência: 90 (noventa) dias. 
Assinatura: 14/07/2022. ADeMAr FernAnDes MoreirA. pre-
feito Municipal.

3 cm -15 1662632 - 1

Guaranésia

Prefeitura Municipal
EXTRATO DE EDITAIS. PROCESSO Nº. 085/2022 

pregão presencial nº. 093/2022. Menor preço por item. objeto: regis-
tro de preço para prestação de serviço eventual e futura de confecção e 
impressão de materiais gráficos pelo período de doze meses. Data e hora 
de abertura: 04.08.2022 às 9h. Processo nº. 166/2022 – Pregão Presen-
cial nº. 088/2022. objeto: registro de preço para aquisição de materiais 
e instrumentos utilizados no desentupimento de rede de esgoto pelo 
período de doze meses. Data e hora de abertura: 1º.08.2022 às 14h. pro-
cesso nº. 179/2022 – Pregão Presencial nº. 091/2022. Objeto: Registro 
de preço para prestação de serviço de coleta de lixo infectocontagioso 
para atender as unidades da secretaria Municipal de saúde, para aten-
dimento eventual e futuro pelo período de doze meses. Data e hora de 
abertura: 03.08.2022 às 9h. Processo nº. 181/2022 – Pregão Presencial 
nº. 092/2022. objeto: Aquisição de aparelho oftalmoscópio para aten-
der as necessidades das unidades de PSF – Programa Saúde da Família, 
do município. Data e hora de abertura: 03.08.2022 às 14h. processo nº. 
184/2022 – Pregão Presencial nº. 089/2022. Objeto: Registro de preço 
para prestação de serviço eventual e futura de retífica de motores pelo 
período de doze meses. Data e hora de abertura: 02.08.2022 às 9h. pro-
cesso nº. 186/2022 – Pregão Presencial nº. 090/2022. Objeto: Registro 
de preços para prestação de serviço de reparos em bombas injetoras de 
veículos movidos a óleo diesel e bicos injetores de motores a diesel para 
manutenção preventiva ou corretiva de veículos de pequeno, médio e 
grande porte, pelo período de doze meses. Data e hora de abertura: 
02.08.2022 às 14h. Torna ainda pública a republicação dos processos: 
processo nº. 167/2022- pregão presencial nº. 085/2022. objeto: pres-
tação de serviço de seguro para diversos veículos da frota municipal. 
Data e hora de abertura: 05.08.2022 às 9h. Processo nº. 172/2022 – Pre-
gão presencial nº. 078/2022. Menor preço por item. objeto: registro 
de preço para aquisição eventual e futura de baterias automotivas pelo 
período de 1 2 (doze) meses. Data e hora de abertura: 1º.08.2022 às 9h. 
Luís José Pereira – Secretário Municipal de Administração - Laércio 
Cintra Nogueira – Prefeito Municipal.

7 cm -15 1663135 - 1

SUSPENSAO DE EDITAL Nº. 167/2022
Torna pública a suspensão do processo nº. 167/2022- pregão presen-
cial nº. 085/2022. objeto: prestação de serviço de seguro para diversos 
veículos da frota municipal. Motivo: Adequação do Anexo i do edital e 
inclusão de veículo. Luís José Pereira – Secretário Municipal de Admi-
nistração - Laércio cintra nogueira – Prefeito Municipal.

2 cm -15 1663017 - 1
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