
 6 – quinta-feira, 18 de agosto de 2022 diário dos Municípios Mineiros Minas gerais 

Faria Lemos

Prefeitura Municipal
AVISO DE LICITAÇÃO E CONTRATO – INEX. Nº 001/2022

o Município de FAriA LeMos/MG, torna público nos termos do art. 
26 e do art. 61, parágrafo único da Lei, da Lei 8.666/93, a rATiFicA-
ÇÃo do p.L n.º 052/2022 – inex.n.º 001/2022 –contratação de empresa 
para realização de show artístico com a Dupla Munhoz e Mariano, no 
dia 23 de setembro de 2022 na realização da realização da 41ª FeFAL.- 
eMpresA: MMonAr proDucoes ArTisTicAs spe LTDA, 
cnpJ nº 46.910.392/0001-27. Tendo como valor global deste processo 
r$ 115.000,00 (cento e quinze mil reais)prazo 16/08/2022 á 23/10/2022 
, contrato assinado 16/08/2022 contrato nº 067/2022 . 

3 cm -16 1676007 - 1

AVISO DE LICITAÇÃO E CONTRATO – INEX. Nº 002/2022
o Município de FAriA LeMos/MG, torna público nos termos do art. 
26 e do art. 61, parágrafo único da Lei, da Lei 8.666/93, a rATiFicA-
ÇÃo do p.L n.º 053/2022 – inex.n.º 002/2022 –contratação de empresa 
para realização de show artístico com o cantor Alemão do Forró, no 
dia 24 de setembro de 2022 na realização da realização da 41ª FeFAL.- 
eMpresA: WA proDucoes LTDA, cnpJ nº 20.799.303/0001-23. 
Tendo como valor global deste processo r$ 85.000,00 (oitenta e cinco 
mil reais)prazo 16/08/2022 á 24/10/2022 , contrato assinado 16/08/2022 
contrato nº 068/2022 . 
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Formiga

Prefeitura Municipal
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº. 120/2022 – MOD. 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 070/2022 
registro de preços - Tipo: Menor preço por item. objeto: Aquisição de 
vasilhames de gás vazios que serão utilizados na manutenção e reali-
zação das atividades relacionadas às secretarias Municipais. recebi-
mento das propostas: do dia 23/08/2022 às 08:00h até dia 01/09/2022 às 
08:30h. Data de abertura das propostas e início da sessão de disputa de 
preços: às 08:31h do dia 01/09/2022. 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.
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 CREDENCIAMENTO N. º 005/2022 – INEXIGIBILIDADE 
022/2022 – PROCESSO N° 124/2022

oBJeTo: credenciamento de instituições Financeiras para prestação 
de serviços bancários de recolhimento de tributos e demais receitas 
públicas Municipais (ipTu, iTBi, issQn e demais receitas) através de 
DAM, em padrão FeBrABAn, por intermédio de guichês das agên-
cias ou internet banking ou mobile banking ou terminais de autoaten-
dimento ou correspondentes bancários, com prestação de contas por 
meio magnético (arquivo retorno) ou arrecadação integrada ao piX com 
prestação de contas dos valores arrecadados por meio de integração via 
Api. o protocolo dos envelopes será a partir do dia 19/08/2022 das 
08:00 às 16:00, em dias úteis. A abertura da sessão será às 08:00 hs., 
no dia 05/09/2022. Local: r. Barão de piumhi 92-A, Diretoria de com-
pras públicas, Formiga – MG. informações: telefones (37) 3329-1843 
/ 3329-1844; e-mail: licitacao@formiga.mg.gov.br; site: www.formiga.
mg.gov.br.
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Serviço Autônomo de Água 
e Esgoto - SAAE

 EXTRATO DE PROCESSO LICITATÓRIO 0082/2022
 realizará o pregão eletrônico - 070/2022 - registro De preços - Tipo: 
Menor preço unitário. objeto: Aquisição de gasolina comum e óleo 
diesel. A abertura da sessão será às 08:00h, do dia: 31/08/2022. infor-
mações à disposição nos sites: www.licitanet.com.br e www.saaefor-
miga.com.br - Wainy Torres – pregoeiro.
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Francisco Dumont

Prefeitura Municipal

PROCESSO 078/2022 – PP 039/2022
objeto: registro de preços objetivando a futuras e eventuais aquisi-
ções parceladas de equipamentos e materiais médico hospitalares e 
odontológicos. credenciamento: 01/09/2022 – 08:00h – edital dispo-
nível no site https://franciscodumont.mg.gov.br/ ou pelo e-mail fran-
ciscodumontlicitacao@gmail.com. Josina neves Fonseca – pregoeira 
substituta.
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PROCESSO 079/2022
inexigibilidade 008/2022 – credenciamento 004/2022. A prefeitura 
torna público a todos os interessados, que estará disponível creden-
ciamento de pessoa Física e/ou Jurídica para prestação de serviços de 
consultas médicas oftalmológicas. prazo de credenciamento: até 19 de 
agosto de 2023. Maiores informações bem como edital completo, junto 
a cpL da prefeitura Municipal de Francisco Dumont, com endereço a 
rua Frey Henrique, nº 99B – Bairro Vila nova – cep 39.387-000. Fone 
(38) 38 9800-1301. edital disponível no site: https://franciscodumont.
mg.gov.br/. Josina neves Fonseca – presidente da cpL.

3 cm -17 1676992 - 1

Fronteira

Prefeitura Municipal
AVISO - EDITAL DE LICITAÇÃO - PREGÃO 

PRESENCIAL Nº 091/2022 
rp 073/2022. Menor preÇo por iTeM. o prefeito Municipal 
no uso de suas atribuições legais, torna público que receberá até às 
08hrs20min do dia 31 de agosto de 2022, os envelopes de propostas 
e habilitação, no protocolo central, sito na Av. Minas Gerais nº 140 - 
centro - Fronteira/MG, referente ao pregão presencial, objetivando o 
registro de preços para aquisição de materiais de construção, hidráu-
licos e ferramentas, a serem utilizados por diversas secretarias desta 
administração, no desenvolvimento de suas ações diárias, por um perí-
odo de 12 (doze) meses.

Fronteira, 17 de agosto de 2022
elaine pinesso - pregoeira
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EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 115/2022
 ToMADA De preÇos nº 008/2022. contratante: prefeitura Muni-
cipal de Fronteira. contratada: Braga construtora e Material de cons-
trução Ltda. objeto: contratação de empresa especializada na área de 
engenharia para execução de obras na drenagem pluvial subterrânea, a 
ser executada na rua professora Maria do carmo, entre as ruas 17 e 
19, nesta cidade de Fronteira/MG; conforme projeto. Valor global r$ 
245.827,16 (duzentos e quarenta e cinco mil oitocentos e vinte e sete 
reais e dezesseis centavos). prazo: 02 (dois) meses.

Fronteira, 12 de agosto de 2022
sérgio paulo campos - prefeito Municipal
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Frutal

Prefeitura Municipal
PREGÃO PRESENCIAL Nº 70/2022. 

o Departamento de Licitações da prefeitura Municipal de Frutal/MG 
torna pública a abertura do pregão presencial nº 70/2022- processo 
Licitatório nº 145/2022 - A presente licitação tem por objeto a aquisição 
de equipamento médico hospitalar, ToMÓGrAFo coMpuTADori-
ZADo HeLicoiDAL MuLTisLice 16 canais, com detector de estado 
sólido com, no mínimo, 16 fileiras físicas, com prestação de serviços de 
instalação, treinamento e instruções de uso para a equipe nas condições 
constantes no Termo de referência, visando atender as necessidades da 
secretaria Municipal de saúde. A nova abertura dos envelopes será dia 
01 de setembro de 2022 às 14h30min, na sala de licitações da prefeitura 
Municipal de Frutal/MG, localizada à praça Dr. França nº 100. o edital 
e seus anexos estão disponibilizados pelo sítio (www.frutal.mg.gov.br) 
e podendo ser solicitados gratuitamente pelo e-mail (licitacao@frutal.
mg.gov.br) ou retirá-los no local mediante mídia removível, fornecida 
pelo interessado. o departamento de licitações não se responsabiliza 
pela recepção via e-mail. Frutal/MG, 16 de agosto de 2022. regina 
carmélia de oliveira - presidente da cpL.
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TOMADA DE PREÇOS N. 015/2022
o Departamento de Licitações da prefeitura Municipal de Frutal/MG, 
torna pública a publicação da Ata de Julgamento de proposta Finan-
ceira da ToMADA De preÇos nº 015/2022 – processo Lici-
TATÓrio nº 143/2022 - contratação de empresa especializada para 
execução de recapeamento asfáltico em cBuQ em diversas ruas do 
Município de Frutal/MG, nos termos do memorial descritivo e plani-
lhas anexos ao edital, do Tipo Menor preÇo GLoBAL. realizado 
o cotejo entre as propostas financeiras, a comissão permanente de lici-
tação decidiu julgar vencedora do certame a empresa WeLLinGTon 
LourenÇo DA siLVA eireLLi (cnpJ n. 24.290.865/0001-06) que 
ofertou o menor valor global em r$ 2.444.222,85 (dois milhões, qua-
trocentos e quarenta e quatro mil, duzentos e vinte e dois reais e oitenta 
e cinco centavos). nada mais havendo, publique-se a presente ata para 
fins de interposição do recurso de que trata o artigo 109 da Lei Fede-
ral n. 8.666/96. Frutal/MG, 17/08/2022. regina carmélia de oliveira 
- presidente da cpL.
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Galileia

Prefeitura Municipal
DECRETO Nº 28 DE 1º DE AGOSTO DE 2022.

Dispõe sobre a declaração de utilidade pública e interesse social para 
fins de desapropriação de área pelo Município de Galiléia/MG e dá 
outras providências.

o prefeito de Galiléia – estado de Minas Gerais, no uso das atribuições 
privativas que lhe são conferidas pela Lei orgânica Municipal, e tendo 
em vista o disposto no art. 5o, alínea “h”, do Decreto-Lei no 3.365, de 
21 de junho de 1941, e,

consiDerAnDo a necessidade da efetivação da desapropriação para 
fins de construção de uma estação de tratamento de esgoto sanitário 
coletado no Município de Galiléia, como serviço público essencial;

consiDerAnDo que o tratamento do esgoto coletado é de importân-
cia crucial para a população visando a melhoria da qualidade da água 
nos rios e córregos do Município e melhoria na qualidade de vida dos 
munícipes;

consiDerAnDoque a Lei Federal n° 11.445/2007 considera que o 
saneamento básico é o conjunto de serviços, infraestruturas e instala-
ções operacionais de abastecimento de água potável, esgotamento sani-
tário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, drenagem e manejo 
de águas pluviais urbanas;

consiDerAnDo que no art. 23 da constituição Federal é atribuída 
à união, aos estados, ao Distrito Federal e aos Municípios a competên-
cia comum para promover programas de construção de moradias e a 
melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico,
DecreTA

Art.1ºFica declarada de utilidade pública e interesse social, para fins de 
desapropriação, por via amigável ou judicial, na forma do Decreto-Lei 
Federal n° 3.365, de 21 de junho de 1941, em caráter de urgência, o 
domínio útil e/ou direito a qualquer título sobreárea de 22,4931 (vinte e 
dois hectares e quarenta e nove ares e trinta e um centiares) pertencente 
ao espólio de Miguel silva, localizada na zona urbana do Município 
de Galiléia, com as seguintes medidas e localização: inicia-se a descri-
ção deste perímetro no vérticep01de coordenadas n 7.896.803,18m e 
e 233.263,04m, situado nos limites do(a) preFeiTurA MunicipAL 
De GALiLeiA e nos limites da roDoViA Br 259 - KM 101/102 

deste, segue confrontando com a roDoViA Br 259 - KM 101/102, 
com os seguintes azimutes e distâncias 167°26’14” e 73,19 m até o vér-
ticep02de coordenadas n 7.896.731,74m e e 233.278,96m, 160°19’16” 
e 38,31 m até o vérticep03de coordenadas n 7.896.695,67m e 
e233.291,86m, 155°44’57” e 126,70 m até o vérticep04de coordenadas 
n 7.896.580,15m e e 233.343,90m, 159°13’57” e 49,50 m até o vérti-
cep05de coordenadas n 7.896.533,87m e e 233.361,45m, 162°49’57” 
e 32,46 m até o vérticep06de coordenadas n 7.896.502,86m e e 
233.371,03m, 167°18’5” e 46,45 m até o vérticep07de coordenadas n 
7.896.457,55m e e 233.381,24m, 169°24’50” e 29,34 m até o vérti-
cep08de coordenadas n 7.896.428,71m e e 233.386,63m, 172°50’49” 
e 20,24 m até o vérticep09de coordenadas n 7.896.408,63m e e 
233.389,15m, 174°4’14” e 25,27 m até o vérticep10de coordenadas n 
7.896.383,50m e e 233.391,76m, 174°32’50” e 37,36 m até o vérti-
cep11de coordenadas n 7.896.346,31m e e 233.395,31m, 173°51’11” 
e 38,29 m até o vérticep12de coordenadas n 7.896.308,24m e e 
233.399,41m, 174°33’8” e 29,70 m até o vérticep13de coordenadas n 
7.896.278,67m e e 233.402,23m, 174°5’59” e 37,26 m até o vértice-
p14de coordenadas n 7.896.241,61m e e 233.406,06m, 174°20’38” 
e 38,76 m até o vérticep15de coordenadas n 7.896.203,04m e e 
233.409,88m, 174°4’30” e 51,83 m até o vérticep16de coordenadas n 
7.896.151,49m e e 233.415,23m, 174°34’39” e 76,61 m até o vérti-
cep17de coordenadas n 7.896.075,22m e e 233.422,47m, 174°19’16” 
e 59,42 m até o vérticep18de coordenadas n 7.896.016,09m e e 
233.428,35m, 174°2’7” e 80,36 m até o vérticep19de coordenadas n 
7.895.936,17m e e 233.436,70m, situado nos limites da roDoViA Br 
259 - KM 101/102 e nos limites do(a) ruA FrAncisco VALADA-
res deste, segue confrontando com o(a) ruA FrAncisco VALA-
DAres, com os seguintes azimutes e distâncias 208°26’48” e 11,44 
m até o vérticep20de coordenadas n 7.895.926,11m e e 233.431,25m, 
267°34’31” e 14,18 m até o vérticep21de coordenadas n 7.895.925,51m 
e e 233.417,08m, 321°17’26” e 21,68 m até o vérticep22de coorde-
nadas n 7.895.942,43m e e 233.403,52m, 325°32’42” e 59,62 m 
até o vérticep23de coordenadas n 7.895.991,59m e e 233.369,79m, 
320°55’7” e 44,37 m até o vérticep24de coordenadas n 7.896.026,03m 
e e 233.341,82m, 314°4’11” e 71,86 m até o vérticep25de coordena-
das n 7.896.076,01m e e 233.290,19m, 310°36’22” e 449,84 m até o 
vérticep26de coordenadas n 7.896.368,79m e e 232.948,67m, situado 
nos limites do(a) ruA FrAncisco VALADAres e noslimites do(a) 
preFeiTurA MunicipAL De GALiLeiA deste, segue confron-
tando com o(a) preFeiTurA MunicipAL De GALiLeiA, com os 
seguintes azimutes e distâncias 57°41’54” e 56,78 m até o vérticep27de 
coordenadas n 7.896.399,13m e e 232.996,66m, 312°7’27” e 80,61 m 
até o vérticep28de coordenadas n 7.896.453,20m e e 232.936,87m, 
333°8’9” e 6,00 m até o vérticep29de coordenadas n 7.896.458,55m e 
e 232.934,16m, 84°24’11” e 13,53 m até o vérticep30de coordenadas 
n 7.896.459,87m e e 232.947,63m, 38°50’51” e 4,29 m até o vértice-
p31de coordenadas n 7.896.463,21m e e 232.950,32m, 6°9’54” e 29,61 
m até o vérticep32de coordenadas n 7.896.492,65m e e 232.953,50m, 
16°18’5” e 16,14 m até o vérticep33de coordenadas n 7.896.508,14m 
e e 232.958,03m, 38°40’38” e 10,27 m até o vérticep34de coordenadas 
n 7.896.516,16m e e 232.964,45m, 66°14’44” e 4,20 m até o vérti-
cep35de coordenadas n 7.896.517,85m e e 232.968,29m, 336°10’49” 
e 40,34 m até o vérticep36de coordenadas n 7.896.554,75m e 
e232.952,00m, 286°19’3” e 14,81 m até o vérticep37de coordenadas 
n 7.896.558,91m e e 232.937,79m, 56°28’52” e 33,43 m até o vérti-
cep38de coordenadas n 7.896.577,37m e e 232.965,66m, 37°18’31” 
e 13,84 m até o vérticep39de coordenadas n 7.896.588,38m e e 
232.974,05m, 127°18’20” e 13,15 m até o vérticep40de coordenadas 
n 7.896.580,41m e e 232.984,51m, 96°1’54” e 17,23 m até o vérti-
cep41de coordenadas n7.896.578,60m e e 233.001,64m, 21°36’19” 
e 43,92 m até o vérticep42de coordenadas n 7.896.619,43m e e 
233.017,81m, 103°38’45” e 64,09 m até o vérticep43de coordenadas 
n 7.896.604,31m e e 233.080,09m, 25°48’30” e 61,97m até o vérti-
cep44de coordenadas n 7.896.660,10m e e 233.107,07m, 51°7’29” 
e 15,38 m até o vérticep45de coordenadas n 7.896.669,75m e e 
233.119,04m, 9°41’7” e 34,24 m até o vérticep46de coordenadas n 
7.896.703,50m e e 233.124,80m, 0°0’0” e 16,77 m até o vérticep47de 
coordenadas n 7.896.720,27m e e 233.124,80m, 18°59’30” e 14,32 m 
até o vérticep48de coordenadas n 7.896.733,81m e e 233.129,46m, 
6°8’18” e 27,59 m até o vérticep49de coordenadas n 7.896.761,24m e 
e 233.132,41m, 326°40’9” e 21,68 m até o vérticep50de coordenadas 
n 7.896.779,35m e e 233.120,50m, 64°46’47” e 8,00 m até o vérti-
cep51de coordenadas n 7.896.782,76m e e 233.127,74m, 81°25’3” e 
136,83 m até o vérticep01, ponto inicial da descrição deste perímetro. 
As coordenadas estão georreferenciadas ao sistema Geodésico Brasi-
leiro, estação .representadas no sistema uTM, Meridiano central 39° 
W e referenciadas ao Datum sirGAs2000. Todos os azimutes e dis-
tâncias, área e perímetro foram calculados no plano de projeção uTM, 
devidamente registrada no cartório de registro de imóveis da comarca 
de Galiléia/MG, na matrícula de número 290, conforme certidão, cro-
qui, projeto e escritura em anexo, que fica fazendo parte integrante do 
presente decreto.
Art.2º As despesas decorrentes do ato de desapropriação correrão à 
conta de dotações consignadas no orçamento vigente.
Art. 3º este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º revogam-se as disposições em contrário. 

Galiléia, 1º de agosto de 2022.
Juarez da silva Lima
prefeito Municipal
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Governador 
Valadares

Prefeitura Municipal
TOMADA DE PREÇO Nº 002/2022

Aviso de suspensão. o Município de Governador Valadares, Minas 
Gerais, através da secretaria Municipal de Administração, torna 
público o aviso de suspensão da Tomada de preço n° 002/2022 – pAc 
029/2022, tipo menor preço global, cujo objeto é a contratação de 
empresa especializada na área de engenharia para a execução das obras 
de restauração da av. Felipe Moreira caldas e adequação de calçada 
para garantia de acessibilidade no município de Governador Valadares/
MG, custeados com recursos provenientes do contrato de repasse n° 
907769/2020/MDr/cAiXA, operação n° 1074051-29/2020. nova ses-
são será agendada. Governador Valadares, 16 de agosto de 2022. Filipe 
rigo Diniz- secretário Municipal de Administração.
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 093/2022
Aviso de suspensão. o Município de Governador Valadares/MG, 
torna público o aviso de suspensão pregão presencial nº 000093/2022, 
Menor preço por item - pregão, referente à registro de preço para a 
contratação de empresa especializada na locação de máquinas e veícu-
los pesados para emprego nas atividades dos diversos departamentos da 
secretaria municipal de obras e serviços urbanos segundo quatidades, 
descrições e demais especificações do Termo de Referencia e Edital, 
com fulcro na Lei n° 8.666/93. Para retificação do edital. Nova ses-
são será agendada. Governador Valadares, 17 de agosto de 2022. Filipe 
rigo Diniz- secretário Municipal de Administração.
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Grão Mogol

Prefeitura Municipal

PROC. 92/22-TP 3/22
serv. pintura na e. M. José Drumond no Distrito de Vale das cancelas-
Abertura dos envelopes propostas:22/08/22-9h-licitagraomogol.mg@
gmail.com - www.graomogol.mg.gov.br.
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Guanhães

Prefeitura Municipal

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
0672022 – PROCESSO 0069/2022 

pregão eletrônico nº 0018/2022. objeto: registro de preços para 
futura e eventual aquisição de insumos para a secretaria Municipal 
de saúde. Fornecedor: conQuisTA DisTriBuiDorA De MeDi-
cAMenTos e proDuTos HospiTALAres eireLi - cnpJ: 
12.418.191/0001-95. Vigência: 12/08/2022 a 11/08/2023. Valor 
total da Ata de registro de preços: r$33.000,00. Data da assinatura: 
12/08/2022. Mariana Teixeira coelho Menezes - presidente da cpL/
Pregoeira Oficial.
 extrato de Ata de registro de preços 0682022 – processo 0069/2022 
– pregão eletrônico nº 0018/2022. objeto: registro de preços para 
futura e eventual aquisição de insumos para a secretaria Municipal de 
saúde. Fornecedor: crisTALiA proDuTos QuiMicos FArMA-
ceuTicos LTDA - cnpJ: 44.734.671/0001-51. Vigência: 12/08/2022 
a 11/08/2023. Valor total da Ata de registro de preços: r$26.000,00. 
Data da assinatura: 12/08/2022. Mariana Teixeira coelho Menezes - 
Presidente da CPL/Pregoeira Oficial.

4 cm -17 1676993 - 1

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 066/2022 
 processo 0071/2022 – pregão presencial nº 0021/2022. objeto: regis-
tro de preços para futura e eventual aquisição de serviços de arbitra-
gem para atender à secretaria Municipal de esporte e Lazer do Muni-
cípio de Guanhães/MG. Fornecedor: BrunY M. siLVA serVicos 
esporTiVos- cnpJ: 21.881.325/0001-09. Vigência: 11/08/2022 a 
10/08/2023. Valor total da Ata de registro de preços: r$ 292.375,00. 
Data da assinatura: 11/08/2022. Mariana Teixeira coelho Menezes - 
Presidente da CPL/Pregoeira Oficial.

2 cm -17 1676667 - 1

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO 
DO CONTRATO Nº 038/2020 

 processo 050/2020 – Dispensa nº 010/2020. objeto: Locação de 
imóvel destinado ao funcionamento da escola Municipal Dr. Luiz de 
Brito em sapucaia, distrito de Guanhães/MG. Fornecedor: MArconi 
GLeison oLiVeirA MATos, cpF: 032.882.326-00, Vigência: 
18/06/2022 a 17/06/2023. Valor total do contrato: r$12.000,00 (doze 
mil reais). Data da assinatura: 15/06/2022. Mariana Teixeira coelho 
Menezes - presidente da CPL/Pregoeira Oficial

2 cm -17 1676686 - 1

Guapé

Prefeitura Municipal

EDITAL DE LICITAÇÃO – PREGÃO 
65/2022, PROCESSO 169/2022. 

recebimento de envelopes 01 e 02 até 9h dia 09 de setembro de 2022. 
objeto: prestação de serviços de Transporte escolar, em atendimento à 
solicitação da secretaria Municipal de educação, conforme descrito no 
Anexo i (Termo de referência). Tel.: (35) 3856-1250, transparencia.
guape.mg.gov.br. Maria das Graças paiva – ordenadora de Despesas.
 eDiTAL De LiciTAÇÃo – concorrência pública 006/2022, pro-
cesso 178/2022. recebimento de envelopes 01 e 02 até 09h do dia 
19/09/2022. objeto: Alienação de 1 (um) imóvel urbano, com área de 
4.800m², na quadra “A”, e 2 (dois) imóveis urbanos de 1.000m² cada, 
na quadra “e”, localizados no campo de Aviação, matrícula n.º 13.751 
do cartório de registro de imóveis de Guapé/MG, conforme Leis 
Municipais n.º 2.646/19, n.° 2.651/19 e n.º 2.667/19. edital disposição: 
prefeitura Municipal de Guapé. Tel: (35) 3856-1250, transparencia.
guape.mg.gov.br. Fábio Afrânio coelho - ordenador de Despesas.

4 cm -17 1676935 - 1

Guaraciama

Prefeitura Municipal

AVISO DE PRORROGAÇÃO. MODALIDADE TOMADA DE 
PREÇOS Nº. 07/2022 - PROCESSO LICITATÓRIO N. 54/2022

objeto: contratação de empresa especializada para execução de usina 
de geração de energia fotovoltaica, com fornecimento de mão de obra e 
materiais, conforme projeto básico, memorial descritivo e demais espe-
cificações técnicas constantes nos anexos deste edital. Fica prorrogada 
a data de realização para: 25.08.2022 as 09:00 horas. retirada de edital 
e seus anexos pelo site: www.guaraciama.mg.gov.br. neyrielle Menes 
dos reis. – presidente da cpL.

2 cm -17 1676815 - 1

 
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 320220817205638026.


