
 6 – quarta-feira, 07 de Setembro de 2022 diário doS municípioS mineiroS minaS GeraiS 

Governador 
Valadares

Prefeitura Municipal
TOMADA DE PREÇO Nº 014/2021

Aviso de Licitação. o Município de Governador Valadares, Minas 
Gerais, através da secretaria Municipal de Administração, torna 
público o resultado da sessão e chamamento para terceira sessão de lici-
tação da Tomada de preço n° 014/2021 – pAc 1.122/2021, tipo menor 
preço global, referente à contratação de empresa especializada na área 
de engenharia para execução das obras de ampliação, recuperação e 
reforma de quadra de esportes localizada na praça cabo Frio, no bairro 
Vila do sol, no município de Governador Valadares/MG, custeados 
com recursos provenientes do contrato de repasse n° 899477/2020/
MciDADAniA/cAiXA, processo n °1071528/25, não acudiram inte-
ressados a licitação, sendo considerada então, deserta. nova sessão 
foi agendada. os interessados poderão obter o edital de “Tomada de 
preços”, através do site www.valadares.mg.gov.br. informações: rua 
Marechal Floriano n. 905, centro, 3º andar, na sala da comissão per-
manente de Licitação, ou pelo e-mail cpl@valadares.mg.gov.br. Data 
limite para a entrega dos envelopes: 28 de setembro de 2022 às 14:00. 
Governador Valadares, 05 de setembro de 2022. Filipe rigo Diniz- 
secretário Municipal de Administração.

4 cm -06 1685580 - 1

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 112/2022
Aviso de republicação. o Município de Governador Valadares torna 
público o aviso de republicação pregão eletrônico nº 000112/2022, 
pAc 000058/2022, “Menor preço por item - pregão” referente à regis-
tro de preços para eventual aquisição de impressos, para a secretaria 
Municipal de saúde destinado a atendimento das unidades de saúde de 
Governador Valadares. O edital foi retificado. Os interessados poderão 
obter informações na r. Mal. Floriano nº 905, 3º andar, Gerência de 
compras (tel. 33 3275-4701) nos dias úteis, entre 12h e 18h e poderão 
retirar o edital através do site http://www.valadares.mg.gov.br - Data da 
sessão: 20 de setembro de 2022. Horário limite para credenciamento, 
entrega dos envelopes e início da sessão: 09:00. Governador Valadares, 
06 de setembro de 2022. Filipe rigo Diniz- secretário Municipal de 
Administração.

3 cm -06 1685585 - 1

TOMADA DE PREÇO Nº 002/2022
Aviso de repetição. o Município de Governador Valadares, Minas 
Gerais, através da secretaria Municipal de Administração, torna público 
aviso de repetição da Tomada de preço n° 002/2022 – pAc 029/2022, 
tipo menor preço global, cujo objeto é a contratação de empresa espe-
cializada na área de engenharia para a execução das obras de restaura-
ção da av. Felipe Moreira caldas e adequação de calçada para garantia 
de acessibilidade no município de Governador Valadares/MG, custea-
dos com recursos provenientes do contrato de repasse n° 907769/2020/
MDR/CAIXA, operação N° 1074051-29/2020. O edital foi retificado. 
os interessados poderão obter o edital de “Tomada de preços”, através 
do site www.valadares.mg.gov.br. informações: rua Marechal Floriano 
n. 905, centro, 3º andar, na sala da comissão permanente de Licitação, 
ou pelo e-mail cpl@valadares.mg.gov.br. Data limite para a entrega dos 
envelopes: 23 de setembro de 2022 às 14:00. Governador Valadares, 
06 de setembro de 2022. Filipe rigo Diniz- secretário Municipal de 
Administração.

4 cm -06 1685588 - 1

EXTRATO DE CONTRATO Nº 222/2022
 extrato do contrato nº 222/2022, celebrado entre o Município de 
Governador Valadares e Mil estruturas para eventos LTDA Me, tendo 
como objeto a “Locação de equipamentos de infraestrutura, ilumina-
ção, sonorização, brinquedos e equipamentos, bem como aquisição de 
água, gelo, camisas e demais itens para realização de eventos. Vigên-
cia deste contrato é de 12 (doze) meses com início em 25/08/2022 e 
término em 25/08/2023. Valor de r$ 208.078,14 (duzentos e oito mil 
setenta e oito reais e quatorze centavos).

2 cm -06 1685820 - 1

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 095/2022
Aviso de suspensão. o Município de Governador Valadares/MG, torna 
público o aviso de suspensão pregão eletrônico nº 000095/2022, 
Menor preço por item - pregão, referente à Aquisição de Dietas ente-
rais, Fórmulas Modificadas e Suplementos - SND do HMGV, para reti-
ficação do edital. Nova sessão será agendada. Governador Valadares, 
06 de setembro de 2022. Filipe rigo Diniz- secretário Municipal de 
Administração.

2 cm -06 1685688 - 1

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

PROCESSO LICITATÓRIO N°:026/2022 
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 Licitató-
rio n°:026/2022, na modalidade pregão eletrônico n°:008/2022, na 
pLATAForMA LiciTAr DiGiTAL, no endereço: www.licitardigi-
tal.com.br, Menor preço por item, cujo objeto é a aquisição de equi-
pamentos de informática, 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, provenien-
tes do convênio de saída nº 1321002123/2022 – ses. A abertura será 
dia 21/09/2022 às 09h00, 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. edineia 
santos souza – presidente da cpL. 

4 cm -06 1685743 - 1

Grão Mogol

Prefeitura Municipal
PROC. 110/22-PP 41/22

Aquis de equip, peças e serv de manut em equip odontológico-cre-
denciamento: 20/9/22-8h.licitacaograomogol.mg@gmail.com-www.
graomogol.mg.gov.br.

1 cm -06 1685682 - 1

Guanhães

Prefeitura Municipal

RESULTADO DE LICITAÇÃO – PROCESSO
Nº 066/2022 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2022

objeto: registro de preços para futura e eventual aquisição de gêne-
ros alimentícios para cumprimento do programa nacional de Alimen-
tação escolar (pnAe) durante o ano letivo, para atender as necessi-
dades da secretaria Municipal de educação m compor a merenda 
escolar dos alunos da rede municipal de ensino. empresas vencedo-
ras: Alimentus Vale do Aço, inscrita no cnpJ n° 10.248.662/0001-39, 
no valor total de r$ 11.994,75; comercial cariacica, inscrita no cnpJ 
nº 30.019.425/0001-03, no valor total de r$ 365.953,00; comer-
cial Leticia GH, inscrita no cnpJ nº 29.720.373/0001-19, no valor 
total de r$ 237.428,00; Donata Distribuidora, inscrita no cnpJ nº 
10.560.579/0001-09, no valor total de r$ 345.752,50; natclean pro-
dutos, inscrita no cnpJ nº 24.352.935/0001-03, no valor total de r$ 
53.229,00; silvane Mayra reis, inscrita no cnpJ nº 46.607.935/0001-31, 
no valor total de r$ 3.250,00; stop shop comercio, inscrita no cnpJ nº 
22.808.727/0001-32, no valor total de r$ 95.012,00. A licitação resul-
tou no valor total de r$ 1.112.619,25 (um milhão cento e doze mil seis-
centos e dezenove reais e vinte e cinco centavos). Data de Julgamento: 
18/08/2022. Mariana Teixeira Coelho Menezes – Pregoeira Oficial.

5 cm -06 1685867 - 1

Serviço Autônomo de Água 
e Esgoto - SAAE

TERMO ADITIVO 
 EXTRATO DO 1º ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 004/2022 
 sAAe de Guanhães/MG e MM seGurAnÇA coMpuTADori-
ZADA LTDA - oBJeTo: acrescentar novas unidades ao sistema de 
monitoramento, acrescentando o valor mensal de r$ 54,16, permane-
cendo inalterada as demais cláusulas contratuais. 18/08/2022.

 extrato do 5º Aditamento ao contrato nº 012/2018 - sAAe de Gua-
nhães/MG e WeLinGTon GuiMArAes – Me, - acrescentar novas 
unidades ao contrato firmado, acrescentando o valor mensal de R$ 
500,00, permanecendo inalterada as demais cláusulas contratuais. 
15/08/2022.

 extrato do 2º Aditamento ao contrato nº 012/2020 - sAAe de Gua-
nhães/MG e MoATirA serViÇos De DeDeTiZAÇÃo LTDA, - 
oBJeTo: reajustar o valor contratado e prorrogar o prazo de vigência 
contratual, totalizando o valor r$ 12.992,88 e vigência 28/08/2022 à 
27/08/2023, permanecendo inalterada as demais cláusulas contratuais. 
26/08/2022.

 extrato do 3º Aditamento ao contrato nº 032/2019 - sAAe de Gua-
nhães/MG e TecLA inForMáTicA LTDA Me, - oBJeTo: reajustar 
o valor contratado e prorrogar o prazo de vigência contratual, passando 
o valor mensal para r$ 1.737,64 e vigência 13/09/2022 à 12/09/2023 
permanecendo inalterada as demais cláusulas contratuais. 06/09/2022.

 extrato do 4º Aditamento ao contrato nº 021/2018 - sAAe de Gua-
nhães/MG e cenTro BrAsiLeiro pArA conserVAÇÃo DA 
nATureZA e DesenVoLViMenTo susTenTáVeL - cBcn - 
oBJeTo: prorrogar o prazo de vigência contratual, para 20/08/2022 à 
31/12/2022 permanecendo inalterada as demais cláusulas contratuais. 
18/08/2022.

7 cm -06 1685793 - 1

Guaraciama

Prefeitura Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO. MODALIDADE 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 20/2022

processo Licitatório n. 62/2022. objeto: registro de preços para futura 
e eventual aquisição de uniformes, jalecos, bolsas e mochilas em lona, 
aventais de tecido, campo cirúrgico, lençóis e afins, conforme espe-
cificações constantes do Termo de Referência. Data da realização: 
21.09.2022 às 09:00 horas na sala de Licitações. retirada de edital e 
seus anexos pelo site: www.guaraciama.mg.gov.br. neyrielle Menes 
dos reis – pregoeira.

2 cm -06 1685582 - 1

Guidoval

Prefeitura Municipal

ALTERAÇÃO DO EDITAL DA 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 02/2022.

o Município de Guidoval torna público que realizou alterações no 
edital da concorrência pública nº 02/2022, para incluir de forma mais 
específica, informações referentes a participação dos profissionais de 
arquitetura, sendo alterados os itens b.3) Qualificação Técnico-Profis-
sional, onde foi incluído o arquiteto e urbanista, item 9.4 e 9.8 para 
incluir a rrT - registro de responsabilidade Técnica e alterando-se 
ainda a redação do item 4.1 que trata das condições gerais de partici-
pação, para excluir a exigência de capital social mínimo. na minuta 
de Contrato foi alterado o Item 3.1 e 3.2 para incluir os profissionais, 
Arquiteto e urbanista como responsável pela execução do serviço e o 
item 14.4 onde foi incluído o registro de responsabilidade Técnica. 
o edital completo com todas as alterações citadas está disponível no 
site da prefeitura no endereço eletrônico: www.guidoval.mg.gov.br. 
nilton Júnior Gonçalves Vieira - presidente da comissão permanente 
de Licitações.

4 cm -06 1685809 - 1

Ibiraci

Prefeitura Municipal
 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 073/2022, RP 051/2022.

 critério de julgamento Menor preço por Lote. objeto: “Fornecimento 
de equipamentos: eletrodoméstico e eletrônico, escritório, áudio e vídeo 
e informática, a serem instalados nos setores das diversas secretarias do 
município”. serão recebidas as propostas até as 08h30min do dia 27 
de setembro de 2022, com início da disputa de lances às 09h00min do 
dia 27 de setembro de 2022.o edital está à disposição dos interessados 
no setor de Licitações, r: seis de Abril, 912, e nos sites www.ibiraci.
mg.gov.br e www.licitacoes-e.com.br. informações (35) 3544-9700, 
iBirAci/MG, 06 de seTeMBro de 2022.

3 cm -06 1685638 - 1

Icaraí de Minas

Prefeitura Municipal
PROC 67/22 PPRP 25/22 

A prefeitura Municipal De icarai De Minas – Torna público Que 
realizará:proc 67/22 pprp 25/22 - rp para serviços De recarga e 
Aquisição De Toner, Alem De Manutenção e Locação De equipamen-
tos De Informática - Credenciamento: 20/09/22, Às 13:00h. Sessão Ofi-
cial: 20/09/22, As 13:00 Horas. Www.icaraideminas.Mg.Gov.Br, Lici-
tação@icaraideminas.Mg.Gov.Br.

2 cm -06 1685627 - 1

Ingaí

Prefeitura Municipal
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 60/2022

Aviso de pregão presencial n.º 31/2022. extrato de Homologação. 
objeto: aquisição de 01 (um) Trator agrícola novo, fora de estrada, 
ano/modelo do ano 2022 e 1 (um) veículo 0 km, de 05 (cinco) lugares 
tipo sedan 1.0cc (mínimo) ano de fabricação 2022, conforme Termo 
de convênio nº 1231001599/2022, que celebram entre si o estado de 
Minas Gerais, por intermédio da secretaria de estado de Agricultura, 
pecuária e Abastecimento – seApA e a prefeitura Municipal de ingaí/
MG. empresa vencedora do item 1 : igarapé Distribuidora Agrícola 
e comercial LTDA cnpJ/MF: 45.942.349/0012-33, com o valor total 
de r$246.000,00 (duzentos e quarenta e seis mil reais), item 2 Frus-
trado. A ata da sessão pública bem como a Homologação encontram-se 
disponíveis na íntegra no portal do Município - www.ingai.mg.gov.br 
– portal da Transparência. ingaí, 06/09/2022. Giulliano ribeiro pinto 
prefeito Municipal. 

4 cm -06 1685691 - 1

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 58/2022, AVISO 
DE PREGÃO PRESENCIAL N.º 30/2022

extrato de contrato. objeto: Aquisição de 02 (dois) veículos 0 km, de 
05 (cinco) lugares tipo sedan 1.3cc (mínimo) ano de fabricação 2022, 
conforme resolução ses/MG 6.985 de 20/12/2019, para manutenção 
da secretária Municipal de saúde do Município de ingaí/MG. con-
trato n°539/2022. empresa vencedora: Laveli Lavras Veículos LTDA 
cnpJ/MF: 19.833.425/0001-00, valor total de r$170.260,00 (cento 
e setenta mil duzentos e sessenta reais). Vigência de 26/08/2022 à 
26/10/2022. ingaí, 05 de setembro de 2022. Giulliano ribeiro pinto 
prefeito Municipal.

3 cm -05 1685303 - 1

Câmara Municipal
CONCURSO PÚBLICO – EDITAL N° 01/2022

o edital está disponível através do site www.eloassessoriaeservicos.
com.br. Maiores informações, na câmara Municipal de ingaí - Tele-
fone: (35) 3824-1198 e no site da empresa organizadora: www.eloas-
sessoriaeservicos.com.br.

1 cm -06 1685436 - 1

Inhapim

Prefeitura Municipal
AVISO DE LICITAÇÃO – PROCESSO 151/2022

preGÃo presenciAL srp 064/2022 A prefeitura Municipal de 
inhapim, através de seu prefeito torna público processo licitatório cujo 
objeto é: Aquisição futura de materiais de construção destinado ao 
calçamento dos morros do Bonfim e Caja no distrito de Santo Antô-
nio do Alegre e rua principal do distrito de Macadame. Abertura dia 
23/09/2022 às 08:40 horas na sede da prefeitura. edital e seus anexos a 
disposição no site https://www.bbmnetlicitacoes.com.br, no site oficial 
da prefeitura e na praça Alaíde Quintela soares, nº 115, centro, inha-
pim. Telefone: (33)3315-1511. inhapim, 06 de setembro de 2022. Mar-
cio elias de Lima e santos - prefeito Municipal.

3 cm -06 1685885 - 1

AVISO DE LICITAÇÃO – PROCESSO 152/2022
PREGÃO PRESENCIAL SRP 065/2022

A prefeitura Municipal de inhapim, através de seu prefeito torna 
público processo licitatório cujo objeto é: contratação de empresa para 
prestação de serviços destinado ao calçamento dos morros do Bonfim 
e caja no distrito de santo Antônio do Alegre e rua principal do dis-
trito de Macadame. Abertura dia 23/09/2022 às 14:40 horas na sede 
da prefeitura. edital e seus anexos a disposição no site https://www.
bbmnetlicitacoes.com.br, no site oficial da prefeitura e na Praça Ala-
íde Quintela soares, nº 115, centro, inhapim. Telefone: (33)3315-1511. 
inhapim, 06 de setembro de 2022. Marcio elias de Lima e santos - 
prefeito Municipal.

3 cm -06 1685887 - 1

Inimutaba

Prefeitura Municipal
PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2022

o Município de inimutaba, torna público a abertura do processo Licita-
tório nº 970/2022 - pregão presencial nº 029/2022 - registro de preços, 
do tipo menor preço por item, para a contratação de empresa para pres-
tação de serviços de transporte coletivo, em veículos adequados com 
motoristas em eventos esportivos e culturais, de acordo com as necessi-
dades da secretaria Municipal de cultura, esporte, Lazer e Turismo, do 
Município, bem como locação de ônibus reserva (sos) sem motorista 
para substituição de veículos do Município que efetuam o transporte 
escolar. A abertura da licitação está marcada para o dia 21/09/2022, 
às 13:00hs. o edital se encontra disponível no site www.inimutaba.
mg.gov.br e maiores informações com o setor de Licitações. emer-
somm Danezzi - prefeito Municipal de inimutaba.

3 cm -06 1685775 - 1

Ipaba

Prefeitura Municipal
EXTRATOS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

extrato de Ata De registro De preços nº 050/2022 - prc 060/2022 – 
pregão presencial srp nº 026/2022. partes: Município de ipABA/MG e 
a empresaAgil comércio De Materiais e equipamentos Ltda,vencedora 
dos itens 02. 03, 06, 09, 10 e o item 16, perfazendo um valor total de 
r$ 3.660,00 (Três mil seiscentos sessenta reais). Vigência: 31/08/2022 
a 31/08/2023. objeto: Aquisição de Materiais esportivos, para atender 
a equipe Multidisciplinar da secretaria Municipal de saúde, conforme 
resolução ses/MG nº 7.857/2021. ipaba/MG, 31 de Agosto de 2022 – 
Gilberto pereira soares – prefeito Municipal.
extrato de Ata De registro De preços nº 051/2022 - prc 060/2022 
– pregão presencial srp nº 026/2022. partes: Município de ipABA/
MG e a empresaAquarela comércio e serviços – eireli,vencedora dos 
itens 13 e 14, perfazendo um valor total de r$ 11.121,60 (onze mil 
cento e vinte e um reais e sessenta centavos). Vigência: 31/08/2022 a 
31/08/2023. objeto: Aquisição de Materiais esportivos, para atender a 
equipe Multidisciplinar da secretaria Municipal de saúde, conforme 
resolução ses/MG nº 7.857/2021. ipaba/MG, 31 de Agosto de 2022 – 
Gilberto pereira soares Júnior – prefeito Municipal.
extrato de Ata De registro De preços nº 052/2022 - prc 060/2022 
– pregão presencial srp nº 026/2022. partes: Município de ipABA/
MG e a empresaL cimini,vencedora dos itens 04, 05, 07 e o item 17, 
perfazendo um valor total de r$ 6.557,00 (seis mil quinhentos e cin-
quenta e sete reais). Vigência: 31/08/2022 a 31/08/2023. objeto: Aqui-
sição de Materiais esportivos, para atender a equipe Multidisciplinar 
da secretaria Municipal de saúde, conforme resolução ses/MG nº 
7.857/2021. ipaba/MG, 31 de Agosto de 2022 – Gilberto pereira soares 
Júnior – prefeito Municipal.
extrato de Ata De registro De preços nº 053/2022 - prc 060/2022 – 
pregão presencial srp nº 026/2022. partes: Município de ipABA/MG e 
a empresar & G Materiais esportivos e papel. em geral Ltda,vencedora 
dos itens 01, 08, 11, 12, 15 e o item 18, perfazendo um valor total de r$ 
8.990,00 (oito mil novecentos e noventa reais). Vigência: 31/08/2022 
a 31/08/2023. objeto: Aquisição de Materiais esportivos, para atender 
a equipe Multidisciplinar da secretaria Municipal de saúde, conforme 
resolução ses/MG nº 7.857/2021. ipaba/MG, 31 de Agosto de 2022 – 
Gilberto pereira soares Júnior – prefeito Municipal.

8 cm -06 1685602 - 1

Ipatinga

Prefeitura Municipal
RESULTADO PE 115/2022-SMS. 

Objeto: Mat. Médico. O certame correu frustrado, ficando remarcado 
para o dia 20/09/2022 às 13hs. Ata disponível no site www.publinexo.
com.br/publinexo/login (Acesso público / iD: 27922). informações 
(31) 3829-8154/8155, de 10 às 16h. cleber de Faria silva, sec. Munici-
pal de saúde, em 06/09/2022.

2 cm -06 1685410 - 1

 AVISO ALTERAÇÃO PE 111/2022-SMS. 
objeto: Aparelho ultrassom. ABerTurA: 20/09/2022 às 13hs. 
informo alteraçao no Anexo i, devido a adequação no Tr por motivo 
de impugnação. edital disponível no site: www.bionexo.com.br. infor-
mações (31) 3829-8154 de 10 às 16h. cleber de Faria silva, sec. Mun. 
de saúde, em 06/09/2022.

2 cm -06 1685856 - 1

ALTERAÇÃO – EXCLUSÃO E INCLUSÃO DE ITEM / 
PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇOS 74/2022. 

o secretário Mun. de saúde, no uso de suas atribuições, amparado no 
que determina o art. 10, § 7º do Dec. Mun. 6984/11 e art.78, inciso 
XVii da Lei 8.666/93, faz publicar a exclusão e inclusão dos códi-
gos 1.14.15.0021.0 e 1.14.15.0054.7 do pe rp 74/2022 – Mat. Lim-
peza, Higiene, copa e cozinha, conforme consta no site www.ipatinga.
mg.gov.br/link “licitações”. sec. Mun. saúde, cleber de Faria silva, 
em 06/09/2022.

2 cm -06 1685826 - 1

Câmara Municipal
CONTRATO Nº. 27/2022. INEXIGIBILIDADE Nº 12/2022. 

processo Licitatório nº 92/2022. empresa : instituto usicultura. objeto 
: Locação de espaço para realização da sessão solene de entrega Títu-
los de cidadania Honorária, Medalha do Mérito Legislativo e Medalha 
Jamil selim de sales, em atendimento ao regimento interno desta casa 
legislativa, a ser realizada no dia 29 de novembro de 2022, totalizando 
no mínimo 8 (oito) horas de locação, sendo 2 (duas) horas para a rea-
lização do evento, 1 (uma) hora para coquetel, e 5 (cinco) horas para 
a montagem e desmontagem de serviços complementares, podendo 
o horário ser alterado conforme a necessidade da câmara Municipal. 
Valor Global: r$ 9.583,00 (nove mil e quinhentos e oitenta e três reais). 
Data de assinatura: 31/08/2022. Vigência: 31/08 a 31/12/2022.

contrato nº. 28/2022. Dispensa nº 65/2022. processo Licitatório nº 
93/2022. empresa : Mirian cristina de Jesus Ferreira - eireli. objeto 
: Aluguel de veículos para transportar 100 passageiros (alunos e pro-
fessores responsáveis), das escolas representadas no mandato da 
câmara Mirim para participarem de visitas à câmara Municipal de 
ipatinga, acompanhamento de reuniões do plenário Mirim e participa-
ção na GincAnA Do sABer. Valor Global: r$ 8.119,86 (oito mil 
cento e dezenove reais e oitenta e seis centavos). Data de assinatura: 
02/09/2022. Vigência: 02/09 a 31/12/2022.
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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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