
 10 – sexta-feira, 04 de Novembro de 2022 diário dos muNicípios miNeiros miNas Gerais 
TOMADA DE PREÇO Nº 013/2022

Aviso de Homologação. o Município de Governador Valadares/MG, 
através da secretaria Municipal de Administração, torna público o 
aviso de homologação e adjudicação da Tomada de preço n° 013/2022 
– pAc 586/2022, cujo objeto é a contratação de empresa especiali-
zada na área de engenharia para a execução das obras de construção 
de portais de entrada - pórtico com sinalização turística no Município 
de Governador Valadares/MG, custeados com recursos provenientes 
do contrato de repasse n° 909248/2021/MTur/cAiXA, operação 
n° 1074927-12. em decorrência do exposto no processo de licitação 
a mim apresentado, homologo o resultado do julgamento da licitação 
em referência e, em consequência, adjudico o seu objeto ao seguinte 
licitante: op enGenHAriA & serViÇos LTDA. Total da licitação: 
r$ 329.221,18 (trezentos e vinte nove mil, duzentos e vinte e um reais 
e dezoito centavos). Governador Valadares, 03 de novembro de 2022. 
Filipe rigo Diniz - secretário Municipal de Administração.

4 cm -03 1709395 - 1

Grão Mogol

Prefeitura Municipal
PROC. 128/22-TP 6/22

const. para conclusão uBs T1T no V. das cancelas através res ses/
MG nº 8.158/2022 - Habilitação: 24/11/22-9h - licitagraomogol.mg@
gmail.com - www.graomogol.mg.gov.br.

1 cm -03 1709181 - 1

Guanhães

Prefeitura Municipal
AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO 

Nº 04/2022 – PROCESSO DE PARCERIA Nº 25/2022 – 
referência: inexigibilidade de chamamento público – organização da 
sociedade civil – Termo de colaboração, base legal: art.31, ii da Lei nº 
13.019/2014 e Decreto Federal nº 8.726/2016. organização da sociedade 
civil/proponente: Associação de pais e Amigos excepcionais de Gua-
nhães – cnpJ 66.231.341/0001-86. objeto proposto: Termo de Fomento 
entre o município de Guanhães-MG, através da secretaria Municipal de 
Assistência social/ conselho Municipal dos Direitos da criança e do 
Adolescente e a Associação de pais e Amigos dos expecionais -ApAe 
Guanhãesde pais e Amigos dos expecionais -ApAe Guanhães, cujo 
objeto é atendimento especializado a pessoa com deficiência intelectual 
e múltipla. Valor total do repasse: r$ 21.682,40 (vinte e um mil, seiscen-
tos e oitenta e dois reais e quarenta centavos).Tipo da parceria: Termo de 
Fomento.Maria Vania caldeira – Gestão/Gerente de parcerias.

4 cm -01 1708628 - 1

EXTRATO DE CONTRATO Nº 142/2022 
processo nº 077/2021 – preGAo eLeTronico nº 022/2021 - 
oBJeTo: registro de preços para futura e eventual aquisição de mate-
rial de consumo/ expediente para atender as demandas da Administra-
ção Municipal. Fornecedor: AMAzoniA inDusTriA e coMercio 
LTDA, cnpJ:66.476.052/0001-47. Vigência: 27/10/2022 a 31/12/2022. 
Valor do contrato: r$91.000,00(noventa e um reais), Data da assinatura: 
28/10/2022. Mariana Teixeira coelho Menezes - presidente da cpL/pre-
goeira Oficial 

2 cm -31 1708524 - 1

 AVISO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022. 
A comissão permanente de Licitação do Município de Guanhães/MG 
torna público para conhecimento dos interessados que realizará a cha-
mada pública nº 001/2022, processo Administrativo nº 102/2022 – 
objeto: Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do 
empreendedor Familiar rural, para o atendimento ao programa nacio-
nal de Alimentação escolar – pnAe no dia 21/11/2022 às 09:00 h. o edi-
tal e anexos estão à disposição de interessados no setor de Licitação, na 
sede da prefeitura Municipal, das 13h30 às 17h, no site: www.guanhaes.
mg.gov.br, ou solicitado pelo e-mail: licitacoes@guanhaes.mg.gov.br. 
Maiores informações pelo telefone (33) 3421-1501. Mariana Teixeira 
coelho Menezes – presidente da cpL.

3 cm -01 1708686 - 1

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE 
PRAZO E VALOR DO CONTRATO Nº 059/2021 – 

processo Administrativo nº 011/2021 – pregão presencial nº 007/2021. 
objeto: contratação de empresa especializada para prestação de serviços 
de transporte inter-hospitalar para pacientes no Município e em outras 
cidades, mediantes utilização de ambulâncias de suporte avançado tipo D 
( Ambulância uTi MoVeL) e Ambulância de transporte tipo A, dotada 
de equipamentos e materiais e integrada com profissionais de acordo com 
as normas estipuladas pela portaria n° 466/Ms/sVs de 1998 da AnVisA 
e resolução cFM n/ 1.671 de 2003 do conselho Federal de Medicina e 
portaria n° 2048 de 05 de novembro de 2002 e demais legislações. Forne-
cedor: Life remocenter Transportes LTDA, cnpJ: 06.178.714/0001-70. 
Vigência: 20/10/2021 a 30/06/2023. Valor do Aditivo: r$329.341,67 
(trezentos e vinte e nove mil trezentos e quarenta e um reais e sessenta e 
sete centavos), Valor atualizado do contrato r$1.646.708,37(um milhão 
seiscentos e quarenta e seis mil setecentos e oito reais e trinta e sete cen-
tavos). Data da assinatura: 18/10/2022. Mariana Teixeira coelho Mene-
zes - Presidente da CPL/Pregoeira Oficial. 

4 cm -01 1708626 - 1

EXTRATO DE CONTRATO Nº 142/2022 
processo nº 077/2021 – preGAo eLeTronico nº 022/2021 - 
oBJeTo: registro de preços para futura e eventual aquisição de mate-
rial de consumo/ expediente para atender as demandas da Administra-
ção Municipal. Fornecedor: AMAzoniA inDusTriA e coMercio 
LTDA, cnpJ:66.476.052/0001-47. Vigência: 27/10/2022 a 31/12/2022. 
Valor do contrato: r$91.000,00(noventa e um reais), Data da assinatura: 
28/10/2022. Mariana Teixeira coelho Menezes - presidente da cpL/pre-
goeira Oficial

2 cm -31 1708526 - 1

 EXTRATO DO TERMO DE COMPROMISSO 
– PROCESSO 0113/2022 

pregão eletrônico nº 0040/2022. objeto: permissão remunerada de uso 
comercial de espaço público a título precário e oneroso para atividade 
de Bar/Lanchonete/estacionamento durante a realização do 147º aniver-
sário da cidade de Guanhães/MG, realizado nos dias 21,22,23 e 24 de 
outubro de 2022. contratado: rDL coMÉrcio proMoÇÃo e pro-
DuÇÃo De eVenTos LTDA – cnpJ: 34.829.216/0001-86. Vigência: 
20/10/2022 a 31/10/2022. Valor total do contrato: r$8.000,00(oito mil 
reais). Data da assinatura: 20/10/2022. Mariana Teixeira coelho Mene-
zes - Presidente da CPL/Pregoeira Oficial
extrato do Termo de compromisso – processo 0113/2022 – pregão ele-
trônico nº 0040/2022. objeto: permissão remunerada de uso comercial 
de espaço público a título precário e oneroso para atividade de Bar/
Lanchonete/estacionamento durante a realização do 147º aniversário 
da cidade de Guanhães/MG, realizado nos dias 21,22,23 e 24 de outu-
bro de 2022. contratado: ArneTT ALessAnDer pAiVA GonÇAL-
Ves – cpF: 106.821.526-76. Vigência: 20/10/2022 a 31/10/2022. Valor 
total do contrato: r$14.000,00(quatorze mil reais). Data da assinatura: 
20/10/2022. Mariana Teixeira coelho Menezes - presidente da cpL/pre-
goeira Oficial

5 cm -31 1708547 - 1

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE 
PRAZO E VALOR DO CONTRATO Nº 059/2021 – 

processo Administrativo nº 011/2021 – pregão presencial nº 007/2021. 
objeto: contratação de empresa especializada para prestação de ser-
viços de transporte inter-hospitalar para pacientes no Município e em 
outras cidades, mediantes utilização de ambulâncias de suporte avan-
çado tipo D ( Ambulância uTi MoVeL) e Ambulância de transporte 
tipo A, dotada de equipamentos e materiais e integrada com profissio-
nais de acordo com as normas estipuladas pela portaria n° 466/Ms/sVs 
de 1998 da AnVisA e resolução cFM n/ 1.671 de 2003 do conselho 
Federal de Medicina e portaria n° 2048 de 05 de novembro de 2002 e 
demais legislações. Fornecedor: Life remocenter Transportes LTDA, 
cnpJ: 06.178.714/0001-70. Vigência: 20/10/2021 a 30/06/2023. Valor 
do Aditivo: r$329.341,67 (trezentos e vinte e nove mil trezentos e 
quarenta e um reais e sessenta e sete centavos), Valor atualizado do 
contrato r$1.646.708,37(um milhão seiscentos e quarenta e seis mil 
setecentos e oito reais e trinta e sete centavos). Data da assinatura: 
18/10/2022. Mariana Teixeira coelho Menezes - presidente da cpL/
Pregoeira Oficial.

4 cm -01 1708625 - 1

Serviço Autônomo de Água 
e Esgoto - SAAE

PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2022 – 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. 026/2022. oBJeTo: Aquisição de peças 
de reposição para gerador de cloro, materiais hidráulicos em peAD, 
materiais de construção, ferramentas e outros, cuja sessão pública acon-
tecerá no dia 21/11/2022 às 08h30min, na sala de reuniões do sAAe, 
no endereço supramencionado. Detalhes da licitação encontram-se à 
disposição dos interessados, no endereço acima, pelo telefone (33) 
3421 1531, e-mail material@saaeguanhaes.com.br ou pelo site www.
saaeguanhaes.com.br. Guanhães/MG, 03/11/2022. (a) robson Barbosa 
- pregoeiro.

3 cm -03 1708784 - 1

Guapé

Prefeitura Municipal
EDITAL DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETR 

092/2022, PROCESSO 225/2022
TornA pÚBLico que no dia 22 de novembro de 2022 as 09:00 
Horas, realizará abertura das propostas no site http://bll.org.br/. objeto: 
registro de preços para futura e eventual aquisição de equipamento e 
produtos de combate a pragas (herbicida, formicida e bomba de apli-
cação), em atendimento às necessidades das secretarias Municipais do 
Guapé. Tel: (35) 3856-1250, http://bll.org.br/ e . Fabio Afrânio coe-
lho – ordenador de Despesas. eDiTAL De LiciTAÇÃo – preGÃo 
093/2022, processo 229/2022. recebimento de envelopes 01 e 02 
até 9h dia 21 de novembro de 2022. objeto: registro de preços para 
futura e eventual contratação de empresa especializada em prestação 
de serviços de locação de pAineL De LeD ouTDoor, coM MesA 
processADorA De ViDeo, TreLiÇA e cABos De enerGiA. 
Tel.: (35) 3856-1250, transparencia.guape.mg.gov.br. João paulo silva 
– ordenador de Despesas.

4 cm -03 1709290 - 1

Guaranésia

Prefeitura Municipal
ANULAÇÃO DE PROCESSO Nº. 257/2022.

 Torna pública a anulação do processo nº. 257/2022- Tomada de 
preço nº. 013/2022. objeto: prestação de serviço para obra de execu-
ção de muro, plantio de grama, passeio em concreto e adequações na 
obra de quadra escolar esportiva coberta e com vestiários, no ceMei 
Tereza cristina Alves Faiad Minchillo. Motivo: Ausência de publica-
ção no Diário Oficial da União conforme inciso I, do art. 21 da Lei nº. 
8.666/93. Luís José pereira – secretário Municipal de Administração - 
Laércio cintra nogueira – prefeito Municipal.

2 cm -01 1708607 - 1

Guarará

Prefeitura Municipal
MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N° 28/2022. 

o Município de Guarará, na forma da lei, faz saber, que a partir das 
09:00h do dia 21 de novembro de 2022, na prefeitura Municipal na 
sala da comissão de licitação, será realizada licitação para aquisição de 
oxigênio medicinal com entrega no município para suprir as necessida-
des da secretaria de saúde e no atendimento aos pacientes, tipo Menor 
preço por item pelo sisTeMA De reGisTro De preÇo conforme 
consta no edital que se encontra a disposição de todos os interessados 
na prefeitura Municipal, onde poderão obtê-lo. para conhecimento de 
todos os interessados, expediu-se o presente que será afixado no lugar 
de costume, publicando-se na forma da lei. GuArArA, 31 de outu-
bro de 2022. 

3 cm -31 1708489 - 1

MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N° 29/2022. 
o Município de Guarará, na forma da lei, faz saber, que a partir das 
13:00h do dia 21 de novembro de 2022, na prefeitura Municipal na sala 
da comissão de licitação, será realizada licitação para Futura “contrata-
ção de serviços de Laboratório regional de prótese Dentária (LrpD), 
para a confecção de próteses dentárias, para a população carente con-
forme o programa Brasil sorridente, tipo Menor preço por item pelo 
sisTeMA De reGisTro De preÇo conforme consta no edital que 
se encontra a disposição de todos os interessados na prefeitura Munici-
pal, onde poderão obtê-lo. para conhecimento de todos os interessados, 
expediu-se o presente que será afixado no lugar de costume, publican-
do-se na forma da lei. GuArArA, 31 de outubro de 2022.

3 cm -31 1708553 - 1

Guaxupé

Prefeitura Municipal
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DA 

TOMADA DE PREÇOS Nº 018/2022
processo Administrativo nº 300/2022, empreitada por preço global, desti-
nada a seleção e contratação de empresa na área de engenharia civil e/ou 
arquitetura para dar continuidade na construção da uBs(unidade Básica 
de saúde) no bairro ouro Verde, projeto padronizado nº 1, no Município 
de Guaxupé/MG . com base no exame e parecer da Assessoria Jurídica do 
Município de Guaxupé, a Tomada de preços n.º 018/2022 – processo Admi-
nistrativo nº 300/2022 foi Homologada e foi Adjudicada para a empresa 
MAJ consTruTorA LTDA epp , empresa individual de responsabili-
dade limitada, inscrita no cnpJ sob o nº 23.903.910/0001-80, com sede à 
rua sete de setembro, nº 113, centro, Tapiratiba estado de são paulo, cep: 
13.760-000, com o valor de: r$344.328,24 (Trezentos quarenta e quatro 
mil, trezentos e vinte e oito reais e vinte e quatro centavos). Guaxupé, 01 
de novembro de 2022 – Jair pereira Bastos Filho – secretário Municipal 
de Administração.

4 cm -03 1708840 - 1

AVISO DE SESSÃO PARA ABERTURA DAS PROPOSTAS 
COMERCIAIS – CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº003/2022 

processo nº 276/2022. o Município de Guaxupé – MG torna público que 
realizará no dia 04 de novembro de 2022, às 14:00 horas, na sala de reu-
niões da secretaria Municipal de Administração da prefeitura de Guaxupé, 
situada na Av. conde ribeiro do Valle, 113 (pavimento superior) – centro, 
Guaxupé-MG, sessão pública destinada à abertura e apuração das propostas 
comerciais das empresas participantes da concorrÊnciA pÚBLicA 
nº 003/2022, processo nº 276/2022, empreitada tipo menor preço global, 
destinada à seleção e contratação de empresa na área de engenharia civil e/
ou arquitetura para a execução da construção da unidade de pronto Atendi-
mento e centro de Diagnóstico no Município de Guaxupé/MG. caso não 
ocorra(m) pedido(s) de recurso, será dada continuidade aos procedimen-
tos do certame nessa mesma sessão. Guaxupé, 31 de outubro de 2022. Jair 
pereira Bastos Filho. secretário Municipal de Administração.

4 cm -31 1708473 - 1

Ibertioga

Prefeitura Municipal
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 56/2022. 

Finalidade: registro de preço para futura e eventual aquisição de equipa-
mentos de cozinha, eletrônico, mobiliário de escritório e escolar e correla-
tos. Abertura da sessão pública: 24/11/2022, às 09:00 (nove) horas. edital 
e informações:www.ibertioga.mg.gov.br

1 cm -03 1709360 - 1

 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 58/2022.
 Finalidade: registro de preço para eventual e futura aquisição de Gás de 
cozinha (p13) como recargas e Botijão de Gás Vazio p13 KG, e água 
mineral galão de 20 litros recarga e vasilhame vazio, destinadas a aten-
der as necessidades das secretarias do Município de ibertioga. Aber-
tura da sessão pública: 29/11/2022, às 09:00 (nove) horas. edital e 
informações:www.ibertioga.mg.gov.br.

2 cm -03 1709365 - 1

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 54/2022 
Finalidade: contratação de empresa especializada para ministrar cur-
sos de capacitação e educação permanente. Abertura da sessão pública: 
21/11/2022, às 09:00 (nove) horas. edital e informações:www.ibertioga.
mg.gov.br

1 cm -03 1709351 - 1

 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 57/2022. 
Finalidade: registro de preços para futura e eventual locação de tenda e 
grades de fechamento, para realização de eventos do Município. Aber-
tura da sessão pública: 28/11/2022, às 09:00 (nove) horas. edital e 
informações:www.ibertioga.mg.gov.br

1 cm -03 1709364 - 1

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 55/2022. 
Finalidade: registro de preços para eventual e futura aquisição de material 
escolar e de escritório para atendimento a secretaria municipal de educação 
e demais secretarias requisitantes. Abertura da sessão pública: 22/11/2022, 
às 09:00 (nove) horas. edital e informações:www.ibertioga.mg.gov.br

2 cm -03 1709359 - 1

Ibiá

Câmara Municipal
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL - 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 007/2022 
preGÃo presenciAL nº 003/2022. A câmara Municipal de ibiá, 
órgão detentor de personalidade judiciária, inscrito no cnpJ sob 
n° 20.060.000/0001-94, com sede na Avenida Tatão palhares, n° 21, 
Bairro Jardim, ibiá (MG), cep. 38.950-000, neste ato representada por 
seu presidente, Vereador Fernando Arthur silva de Almeida, nos ter-
mos da Lei n° 8.666/93 e Lei n° 10.520/02, torna pública a abertura 
do processo Licitatório n° 007/2022, na modalidade pregão presencial 
n° 003/2022, do “tipo Menor preço Global”, cuja sessão de credencia-
mento, apresentação de propostas, lances e habilitação ocorrerá no dia 
16 de novembro de 2022 (quarta-feira), às 14h (quatorze) horas, na sala 
de reuniões do prédio sede da câmara Municipal de ibiá, para “con-
tratação de empresa especializada para locação de painel eletrônico, 
computadores, microfones, sistema de sonorização e sistema de trans-
missão na rede de mídias em tempo real das reuniões parlamentares; 
fornecimento de hardware, software e implantação de sistema de geren-
ciamento de processos legislativos; serviços de treinamento, assistência 
operacional, manutenção preventiva e corretiva; garantia permanente 
de funcionamento; demais materiais e componentes necessários à insta-
lação; tudo em conformidade com as especificações técnicas constantes 
no edital e respectivo termo de referência, para atender as necessidades 
da câmara Municipal de ibiá (MG)”. os envelopes contendo as pro-
postas de preços, habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, 
deverão ser apresentados perante o pregoeiro e equipe de Apoio até às 
14h (quatorze) horas, do dia 16 de novembro de 2022 (quarta-feira), 
no prédio sede da câmara Municipal de ibiá, situado na Avenida Tatão 
palhares, n° 21, Bairro Jardim, ibiá (MG), cep. 38.950-000. cópia do 
edital poderá ser obtido no sítio eletrônico da câmara Municipal de ibiá 
(www.ibia.mg.leg.br) e, mediante solicitação pelo e-mail: camaraibia@
gmail.com, ou, ainda, poderá ser obtido junto à equipe de pregoeiro, no 
prédio da câmara Municipal de ibiá, no horário de 12h às 17h00min, 
ao custo de r$ 0,40 (quarenta centavos) por página, referente as cópias 
reprográficas. Ibiá (MG), 27 de outubro de 2022. Vereador Fernando 
Arthur silva de Almeida. presidente da câmara Municipal de ibiá.

8 cm -03 1709105 - 1

Ibiraci

Prefeitura Municipal
PREGÃO PRESENCIAL Nº 087/2022, 
REGISTRO DE PREÇO Nº 057/2022

critério de julgamento Menor preço unitário. objeto: “Forneci-
mento de madeiras e correlatos destinados a manutenção dos servi-
ços das diversas secretarias do município”. Abertura dos envelopes 
dia 23/11/2022 às 08h30min, no setor de Licitações, r: seis de Abril, 
912. extração do edital, site www.ibiraci.mg.gov.br e informações (35) 
3544-9700, iBirAci/MG, 03 de noVeMBro de 2022.

2 cm -03 1708967 - 1

 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 086/2022
critério de julgamento Menor preço por Lote. objeto: “Aquisição de 
placa vibratória e cortador de piso, concreto e asfalto, destinados a 
manutenção das atividades da secretaria de obras e serviços urbanos”. 
serão recebidas as propostas até as 08h30min do dia 21 de novembro 
de 2022, com início da disputa de lances às 09h00min do dia 21 de 
novembro 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 http://bll.org.br/. informações (35) 3544-9700, iBirAci/MG, 03 de 
noVeMBro de 2022.

3 cm -03 1708963 - 1

Ibirité

Câmara Municipal
PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO 

PRESENCIAL N°001/2022
Aviso de Licitação - A câmara Municipal de ibirité, no uso de suas 
atribuições legais, torna público, para conhecimento de quantos pos-
sam se interessar que realizará processo Licitatório, na modalidade pre-
gão presencial n°001/2022, tipo Menor VALor GLoBAL, objeti-
vando a contratação exclusiva de Microempresa, epp ou equiparadas 
para prestação de serviços de Licença de uso de software interligado 
de tramitação de processos da câmara Municipal com organização e 
transmissão das sessões legislativas, assinaturas digitais, votação ele-
trônica, protocolo externo, controle de acesso de visitantes, aplicativo 
móvel, incluindo serviços de implantação e customização, migração 
de dados, treinamento e suporte técnico, para atender a demanda da 
câmara Municipal de ibirité/MG, que será processada e julgada nos 
termos da resolução Municipal 004 de 10 de dezembro de 2007, Lei 
complementar Municipal n.º 096 de 21 de dezembro de 2010, Lei 
complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei Federal nº. 
8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações, Lei Federal nº. 10.520, de 
17 de julho de 2002, Lei Federal n°14.133, de 01 de abril de 2021 e 
seus respectivos decretos regulamentadores, e disposições do edital e 
Anexos disponíveis no site www.camaraibirite.mg.gov.br, que se reali-
zará no dia 01/12/2022, às 09:00 horas, na câmara Municipal de ibirité, 
Av. são paulo, nº 695, bairro Vila nova esperança – 4ª seção - ibirité/
MG, quando os envelopes serão entregues ao pregoeiro no momento da 
abertura da sessão pública.

6 cm -03 1709085 - 1

Icaraí de Minas

Prefeitura Municipal
PROC 85/22.

Torna público que realizará: proc 85/22 pregão presencial 36/22 rp 
p/ aquisição de medicamentos; credenciamento: 17/11/22, às 07:30h. 
sessão oficial: 17/11/22, as 07:30 horas. www.icaraideminas.mg.gov.br, 
icaraideminas.licitacao@gmail.com.

1 cm -31 1708540 - 1

Igarapé

Câmara Municipal
TOMADA DE PREÇO Nº 003/2022 –PROCESSO 

LICITÁTORIO N° 07/2022
Torna público para conhecimento dos interessados edital de Tomada de 
preço nº 003/2022 – processo Licitatório nº 010/2022 objeto: contra-
tação de empresa especializada para fornecimento e instalação de forro 
mineral e luminárias de embutir na cobertura metálica, nas dependên-
cias da câmara Municipal de igarapé, incluindo todos os acessórios, 
acabamentos, equipamentos e mão de obra, conforme anexos deste 
edital. Tipo menor preço GLoBAL. recebimento dos envelopes até: 
24/11/2022 às 09hs30min, na rua Maurício Guimarães, 113, Madre 
Liliane – igarapé/MG. informações (31) 3522-1321 ou por e-mail: lici-
tacao@cmigarape.mg.gov.br . Andreia couto Gonçalves.

3 cm -03 1709076 - 1

Iguatama

Prefeitura Municipal
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO 

080/2022. PROCESSO 130/2022.
o Município de iguatama, torna público aquisição de pick-up zero km, 
ano 2022/2023, cabine simples, para atendimento a secretaria Munici-
pal De obras. Acolhimento das propostas 07/11/2022 à partir das 17:00 
horas até 21/11/2022 às 09:00 horas; abertura das propostas de pre-
ços e início da sessão de disputa de preços dia 21/11/2022 às 09:00 
horas. Local: w.w.w.licitanet.com.br. para todas as referências de tempo 
será observado o horário de Brasília – DF. edital disponível nos sites: 
w.w.w.licitanet.com.br e www.iguatama.mg.gov.br . setor de Licita-
ções: (037)3353-2289. Lucas Vieira Lopes, 03/11/2022.

3 cm -03 1708978 - 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 3202211032130290210.


