
minas Gerais  diário dos municípios mineiros sábado, 03 de dezembro de 2022 – 5 

Felício dos Santos

Prefeitura Municipal
RETIFICAÇÃO - PROC. N° 105/2022 PP. N° 064/2022 

Aquisição de 01 (um) ônibus urbano escolar, novo (zero quilômetro), 
conf. convênio de saída nº 1261002371/2022 /see. Abertura dos enve-
lopes 14/12/2022 as 09:00hs, em razão da necessidade de adequação do 
termo de referencia. - setor de Licitações. retirada do edital no site: 
www.feliciodossantos.mg.gov.br.
inTenÇÃo em aderir a Ata de registro de preços nº 028/2022, 
oriunda do pregão presencial nº 013/2022, do consórcio público para 
Desenvolvimento do Alto paraopeba – coDAp - cujo objeto é a aquisi-
ção de caminhão báscula em atendimento ao Departamento Municipal 
de obras. inf.: Tel:38 3523-1225. ricardo rocha/prefeito Municipal.

3 cm -02 1721010 - 1

Formiga

Prefeitura Municipal
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº. 187/2022 

MoD. preGÃo eLeTrÔnico nº 113/2022 – reGisTro De pre-
Ços Tipo: Menor preço por item. objeto: Aquisição de combustíveis 
para a frota Municipal, bem como para atender ao Acordo de coope-
ração nº 19 – 4º rM-013-00 com o exército Brasileiro – comando da 
4ª região Militar, ao Acordo de cooperação nº 136/2020 com a polícia 
civil de Minas Gerais, ao convênio nº 01/2022 com a polícia Mili-
tar de Minas Gerais, ao convênio nº 005/2021 BpM MAMB com a 
polícia Militar Ambiental de Minas Gerais, e o convênio nº 81/2021 
com o corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais/10º BBM. recebi-
mento das propostas: do dia 06/12/2022 às 08:00h até dia 16/12/2022 
às 08:30h. Data de Abertura das propostas e início da sessão de Dis-
puta de preços: às 08:31h do dia 16/12/2022. Modo de Disputa: aberto. 
referência 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: pregoeirospmfor-
miga@gmail.com.

4 cm -02 1721078 - 1

– PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº. 189/2022 
MoD. preGÃo eLeTrÔnico nº 115/2022 Tipo: Menor preço por 
item. objeto: Aquisição de 03 (três) veículos para transporte de pas-
sageiros, tipo Van, zero quilômetro, novo de fábrica, com capacidade 
de 16 lugares (15 passageiros + 01 motorista) para atender ao trans-
porte escolar, a pedido da secretaria Municipal de educação e espor-
tes. recebimento das propostas: do dia 07/12/2022 às 08:00h até dia 
19/12/2022 às 08:30h. Data de Abertura das propostas e início da ses-
são de Disputa de preços: às 08:31h do dia 19/12/2022. Modo de Dis-
puta: Aberto. referência 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: pregoeiros-
pmformiga@gmail.com.

3 cm -02 1721246 - 1

Frei Lagonegro

Prefeitura Municipal
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022

PAL Nº 057/2022
o Município de Frei Lagonegro torna público que fará realizar licita-
ção conforme segue: pAL nº 057/2022 pregão eletrônico nº 006/2022 
- oBJeTo: registro de preços para aquisição materiais permanentes 
diversos, materiais prementes hospitalares e odontológico em atendi-
mento as necessidades da secretaria de saúde do Município de Frei 
Lagonegro, conforme especificações constantes na planilha, anexos a 
este edital. Tipo: Menor preço por item. certame que se regerá pelas 
disposições legais aplicáveis, nos termos da Lei Federal n° 8.666/93 
e alterações posteriores e pelas condições fixadas no presente edital. 
ABerTurA: 16/12/2022 às 09:00 Horas. Maiores informações no 
prédio da prefeitura, na rua cabral, nº 46, centro, Frei Lagonegro/MG. 
e-mail licitacaofreilagonegro@gmail.com - Telefone (033) 98895-
0036 e portal eletrônico: http://www.freilagonegro.mg.gov.br

TiAGo sousA DAs MercÊs
pregoeiro Municipal

4 cm -02 1721020 - 1

Frutal

Prefeitura Municipal
AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 118/2022 

processo nº 270/2022. o Departamento de Licitações da prefeitura 
Municipal de Frutal/MG torna pública a publicação do preGÃo pre-
senciAL nº 118/2022, do tipo Tipo Menor preÇo uniTáro 
– objeto: refere-se à contratação de empresa para o fornecimento de 
material médico Hospitalar, para atender as necessidades de diversas 
unidades básicas de saúde, do Hospital Municipal Frei Gabriel, assim 
como também demais setores da saúde, atendendo as resoluções: ses/
MG nº 6.930, de 28 de novembro, resolução ses/MG nº 7.501, de 07 
de maio de 2021, ses/MG nº 6.946, de 04 de dezembro de 2019, pelo 
período de 12 (doze) meses, conforme casos exigíveis na legislação 
vigente A abertura dos envelopes será dia 15 de dezembro de 2022, às 
13h:00min na sala de licitações da prefeitura Municipal de Frutal/MG, 
localizada à praça Dr. França nº 100. o edital e seus anexos estão dispo-
nibilizados 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 depar-
tamento de licitações não se responsabiliza pela recepção via e-mail. 
Frutal/MG, 02 de dezembro de 2022. regina carmélia de oliveira - 
presidente da cpL.

5 cm -02 1721482 - 1

Funilândia

Prefeitura Municipal
ERRATA Nº 02/2022

 Torna pública a errata nº 02/2022 ref. edital ps nº 003/2022. inf.: 
https://portal.imeso.com.br

 edson Vargas Dias – prefeito Municipal
1 cm -02 1721045 - 1

Goiabeira

Prefeitura Municipal
PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2022

prefeitura Municipal de Goiabeira/MG torna pública aos interessados 
que será realizada licitação, modalidade preGÃo presenciAL nº 
016/2022, sobre o registro de preços “Menor preço por item”, para 
a futura e eventual contratação de empresa especializada na prestação 
de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de Ar 
condicionado dos Departamentos pertencentes a essa Administração, 
com participação de Microempresa (Me) e empresa de pequeno porte 
(epp). A ser realizado na data 15/12/2022 às 09h00min, na sala de reu-
niões da prefeitura, na rua pinheiro nº 44, Bairro centro, na cidade 
de Goiabeira, estado de Minas Gerais. o edital encontra-se à dispo-
sição 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.comprasgoiabeiramg@gmail.com – site: 
www.goiabeira.mg.gov.br

4 cm -02 1721402 - 1

Governador 
Valadares

Prefeitura Municipal
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 724/2022

 extrato da Ata 724/2022, referente ao pregão eletrônico 96/2022 pAc 
618/2022, celebrado entre o Município de Governador Valadares e a 
empresa sTop sHop coMercio De proDuTos ALiMenTicios 
LTDA, cnpJ: 22.808.727/0001-32, o qual rege o registro de preços 
para Aquisição de Materiais de Limpeza para os setores de nutrição 
Dietética e Higienização, com intuito de atender a demanda habitual do 
Hospital Municipal de Governador Valadares. início em 11/11/2022 e 
término em 10/11/2023, valor total estimado de r$ 22.750,00 (vinte e 
dois mil, setecentos e cinquenta reais). Filipe rigo Diniz – secretário 
Municipal de Administração.

3 cm -02 1721108 - 1

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 725/2022
 extrato da Ata 725/2022, referente ao pregão eletrônico 96/2022 pAc 
618/2022, celebrado entre o Município de Governador Valadares e a 
empresa WTrADe inTerMeDiAÇÃo De neGocios LTDA, 
cnpJ: 21.856.981/0001-43, o qual rege o registro de preços para 
Aquisição de Materiais de Limpeza para os setores de nutrição Die-
tética e Higienização, com intuito de atender a demanda habitual do 
Hospital Municipal de Governador Valadares. início em 11/11/2022 e 
término em 10/11/2023, valor total estimado de r$ 16.673,00 (dezes-
seis mil, seiscentos e setenta e três reais). Filipe rigo Diniz – secretário 
Municipal de Administração.

3 cm -02 1721109 - 1

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 121/2022
Aviso de Licitação. o Município de Governador Valadares/MG, 
torna público o aviso de licitação pregão eletrônico nº 000121/2022, 
“Menor preÇo por LoTe” referente à registro de preços para 
Aquisição de saneantes para o setor de Higienização, com forneci-
mento de Dosadores em comodato, para atender a demanda habitual do 
Hospital Municipal de Governador Valadares cujo edital encontra-se à 
disposição dos interessados, para exame e aquisição, através dos sites 
www.gov.br/compras e https://www.valadares.mg.gov.br/licitacoes. o 
recebimento das propostas dar-se-á: até às 14:00 do dia 21 de dezem-
bro de 2022. o início da sessão de disputa de preços com análise das 
propostas: a partir das 14:30hs do dia 21 de dezembro de 2022, com os 
representantes das licitantes devidamente credenciados e quantos inte-
ressarem. Governador Valadares, 02 de dezembro de 2022. Filipe rigo 
Diniz - secretário Municipal de Administração.

4 cm -02 1721125 - 1

ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2022
 Adesão á Ata de registro de preços n° 16/2022- processo Administra-
tivo nº 898/2022 - através da Ata de registro de preços n° 120/2021- 
pregão presencial n° 53/2021- processo Administrativo 104/2021 
oriundo da prefeitura Municipal de rio Acima, com a empresa Mapel 
Maquinas e Artigos para escritório LTDA, para atender a secretaria 
Municipal de planejamento da prefeitura Municipal de Governador 
Valadares, cujo objeto- aquisição de display touch screen com solução 
educacional., e constatado a regularidade dos atos procedimentais, rati-
fico e homologo a empresa Mapel Maquinas e Artigos para Escritório 
LTDA, inscrita no cnpJ nº 20.232.336/0001-97, com sede na Av Ama-
zonas, nº 5416- Bairro nova suíça cep: 30421-056 Belo Horizonte/
MG, e-mail: leonardo@mapel.com.br-telefone: (31) 3211-0011, neste 
ato representada pelo sr Fernando Antonio Duarte pimenta, cpF n° 
890.720.306-72, no valor de r$ 155.900,00 (cento e cinquenta e seis 
mil e novecentos reais), que correrá por conta da dotação orçamentária 
de 2022. código da Dotação: 02.08.01.04.122.0401.2.040 449052.00 
192 (252) - vigente da secretaria Municipal de planejamento. rati-
fico o ato adesão á Ata de Registro de Preços n° 16/2022- Processo 
Administrativo nº 898/2022 - através da Ata de registro de preços n° 
120/2021- pregão presencial n° 53/2021- processo Administrativo 
104/2021 oriundo da prefeitura Municipal de rio Acima, Governador 
Valadares-MG, 24 de novembro de 2022, Filipe rigo Diniz, secretário 
Municipal de Administração.

5 cm -02 1721021 - 1

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 722/2022
 extrato da Ata 722/2022, referente ao pregão eletrônico 96/2022 
pAc 618/2022, celebrado entre o Município de Governador Valada-
res e a empresa LiMpAnDo HiGiene e LiMpezA eireLi, cnpJ: 
30.804.420/0001-91, o qual rege o registro de preços para Aquisição 
de Materiais de Limpeza para os setores de nutrição Dietética e Higie-
nização, com intuito de atender a demanda habitual do Hospital Muni-
cipal de Governador Valadares. início em 11/11/2022 e término em 
10/11/2023, valor total estimado de r$ 233.370,50 (duzentos e trinta 
e três mil, trezentos e setenta reais e cinquenta centavos). Filipe rigo 
Diniz – secretário Municipal de Administração.

3 cm -02 1721105 - 1

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 723/2022
 extrato da Ata 723/2022, referente ao pregão eletrônico 96/2022 pAc 
618/2022, celebrado entre o Município de Governador Valadares e a 
empresa MuLTisuL coMercio e DisTriBuiÇÃo LTDA, cnpJ: 
12.811.487/0001-71, o qual rege o registro de preços para Aquisi-
ção de Materiais de Limpeza para os setores de nutrição Dietética e 
Higienização, com intuito de atender a demanda habitual do Hospital 
Municipal de Governador Valadares. início em 11/11/2022 e término 
em 10/11/2023, valor total estimado de r$ 5.426,00 (cinco mil, qua-
trocentos e vinte e seis reais). Filipe rigo Diniz – secretário Municipal 
de Administração.

3 cm -02 1721107 - 1

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

PROCESSO LICITATÓRIO N°:032/2022 
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°:032/2022, na modalidade pregão presencial n°:010/2022, tipo 
Menor Global, cujo objeto é a contratação de empresa para licen-
ciamento de uso de sistemas de tecnologia integrados, para a ges-
tão pública municipal, para atender as demandas deste consórcio em 
ambiente nuvem (data center externo), com os serviços de conversão 
de dados, implantação, migração de dados pré-existentes, treinamento, 
manutenção, suporte técnico e acompanhamento durante o período con-
tratual, e que atendam aos requisitos do siAFic – sistema Único e 
integrado de execução orçamentária, Administração Financeira e con-
trole em um mesmo ambiente virtual advindo, pelo Decreto Federal nº 
10.540/2020, conforme condições estabelecidas no Termo de referên-
cia. A abertura será dia 16/12/2022 às 10h00, na sede do consórcio/
consurGe. os interessados poderão retirar o edital e obter informa-
ções 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 13h00 às 17h00. email: lici-
tacao@consurge.saude.mg.gov.br. Telefax (0xx33) 3213-5850 / 99870-
2056.  edineia santos souza – presidente da cpL.
eXTrATo De priMeiro TerMo ADiTiVo Ao conTrATo 
ADMinisTrATiVo n°:012/2021 – consórcio/consurGe x a 
empresa neo consultoria e Administração de Benefícios eireli - 
cnpJ:25.165.749/0001-10. oBJeTo: contratação de serviços de ges-
tão de frota mediante operação de sistema informatizado via internet, 
cartão, tag, por meio de estabelecimentos credenciados para o forne-
cimento de combustíveis, lubrificantes e manutenção preventiva e 
corretiva de veículos com fornecimento de peças, lavagem, reboque 
e socorro mecânico da frota do consórcio/consurGe. VALor: r$ 
6.522.352,00 (seis milhões e quinhentos e vinte e dois mil e trezen-
tos e cinquenta e dois reais), descontado de um percentual de - 2,36% 
(dois vírgula trinta e seis por cento negativo). ViGÊnciA: para mais 12 
(doze), a partir de 03 de dezembro de 2022.
eXTrATos De conTrATos ADMinisTrATiVos – consór-
cio/consurge X as empresas: no:036/2022 - Globalmix Distribui-
dora de Medicamentos e correlatos Ltda – cnpJ:07.790.854/0001-68 
- r$ 7.266,30 (sete mil e duzentos e sessenta e seis reais e trinta 
centavos); no:037/2022 - J pharma Hospitalar Ltda - Me - 
cnpJ:21.988.592/0001-71 - r$ 16.920,55 (dezesseis mil e novecentos 
e vinte reais e cinquenta e cinco centavos); no:038/2022 - Valemac 
Ltda – cnpJ:26.108.209/0001-67 – r$ 22.008,26 (vinte e dois mil e 
oito reais e vinte e seis centavos); no:039/2022 - Medpharma Distri-
buidor – cnpJ:43.186.551/0001-02 – r$ 26.441,90 (vinte e seis mil 
e quatrocentos e quarenta e um reais e noventa centavo); no:040/2022 
- nutriminas comércio de nutrições Dietéticas e Materiais Hosp – 
cnpJ:22.218.845/0001-90 – r$ 4.485,00 (quatro mil e quatrocentos e 
oitenta e cinco reais); no:041/2022 - MD Farma Distribuidor Atacadista 
Ltda – cnpJ:24.325.781/0001-52 – r$ 3.925,00 (três mil e novecentos 
e vinte e cinco reais); no:042/2022 - pontes e Guedes Distribuidora de 
Medicamentos Ltda – cnpJ:37.920.081/0001-58 – r$ 3.250,00 (três mil 
e duzentos e cinquenta reais); no:043/2022 - Medmil produtos Médi-
cos Hospitalares, Farmacêuticos e de Lab – cnpJ:42.930.201/0001-38 
– r$ 52.142,50 (cinquenta e dois mil e cento e quarenta e dois reais e 
cinquenta centavos). no:044/2022 - Fusion Med comércio de Material 
Médico Hospitalar Ltda – cnpJ:20.656.202/0001-01 – r$ 2.120,00 
(dois mil e cento e vinte reais). objeto: Aquisição parcelada de Medi-
camentos em geral, 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 nº 002223/2022, 
conforme convênio de saída nº 1321002123/2022 – ses. Vigência: 12 
(doze) meses a partir da data de assinatura.

14 cm -02 1721245 - 1

Grão Mogol

Prefeitura Municipal
PROC. 109/21, TP 001/2021

serviços de conclusão da creche pro-infância tipo c - Tc/FnDe 
203780/2013-2º Aditivo o acréscimo de quantidades de itens alusivos 
ao cTr 027/2022-Art. 65, inc. i, L.8.666/93.
proc. 109/21, Tp 001/2021-serviços de conclusão da creche pro-infân-
cia tipo c - Tc/FnDe 203780/2013-3ºAditivo a alteração do projeto 
alusivo ao cTr 027/2021-Art. 65, inc. i, L.8.666/93.

2 cm -02 1721316 - 1

PROC. 133/22-TP 7/22
execução de pav.com blocos sextavados -Acordo cia. Vale do rio 
Doce, Lei n° 23.830/2021-Habilitação: 22/12/22, 9h. licitagraomogol.
mg@gmail.com - www.graomogol.mg.gov.br.

1 cm -02 1721244 - 1

Guanhães

Serviço Autônomo de Água 
e Esgoto - SAAE

PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2022 – 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. 028/2022. oBJeTo: registro de preços 
para futura e eventual aquisição de gás doméstico em botijão de 13 kg, 
cuja sessão pública acontecerá no dia 19/12/2022 às 08h30min, na sala 
de reuniões do sAAe, no endereço supramencionado. Detalhes da lici-
tação 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, 02/12/2022. 
(a) robson Barbosa - pregoeiro.

3 cm -02 1721043 - 1

Guapé

Prefeitura Municipal
RATIFICAÇÃO – INEXIGIBILIDADE DE 

LICITAÇÃO 42/2022 – PROCESSO 241/2022 
oBJeTo: repasse Financeiro para despesas administrativas e manu-
tenção da Associação santa casa de Misericórdia de Guapé, no valor de 
r$ 150.340,15, nos termos do art. 30, Vi c/c arts. 31 e 38 da Lei Fede-
ral n.° 13.019/14, e da Lei Municipal n.º 2.871/21. Márcia Aparecida 
dos reis - ordenadora de Despesas. coMunicAÇÃo – comunica 
aos interessados a reVoGAÇÃo do processo nº231/2022, Dispensa 
nº 51/2022, cujo objeto é locação do imóvel urbano situado na Avenida 
santo Antônio das posses, n.º 21, na comunidade santo Antônio das 
posses, em Guapé/MG, para abrigar pessoa carente, em atendimento 
à solicitação da secretaria Municipal de Desenvolvimento social, por 
motivo de interesse público, ou seja, houve um equívoco nas infor-
mações referentes à localização do imóvel pretendido, uma vez que o 
endereço correto é na Avenida Guapé, n.° 375

4 cm -02 1721238 - 1

Guaraciaba

Prefeitura Municipal
 AVISO DE RETIFICAÇÃO. PREGÃO 

ELETRÔNICO Nº 036/2022
 processo nº 114/202 – objeto: Aquisição de equipamentos e Mate-
rial de informática, eletrodomésticos, Mobiliário e consumo em aten-
dimento as demandas da Fisioterapia, Vigilância em saúde, e, unidade 
básica de saúde do Município de Guaraciaba-MG. Fica alterada a data 
de abertura da sessão do pregão, para o dia 09/12/2022 as 08:30Horas. 
O Edital retificado poderá ser obtido nos sites www.gov.br/compras ou 
www.guaraciaba.mg.gov.br. Maiores informações: licitacao@guara-
ciaba.mg.gov.br e (31)3893-5130. Guaraciaba/MG, 02/12/2022. Ade-
mar Fernandes Moreira – prefeito Municipal.

3 cm -02 1721145 - 1

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2022 
 processo nº 106/2022 srp – objeto: registro de preços para futura 
e eventual aquisição de materiais e equipamentos de uso odontológico, 
para atendimento das demandas do município de Guaraciaba/MG. Data 
da sessão pública: 19/12/2022, às 08:30h, horário de Brasília - DF, no 
sítio eletrônico www.gov.br/compras. o cadastramento de propostas se 
inicia no momento em que for publicado o edital no portal de compras 
do Governo Federal e se encerra, automaticamente, na data e hora mar-
cadas para realização da sessão do pregão. o edital na íntegra poderá 
ser obtido nos sites www.gov.br/compras ou www.guaraciaba.mg.gov.
br. Maiores informações: licitacao@guaraciaba.mg.gov.br e (31)3893-
5130. Guaraciaba/MG, 02/12/2022. Ademar Fernandes Moreira – pre-
feito Municipal.

3 cm -02 1721144 - 1

Iapu

Prefeitura Municipal
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS. 

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 309/2022 
Modalidade: pregão eletrônico 04/2022. pelo presente instrumento, 
a prefeitura Municipal de iapu/MG, neste ato representado pelo seu 
prefeito Municipal, sr. José pereira Viana, resoLVe registrar os 
preços das empresas: coelho peças Automotivas LTDA, cnpJ: 
38.130.509/0001-21; Miler Martins da silva, cnpJ: 23.852.280/0001-61; 
Ghia pneus LTDA, cnpJ: 44.781.209/0001-05; Goldem Distribuidora 
e representações eireli, cnpJ: 38.489.025/0001-73, respectivamente 
através das Atas de registro de preços nº 309.1/2022, 309.2/2022, 
309.3/2022, e 309.4/2022, perfazendo um valor total da licitação de 
r$ 1.581.062,60 (hum milhão quinhentos e oitenta e um mil e sessenta 
e dois reais e sessenta centavos). objeto: registro de preços para aqui-
sições futuras e parceladas de pneus novos, câmara de ar e protetores, 
destinados à manutenção da frota de veículos do município de iApu/
MG. Vigência da ata de 12 meses. 02 de dezembro de 2022. 
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 AVISO DE LICITAÇÃO. PROCESSO 
ADMINISTRATIVO Nº 504/2022. 

pregão presencial rp nº 050/2022. A prefeitura Municipal de iapu/
MG comunica que está promovendo licitação objetivando o registro 
de preços para aquisições futuras e parceladas de peças novas e ori-
ginais através de maior desconto percentual nos preços da tabela ofi-
cial da montadora ou similares e prestação de serviços de manutenção 
preventiva e corretiva em mecânica, retífica, elétrica e ignição/injeção 
eletrônica, para atender a frota de veículos do município de iApu/MG, 
julgamento: maior desconto por lote. sessão de julgamento: 20/12/2022 
às 13h10min. Local: rua João Lemos, n° 37, centro. Maiores informa-
ções pelo telefone (33) 3355-1105. José pereira Viana - prefeito.
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Ibiá

Prefeitura Municipal
TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2022

A prefeitura Municipal de ibiá-MG torna público que, no dia 22/12/2022 
às 09:00 horas, realizará licitação na modalidade ToMADA De pre-
Ços nº 007/2022 para a contratação de empresa especializada para 
execução de reforma na c.e.i Dr. olimpio Dias dos reis, localizada 
na Avenida Getulio Vargas n° 1252, Bairro: Jardim universitário, na 
cidade de ibiá-MG, incluindo materiais e mão de obra, conforme as 
especificações técnicas previstas no projeto básico e documentos de 
suporte para a contratação. A aquisição do edital será feita através do 
site www.ibia.mg.gov.br - Maiores informações pelo telefone (34)3631-
5754 – Marlene Aparecida de souza silva – prefeita Municipal

3 cm -02 1721030 - 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 320221202161937025.


