
minas Gerais  diário dos municípios mineiros sexta-feira, 16 de dezembro de 2022 – 5 
RATIFICAÇÃO - PROCESSO LICITATÓRIO
Nº 404/2022 - INEXIGIBILIDADE Nº 049/2022

o Município de extrema, através do ordenador de Despesas, torna 
público o resultado do processo Licitatório nº 404/2022, inexigibili-
dade nº 049/2022, objetivando a contratação de empresa para forne-
cimento de sistema de ensino incluso fornecimento de material didá-
tico e de apoio para alunos e professores, com respectiva prestação de 
serviços de assessoria pedagógica e disponibilidade de conteúdos digi-
tais por meio de plataforma e outras mídias levando em consideração 
o resultado do certame através de ata do dia 13 de dezembro de 2022, 
declaro e ratifico como vencedora do presente processo licitatório a 
empresa eDiTorA FTD sA, ao valor total de r$ 4.271.387,00 (quatro 
milhões, duzentos e setenta e um mil, trezentos e oitenta e sete reais). 
Mais informações, através do e-mail:compraslicit2@extrema.mg.gov.
br. extrema, 13 de dezembro de 2022.

4 cm -15 1725707 - 1

Florestal

Prefeitura Municipal
PL 079.2022, PP 038.2022

extrato de Homologação. objeto: aq de cestas básicas, com entrega 
parcial, para atender a demanda da sec Mun de Assist social para a 
concessão de benefícios eventuais para os usuários do suAs de Flo-
restal, atendendo a politica nacional de Assist social. Vencedora: Glo-
bal Atacado e representação eireli. item 01 (único). r$ 115.800,00. 
01/12/2022. Wagner dos santos Junior – prefeito Municipal.

pL 079.2022, pp 038.2022
extrato de contrato. contrato 073.2022. contratado: Global Atacado 
e representação eireli. item 01 (único). r$ 115.800,00. objeto: aq 
de cestas básicas, com entrega parcial, para atender a demanda da sec 
Mun de Assist social para a concessão de benefícios eventuais para os 
usuários do suAs de Florestal, atendendo a politica nacional de Assist 
social. Vigência: 01/01/2022. 31/12/2023. Wagner dos santos Junior – 
prefeito Municipal.

4 cm -15 1725715 - 1

PL 073.2022, PP 033.2022
 extrato de Homologação. objeto: aq. de gêneros alimentícios diver-
sos (complementação) para merenda escolar, com entrega parcelada. 
Vencedores: cordial Gêneros Alimenticios Ltda. itens: 03, 09, 17. r$ 
9.414,50. Megadec Dist Ltda. epp. itens: 02, 04, 05, 06, 08, 11, 16. 
r$ 9.779,60. rangap. Dist. De Alimentos Ltda. itens: 01, 07, 10, 12, 
13, 14, 15. r$ 7.669,60. 29/11/2022. Wagner dos santos Junior - pre-
feito Municipal.

pL 073.2022, pp 033.2022
extrato de contratos. contratados: cordial Gêneros Alimenticios Ltda. 
contrato 068.2022. itens: 03, 09, 17. r$ 9.414,50. Megadec Dist Ltda. 
epp. contrato 069.2022. itens: 02, 04, 05, 06, 08, 11, 16. r$ 9.779,60. 
rangap. Dist. De Alimentos Ltda. contrato 070.2022. itens: 01, 07, 10, 
12, 13, 14, 15. r$ 7.669,60. objeto: aq. de gêneros alimentícios diver-
sos (complementação) para merenda escolar, com entrega parcelada. 
Vigência: 01/01/2023 a 31/12/2023. Wagner dos santos Junior - pre-
feito Municipal.

4 cm -15 1726011 - 1

Formiga

Prefeitura Municipal
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº. 195/2022

 – MOD. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 118/2022
Tipo: Menor preço por item. objeto: Aquisição de cargas de gás GLp 
e água mineral que serão utilizados na manutenção e realização das 
atividades relacionadas às secretarias Municipais. Data de abertura das 
propostas e início da sessão de disputa de preços: às 08:31h do dia 
04/01/2023. Modo de disputa: Aberto. referência de tempo: Horário de 
Brasília – DF. endereço eletrônico: https://www.licitanet.com.br. infor-
mações: telefone (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.

3 cm -15 1725878 - 1

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº. 192/2022 – MOD. 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 116/2022

Tipo: Menor preço por item. objeto: Aquisição de mobiliário e equi-
pamentos diversos, de forma a atender as necessidades da secretaria 
de Desenvolvimento Humano, na execução dos serviços socioassisten-
ciais. Data de abertura das propostas e início da sessão de disputa de 
preços: às 08:31h do dia 30/12/2022. 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.

3 cm -15 1725676 - 1

Francisco Dumont

Prefeitura Municipal
PROCESSO 102/2022 – PP 052/2022

objeto: registro de preços visando a contratação de empresa para 
Prestação de Serviços de Publicação dos Atos Oficiais do Município, 
em Jornais diversos, para manutenção das atividades da prefeitura 
Municipal de Francisco Dumont-MG. credenciamento: 30/12/2022 - 
09:30h – edital disponível no site https://franciscodumont.mg.gov.br/ 
ou pelo e-mail franciscodumontlicitacao@gmail.com. Herbert Leo-
nardo Fonseca – Pregoeiro oficial.

2 cm -15 1725965 - 1

Frutal

Prefeitura Municipal
AVISO DE LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS 

Nº 20/2022 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 292/2022.
o Departamento de Licitações da prefeitura Municipal de Frutal/MG, 
torna pública a publicação da ToMADA De preÇos nº 20/2022 – 
Contratação de serviços de técnicos para atualização cartográfica e 
do cadastro imobiliário urbano, com utilização de recursos de aero-
levantamento, mapeamento móvel, pesquisa de campo e implanta-
ção de sistema de informações geográficas (SIG) e Cadastro Técnico 
Multifinalitário (CTM), no Município de Frutal/MG, do tipo MENOR 
preÇo GLoBAL. o recebimento e abertura dos envelopes será dia 
12 de janeiro de 2023 às 14h30minna sala de licitações da prefeitura 
Municipal de Frutal/MG, localizada à praça Dr. França nº 100. o edi-
tal e seus anexos estão disponibilizados pelo sítio www.frutal.mg.gov.
bre podendo ser solicitados pelo e-mail licitacao@frutal.mg.gov.br ou 
retirá-los no local mediante mídia removível, fornecida pelo interes-
sado. Frutal/MG, 15 de dezembro de 2022. regina carmélia de oli-
veira - presidente da cpL.

4 cm -15 1725999 - 1

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL 
PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 108/2022

processo nº 256/2022. o Departamento de Licitações da prefei-
tura Municipal de Frutal/MG torna pública a republicação do pre-
GÃo presenciAL pArA reGisTro De preÇo nº 108/2022, do 
tipo Menor preÇo por iTeM – objeto: contratação de empresa 
para fornecimento e confecção de diversos tipos de chaves, carimbos 
e cadeados, para atender às necessidades da prefeitura Municipal de 
Frutal/MG. A abertura dos envelopes será dia 11 de janeiro de 2022, às 
09h: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, 15 de dezembro de 2022. regina carmélia de oliveira - 
presidente da cpL.

4 cm -15 1726043 - 1

Galileia

Prefeitura Municipal
 EDITAL DE CITAÇÃO

o presidente da comissão do processo Administrativo Disciplinar, 
nomeada pela portaria nº 59, de 17 de outubro de 2022, publicada no 
Diário Oficial do Município no mesmo dia, promove, pelo presente 
edital, a notificação da servidora GILSANGELA LUZ DE MELLO, 
MATrícuLA 0070, até então residente e domiciliada nesta cidade, na 
Av. (endereço completo constante na pasta), consoante consta em seus 
registros funcionais, mas atualmente achando-se em lugar incerto e não 
sabido, comprovado após diligências realizadas, para no prazo de 30 
(trinta) dias corridos, a contar da data desta publicação, comparecer 
no prédio sede da prefeitura municipal, situado na rua Ary Machado, 
599, centro de Galileia-MG, CEP 35.250-000, a fim de acompanhar o 
processo Administrativo Disciplinar (pAD) a que responde e adotar as 
providências cabíveis em sua defesa, sob pena de ocorrer os efeitos da 
revelia. Galileia-MG, 15 de Dezembro de 2022. Anderson Murilo Gon-
çalves – presidente da cpAD.

4 cm -15 1725684 - 1

Governador 
Valadares

Prefeitura Municipal
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 166/2022

Aviso de Licitação. o Município de Governador Valadares/MG, torna 
público o aviso de licitação pregão eletrônico nº 000166/2022, “Menor 
preço por item - pregão” referente à aquisição de lanches para execução 
do Trabalho social nos residenciais são raimundos i e ii - convênio 
siApF - 0513.446-47- programa Minha casa Minha Vida cujo edital 
encontra-se à disposição dos interessados, para exame e aquisição, atra-
vés 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 05 
de janeiro de 2023. o início da sessão de disputa de preços com análise 
das propostas: a partir das 09:30hs do dia 05 de janeiro de 2023, com os 
representantes das licitantes devidamente credenciados e quantos inte-
ressarem. Governador Valadares, 15 de dezembro de 2022. Filipe rigo 
Diniz - secretário Municipal de Administração.

3 cm -15 1726223 - 1

TOMADA DE PREÇO Nº 009/2022
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 quarta sessão de lici-
tação da ToMADA De preÇo n° 09/2022 – pAc 379/2022, Tipo 
Menor preÇo GLoBAL, referente à contratação de empresa 
especializada na área de engenharia para a execução de creche, situ-
ada rua Moacyr de souza 367, Bairro Jardim do Trevo, no Município 
de Governador Valadares /MG, não acudiram interessados 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 permanente de Licitação, 
ou pelo e-mail cpl@valadares.mg.gov.br. Data limite para a entrega 
dos envelopes: 06 de janeiro de 2023 às 14:00. Governador Valadares, 
15 de dezembro de 2022. Filipe rigo Diniz- secretário Municipal de 
Administração.

4 cm -15 1726231 - 1

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 137/2022
Aviso de repetição. o Município de Governador Valadares torna 
público o aviso de repetição pregão eletrônico nº 000137/2022, pAc 
000769/2022, “Menor preço por item - pregão” referente à Aquisição 
de medicamentos de A a Z em cumprimento das determinações judi-
ciais, ajuizados contra o Município de Governador Valadares. con-
siderando que o edital foi retificado. Os interessados poderão obter 
informações na r. Mal. Floriano nº 905, 3º andar, Departamento de 
suprimentos e contratos (tel. 33 3276-4025) nos dias úteis, entre 12h 
e 18h e poderão retirar o edital através dos sites www.gov.br/compras 
e https://www.valadares.mg.gov.br/licitacoes. o recebimento das pro-
postas dar-se-á: até às 09:00 do dia 28 de dezembro de 2022. o início 

da sessão de disputa de preços com análise das propostas: a partir das 
09:30hs do dia 28 de dezembro de 2022, com os representantes das 
licitantes devidamente credenciados e quantos interessarem. Governa-
dor Valadares, 15 de dezembro de 2022. Filipe rigo Diniz - secretário 
Municipal de Administração.

4 cm -15 1726228 - 1

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 107/2022
Aviso de repetição. o Município de Governador Valadares torna 
público o aviso de repetição pregão eletrônico nº 000107/2022, pAc 
000681/2022, “Menor preço por item - pregão” referente à registro 
de preço para aquisição de equipamentos médico hospitalar para ade-
quação e ampliação dos serviços prestados no hospital Municipal de 
Governador Valadares. Considerando que o edital foi retificado. Nova 
sessão está agendada. os interessados poderão obter informações na r. 
Mal. Floriano nº 905, 3º andar, Departamento de suprimentos e con-
tratos (tel. 33 3276-4025) nos dias úteis, entre 12h e 18h e poderão 
retirar o edital 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 29 de dezembro de 2022. o início da sessão de 
disputa de preços com análise das propostas: a partir das 14:30hs do 
dia 29 de dezembro de 2022, com os representantes das licitantes devi-
damente credenciados e quantos interessarem. Governador Valadares, 
15 de dezembro de 2022. Filipe rigo Diniz - secretário Municipal de 
Administração.

4 cm -15 1726205 - 1

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 150/2022
Aviso de repetição. o Município de Governador Valadares torna 
público o aviso de repetição pregão eletrônico nº 000150/2022, pAc 
000845/2022, “Menor preço por item - pregão” referente à Aquisição 
de produtos domissanitários para o controle do pernilongo “culex”, de 
escorpiões, de carrapatos, de pulgas, de roedores e do caramujo afri-
cano nas residências do município; e de baratas e formigas no Hospital 
Municipal e unidades de saúde municipais.. considerando que o edi-
tal foi retificado. Nova sessão está agendada. Os interessados poderão 
obter informações na r. Mal. Floriano nº 905, 3º andar, Departamento 
de suprimentos e contratos (tel. 33 3276-4025) nos dias úteis, entre 
12h e 18h e poderão retirar o edital através dos sites www.gov.br/com-
pras e https://www.valadares.mg.gov.br/licitacoes. o recebimento das 
propostas dar-se-á: até às 09:00 do dia 03 de janeiro de 2023. o iní-
cio da sessão de disputa de preços com análise das propostas: a partir 
das 09:30hs do dia 03 de janeiro de 2023, com os representantes das 
licitantes devidamente credenciados e quantos interessarem. Governa-
dor Valadares, 15 de dezembro de 2022. Filipe rigo Diniz - secretário 
Municipal de Administração.

4 cm -15 1726203 - 1

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 121/2022
Aviso de repetição. o Município de Governador Valadares torna 
público o aviso de repetição pregão eletrônico nº 000121/2022, pAc 
000721/2022, “Menor preÇo por LoTe” referente à registro 
de preços para Aquisição de saneantes para o setor de Higienização, 
com fornecimento de Dosadores em comodato, para atender a demanda 
habitual do Hospital Municipal de Governador Valadares. conside-
rando que o edital foi retificado. Nova sessão está agendada. Os interes-
sados poderão obter informações na r. Mal. Floriano nº 905, 3º andar, 
Departamento de suprimentos e contratos (tel. 33 3276-4025) nos dias 
úteis, entre 12h e 18h e poderão retirar o edital através dos sites www.
gov.br/compras e https://www.valadares.mg.gov.br/licitacoes. o rece-
bimento das propostas dar-se-á: até às 14:00 do dia 28 de dezembro 
de 2022. o início da sessão de disputa de preços com análise das pro-
postas: a partir das 14:30hs do dia 28 de dezembro de 2022, com os 
representantes das licitantes devidamente credenciados e quantos inte-
ressarem. Governador Valadares, 15 de dezembro de 2022. Filipe rigo 
Diniz - secretário Municipal de Administração.

4 cm -15 1726204 - 1

Grão Mogol

Prefeitura Municipal
PROC. 124/22 - TP 5/22

calçamento blocos sextavados-cTr BDMG/BF n° 334.843/21-
Vencedora: const. exata Ltda-Me-cnpJ 10.741.886/0001-88-Vr: 
r$2.019.575,21-prazo 5 dias p/ recurso-art. 109, L. 8.666/93. licitagra-
omogol.mg@gmail.com-www.graomogol.mg.gov.br.

1 cm -15 1725930 - 1

PROC. 137/22-PREGÃO ELETRÔNICO 47/22
Aquisição de bens, conforme “decl. de transf. especial”- res. seGoV 
nº 21, de 1º de abril de 2022: (pagina 01,02 e 27)-Julgamento das pro-
postas: 10/01/2023, 09:30. licitagraomogol.mg@gmail.com - www.
graomogol.mg.gov.br - www.portaldecompraspublicas.com.br.

prc. 142/22- preGÃo 048/2022
contrat. de inst. Financ. ou privada p/operar os serv. de process., 
gerenc. e pag de créditos provenientes da folha de pagamento dos serv. 
púb Munic. ativos, inativos, pensionistas, comissionados, contratados, 
etc.credenciamento: 10/01/2023-10h. licitagramogol.mg@gmail.com-
www.graomogol.mg.gov.br.

3 cm -15 1726028 - 1

Guapé

Prefeitura Municipal
EDITAL DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRONICO 

103/2022, PROCESSO 247/2022.
TornA pÚBLico que no dia 29 de dezembro de 2022 as 09:00 Horas, 
realizará abertura das propostas no site http://bll.org.br/ . objeto: Aqui-
sição de tela de projeção e caixa de som portátil, a fim de atender às 
necessidades da secretaria Municipal de saúde. Tel: (35) 3856-1250, 
http://bll.org.br/ e . Marcia Aparecida dos reis – ordenador de Des-
pesas. errATA n.º 01 - ineXiGiBiLiDADe n.º 44/2022 processo 
n.º 249/2022 A prefeitura Municipal de Guapé/MG, por meio da 
sua comissão permanente de Licitação, designada pela portaria n.º 
117/2022, torna público, para conhecimento e esclarecimento dos inte-
ressados, que houve erro no conteúdo do objeto da contratação, qual 
seja:1- onde se lê: oBJeTo: contratação da empresa enricco casale 
rocha, detentora da exclusividade da Banda denominado “Banda ser-
tão 2000”, para apresentação de show no dia 17/12, no evento de natal 
“inauguração da iluminação de natal e 2ª Mostra de natal” das 19h00 
às 23h00 a ser realizado na praça Dr. passos Maia, em atendimento à 
solicitação da secretária Municipal de Turismo.2 - Leia-se: oBJeTo: 
contratação da empresa enricco casale rocha 51325765830, nome 
fantasia Banda sertão 2000 produções, detentora da exclusividade da 
dupla “ADeiLson & DonATo”, para apresentação de show no dia 
17/12/2022 no evento de “inauguração da iluminação de natal e 2ª 
Mostra de natal” no Município de Guapé, em atendimento à secreta-
ria Municipal de Turismo.com isso será corrigido os dados e este item 
especificamente estará em consonância com todos os demais Itens que 
tratam do tema do processo e seus anexos. Fica mantida as demais cláu-
sulas contratuais.Alessandra cristina oliveira-presidente da comissão 
permanente de Licitação

6 cm -15 1726074 - 1

Guaranésia

Prefeitura Municipal

EXTRATO DE TERMOS ADITIVOS. 
TERMO ADITIVO Nº. 141/2022 

primeiro Termo Aditivo ao contrato nº. 083/2022 pregão presencial nº. 
074/2022, processo Administrativo nº. 173/2022, que tem como objeto 
a Aquisição e instalação de elevador no complexo Municipal de saúde, 
com recursos da Lei Estadual nº. 23.830/2021, firmado com a empresa 
r.A. consTAnTino eLeVADores. Motivo: prorrogação de prazo 
até 30 de junho de 2023. Luís José pereira – secretário Municipal de 
Administração - Laércio cintra nogueira – prefeito Municipal.

2 cm -15 1725679 - 1

Ibiraci

Prefeitura Municipal
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2022.

Torna pública a adesão a ata de registro de preço do Fundo nacional 
de Desenvolvimento da educação - FnDe, oriunda do pregão eletrô-
nico nº 002/2022. objeto: “Aquisição de Veículo Ônibus rural esco-
lar ore 1 (4x4), para uso no transporte escolar dos alunos da rede 
municipal de ensino. empresa: ciferal indústria de Ônibus LTDA - 
cnpJ: 30.314.561/0006-30. Valor do contrato:r$ 485.000,00. extrato 
do contrato, site www.ibiraci.mg.gov.br. informações (35) 3544-9700, 
iBirAci/MG, 15 de DeZeMBro de 2022.

2 cm -15 1725685 - 1

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 092/2022, RP 059/2022.
 critério de julgamento Menor preço por Lote. objeto: “Fornecimento 
de dietas para alimentação enteral, módulos, fórmulas e suplementos 
nutricionais, destinados a pacientes atendidos pelas unidades básicas 
de saúde do município”. serão recebidas as propostas até as 08h30min 
do dia 29 de dezembro de 2022, com início da disputa de lances às 
09h00min do dia 29 de dezembro 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, 15 de DeZeMBro de 2022.

3 cm -15 1725909 - 1

Iguatama

Prefeitura Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO 
092/2022. PROCESSO 151/2022

O Município de Iguatama, torna público aquisição de filmes especiais 
para radiologia digital (películas radiográficas), compatíveis ao apare-
lho digital DR, impressora DRY (fujifilm) com tecnologia laser, nos 
tamanhos 20x25cm, 26x36cm, 35x43cm, modelo Di-HL, caixa com 
100 películas, para atender a demanda do setor de radiologia do Hospi-
tal Municipal são Francisco. Acolhimento das propostas 16/12/2022 à 
partir das 17:00 horas até 28/12/2022 às 09:00 horas; abertura das pro-
postas de preços e início da sessão de disputa de preços dia 28/12/2022 
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 
Licitações: (037)3353-2289. Lucas Vieira Lopes, 15/12/2022.

3 cm -15 1725989 - 1

Ipatinga

Prefeitura Municipal
AVISO DE INTENÇÃO DE ADESÃO À ATA DE 

REGISTRO DE PREÇOS N.º 077/2022
Órgão Gerenciador consÓrcio inTerMunicipAL pArA o 
DesenVoLViMenTo AMBienTAL susTenTáVeL Do norTe 
De MinAs - coDAnorTe, originada do processo licitatório n° 
062/2022 – pregão eletrônico para registro de preços n° 030/2022 
- BeneFiciário DA ATA AMoriM e ALVes coMercio De 
VeicuLos – cnpJ 12.661.958/0001-02, cujo objeto é o registro de 
preços para futura e eventual aquisição de veículos automotores, zero 
km, primeiro emplacamento, para atender as necessidade dos municí-
pios consorciados ao coDAnorTe. A secretaria Municipal de saúde, 
torna público o interesse em aderir ao item 17, da Ata de registro de 
preços supramencionada, no valor de r$147.000,00, tendo em vista se 
tratar de uma demanda da referida secretaria no exercício de suas fun-
ções e no cumprimento de suas atividades institucionais. informa-se 
que foram adotadas providências no sentido de avaliar a vantajosidade 
dos preços registrados. Destarte, serão realizados os trâmites neces-
sários à formalização da Adesão. Glennia Geane de souza Louback, 
secretária Municipal Adjunta de saúde. em 15/12/2022.

4 cm -15 1725702 - 1

Câmara Municipal
CONTRATO Nº. 38/2022. 

Dispensa de Licitação nº 78/2022. processo Licitatório nº 112/2022. 
empresa: Torres Telecomunicação eireli. objeto: contratação de 
empresa especializada para fornecimento de serviços e instalação de 
internet Banda Larga, com fornecimento de equipamentos necessários, 
através de link de internet sob demanda (compartilhada), usando tec-
nologia de fibra ótica, a fim de suprir as necessidades da Câmara Muni-
cipal de ipatinga.Valor Global: r$ 9.135,20 (nove mil, cento e trinta e 
cinco reais e vinte centavos) Data de assinatura: 30/11/2022. Vigência: 
12 (doze) meses após assinatura do Termo de Aceite.

3 cm -15 1725915 - 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 320221215201501025.


