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Galileia

Prefeitura Municipal
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO

Nº 005/2023. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 016/2023.
objeto: registro de preços para Futura Aquisição parcelada de ces-
tas Básicas para atender a Assistência social do Município de Galileia/
MG. início de recebimento das propostas: 16/01/2023, às 07h00min. 
Fim do recebimento das propostas: 31/01/2023, às 07h00min. Data da 
sessão: 31/01/2023, às 09h00min. Local: plataforma da BLL www.bll.
org.br. Aquisição do edital completo pelo portal do Município: https://
galileia.mg.gov.br/licitacao/ ou www.bll.org.br. Maiores informações 
na sede da prefeitura Municipal de Galiléia-MG, pelo email: licitacao@
galileia.mg.gov.br ou pelo telefone: (33) 3244-1381. Galiléia-MG, 
13/01/2023. Vagner rodrigues Valentim - presidente da cpL.

3 cm -13 1737413 - 1

AVISO DE LICITAÇÃO.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2023. 

processo LiciTATÓrio nº 018/2023.objeto: registro de preços 
para Futura prestação de serviços de Lava Jato e Borracharia para aten-
der a Frota Municipal e conveniados do Município de Galileia/MG.
Data da sessão: 02/02/2023, às 09h00min.
Local: sala de Licitações – prefeitura Municipal de Galileia/MG.
Aquisição do edital completo pelo portal do Município: https://gali-
leia.mg.gov.br/licitacao/, na sede da prefeitura Municipal de Gali-
léia-MG ou pelo email: licitacao@galileia.mg.gov.br. Telefone: (33) 
3244-1381. 

Galiléia-MG, 13/01/2023. Vagner rodrigues 
Valentim - presidente da cpL.

3 cm -13 1737417 - 1

Governador 
Valadares

Prefeitura Municipal
CONCORRÊNCIA N° 005/2022

Aviso de Homologação. o Município de Governador Valadares/MG, 
através da secretaria Municipal de Administração, torna público o aviso 
de HoMoLoGAÇÃo e ADJuDicAÇÃo da concorrÊnciA n° 
005/2022 – pAc n° 441/2022, cujo objeto é a contratação de Agência 
de publicidade para prestação de serviços de publicidade e divulgação 
dos atos do governo. em decorrência do exposto no processo de lici-
tação a mim apresentado, homologo o resultado do julgamento da lici-
tação em referência e, em consequência, adjudico o seu objeto a: pop 
coMunicAÇÃo inTeLiGenTe LTDA – Me. Total da licitação: r$ 
2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais). Governador Vala-
dares, 13 de janeiro de 2023. Filipe rigo Diniz - secretário Municipal 
de Administração.

3 cm -13 1737593 - 1

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 163/2022
Aviso de repetição. o Município de Governador Valadares torna 
público o aviso de repetição pregão eletrônico nº 000163/2022, pAc 
000904/2022, “Menor preço por item - pregão” referente à contrata-
ção de empresa para fornecimento de “coffee Break” e Marmitex para 
atender programações, envolvendo solenidades, seminários, encon-
tros, reuniões, palestras, cursos, conferências, treinamentos, oficinas 
e outros da secretaria Municipal de saúde 2022/2023. considerando 
que o edital foi retificado. Nova sessão está agendada. Os interessados 
poderão obter informações na r. Mal. Floriano nº 905, 3º andar, Depar-
tamento 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 propostas dar-se-á: até às 09:00 do dia 31 de janeiro de 2023. o 
início da sessão de disputa de preços com análise das propostas: a partir 
das 09:30hs do dia 31 de janeiro de 2023, com os representantes das 
licitantes devidamente credenciados e quantos interessarem. Governa-
dor Valadares, 13 de janeiro de 2023. Filipe rigo Diniz - secretário 
Municipal de Administração.

4 cm -13 1737618 - 1

EXTRATO DE CONTRATO Nº 270/2022
 extrato do contrato 270/2022, celebrado entre o Município De 
GoVernADor VALADAres e a empresa serMep serViÇos 
MÉDicos s.A, tendo como objeto a contratação de empresa para a 
prestação de serviços de gestão e contratação de médicos para atendi-
mento de urgência e emergência no Hospital Municipal de Governador 
Valadares/MG. Valor e Vigência: r$ 8.399.793,60 (oito milhões, tre-
zentos e noventa e nove mil, setecentos e noventa e três reais e sessenta 
centavos), por 180 (cento e oitenta) dias, a partir da data de assinatura. 
Governador Valadares, 18/10/2022 – Filipe rigo Diniz – secretário 
Municipal de Administração.

3 cm -13 1737539 - 1

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 158/2022
Aviso de Homologação. o Município de Governador Valadares torna 
pública a homologação do pregão eletrônico 000158/2022 - pAc 
000889/2022 - Aquisição de mobiliário e equipamentos para escolas 
Municipais referente ao convênio n° 1261002160/2022. em decor-
rência do exposto no processo de licitação a mim apresentado, homo-
logo o seu objeto a licitante (GV3 coMercio e inDusTriA LTDA 
nos lotes 3, 11, 12 e 13 no valor total de r$ 48.980,00, MArceLo 
MoHALLeM epp no lote 1 no valor total de r$ 21.352,00e Vs 
MoVeis corporATiVos LTDA nos lotes 2 e 4 no valor total de r$ 
44.977,00) Valor Total da licitação r$ 115.309,00 (cento e quinze mil 
trezentos e nove reais). Governador Valadares, 13 de janeiro de 2023. 
Filipe rigo Diniz- secretário Municipal de Administração.

3 cm -13 1737596 - 1

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 753/2022
extrato da ATA 753/2022, celebrado entre o Município De GoVer-
nADor VALADAres e a empresa pAGue BeM Menos super-
MercADo eireLi cnpJ: 36.426.315/0001-42, proveniente do 
pregão eletrônico 149/2022 processo Administrativo de compras 
833/2022 o qual rege o registro de preço para aquisição de pães e leite 
para atender as necessidades do snD (serviço de nutrição e Dietética) 
no Hospital Municipal de Governador Valadares. início em 07/12/2022 
e término em 06/12/2023, valor total estimado de r$1.089.114,25 (um 
milhão e oitenta e nove mil e cento e quatorze reais e vinte e cinco cen-
tavos). Filipe rigo Diniz – secretário Municipal de Administração.

3 cm -13 1737611 - 1

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 005/2022
 extrato do primeiro Aditivo ao Termo de colaboração 005/2022 entre 
o Município de Governador Valadares através da secretaria Municipal 
de Assistência social e o Lar dos Velhinhos da sociedade são Vicente 
de paulo. objeto: serviço de acolhimento institucional de idosos/pro-
teção social especial de Alta complexidade, através de emenda parla-
mentar, para alteração do plano de Trabalho. Vigência: 12 (doze) meses 
27/09/2022 a 27/09/2023. Governador Valadares 28 de dezembro de 
2022. Filipe rigo Diniz, secretário Municipal de Administração.

2 cm -13 1737584 - 1

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 752/2022
 extrato da ATA 752/2022, celebrado entre o Município De GoVer-
nADor VALADAres e a empresa VieirA cArVALHo ALiMen-
Tos LTDA cnpJ: 42.357.641/0001-48, proveniente do pregão eletrô-
nico 149/2022 processo Administrativo de compras 833/2022 o qual 
rege o registro de preço para aquisição de pães e leite para atender 
as necessidades do snD (serviço de nutrição e Dietética) no Hospi-
tal Municipal de Governador Valadares. início em 08/12/2022 e tér-
mino em 07/12/2023, valor total estimado de r$77.500,00 (setenta e 
sete mil e quinhentos reais). Filipe rigo Diniz – secretário Municipal 
de Administração.

3 cm -13 1737610 - 1

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 751/2022
extrato da ATA 751/2022, celebrado entre o Município De GoVer-
nADor VALADAres e a empresa DonATA DisTriBuiDorA 
coMercio e serViÇos LTDA cnpJ: 10.560.579/0001-09, pro-
veniente do pregão eletrônico 149/2022 processo Administrativo 
de compras 833/2022 o qual rege o registro de preço para aquisi-
ção de pães e leite para atender as necessidades do snD (serviço de 
nutrição e Dietética) no Hospital Municipal de Governador Valada-
res. início em 08/12/2022 e término em 07/12/2023, valor total esti-
mado de r$617.495,00 (seiscentos e dezessete mil e quatrocentos e 
noventa e cinco reais). Filipe rigo Diniz – secretário Municipal de 
Administração.

3 cm -13 1737607 - 1

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

 EXTRATO DE CONTRATO Nº:001/2023
consórcio/consurGe x a empresa Memory projetos e Desenvolvi-
mento de sistemas Ltda - cnpJ:71.000.731/0001-85. oBJeTo: con-
tratação de empresa para licenciamento de uso de sistemas de tecnologia 
integrados, para a gestão pública municipal, para atender as demandas 
deste consórcio em ambiente nuvem (data center externo), com os ser-
viços de conversão de dados, implantação, migração de dados pré-exis-
tentes, treinamento, manutenção, suporte técnico e acompanhamento 
durante o período contratual, e que atendam aos requisitos do siAFic – 
sistema Único e integrado de execução orçamentária, Administração 
Financeira e controle em um mesmo ambiente virtual advindo, pelo 
Decreto Federal nº 10.540/2020, conforme condições estabelecidas no 
Termo de referência. VALor: r$ 116.315,30 (cento e dezesseis mil e 
trezentos e quinze reais e trinta centavos).ViGÊnciA: Data da assina-
tura até a 31/12/2023.

EXTRATOS DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS – Consórcio/
CONSURGE X as empresas: No:002/2023 - Leandro Lima Asses-
soria pública Ltda - Me - cnpJ:10.599.583/0001-72- r$ 69.600,00 
(sessenta e nove mil e seiscentos reais) e no:003/2023 - cArVALHo 
- Assessoria & consultoria pública eireli - cnpJ:32.180.852/0001-02 - 
r$ 69.600,00 (sessenta e nove mil e seiscentos reais). objeto: contra-
tação de empresas em consultoria e Assessoria pública para a prestação 
de serviços de assessoramento e execução na área pública e orientação 
à Gestão Governamental, visando atender as necessidades deste con-
sórcio/consurGe, conforme condições estabelecidas no Termo de 
referência. Vigência: Data da assinatura até a 31/12/2023.

6 cm -13 1737225 - 1

Grão Mogol

Prefeitura Municipal
PROC. 3/23-PREGÃO 2/23

 contratação de pessoa jurídica p/prestação de serviços de transporte 
escolar. credenciamento: 30/1/23-8h.licitagraomogol.mg@gmail.
comwww.graomogol.mg.gov.br.

proc. 133/22-Tp 7/22
serv. pinturana e. M. José Drumond no Distrito de Vale das cancelas-
Abertura dos envelopes propostas: 26/01/23-9h-licitagraomogol.mg@
gmail.com-www.graomogol.mg.gov.br.

2 cm -13 1737467 - 1

Guanhães

Prefeitura Municipal
EXTRATO DE CONTRATO 0003/2023 – PROCESSO 
00143/2022 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00044/2022

Aquisição de motocicleta, destinada ao município de Guanhães/MG, 
para atender ao setor de Vigilância epidemiológica / programa de 
combate às Doenças endêmicas. Fornecedor: VALe coMercio De 
MoTos LTDA - cnpJ: 12.939.753/0001-46. Vigência: 13/01/2023 a 
31/12/2023. Valor total da Ata de registro de preços: r$ 23.092,00. 
Data da assinatura: 13/01/2023. Mariana Teixeira coelho Menezes - 
Presidente da CPL/Pregoeira Oficial.

2 cm -13 1737245 - 1

RESULTADO DE LICITAÇÃO – PROCESSO
 Nº 134/2022 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2022

objeto: registro de preços para futura e eventual contratação de 
empresa para fornecimento de materiais para realizar o cercamento, 
a fim de atender as demandas das Secretarias Municipais de Desen-
volvimento econômico, Meio Ambiente e Agricultura, de infraestru-
tura urbana e de Apoio aos Distritos e comunidades. empresa vence-
dora: usinA De TrATAMenTo De MADeirA picA pAu LTDA 
- Me, inscrita no cnpJ nº 10.713.408/0001-64, no valor total de r$ 
14.578.000,00. A licitação resultou no valor total de r$ 14.578.000,00 
(quatorze milhões, quinhentos e setenta e oito mil reais). Data de Jul-
gamento: 12/01/2023. Mariana Teixeira coelho Menezes – pregoeira 
Oficial.

3 cm -13 1737172 - 1

Câmara Municipal
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 31/2012

 processo 19/2022 – carta convite nº 01/2022. objeto: contratação 
de empresa especializada em construção civil para a execução da obra 
de reforma do edifício-sede da câmara Municipal de Guanhães. Fica 
prorrogada a vigência do contrato número 31/2022 por mais 04 (qua-
tro) meses, com início em 13/01/2023 e fim em 13/05/2023 Assina-
tura: 29/12/2022. samuel de oliveira Gonçalves. presidente da cpL/
Pregoeiro oficial. Osmar Gomes Fidelis. Presidente da Câmara Muni-
cipal de Guanhães.

2 cm -13 1737652 - 1

Ibiá

Prefeitura Municipal
 TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023

A prefeitura Municipal de ibiá-MG torna público que, no dia 03/02/2023 
às 09:00 horas, realizará licitação na modalidade ToMADA De pre-
Ços nº 002/2023 para a contratação de empresa especializada para 
execução de obra de reforma nas quadras do Bairro Gameleiras, nossa 
senhora de Fátima e são João, localizadas na cidade de ibiá-MG, 
incluindo materiais e mão de obra. A aquisição do edital será feita 
através do site www.ibia.mg.gov.br - Maiores informações pelo tele-
fone (34)3631-5754 – Marlene Aparecida de souza silva – prefeita 
Municipal

3 cm -13 1737342 - 1

PREGÃO ELETRÔNICO - 002/2023 
conforme decreto n° 5601 de 01/02/2021, instituindo o pregão eletrô-
nico, torna público a retificação do processo licitatório na modalidade 
pregão eletrônico n° 002/2023 para registro de preços aquisição de 
materiais de consumo e instrumentais de uso odontológico, para atendi-
mento as necessidades do fundo municipal de saúde, conforme especi-
ficações constantes do termo de referência, anexo i. que será realizado 
no dia 27/01/2023 às 09:00 (nove horas). informações pelo telefone 
(34) 3631-5754 – a aquisição do edital será através do site www.ibia.
mg.gov.br – Marlene Aparecida de souza silva – prefeita Municipal.

3 cm -13 1737183 - 1

Ibiraci

Prefeitura Municipal
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2023 

 reGisTro preÇo 002/2023  critério de julgamento Menor preço 
por Lote. objeto: “Fornecimento de gêneros alimentícios destinados a 
merenda escolar, grupos operacionais das unidades de saúde (psF) e a 
alimentação dos funcionários das secretarias municipais”. serão rece-
bidas as propostas até as 08h30min do dia 27 de janeiro de 2023, com 
início da disputa de lances às 09h00min do dia 27 de janeiro de 2023.o 
edital está à disposição dos interessados no setor de Licitações, r: 
seis de Abril, 912, e nos sites www.ibiraci.mg.gov.br informações (35) 
3544-9700, iBirAci/MG, 13 de JAneiro de 2023.

3 cm -13 1737549 - 1

Igaratinga

Prefeitura Municipal
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 05/2023

 Retifica a data de abertura do processo licitatório nº 05/2023, tomada 
de preço nº 01/2023, publicada no dia 11/01/2023.onde se lê “26 de 
janeiro” passa-se a ler “03 de fevereiro” de 2023. igaratinga, 12 de 
janeiro de 2023. Letícia Gomes Lara - pcL

eDiTAL De LiciTAÇÃo nº 06/2023
 Retifica a data de abertura do processo licitatório nº 06/2023, tomada 
de preço nº 02/2023, publicada no dia 11/01/2023. onde se lê “26 de 
janeiro” passa-se a ler “03 de fevereiro”. igaratinga, 12 de janeiro de 
2023. Letícia Gomes Lara - pcL

3 cm -12 1737147 - 1

Iguatama

Prefeitura Municipal
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO 

01/2023 PROCESSO 06/2023
o Município de iguatama, torna público o pregão eletrônico, objeti-
vando a aquisição de uma retroescavadeira nova, ano de fabricação 
2022, tração 4x4 com motor diesel turbo alimentado de fabricação pró-
pria com potência bruta de no mínimo 90 hp, para atender as necessi-
dades da secretaria de obras e Transportes urbanos do Município de 
iguatama, conforme anexo i Termo de referência. Abertura: 26/01/2022 
às 09:00h. edital disponível: 17/01/2023 no setor de Licitações: (037) 
99867-9902 e site www.iguatama.mg.gov.br e www.licitanet.com.br . 
Lucas Vieira Lopes, prefeito Municipal.

3 cm -13 1737446 - 1

Ingaí

Prefeitura Municipal
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 04/2023, AVISO 

DE PREGÃO PRESENCIAL N.º 02/2023
objeto: Aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das ativi-
dades de merenda escolar. Abertura dos envelopes dia 27/01/2023 às 
08hs na prefeitura Municipal de ingaí. Maiores informações no Dep. 
de Licitações, sito à praça Gabriel de Andrade Junqueira n.º 30, centro, 
ingaí/MG, ou através do telefone 35-3824-1144. ingaí 27/01/2023 – 
Adriano nogueira Martins- pregoeiro.

2 cm -13 1737445 - 1

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 05/2023, AVISO 
DE PREGÃO PRESENCIAL N.º 03/2023

edital exclusivo para M.e, e.p.p. e Mei. objeto: Aquisição de gêne-
ros alimentícios (produtos de padaria). Abertura dos envelopes dia 
31/01/2023 às 09hs na prefeitura Municipal de ingaí. Maiores infor-
mações no Dep. de Licitações, sito à praça Gabriel de Andrade Jun-
queira n.º 30, centro, ingaí/MG, ou através do telefone 35-3824-1144. 
edital disponível no sítio da prefeitura em www.ingai.mg.gov.br. ingaí 
13/01/2023 – Adriano nogueira Martins - pregoeiro

2 cm -13 1737456 - 1

Ipatinga

Prefeitura Municipal
AVISO DE RATIFICAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE N.° 04/2022
o secretário Municipal de saúde no uso de suas atribuições, faz publi-
car ratificação, processo administrativo n.º 19823/2022, em favor da 
empresa Horus serviços Médicos eireli, referente ao credenciamento 
de pessoa jurídica para realização de consultas de rotina e procedi-
mentos oftalmológicos, no valor global de r$536.477,20 (quinhen-
tos e trinta e seis mil quatrocentos e setenta e sete reais e vinte centa-
vos), referente ao saldo remanescente do processo administrativo n.° 
007.007.2022/00225, cumprindo o art. 26, caput, da Lei 8.666/93. cle-
ber de Faria silva, secretário Municipal de saúde, em 13/01/2023.

3 cm -13 1737640 - 1

Itabirito

Câmara Municipal
RATIFICAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2023

 INEXIGIBILIDADE Nº 001/2023. O Presidente da Câmara Municipal 
de Itabirito, no uso de suas atribuições, ratificou na data de 12/01/2023, 
o processo Administrativo 005/2023, inexigibilidade 001/2023. objeto: 
contratação de Augusto paulino sociedade individual de Advocacia, 
para a prestação de serviços jurídicos abrangendo consultoria e asses-
soria jurídica e administrativa e produção de material jurídico espe-
cializado para orientar, defender e subsidiar os interesses da câmara 
Municipal de itabirito, em matérias que envolvam questões complexase 
singulares nas áreas de Direito público, bem como, de Direito civil, 
processo civil e processo Legislativo. contratada: Augusto paulino 
sociedade individual de Advocacia cnpJ: 04.688.063/0001-33. Valor 
global : 174.000,00. Vigência : 31/12/2023. 

3 cm -13 1737594 - 1

Itacambira

Prefeitura Municipal
AVISO DE LICITAÇÃO PROC. Nº 04/2023 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023 
objeto: contratação de pessoa Física ou Jurídica para prestação de ser-
viços de TrAnsporTe escoLAr, para atender os alunos da rede 
Municipal e estadual de ensino, referente a 01(uma) rota de difícil 
acesso na comunidade Macaúbas a itacambira, conforme condições, 
quantidades e exigências estabelecidas no Anexo i deste edital – pro-
grama de Transporte escolar-2023. sessão: 27/01/2023 às 09:00h. edi-
tal disponível no endereço eletrônico https://www.itacambira.mg.gov.
br/licitacoes/ ou através dos emails licitacao@itacambira.mg.gov.br 
itacambira MG 13 de Janeiro de 2023. Ass. rita de cássia Mendes 
santos- pregoeira Municipal.

AViso De LiciTAÇÃo proc. nº 05/2023 pregão presencial nº 
02/2023. objeto: registro de preços para a futura e eventual aquisi-
ção de material esportivo para atender as demandas das secretarias 
solicitantes no município de itacambira MG.sessão: 30/01/2023 às 
09:00h. edital disponível no endereço eletrônico https://www.itacam-
bira.mg.gov.br/licitacoes/ ou através dos emails licitacao@itacambira.
mg.gov.br itacambira MG 13 de Janeiro de 2023. Ass. rita de cássia 
Mendes santos- pregoeira Municipal

5 cm -13 1737325 - 1

Itamarandiba

Prefeitura Municipal
 EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 0001/2023 

– INEXIGIBILIDADE Nº 0001/2023 
 objeto: credenciamento de microempreendedores individuais, para 
prestação de serviços de pedreiro com ajudante, pedreiro sem ajudante, 
pintor com ajudante e calceteiros, conforme a demanda do municipio 
de itamarandiba MG. início do credenciamento 16/01/2023. o pro-
cesso ficará aberto para novos interessados se credenciarem a qualquer 
tempo até 31/12/2023. para a ordem de chamamento para os serviços, 
será realizado sorTeio entre todos que apresentarem a documentação 
para credenciamento. o edital completo poderá ser obtido no site www.
itamarandiba.mg.gov.br poderá ser solicitado via email licitacao@ita-
marandiba.mg.gov.br informações complementares poderão ser obtidas 
através do email supra ou do telefone: (38) 3521-1063.

3 cm -13 1737397 - 1

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2023 
objeto: registro de preços para aquisição de coletes balisticos para 
atender a demanda da Guarda Municipal de itamarandiba/MG. iní-
cio recebimento propostas à partir de: 16/01/2023. início da sessão 
de lances: 27.01.2023 as 09:00 horas no endereço web: http://licitar.
digital os interessados poderão retirar gratuitamente o edital completo 
nos endereços web: http://licitar.digital, www.itamarandiba.mg.gov.br 
ou através do e-mail: licitacao@itamarandiba.mg.gov.br. informações 
e esclarecimentos: (38) 3521.1063.
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 EXTRATO DE CONTRATO Nº 0126/2021 
o prefeito Municipal de itamarandiba MG no uso de suas atribuições 
legais, de conformidade com a lei Federal nº 8.666/93, torna publico 
o extrato de contrato nº 126/2021. objeto: Aquisição de academias ao 
ar livre com objetivo de atender aos convênios 1481000372/2020 e 
1481000132/2020. contratada: Deva Fabricação de peças em metais 
LTDA epp – cnpJ: 09.135.430/0001-95. Valor global: r$ 36840,000.
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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 320230113201640025.


