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Galileia

Prefeitura Municipal
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023. 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/2023. Objeto: Contratação de 
empresas para prestação de serviços de Transporte escolar para aten-
der a rede pública de ensino do Município de Galileia/MG. Data da 
Sessão: 30/01/2023, às 09h00min. Local: ComprasGov https://www.
gov.br/compras/pt-br Aquisição do edital completo pelo portal do 
Município: https://galileia.mg.gov.br/licitacao/ ou www.gov.br/com-
pras/pt-br. Maiores Informações na sede da Prefeitura Municipal de 
Galiléia-MG, pelo email: licitacao@galileia.mg.gov.br ou pelo tele-
fone: (33) 3244-1381. Galiléia-MG, 16/01/2023. Vagner Rodrigues 
Valentim - presidente da cpL.

3 cm -16 1738078 - 1

Goiabeira

Prefeitura Municipal
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 005/2022 PRE-
GÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2022 O 
Município de Goiabeira/MG torna pública o interesse em aderir à Ata 
de registro de preços nº 020/2022, processo Administrativo Licitatório 
nº 005/2022 - Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 002/2022 - 
Gerida pela prefeitura Municipal de são Geraldo da piedade, esTADo 
De MinAs GerAis, para a contratação de empresa especializada na 
prestação de serviços para moldagem, confecção e adaptação de próte-
ses odontológicas, por especialista em prótese dentária, de moldagem e 
ajuste nos pacientes, incluindo todo material necessário para o atendi-
mento e implantação do LrpD, com a realização de atendimento junto 
a Unidade Básica de Saúde do município, em atendimento ao Programa 
Brasil Sorridente, nos termos da Portaria nº 2.759, de 12 de dezem-
bro de 2014, do Ministério da saúde/Gabinete do Ministro, conforme 
especificações descritas no processo correspondente e condições regis-
tro Arp. eMpresA: WArLeM r. soAres - Me, inscrito no cnpJ 
sob nº 24.080.747/0001-65.

4 cm -16 1737968 - 1

EXTRATO DE CONTRATO Nº 007/2023
prefeitura Municipal de Goiabeira/MG, comissão permanente de Lici-
tação - CPL - EXTRATO DE CONTRATO Nº 007/2023, referente 
para a contratação de empresa especializada na prestação de serviços 
para moldagem, confecção e adaptação de próteses odontológicas, por 
especialista em prótese dentária, de moldagem e ajuste nos pacientes, 
incluindo todo material necessário para o atendimento e implantação 
do LRPD, com a realização de atendimento junto a Unidade Básica de 
saúde do município, em atendimento ao programa Brasil sorridente, 
nos termos da Portaria Nº 2.759, de 12 de dezembro de 2014, do Minis-
tério da Saúde/Gabinete do Ministro, firmado entre o MUNICÍPIO DE 
GoiABeirA/MG e a empresa WArLeM r. soAres - Me, inscrito 
no CNPJ sob nº 24.080.747/0001-65, resultante do Processo Adminis-
trativo Licitatório nº 006/2023 na modalidade Adesão nº 001/2023 - 
Contrato Administrativo nº 007/2023. O Contrato tem o valor global de 
r$ 140.400,00 (cento e quarenta mil e quatrocentos reais). o contrato 
a ser firmado terá início com a assinatura do mesmo e terá duração até 
31/12/2023.

4 cm -16 1738113 - 1

Gonzaga

Prefeitura Municipal
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 004/2023 

 AVISO DE LICITAÇÃO - O município de Gonzaga torna público que 
realizará o Processo Licitatório n° 004/2023 - modalidade Pregão Ele-
trônico n.º 001/2023, tipo menor preço por item, para contratação de 
serviços de transporte escolar para alunos da rota do córrego Tiririca 
da rede municipal de ensino de Gonzaga. Data da sessão: 30 de janeiro 
de 2023, sendo o horário limite para credenciamento, entrega dos enve-
lopes e início da sessão: 09h00min. o edital completo e seus anexos 
encontram-se à disposição dos interessados, na Prefeitura Municipal, 
Setor de Licitações, gratuitamente ou através de solicitação no e-mail: 
licitaprefgonzaga@gmail.com. Dúvidas: (33)3415-1275. Efigênia 
Maria Magalhães - prefeita Municipal.

3 cm -16 1738021 - 1

Governador 
Valadares

Prefeitura Municipal
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 170/2022

Aviso de Anulação. O Secretário Municipal de Administração torna 
público, nos termos do artigo 49 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 
1993 e alterações posteriores, para conhecimento dos interessados, que 
o Pregão Eletrônico 000170/2022 - PAC 000936/2022 foi anulado por 
vício insanável. Constitui objeto desta licitação a Aquisição de equi-
pamentos, móveis e eletrônicos para atender a Missão Vida através da 
Emenda Parlamentar n° 202040160006 - Hercilio Coelho Diniz, publi-
cado no Diário Oficial Eletrônico do dia 03/01/2023 Edição nº 2.183, 
Diário do Estado de Minas Gerais do dia 04/01/2023 Caderno 131 - Nº 
02, pág. 05 e Diário Oficial da União do dia 04/01/2023 - Seção 3, pág. 
181. Governador Valadares, 16 de janeiro de 2023. Filipe Rigo Diniz- 
Secretário Municipal de Administração.

3 cm -16 1738204 - 1

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2023
Aviso de Licitação. o Município de Governador Valadares torna 
público o aviso de licitação Pregão Presencial Nº 000005/2023, PAC 
000010/2023, “Menor Preço Por Item - Pregão” referente à Aquisição 
de cimento cp-ii 40 para uso dos Departamentos da secretaria Munici-
pal de obras e serviços urbanos. os interessados poderão obter infor-
mações na R. Mal. Floriano nº 905, 3º andar, Departamento de Supri-
mentos e Contratos (tel. 33 3276-4025) nos dias úteis, entre 12h e 18h 
e poderão retirar o edital através do site www.valadares.mg.gov.br/lici-
tacoes - Data do Pregão: 27 de janeiro de 2023. Horário limite para cre-
denciamento, entrega dos envelopes e início da sessão: 14:00. Gover-
nador Valadares, 13 de janeiro de 2023. Filipe Rigo Diniz - Secretário 
Municipal de Administração.

3 cm -16 1738173 - 1

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 732/2022
Extrato de ata 732/2022, celebrado entre o MUNICÍPIO DE GOVER-
nADor VALADAres e a empresa eXcLusiVA MeDic proDu-
TOS MÉDICOS HOSPITALARES CNPJ: 37.630.133/0001-51, pro-
veniente do pregão eletrônico 133/2022 processo Administrativo de 
Compras 759/2022 o qual rege a aquisição de filmes e químicos para 
atender a demanda habitual do Hospital Municipal de Governador Vala-
dares. Início em 28/11/2022 e término em 28/11/2023, valor total esti-
mado de R$ 25.800,00 (vinte e cinco mil e oitocentos reais) Filipe Rigo 
Diniz – Secretário Municipal de Administração.

3 cm -16 1738191 - 1

PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2023
AVISO DE LICITAÇÃO. 

o Município de Governador Valadares torna público o aviso de lici-
tação Pregão Presencial Nº 000002/2023, PAC 000007/2023, “Menor 
Preço Por Item - Pregão” referente à Registro de preço para futura e 
eventual aquisição de pão e demais itens descritos para a secretaria 
Municipal de obras e serviços urbanos. 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 do site www.valadares.mg.gov.
br/licitacoes - Data do Pregão: 27 de janeiro de 2023. Horário limite 
para credenciamento, entrega dos envelopes e início da sessão: 14:00. 
Governador Valadares, 16 de janeiro de 2023. Filipe Rigo Diniz - 
Secretário Municipal de Administração.

3 cm -16 1738199 - 1

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 734/2022
 Extrato de ata 734/2022, celebrado entre o MUNICÍPIO DE GOVER-
nADor VALADAres e a empresa proGrAD coMerciAL 
MÉDICA LTDA CNPJ: 80.330.046/0001-08, proveniente do Pregão 
Eletrônico 133/2022 Processo Administrativo de Compras 759/2022 
o qual rege a aquisição de filmes e químicos para atender a demanda 
habitual do Hospital Municipal de Governador Valadares. início em 
28/11/2022 e término em 28/11/2023, valor total estimado de R$ 
23.750,00 (vinte e três mil setecentos e cinquenta reais) Filipe Rigo 
Diniz – Secretário Municipal de Administração.

3 cm -16 1738195 - 1

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 731/2022
 Extrato de ata 731/2022, celebrado entre o MUNICÍPIO DE GOVER-
nADor VALADAres e a empresa eQuipAr MeDico e Hospi-
TALAR LTDA CNPJ: 25.725.813/0001-70, proveniente do Pregão Ele-
trônico 133/2022 Processo Administrativo de Compras 759/2022 o qual 
rege a aquisição de filmes e químicos para atender a demanda habitual 
do Hospital Municipal de Governador Valadares. Início em 28/11/2022 
e término em 28/11/2023, valor total estimado de R$ 66.675,00 (ses-
senta e seis mil seiscentos e setenta e cinco reais) Filipe Rigo Diniz – 
Secretário Municipal de Administração.

3 cm -16 1738189 - 1

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 733/2022
Extrato de ata 733/2022, celebrado entre o MUNICÍPIO DE GOVER-
NADOR VALADARES e a empresa MINAS SOLUÇÕES EM IMA-
GENS EIRELI CNPJ: 33.791.137/0001-60, proveniente do Pregão Ele-
trônico 133/2022 Processo Administrativo de Compras 759/2022 o qual 
rege a aquisição de filmes e químicos para atender a demanda habitual 
do Hospital Municipal de Governador Valadares. Início em 28/11/2022 
e término em 28/11/2023, valor total estimado de R$ 84.897,00 (oitenta 
e quatro mil oitocentos e noventa e sete reais) Filipe Rigo Diniz – 
Secretário Municipal de Administração.

3 cm -16 1738193 - 1

Grão Mogol

Prefeitura Municipal
RETIFICAÇÃO PREGÃO 2/23

Vem por meio deste retificar.Onde se Lê: Proc. 3/23-Pregão 2/23-Con-
tratação de pessoa jurídica p/prestação de serviços de transporte esco-
lar.Leia-se: proc. 2/23-pregão 1/23-contratação de pessoa jurídica e/ou 
física para prestação de serviços de transporte escolar.
Onde se Lê:Proc. 133/22-TP 7/22-Serv. Pintura na E. M. José Dru-
mond no Distrito de Vale das Cancelas.Leia-se:Proc. 133/22-TP 7/22-
exec. de pav. c/blcs sextavados-Acordo cia. Vale do rio Doce, Lei 
n° 23.830/2021-publicado Minas Gerais-Diário dos Municípios Minei-
ros, na página 5, Sábado, 14 de janeiro de 2023, Caderno 2, segunda 
coluna.

3 cm -16 1737881 - 1

Guanhães

Câmara Municipal
AVISO DE LICITAÇÃO – PROCESSO NÚMERO 01/2023  

pregão presencial número 01/2023 – objeto: contratação de serviços de 
filmagem das reuniões ordinárias, extraordinárias, audiências públicas e 
sessões solenes da Câmara Municipal de Guanhães para o exercício de 
2023. Data: 27/01/2023 – Horário: 14:00 horas. Local de recebimento 
das propostas: Sala de Reuniões da Câmara Municipal de Guanhães, 
situada à Rua Dr. Odilon Behrens, número 193, Centro, Guanhães – 
MG - o edital, bem como seus anexos estarão disponíveis no endereço 
eletrônico: www.guanhaes.mg.leg.br ou poderá ser solicitado no e-mail. 
licitacao.camaradeguanhaes@gmail.com – Rodrigo Pires Bretas – 
Presidente da Câmara Municipal. Tel: (33) 3421 4451. 

3 cm -13 1737498 - 1

 AVISO DE LICITAÇÃO – PROCESSO NÚMERO 02/2023 
pregão presencial número 02/2023 – objeto: contratação de empresa 
para fornecimento e entrega de pães e lanches variados de forma par-
celada e mediante requisição para a câmara Municipal de Guanhães. 
Data: 30/01/2023 – Horário: 14:00 horas. Local de recebimento das 
propostas: Sala de Reuniões da Câmara Municipal de Guanhães, situ-
ada à Rua Dr. Odilon Behrens, número 193, Centro, Guanhães – MG 
- o edital, bem como seus anexos estarão disponíveis no endereço ele-
trônico: www.guanhaes.mg.leg.br ou poderá ser solicitado no e-mail. 
licitacao.camaradeguanhaes@gmail.com – Rodrigo Pires Bretas – Pre-
sidente da Câmara Municipal. Tel: (33) 3421 4451.

3 cm -13 1737564 - 1

 AVISO DE LICITAÇÃO – PROCESSO NÚMERO 03/2023 
 pregão presencial número 03/2023 – objeto: contratação de serviços 
de operação de som, datashow e outros equipamentos multimídia para 
Sessões Plenárias e outros eventos da Câmara Municipal de Guanhães. 
Data: 31/01/2023 – Horário: 14:00 horas. Local de recebimento das 
propostas: Sala de Reuniões da Câmara Municipal de Guanhães, situ-
ada à Rua Dr. Odilon Behrens, número 193, Centro, Guanhães – MG 
- o edital, bem como seus anexos estarão disponíveis no endereço ele-
trônico: www.guanhaes.mg.leg.br ou poderá ser solicitado no e-mail. 
licitacao.camaradeguanhaes@gmail.com – Osmar Gomes Fidelis – 
Presidente da Câmara Municipal. Tel: (33) 3421 4451.

3 cm -13 1737630 - 1

Guarará

Prefeitura Municipal
 MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2022.

 O Município de Guarará, na forma da lei, faz saber, que a partir das 
09:30h do dia 30 de janeiro de 2023, na prefeitura Municipal na sala 
da comissão de licitação, será realizada licitação para a contratação de 
empresa para prestação de serviço de coleta e destinação final de resí-
duos de confecção em reciclagem de acordo com as normas técnicas 
aplicáveis e legislação pertinente, tipo Menor Preço por Item 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. Guarará, 16 de janeiro de 
2023. 

3 cm -16 1737854 - 1

Ibiá

Prefeitura Municipal
PREGÃO ELETRÔNICO - 003/2023. 

Conforme decreto n° 5601 de 01/02/2021, instituindo o pregão eletrô-
nico, torna público a abertura do processo licitatório na modalidade 
pregão eletrônico n° 003/2023 para registro de preços para futuras e 
eventuais contratações, visando a realização de exames de média e 
alta complexidade, conforme especificações constantes deste termo de 
referência, observando os seguintes quantitativos. que será realizado 
no dia 30/01/2023 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 -16 1737801 - 1

Ijaci

Prefeitura Municipal
AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023. 

Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de mobiliário e equi-
pamentos, conforme convênio 1261002455/2022 para Escola Munici-
pal, em atendimento à solicitação da Secretaria Municipal de Educa-
ção, tendo por critério de julgamento o Menor preço por item, com 
valor estimado de R$ 205.502,54. Data 30/01/2023 às 14h00min, na 
plataforma BLL https://bll.org.br/. os interessados poderão obter gra-
tuitamente a íntegra do edital de licitação no site: www.ijaci.mg.gov.br. 
Demais informações ou esclarecimentos poderão ser obtidos na prefei-
tura municipal de Ijaci, pelo telefone: (35) 3843-1194. Letícia Bueno 
santos. 

3 cm -16 1738200 - 1

Inimutaba

Prefeitura Municipal
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2023

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2023
o Município de inimutaba, torna público a abertura do processo 
LICITATÓRIO Nº 001/2023 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2023, 
DO TIPO MENOR PREÇO POR ITEM, para a aquisição de material 
permanente (mobiliários e equipamentos) para a Secretaria Municipal 
de Educação, em atendimento ao Convênio de Saída nº 1261002195-
2022-SEE. A abertura da licitação está marcada para o dia 30/01/2023, 
às 10:30 hs. O Edital se encontra disponível no site www.inimutaba.
mg.gov.br e maiores informações com o Setor de Licitações.

eMersoMM DAneZZi
prefeito Municipal de inimutaba

3 cm -16 1737768 - 1

PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2023
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2023

o Município de inimutaba, torna público a abertura do processo 
LICITATÓRIO Nº 002/2023 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2023, 
DO TIPO MENOR PREÇO POR LOTE, para a aquisição de uniformes 
escolares (camisetas) para a rede Municipal de ensino. A abertura da 
licitação está marcada para o dia 30/01/2023, às 08:30 hs. O Edital se 
encontra disponível no site www.inimutaba.mg.gov.br e maiores infor-
mações com o Setor de Licitações.

eMersoMM DAneZZi
prefeito Municipal de inimutaba

3 cm -16 1737774 - 1

Ipatinga

Prefeitura Municipal
RESULTADO PE 160/2022-SMS. EXCLUSIVA ME/EPP/MEI

 Objeto: Caixa de som automotivo. O certame correu deserto, ficando 
remarcado para o dia 01/02/2023 às 13h. Resultado disponível no site 
www.publinexo.com.br/publinexo/login (Acesso público / ID: 28703). 
Informações (31) 3829-8154/8155, de 10 às 16h. Cleber de Faria Silva, 
Sec. Mun. de Saúde, em 16/01/2023.

2 cm -16 1737891 - 1

AVISO DE LICITAÇÃO PE 176/2022-SMS 
objeto: câmara fria vertical para conservação de vacinas. ABer-
TURA: 27/01/2023 às 13hs. Edital disponível no site: www.bionexo.
com.br. Informações (31) 3829-8154/8155, de 10 às 16h. Cleber de 
Faria Silva, Sec. Mun. de Saúde, em 16/01/2023.

1 cm -16 1737887 - 1

AVISO DE LICITAÇÃO PE 204/2022-SMS 
Exclusiva ME/EPP/MEI. Objeto: Inseticidas. ABERTURA: 27/01/2023 
às 14hs. Edital disponível no site: www.bionexo.com.br. Informações 
(31) 3829-8154/8155, de 10 às 16h. Cleber de Faria Silva, Sec. Mun. 
de Saúde, em 16/01/2023.

1 cm -16 1737888 - 1

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 
FINANCIAMENTO Nº 0527127-86 

 MUNICIPIO DE IPATINGA - MG X AGENTE FINANCEIRO Caixa 
Econômica Federal, CNPJ nº 00.360.305/0001-04; Objeto: Alteração da 
CLÁUSULA TERCEIRA do Contrato de Financiamento de01/08/2019; 
Ass.: 29 de dezembro de 2022. pela cAiXA, cleber roberval salvador 
oliveira e pelo ToMADor, Gustavo Morais nunes.

2 cm -16 1737852 - 1

AVISO DE LICITAÇÃO PE 193/2022-SMS 
Objeto: Termonebulizador com motor pulso-jato à gasolina. ABER-
TURA: 27/01/2023 às 13hs. Edital disponível no site: www.bionexo.
com.br. Informações (31) 3829-8154/8155, de 10 às 16h. Cleber de 
Faria Silva, Sec. Mun. de Saúde, em 16/01/2023.

1 cm -16 1737886 - 1

RESULTADO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL 
PARA REGISTRO DE PREÇOS N.º 068/2022. 

Objeto: Seleção de empresa, cujos preços classificados em primeiro 
lugar, serão registrados e incluídos no sistema de registro de preços, 
possibilitando a execução dos serviços de instalação, remoção e manu-
tenção corretiva/preventiva de condicionadores de ar e equipamentos 
refrigerados, mediante o fornecimento de insumos, materiais e peças, 
para atender às demandas da Administração Municipal, conforme espe-
cificações constantes no Termo de Referência. A licitante REFRIGERA-
ÇÃO ACESITA LTDA - ME – CNPJ: 09.165.912/0001-98, vencedora 
do certame. Informações Complementares no Departamento de Supri-
mentos, pelo tel. (31) 3829.8203, de 08h às 18h. Bruno Santos Almeida, 
Secretário Municipal de Administração; José Wellington de Oliveira, 
Ordenador de Despesas da Secretaria Municipal de Dados; Cleber de 
Faria Silva, Secretário Municipal de Saúde; Reginaldo Donizete Soa-
res, Secretário Municipal de Serviços Urbanos e Meio Ambiente; Ana 
cristina neves Abreu silva, ordenadora de Despesas da secretaria 
Municipal de Educação; Jany Mara Bartolomeu Félix do Nascimento, 
Secretária Municipal de Assistência Social; Maciel Pereira Rodrigues, 
Secretário Municipal de Cultura, Esporte e Lazer; Antônio Cláudio 
Mendes Ribeiro, Secretário Municipal de Obras Públicas; Breno Inácio 
da silva, procurador Geral. em 13/01/2023.

5 cm -16 1737832 - 1

Itaguara

Prefeitura Municipal
 PL 03/23 PE 03/23 SRP - AVISO DE LICITAÇÃO 

objeto: Aquisição eventual e parcelada de materiais para pintura (tin-
tas, lixas, trinchas, solventes, etc.) atendendo a demanda das secretarias 
Municipais, fundos e órgãos vinculados e conveniados com a prefeitura 
de itaguara. edital completo e realização através do site www.compras-
governamentais.gov.br. A abertura das “propostas de preços” e o início 
da sessão de disputa de preços será às 08h30min do dia 01/02/2023, 
horário de Brasília - DF. Consulta ao Edital no site www.itaguara.
mg.gov.br Geraldo Donizete de Lima - prefeito.

2 cm -16 1737934 - 1

Itajubá

Prefeitura Municipal
ERRATA 01 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 170/2022 

registro de preços para Aquisição de Brindes para atender as diver-
sas Secretarias da Prefeitura Municipal de Itajubá – SEMSA, SECUT, 
SEMEL e SEMED. Fica incluído no edital – item 9.12 – HABILITA-
ÇÃO TÉCNICA. Subitem 9.12.1 - a) Para os itens 08, 19 e 20 - Laudo 
de ensaios que comprove que os itens a serem fornecidos atendem os 
critérios mínimos apresentados na RDC nº 51, de 26 de novembro de 
2010 de ANVISA. Fica alterada a data de abertura do certame para o 
dia 27/01/2023, nos mesmos horários descritos no edital. Errata na inte-
gra no Diário Oficial do Município: www.itajuba.mg.gov.br. Informa-
ções através do email: licitaitajuba@gmail.com ou através do seguinte 
telefone (35) 99898-6949. Itajubá, 16 de janeiro de 2023. Olívia da 
Silva Simplício Donizeti - Pregoeira Port. 1067/2022.

3 cm -16 1738037 - 1

Itaúna

Câmara Municipal
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 02/2023
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2023.A Câmara 
Municipal de itaúna, por intermédio do pregoeiro, designado pela por-
taria nº 02/2023, na forma das Leis Federais nº. 10.520, de 2002, e 
nº. 8.666, de 1993, torna público aos interessados que realizará a pre-
sente licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL nº 02/2023, do 
tipo MENOR PREÇO GLOBAL, pelo SISTEMA DE REGISTRO DE 
PREÇOS, nos moldes da lei, para a contratação de prestação de serviço 
especificado abaixo, de acordo com especificações e condições esta-
belecidas no edital.objeto:constitui o objeto desta licitação a contra-
tação de empresa especializada para prestação, de forma contínua, de 
serviços de limpeza e conservação, de copeira,de portaria diurno, de 
vigia noturno desarmado, de auxiliar de manutenção predial, demoto-
rista executivo e de supervisor de serviços em atendimento às necessi-
dades da Câmara Municipal de Itaúna, sob as condições discriminadas 
e especificadas neste Termo de Referência.Data do Pregão Presencial: 
27 de janeiro de 2023 Pregoeiro(s):Ramon de Almeida Pereira Equipe 
de Apoio: Geralda Aparecida Ferreira Silva, Gisele Oliveira Peixoto, 
Mércia de Morais carneiro, Mônica Antunes Moreira e santusa Amaral 
de oliveira, designados através da portaria nº 02/2023, de 02 de Janeiro 
de 2023.Horário: 09 horas Local:Rua Getúlio Vargas, 800, Centro, 
itaúna/MG. retirada do edital: pela internet, no site:http://www.cmi-
tauna.mg.gov.br//.na sede da câmara Municipal de itaúna, na unidade 
Administrativa e Financeira, sediada na rua Getúlio Vargas, nº 800, 
Centro, Itaúna/MG,CEP35680-037,Tel.(37)3249-2066.
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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 320230116200714024.


