
Minas Gerais  diário dos Municípios Mineiros sábado, 25 de Junho de 2022 – 11 
eXTrATo De conTrATo

processo LiciTATÓrio nº64/2022 – 
ineXiGiBiLiDADe nº02/2022

contratante: Município de piumhi/MG - cnpJ nº16.781.346/0001-04. 
contratado: BorGes & oZAnAn conTABiLiDADe LTDA - Me 
- cnpJ nº11.601.844/0001-04. objeto: prestação de serviços técnicos 
especializados de assessoria contábil pela contratada para atender às 
demandas do Município de piumhi, para assessoramento e consultoria 
contábil aos diversos setores da Prefeitura Municipal de Piumhi, auxi-
liando os servidores públicos em situações incomuns, com complexi-
dade acima do normal, envolvendo casos que demandam mais do que a 
simples experiência na área, e que apresentam complexidade que impe-
dem a obtenção de solução satisfatória a partir da contratação de ser-
viços técnicos profissionais comuns.Dotação Orçamentária: 02.02.01-
04.123.0003.2020-3.3.90.39.00-1.00.00. Valor: R$148.800,00 (cento e 
quarenta e oito mil e oitocentos reais) Vigência: 12 meses. piumhi, 20 
de Junho de 2.022. Dr. paulo césar Vaz – prefeito Municipal.

20 cm -24 1652865 - 1

Poços de Caldas

Prefeitura Municipal
TOMADA DE PREÇOS 016/22-SEPOP-

A Comissão de Licitações da Secretaria Municipal de Projetos e Obras 
públicas da prefeitura Municipal de poços de caldas, torna público que 
às 13:00 horas do dia15 de julho de 2022, na secretaria acima citada, 
situada na rua Senador Salgado Filho, s/nº, Bairro Country Club, reali-
zar-se-á a abertura dos envelopes contendo os documentos de habilita-
ção e proposta, visando à contratação de empresa especializada para a 
execução de obras de reforma e adequação na Escola Municipal Sérgio 
de Freitas pacheco, localizada na praça Dércilio de souza e silva nº 1, 
bairro Vila Togni. o referido edital encontra-se à disposição dos inte-
ressados no site www.pocosdecaldas.mg.gov.br.

ToMADA De preÇos 012/22-sepop-
A Comissão de Licitações da Secretaria Municipal de Projetos e Obras 
públicas da prefeitura Municipal de poços de caldas, torna público que 
às 13:00 horas do dia14 de julho de 2022, na secretaria acima citada, 
situada na rua Senador Salgado Filho, s/nº, Bairro Country Club, rea-
lizar-se-á a abertura dos envelopes contendo os documentos de habili-
tação e proposta, visando à contratação de empresa especializada para 
a execução de obras de reforma da Escola Municipal Irmão José Gre-
gório, situada á rua pedro Barbosa nº 650, bairro Jardim Formosa. o 
referido edital encontra-se à disposição dos interessados no site www.
pocosdecaldas.mg.gov.br.

ToMADA De preÇos 014/22-sepop (republicação)
A Comissão de Licitações da Secretaria Municipal de Projetos e Obras 
públicas da prefeitura Municipal de poços de caldas, torna público que 
às 13:00 horas do dia 19 de julho de 2022, na secretaria acima citada, 
situada na rua Senador Salgado Filho, s/nº, Bairro Country Club, rea-
lizar-se-á a abertura dos envelopes contendo os documentos de habili-
tação e proposta, visando à contratação de empresa especializada para 
a execução de serviços para construção e recuperação de calçadas em 
diversos locais do Município. O novo Edital com alterações encontra-se 
à disposição dos interessados no site www..pocosdecaldas.mg.gov.br.

7 cm -23 1652695 - 1

Ponte Nova

Prefeitura Municipal

RESULTADO DE LICITAÇÃO. PROCESSO LICITATÓRIO 
Nº 047/2022, TOMADA DE PREÇOS 002/2022. 

A prefeitura Municipal de ponte nova - MG torna público para o conhe-
cimento de quantos possam interessar que está publicando o resultado 
da fase de habilitação, referente ao processo nº 047/2022 – Tomada 
de preços nº 002/2022 cujo objeto é contratação de serviços técni-
cos para revisão do plano municipal de redução de riscos e elaboração 
de cartas geotécnicas de aptidão à urbanização e de suscetibilidade. A 
Administração decide pelo não provimento do recurso apresentado pela 
empresa reGeA Geologia, engenharia e estudos Ambientais LTDA e 
mantém a decisão de inabilitação da empresa reGeA GeoLoGiA, 
enGenHAriA e esTuDos AMBienTAis LTDA e habilitação da 
empresa ZEMLYA CONSULTORIA E SERVIÇOS, sendo assim fica 
marcado para o dia 04/07/2022 às 13:00 horas a reabertura da sessão 
para avaliação da proposta apresentada. publique-se. Wagner Mol Gui-
marães (prefeito Municipal).

4 cm -24 1652929 - 1

Consórcio Intermunicipal 
Multissetorial do Vale do 

Piranga - CIMVALPI

ABERTURA DO PROCESSO LICITATÓRIO 
N° 022/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2022. 

objeto: registro de preços para eventual e futura aquisição, na forma 
do art. 112, §1° da Lei 8666/93, Registro de Preços para eventual e 
futura contratação de empresa para prestação de serviço de gerencia-
mento e controle de frotas incluindo fornecimento de combustíveis 
em geral, lubrificantes e aditivos e manutenção corretiva e preventiva 
com fornecimento de peças para veículos leves, pesados e máquinas, 
por meio de implantação e operacionalização de um sistema informa-
tizado e integrado com utilização de cartão magnético ou micro pro-
cessado, através de estabelecimentos credenciados, para atender a frota 
dos veículos do ciMVALpi e municípios consorciados. Data da sessão 
pública: 13/07/2022, às 09:00h, horário de Brasília -DF, no sítio eletrô-
nico www.comprasnet.gov.br. o cadastramento de propostas inicia-se 
no momento em que for publicado o edital no portal de compras do 
Governo Federal e encerra-se, automaticamente, na data e hora marca-
das para a realização da sessão do pregão. o edital na íntegra, poderá 
ser obtido nos sites www.comprasnet.gov.br ou www.cimvalpi.mg.gov.
br. Maiores informações poderão ser obtidas na sede do CIMVALPI, 
na rua Jaime pereira, 127, ou através do e-mail: licitacao@cimvalpi.
mg.gov.br, ou ainda podem ser solicitadas, no horário comercial, junto 
ao setor de licitações, através do telefone (31) 3881-3211. 

ricHeLe Ap. siLVA De Jesus
 presidente da cpL e pregoeira.

 ponte nova, 24 de junho de 2022.
6 cm -24 1653095 - 1

Poté

Prefeitura Municipal
TOMADA DE PREÇOS Nº 6/2022. TERMO DE 

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO.
 o Município de poté, através do seu representante legal, o prefeito 
Municipal, sr. Gildésio sampaio de oliveira, com base na Lei Federal 
n.º 8.666/93, e suas posteriores alterações, ADJUDICA o objeto licitado 
à LBN Edificações e Transportes Ltda - CNPJ: 30.669.454/0001-10, 
com o valor global de R$ 301.717,50 (trezentos e um mil setecentos e 
dezessete reais e cinquenta centavos) e homologa o processo Licitató-
rio nº 041/2022, sob a modalidade Tomada de preços nº 006/2022, que 
tem como objeto a contratação de empresa para execução das obras e 
serviços de pavimentação de vias públicas em pré moldado de concreto, 
com fornecimento total de material e mão de obra - ct: 1079521-52, 
programa: desenvolvimento regional, territorial e urbano, com forneci-
mento total de material e mão de obra. poté/MG, 24 de junho de 2022. 
Gildésio sampaio de oliveira, prefeito Municipal de poté.

4 cm -24 1653070 - 1

 TOMADA DE PREÇOS Nº 6/2022. EXTRATO 
DO CONTRATO Nº 0442022. 

Contratante: Município de Poté; Contratada: LBN Edificações e Trans-
portes Ltda - CNPJ: 30.669.454/0001-10; Objeto do contrato: execução 
das obras e serviços de pavimentação de vias públicas em pré moldado 
de concreto, com fornecimento total de material e mão de obra - ct: 
1079521-52, programa: desenvolvimento regional, territorial e urbano, 
com fornecimento total de material e mão de obra; Valor do contrato: 
R$ 301.717,50 (trezentos e um mil setecentos e dezessete reais e cin-
quenta centavos); Assinatura do contrato: 24/06/2022; Vigência: até 
31/12/2022. poté/MG, 24 de junho de 2022. Gildésio sampaio de oli-
veira, prefeito Municipal de poté.

3 cm -24 1653115 - 1

Pouso Alegre

Prefeitura Municipal
CHAMADA PÚBLICA /CREDENCIAMENTO Nº 05/2022 

processo ADMinisTrATiVo nº 146/2022- objeto: credencia-
mento de empresas especializadas para realização de exames de diag-
nóstico por imagem.. os interessados deverão apresentar a documenta-
ção para credenciamento na data de inicio em 29/06/2022, mantendo o 
mesmo aberto por período indeterminado, isso, obviamente, enquanto 
a Administração mantiver interesse no credenciamento dos serviços, os 
interessados deverão fazer a adesão na superintendência de Gestão de 
recursos Materiais, com sede na rua dos carijós, nº 45, centro. o 
valor estimado para cobrir as despesas referentes a este credenciamento 
durante o seu período de vigência que será de 12 meses a partir da 
assinatura do contrato é no valor estimado de R$ 1.800.000,00 (um 
milhão e oitocentos mil reais), sendo os valores unitários dos exames, 
conforme item 1.2 do edital.o edital poderá ser consultado e obtido 
gratuitamente em dias úteis e em horário comercial mediante a apre-
sentação de pen DriVe, para cópia do arquivo e no site da prefeitura 
www.pousoalegre.mg.gov.br, na aba “Edital de Licitação”. Mais infor-
mações: (35)3449-4023 ou email: editaispmpa@gmail.com. Vanessa 
Moraes skielka silva – presidente da cpL.

4 cm -24 1652892 - 1

PREGÃO ELETRÔNICO PARA 
REGISTRO DE PREÇOS 74/2022 

Objeto:Aquisição de gás liquefeito (glp p-13 e p-45) e insumos”. A ses-
são pública será realizada no dia 18 de julho de 2022 as 09:00 horas. o 
edital poderá ser consultado e obtido gratuitamente, em dias úteis e em 
horário comercial, mediante apresentação de pendrive, para cópia do 
arquivo na superintendência de Gestão de recursos Materiais, pelo site 
da prefeitura Municipal de pouso Alegre ou ainda através do sitewww.
portaldecompraspublicas.com.br. Informações tel. (35) 3449-4023 ou 
e-maileditaispmpa@gmail.com– Luiz Gustavo Libânio Borges – pre-
goeiro Municipal – pouso Alegre 24 de junho de 2022.

3 cm -24 1652793 - 1

Resplendor

Prefeitura Municipal
 TOMADA DE PREÇOS EDITAL Nº 3/2022

o Município de resplendor/MG, registrado no cnpJ/MF sob o nº 
18.413.161/0001-72, torna público a abertura de procedimento licita-
tório na modalidade ToMADA De preÇos, do tipo menor preço, 
sob regime de empreitada global, em conformidade com a Lei Fede-
ral nº 8.666/93 de 21 de junho de 1993 e suas alterações, mediante as 
condições estabelecidas no edital, para o seguinte objeto contratação 
de empresa especializada para execução de obras de infraestruturas de 
melhoramento de via pública com execução de calçamento em blo-
quete, rede de drenagem pluvial e muros de contenção em conformi-
dade com projeto e planilha orçamentária, localizados nas ruas itueta, 
pedra Bonita e Avenida Amilton nunes Dornelas, bairros são sebas-
tião, nossa senhora de Fátima e João ricardo, em resplendor/MG, 
cep 35.230-000, em conformidade com o termo de referência, projeto, 
planilha orçamentária e cronograma físico-financeiro. O recebimento 
dos envelopes será realizado pela cpL até o dia 13/7/2022, às 09:00 
horas, na sala do Setor de Licitações da Prefeitura Municipal. Infor-
mações complementares, edital e seus anexos, poderão ser obtidas no 
site: www.resplendor.mg.gov.br, pelo e-mail: licitacaopmresplendor@
gmail.com ou à praça pedro nolasco, 20 – centro – resplendor/MG. 
resplendor, 24 de junho de 2022. Deuzimar nepomuceno de oliveira 
– presidente da cpL.

5 cm -24 1652752 - 1

Ribeirão das Neves

Câmara Municipal
 PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 001/2022

Pregão Eletrônico nº 001/2022, a realizar-se no dia 08 de julho de 2022, 
às 09:10 horas no endereço eletrônico www.bll.org.br para aquisição de 
materiais de informáticapara atender as necessidades da administração 
da Câmara Municipal, conforme condições e especificações contidas 
no Termo de Referência - Anexo I do Edital e seus anexos. O edital está 
disponível nos sites www.cmrn.mg.gov.br e www.bll.org.br. Marcelo 
de Jesus – presidente. 

2 cm -24 1653273 - 1

Rio Manso

Prefeitura Municipal
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO 012/2022

A prefeitura Municipal de rio Manso, MG, torna público que fará rea-
lizar processo Licitatório nº 043/2022, pregão presencial nº 012/2022 
– sistema registro de preços para eventual aquisição de gêneros ali-
mentícios, destinados a merenda escolar, para atender as necessidades 
das escolas da rede municipal de ensino, em atendimento ao programa 
nacional de Alimentação escolar- pnAe, nos termos da resolução 
CD/FNDE n° 06 de 2020, conforme requerido pela Secretaria Muni-
cipal de educação, com entrega parcelada mediante requisição. Data 
da sessão: 11/07/2022, às 08:00 horas, na sede da prefeitura Municipal. 
Informações na Prefeitura de Rio Manso - Telefax: (31) 3573 1120.

 Marciana Moreira Anunciação – pregoeira Municipal.
 prefeitura Municipal de rio Manso, 24 de junho de 2022.

3 cm -24 1653098 - 1

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO 011/2022
A prefeitura Municipal de rio Manso, MG, torna público que fará rea-
lizar processo Licitatório nº 042/2022, pregão presencial nº 011/2022 
– sistema registro de preços para eventual aquisição de produtos de 
gêneros alimentícios e guloseimas, com entrega parcelada mediante 
requisição. Data da sessão: 08/07/2022, às 08:00 horas, na sede da pre-
feitura Municipal. Informações na Prefeitura de Rio Manso - Telefax: 
(31) 3573 1120.

 Marciana Moreira Anunciação - pregoeira Municipal
 prefeitura Municipal de rio Manso, 23 de junho de 2022.

3 cm -24 1652875 - 1

Rio Novo

Prefeitura Municipal
PREGÃO PRESENCIAL Nº 36/2022. 

Aviso de Licitação. Município de Rio Novo. Processo Licitatório n° 
62/2022. Modalidade de pregão presencial nº 36/2022. o Município 
de rio novo, na forma da Lei, faz saber a todos quantos o presente 
edital virem, ou dele conhecimento tiverem, que a partir das 08h30min 
do dia 14 de julho de 2022, na prefeitura Municipal, na sala da comis-
são de Licitação, localizada na praça prefeito ronaldo Dutra Borges, 
nº 001, Bairro centro, Município de rio novo, será realizada a Lici-
tação na modalidade pregão presencial, pelo sistema de registro de 
Preços, exclusivos para participação de Microempresas - ME, Empresa 
de pequeno porte - epp ou equiparadas, visando a contratação de 
empresas para o fornecimento de materiais de construção, objetivando 
a realização de calçamentos nas vias Municipais, conforme convê-
nio da secretaria de estado de Governo de Minas Gerais (seGoV) nº 
1462/2017. Tipo Menor preço por item, conforme consta no edital que 
se encontra a disposição de todos os interessados na sede da prefeitura 
Municipal, onde poderão obtê-lo, através do e-mail: licitacao@rionovo.
mg.gov.br ou no site: www.rionovo.mg.gov.br. para conhecimento de 
todos, expediu-se o presente, que será afixado no lugar de costume, 
publicando-se na forma da Lei. rio novo, 24 de junho de 2022.

5 cm -24 1653229 - 1

Rio Paranaíba

Prefeitura Municipal
PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2022 

objeto: registro de preços para aquisição de cartuchos de tinta e toners. 
Abertura: 08/07/2022 às 13 horas.Maiores informações podem ser obti-
das através do e-mail licitacao@rioparanaiba.mg.gov.br. rio parana-
íba/MG, 24 de junho de 2022. Valdemir Diógenes da silva – prefeito 
Municipal

2 cm -24 1652928 - 1

 AVISO – RATIFICAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE 
POR CHAMADA PÚBLICA Nº 006/2022 FMS 

 objeto: contratação de prestação de serviços médicos. contratada: 
HeLGA De MeLo roDriGues cpF 111.143.326-74 – cnpJ: 
46.762.265/0001-28. Valor: R$ 178.800,00. Data da ratificação: 
24/06/2022. Maiores informações podem ser obtidas através do e-mail 
licitacao@rioparanaiba.mg.gov.br. rio paranaíba/MG, 24 de junho de 
2022. Valdemir Diógenes da silva – prefeito Municipal.

2 cm -24 1653320 - 1

Sabará

Prefeitura Municipal
RATIFICAÇÃO INEXIGIBILIDADE 

DE LICITAÇÃO Nº 038/2022. 
O Secretário Municipal de Administração, no uso de suas atribuições 
e com fundamento no artigo 25, ii e c/c artigo 13, Vi, da Lei nº 8.666 
de 21 de junho de 1993, RATIFICA e CONVALIDA a Inexigibilidade 
de Licitação nº 038/2022, conforme parecer Jurídico e conferência da 
controladoria Geral, processo interno nº4192/2022, contratação da 
empresa noVA VisÃo GesTÃo pÚBLicA consuLToriA e con-
cursos LTDA, para ministrar curso de capacitação do servidor do 
setor patrimônio, à Secretaria Municipal de Administração, no valor de 
R$ 1.010,00 (um mil e dez reais). Sabará, 24 de junho de 2022. Thiago 
Zandona Vasconcellos - secretário Municipal de Administração.

3 cm -24 1653129 - 1

 AVISO EDITAL DE LICITAÇÃO
 Nº 060/2022 – TOMADA DE PREÇOS 

 será realizado no dia 12/07/2022, às 09:00 horas, cujo objeto é contra-
tação de empresa do ramo para a execução de muro de contenção, loca-
lizado à rua orozimbo clark, s/nº, esquina com rua Abaeté, Bairro 
Vila santa rita – General carneiro, sabará/MG, com o fornecimento 
de mão de obra e materiais, em atendimento à secretaria Municipal de 
Obras, conforme especificações e demais condições contidas no edital 
e seus anexos. Edital e anexos no site www.sabara.mg.gov.br. Sabará, 
24 de junho de 2022. (a) Thiago Zandona Vasconcellos – secretário 
Municipal de Administração.

3 cm -24 1653027 - 1

Sabinópolis

Prefeitura Municipal
TP 08/2022 

Torna publico aviso de LiciTAÇÃo – Tomada de preços 08/2022 - 
proc. 073/2022. objeto: contratação de empresa especializada para 
execução de obra de construção de escada dissipadora de energia e 
pedestres no Distrito de Euxenita, neste Município. Menor Preço Glo-
bal. Abertura 12/07/2022. Maiores informações www.sabinopolis.
mg.gov.br – Claudiney Antonio B. de Almeida – Presidente da CPL.

2 cm -24 1653166 - 1

Santa Luzia

Prefeitura Municipal
TERMO DE REVOGAÇÃO EDITAL Nº 021/2022 

preGÃo eLeTrÔnico. objeto: contratação de empresa especiali-
zada para implementação de medidas técnicas, administrativas, jurídi-
cas, urbanísticas, de topografia e de geoprocessamento, a fim de promo-
ver a regularização fundiária na modalidade reurB–s (de interesse 
social) de núcleo urbano informal localizado no conjunto Habitacional 
palmital (Maria Antonieta Mello de Azevedo), no Município de santa 
Luzia - MG. sessão pública aberta em 11/04/2022. A secretária Muni-
cipal de Desenvolvimento urbano e Habitação, Andréa cláudia Vac-
chiano, comunica a reVoGAÇÃo do certame em epígrafe, em razão 
da necessidade de reavaliação das especificações técnicas do objeto. 
Com fulcro no Artigo 49, §3° e Artigo 109, Alínea C da Lei 8666/1993. 
prazo para interposição de recursos: 04/07/2022. e-mail para encami-
nhamento de razões recursais: licitacoes@santaluzia.mg.gov.br. Termo 
de revogação e Aviso de revogação estão disponíveis nos respectivos 
endereços eletrônicos https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/index.php/
licitacao/pregao-eletronico-edital-no-021-2022/ - https://www.gov.br/
compras/pt-br/

eXTrATo De TerMo ADiTiVo
2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº: 083/2021 – Pregão Ele-
trônico nº 066/2021. Objeto: Prorrogação de vigência e reajuste INPC 
acumulado de 12 meses (10,16%). contratada: Link card Administra-
dora de Benefícios Eireli. O valor global do contrato passará a ser de R$ 
110.696,20. Ass. em 31/05/2022.

6 cm -24 1653193 - 1

Santa Margarida

Prefeitura Municipal
 EXTRATO DE PUBLICAÇÃO TOMADA DE PREÇO 006/2022
o Município de santa Margarida-MG. Torna público, nos termos da 
Lei nº 8.666/93, a realização da Licitação, processo Licitatório nº 
0101/2022, Tomada de preços nº 006/2022. objeto: contratação de pes-
soa jurídica especializada para a execução de obra de construção de 
uma unidade escolar e rede de drenagem superficial que será realizada 
na Avenida Vereador Antônio Gabriel Pimentel, s/n°, Bairro Santa Filo-
mena, município de santa Margarida/MG, visando a absorção dos anos 
iniciais do ensino fundamental da rede estadual, cuja origem dos recur-
sos é o convênio de saída nº 1261001537/2021/SEE – “Projeto Mãos 
Dadas”, com contrapartida do Município, incluindo o fornecimento de 
todos os materiais, equipamentos e mão de obra necessária para a satis-
fatória prestação dos serviços, para o fim de atender às necessidades da 
secretaria Municipal de educação de santa Margarida/MG.Tipo menor 
preço por empreitada global. A entrega e a abertura dos envelopes será 
às 08h00min (oito horas), do dia 14/07/2022 (quinta-feira), na sala 
de reuniões da Comissão Permanente de Licitações, à Praça Cônego 
Arnaldo, nº 78, centro, santa Margarida, estado de Minas Gerais. 
Informações pelo telefone (31) 3875- 1337- ou (31) 3875- 1776, tam-
bém pelo e-mail: licitacao@santamargarida.mg.gov.br.FABríciA Do 
cArMo MAGesTe sAnTos presiDenTe DA coMissÃo per-
MAnenTe De LiciTAÇÃo

5 cm -24 1653200 - 1

 EXTRATO DE PUBLICAÇÃO TOMADA DE PREÇO 006/2022
o Município de santa Margarida-MG. Torna público, nos termos da 
Lei nº 8.666/93, a realização da Licitação, processo Licitatório nº 
0101/2022, Tomada de preços nº 006/2022. objeto: contratação de pes-
soa jurídica especializada para a execução de obra de construção de 
uma unidade escolar e rede de drenagem superficial que será realizada 
na Avenida Vereador Antônio Gabriel Pimentel, s/n°, Bairro Santa Filo-
mena, município de santa Margarida/MG, visando a absorção dos anos 
iniciais do ensino fundamental da rede estadual, cuja origem dos recur-
sos é o convênio de saída nº 1261001537/2021/SEE – “Projeto Mãos 
Dadas”, com contrapartida do Município, incluindo o fornecimento de 
todos os materiais, equipamentos e mão de obra necessária para a satis-
fatória prestação dos serviços, para o fim de atender às necessidades da 
secretaria Municipal de educação de santa Margarida/MG.Tipo menor 
preço por empreitada global. A entrega e a abertura dos envelopes será 
às 08h00min (oito horas), do dia 14/07/2022 (quinta-feira), na sala 
de reuniões da Comissão Permanente de Licitações, à Praça Cônego 
Arnaldo, nº 78, centro, santa Margarida, estado de Minas Gerais. 
Informações pelo telefone (31) 3875- 1337- ou (31) 3875- 1776, tam-
bém pelo e-mail: licitacao@santamargarida.mg.gov.br.FABríciA Do 
cArMo MAGesTe sAnTos presiDenTe DA coMissÃo per-
MAnenTe De LiciTAÇÃo
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EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DATA DA 
SESSÃO CONCORRENCIA N° 002/2022

o Município de santa Margarida, por intermédio da comissão perma-
nente de Licitações, regularmente nomeada pela portaria n° 110/2022, 
no uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICO, para o conhe-
cimento de todos os interessados, que a sessão de continuidade do 
Processo de Licitação n° 078/2022, deflagrado na Modalidade Con-
corrência 002/2022, objetivando a contratação de pessoa jurídica 
especializada para a execução de obra de construção de uma quadra 
poliesportiva modelo 03, com área de 504 m², na unidade escolar em 
construção na rua projetada A, s/nº, distrito de ribeirão de são Domin-
gos, município de santa Margarida/MG, cuja origem dos recursos é 
o convênio de saída nº 2127/2021/SEE – “Projeto Mãos Dadas”, no 
âmbito do programa de descentralização do ensino nos anos iniciais do 
ensino fundamental, incluindo o fornecimento de todos os materiais, 
equipamentos e mão de obra necessária para a satisfatória prestação dos 
serviços, para o fim de atender às necessidades da Secretaria Municipal 
de educação de santa Margarida/MG. Tipo menor preço por emprei-
tada global, realizar-se-a no dia 30 de junho de 2022 (quinta-feira), com 
início às 08h00min., na sede da prefeitura Municipal na qual ocorrerá a 
abertura dos envelopes contendo as propostas comerciais apresentadas 
pelos licitantes devidamente habilitados. Ficam ratificadas os demais 
termos e condições existentes. Fabrícia do Carmo Mageste Santos. Pre-
sidente cpL

5 cm -24 1653196 - 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 3202206250016440211.
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