
Minas Gerais  diário dos Municípios Mineiros sábado, 12 de Fevereiro de 2022 – 13 
e alterações posteriores. objeto: Locação de dois imóveis, sendo um 
para realização de atividades esportivas, e outro para funcionamento 
da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. Extrato de Contrato nº 
012/2022; Valor Global: R$ 68.000,00 e Extrato de Contrato 013/2022; 
Valor Global R$ 34.000,00. Vigência: 10/02/2022 a 09/12/2024. SMI 
10/02/2022. reinaldo das Dores santos prefeito Municipal.

PREGÃO PRESENCIAL N. 006/2022 – PROCESSO LICITATÓRIO 
N. 010/2022 – Torna Publico Adjudicação e Homologação e Extrato 
do contrato em 11/02/2022. objeto: contratação de empresa para for-
necimento de gêneros alimentícios para preparo de lanches diários dos 
servidores municipais em atendimento as diversas secretarias desta pre-
feitura. Contrato n. 014/2022 –                     Alpha & Omega Comercial Ltda; CNPJ: 
05.731.474/0001-27; Valor global de R$12.684,00. Contrato n. 015/2022 
– Super Comercial Bela Vista Ltda; CNPJ: 27.732.947/0001-43; Valor 
global de R$23.052,00. Contrato n. 016/2022 – Comercial Caria-
cica Multimodal Ltda; CNPJ: 30.019.425/0001-03; Valor global de 
R$39.460,40. Vigência de 11/02/2022 a 10/02/2023 - Reinaldo das 
Dores santos/prefeito Municipal.

26 cm -11 1593087 - 1

Santa Maria 
do Suaçuí

Prefeitura Municipal
 AVISO DE LICITAÇÃO – PL N.º 010/2022 – PP N.º 004/2022.

 objeto: contratação de empresa para coleta de resíduos sólidos no 
município de Santa Maria do Suaçuí, conforme especificação do Edi-
tal e seus anexos. Data, hora e local para abertura dos envelopes Pro-
posta e Habilitação: 25/02/2022, às 09h, na sala da cpL. cópias do edi-
tal email: licitacao@smsuacui.mg.gov.br ou no endereço Rua Cônego 
Lafaiete, 12, centro, santa Maria do suaçuí/MG - cep 39.780-000. (A) 
isabella Ferreira rocha - pregoeira.

2 cm -10 1592366 - 1

Santa Rita de 
Ibitipoca

Prefeitura Municipal
RETIFICA PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2022

o Município De sAnTA riTA De iBiTipocA/MG torna público 
para conhecimento dos interessados que na data de 23/02/2022 às 
14h02min, fará realizar licitação na modalidade de pregão presencial 
nº 001/2022, cujo objeto é a contratação de empresa para levantamento 
planialtimétrico e cadastral georeferrenciados para regularização fun-
diária de núcleos urbanos informais consolidados nos termos da Lei 
Federal 13.465 de 2017 e decreto 9.310/2018. o edital está disponível 
na íntegra no site www.santaritadeibitipoca.mg.gov.br ou pelo e-mail 
prefeiturasantaritaibitipoca@hotmail.com. informações adicionais 
pelo telefone (32)3342-1221. santa rita de ibitipoca, 11 de fevereiro 
de 2022. Cristiane Carla de Almeida – Pregoeira.

3 cm -11 1592767 - 1

PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2022
o Município De sAnTA riTA De iBiTipocA/MG torna público 
para conhecimento dos interessados que a nova data para abertura 
dos envelopes proposta e habilitação será no dia de 01/03/2022 às 
09hs02min, informações adicionais pelo telefone (32)3342-1221. 
santa rita de ibitipoca, 11 de fevereiro de 2022. cristiane carla de 
Almeida – Pregoeira.

2 cm -11 1592798 - 1

Santana do 
Manhuaçu

Prefeitura Municipal
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 013/2022

PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2022
o Município de santana do Manhuaçu/MG, torna público a abertura do 
Processo Licitatório nº 013/2022, na modalidade Pregão nº 006/2022, 
na forma presencial, tipo menor preço por item, regido pela Lei Federal 
10.520, de 17/07/2002, Lei Federal 8.666, de 21/06/1993 e suas altera-
ções. objeto: registro de preço para futura e eventual contratação de 
empresa para fornecimento parcelado de combustíveis para o abaste-
cimento da frota municipal de santana do Manhuacu/MG, conforme 
especificações contidas no termo de referência. Abertura da Sessão Ofi-
cial do pregão: 28/02/2022, às 14h00min. Local: rua Major custódio, 
nº 96, Centro, CEP: 36.940-000, em Santana do Manhuaçu/MG. Infor-
mações pelo telefone (33) 3373-1149, e-mail licitacao.santanadoma-
nhuacu@yahoo.com e endereço eletrônico https://santanadomanhuacu.
mg.gov.br/ das 08h00 às 17h00. O edital e seus anexos encontram-se 
disponíveis no endereço acima. santana do Manhuaçu/MG, 11 de feve-
reiro de 2022. emanuelle Baia soares silva, pregoeiro. publique-se.’

4 cm -11 1593132 - 1

Santo Antônio 
do Aventureiro

Prefeitura Municipal
 ERRATA Nº 02. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2022. 

Pregão Eletrônico Nº 001/2022. 1º) Retira-se o item 02 do Anexo I do 
edital (Termo de referência), não fazendo, assim, mas parte do objeto 
licitatório. 2º) Mantêm-se o julgamento das propostas para o próximo 
dia 18 de fevereiro, às 10h30min, já que a alteração realizada não afeta 
a formulação das propostas para o item mantido. 3º) Ficam inalteradas 
as demais disposições do edital em referência. Fica evidenciado, tam-
bém, que caso o Edital e seus Anexos tragam algum outro trecho que vá 
de encontro com o aqui alterado, ficam desde já retificados. 11/02/2022. 
Brenda Aparecida Rezende Félix – Pregoeira. Amaury de Sá Ferreira 
- prefeito.

3 cm -11 1592700 - 1

Santo Antônio 
do Itambé

Prefeitura Municipal
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/2022

TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022; A Prefeitura Municipal de Santo 
Antônio do Itambé torna público que fará realizar o Processo Licitató-
rio n.º 019/2022,Tomada de Preço n.º 001/2022. Objeto: contratação 
de empresa para execução de obras de infraestrutura, calçamento em 
bloquetes sextavados,no bairro CIDADE NOVA, MUNICÍPIO DE 
sAnTo AnTÔnio Do iTAMBÉ/MG, conforme disposições cons-
tantes do contrato Nº 300.543/2021, celebrado entre MUNICÍPIO X 
BDMG. entrega dos envelopes e credenciamento: Até as 08:00 horas 
do dia 02/03/2022. Abertura de envelopes: A partir das 08:00 horas do 
dia 02/03/2022. informações pelo telefone (33) 3428-1301 no horário 
das 07:00 hs às 16:00 hs, pelo e-mail:licitacao@santoantoniodoitambe.
mg.gov.br ou ainda pelo site:www.santoantoniodoitambe.mg.gov.br. 
Santo Antônio do Itambé/MG,Sexta-feira, 11 de fevereiro de 2022. 
ronam Wesley sales; prefeito Municipal”

4 cm -11 1593072 - 1

Santo Antônio 
do Monte

Prefeitura Municipal
 PREGÃO 147/2021

errata processo 191/2021 - pregão 147/2021. o Município de santo 
Antônio do Monte/MG, atendendo aos princípios que norteiam a Ges-
tão pública, comunica aos interessados em participar no processo Lici-
tatório acima, cujo objeto é a aquisição de um computador e diversos 
equipamentos e materiais de uso médico hospitalar e de fisioterapia, 
que houve retificação ao edital. Informações Complementares: Sala de 
Licitações da Prefeitura Municipal, situada à Praça Getúlio Vargas, nº 
18, Centro, de Segunda à Sexta-Feira, em horário de expediente das 
08:00 às 18:00 horas. Maiores informações através do telefone 37 
3281 7328, pelo e-mail: compras@samonte.mg.gov.br e site: samonte.
mg.gov.br. nova data de abertura: 24 de fevereiro de 2022 às 08:30 
horas. Santo Antônio do Monte, 11 de fevereiro de 2022. Luis Antônio 
resende - chefe de Gabinete.

3 cm -11 1593024 - 1

Santos Dumont

Prefeitura Municipal
EXTRATO DE RATIFICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
Nº 001/2022. PROCESSO: 001/2022.

contrato: 001/2022. contratante: Município de santos Dumont. obj. 
Prestação de Serviços Técnicos Profissionais Especializados em Con-
sultoria contábil, orçamentária e Financeiro. contratada: ADpM - 
Administração pública para Municípios Ltda. Fund. legal art. 25, ii c/c 
art. 13, III Lei 8.666/93. Valor global: R$ 315.244,00. Ratificação em 
03/01/2022. carlos Alberto de Azevedo - prefeito Municipal
Inexigibilidade nº 002/2022. Processo nº 002/2022. Contrato nº 
03/2022. contratante: Município de santos Dumont. contratado: 
esTADo De MinAs GerAis - secreTAriA De esTADo De 
GOVERNO – SEGOV. Obj. Prestação de serviços de publicação de 
atos oficiais no Diário Eletrônico “Minas Gerais” – DOMG – e, de atos 
de expediente administrativo de pessoal, editais, avisos, adjudicações 
de processos licitatórios, dispensa e inexigibilidade e outros atos cuja 
publicação é exigida em lei. Valor global: R$ 45.180,90. Vigência: 
06/02/2023. Fund. legal: art. 25, I Lei Federal 8.666/93. Ratificação em 
04/02/2022. carlos Alberto de Azevedo - prefeito Municipal
Inexigibilidade nº 003/2022. Processo nº 011/2022. Contrato nº 
004/2022. Inexigibilidade nº 003/2022. Contratante: Município de San-
tos Dumont. Contratado: ASTRANSP – Assoc. Prof. das Empresas de 
Transp. de passageiros de Juiz de Fora. obj. Fornecimento de vales 
transportes em forma de crédito eletrônico para atend. a funcionários 
desta Prefeitura. Valor global: R$ 21.750,00. Vigência: 31/12/2022. 
Fund. legal art. 25, I Lei Federal 8.666/93. Ratificação em 10/02/2022. 
carlos Alberto de Azevedo - prefeito Municipal
Inexigibilidade nº 003/2022. Processo nº 011/2022. Contrato nº 
005/2022. contratante: Município de santos Dumont. contratado: 
Adrijoive Transportes Urbanos Eireli –EPP. Obj. Fornecimento de 
vales transportes para atend. aos funcionários e alunos da rede Munici-
pal. Valor global: R$ 376.488,00. Vigência: 31/12/2022. Fund. legal art. 
25, I Lei Federal 8.666/93. Ratificação em 10/02/2022. Carlos Alberto 
de Azevedo - prefeito Municipal
Inexigibilidade nº 003/2022. Processo nº 011/2022. Contrato nº 
006/2022. contratante: Município de santos Dumont. contratado: 
Celeste Transportes coletivosEireli –EPP. Obj. Fornecimento de vales 
transportes para atend. aos funcionários e alunos da rede Municipal. 
Valor global: R$ 765.700,00. Vigência: 31/12/2022. Fundamento legal: 
art. 25, I da Lei Federal 8.666/93. Ratificação em 10/02/2022. Carlos 
Alberto de Azevedo - prefeito Municipal
Inexigibilidade nº 003/2022. Processo nº 011/2022. Contrato nº 
007/2022. contratante: Município de santos Dumont. contratado: 
Paulo Carlos de Sá e Cia Ltda –ME. Obj. Fornecimento de vales trans-
portes para atend. aos funcionários e alunos da Rede Municipal Valor 
global: R$ 88.392,00. Vigência: 31/12/2022. Fund. legal art. 25, I Lei 
Federal 8.666/93. Ratificação em 10/02/2022. Carlos Alberto de Aze-
vedo - prefeito Municipal
Inexigibilidade nº 003/2022. Processo nº 011/2022. Contrato nº 
008/2022. contratante: Município de santos Dumont. contratado: 
sebastião Gonçalves dos santos-Me. obj. Fornecimento de vales 
transportes para atend. aos funcionários e alunos da rede Municipal. 
Valor global: R$ 358.094,00. Vigência: 31/12/2022. Fund. legal art. 25, 
I Lei Federal 8.666/93. Ratificação em 10/02/2022. Carlos Alberto de 
Azevedo - prefeito Municipal
Inexigibilidade nº 003/2022. Processo nº 011/2022. Contrato nº 
009/2022. contratante: Município de santos Dumont. contratado: 
Transdumont Ltda. obj. :Fornecimento de vales transportes para 
atend. aos funcionários e alunos da Rede Municipal. Valor global: R$ 
317.856,00. Vigência: 31/12/2022. Fund. legal art. 25, I Lei Federal 
8.666/93. Ratificação em 10/02/2022. Carlos Alberto de Azevedo - Pre-
feito Municipal
Inexigibilidade nº 003/2022. Processo nº 011/2022. Contrato nº 
010/2022. contratante: Município de santos Dumont. contratado: 
Transur –Transporte Rodoviário Mansur Ltda. Obj. Fornecimento de 
vales transportes para atend. aos funcionários e alunos da rede Munici-
pal. Valor global: R$ 190.993,50. Vigência: 31/12/2022. Fund. legal art. 
25, I Lei Federal 8.666/93. Ratificação em 10/02/2022. Carlos Alberto 
de Azevedo - prefeito Municipal

15 cm -11 1593118 - 1

Câmara Municipal
PREGÃO 001/2022

Torna público o pregão presencial para registro de preços desti-
nado a futura e eventual aquisição de material de consumo, do tipo 
gêneros alimentícios, material copa e cozinha, limpeza e outros. 
Abertura:24/02/2022 às 13h00min, na sede da mesma, rua 13 de 
Maio, 365, 5º andar, Centro, Santos Dumont/MG. Edital disponível 
no site: www.camarasd.mg.gov.br. informações no endereço supra, tel.
(32)3252-9600, ou e-mail:contato@camarasd.mg.gov.br, de13às17ho-
ras (seg. à sexta feira).Luciano Gomes, Presidente-CMSD.

2 cm -10 1592514 - 1

São Domingos 
das Dores

Prefeitura Municipal
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 017/2022

Pregão Presencial RP nº012/2022, com julgamento menor PREÇO 
por iTeM, objeto é o registro de preços para seleção de empresa 
para fornecimento futuro e parcelado de materiais esportivos para aten-
der o programa Geração esporte de acordo com Termo de convênio 
nº 1481001117/2021/SEDESE, no município .Envelopes proposta e 
documentação deverão ser entregues até às 13:00 hs dia 24/02/2022, 
na sede da prefeitura . sessão terá início às 13:10 hs. Mais informa-
ções (33)3315-8000. são Domingos das Dores/MG, 11 de fevereiro de 
2022.

2 cm -11 1593202 - 1

São Geraldo 
do Baixio

Prefeitura Municipal
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/22,

 para registro de preços para futura e eventual contratação de empresa 
do ramo pertinente para a locação de estruturas de festa, para atender as 
necessidades da administração municipal. Data de abertura: 25/02/22 
às 09:00. os interessados poderão obter o edital no site https://saoge-
raldodobaixio-mg.portaltp.com.br/consultas/compras/licitacoes.aspx 
ou através do e-mail: licitacao@saogeraldodobaixio.mg.gov.br.São G. 
Baixio, 11/02/22.Geremias Bento de Freitas - Presidente da CPL

2 cm -11 1592909 - 1

São Gonçalo 
do Abaeté

Prefeitura Municipal
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2022

Pregão Presencial nº 009/2022 (srp), objeto: aquisição de artigos de 
cama, mesa, banho e tecidos diversos, abertura dia 03/03/2022 às 09:00 
hs.
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 013/2022 – Pregão Presencial nº 
010/2022 (srp), objeto: Aquisição de cBuQ e emulsão asfáltica, 
abertura dia 04/03/2022 às 09:00 hs.
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2022 – Pregão Presencial nº 
011/2022, objeto: Aquisição de insumos, inseticidas e herbicidas, aber-
tura dia 25/02/2022 às 09:00 hs.
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/2022 – Tomada de Preços nº 
001/2022, objeto: contratação de empresa para prestação de servi-
ços de assessoria e consultoria especializada na elaboração e acom-
panhamento técnico de pré-projetos, plano de trabalho, abertura dia 
07/03/2021 às 09:00 hs.
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 016/2022 – Pregão Presencial nº 
012/2022 (srp), objeto: contratação de empresa para confecção e for-
necimento de uniformes, abertura dia 08/03/2022 às 09:00 hs. informa-
ções: setor de licitações /Auditório do centro de referência de Assis-
tência Social – CRAS, localizado na Rua 12 de Junho, nº 250, Centro, 
São Gonçalo do Abaeté/MG – CEP: 38.790-000, email: licitacao@sao-
goncalodoabaete.mg.gov.br; editais disponíveis no site: www.saogon-
calodoabaete.mg.gov.br; Fone: (38) 3563- 1216/1600.

5 cm -10 1591825 - 1

São Gotardo

Prefeitura Municipal
PROCESSO DE ADESÃO Nº 004/2022

 Torna Público a Retificação da homologação do Processo de Adesão nº 
004/2022, Via Adesão a Ata de Registro de Preços do Processo Admi-
nistrativo Licitatório nº 013/2021 – Pregão Presencial nº 010/2021 – 
pertencente consórcio público intermunicipal de Desenvolvimento 
sustentável do Alto paranaíba(cispAr)”, Destinada À “contratação 
de startup para desenvolvimento de aplicativo com o objetivo de via-
bilizar e aperfeiçoar soluções inovadoras na temática de controle de 
transporte (veículos públicos) dos municípios da região de abrangência 
do consórcio público intermunicipal de Desenvolvimento sustentável 
do Alto Paranaíba(CISPAR)”, em decorrência do exposto no processo 
de adesão a mim apresentado, homologo o seu objeto à empresa sis-
ter Tecnologia e inovação Ltda, com o valor global de r$ 78.578,00 
( setenta e oito mil ,quinhentos e setenta e oito reais). Data da Homo-
logação: 03/02/2022. Flavia Luiza pereira - secretária Municipal de 
educação.

4 cm -11 1593273 - 1

Câmara Municipal
AVISO DE RETIFICAÇÃO ERRATA 02/2022 - 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 01/2022
Inexigibilidade / Credenciamento 001/2022 - Edital de Credenciamento 
001/2022 - no edital 001/2022 no item 7.2 passa a ter a seguinte reda-
ção: 7.2. o pagamento será efetuado em uma única parcela, em até 
30 (Trinta) dias após o encerramento do mês de cobertura, mediante a 
apresentação da respectiva nota Fiscal, acompanhada do controle das 
mídias veiculadas, devidamente aprovada pelo responsável pela dispo-
nibilização dos serviços. nas clausulas da minuta de contrato passa a 
ter a seguinte redação: cláusula quarta - o pagamento será efetuado 
em uma única parcela, em até 30 (trinta) dias após o encerramento do 
mês de cobertura institucional. parágrafo Único: Todos os pagamentos 
ocorrerão em 30 (trinta) dias após a emissão da respectiva nota Fiscal/
Fatura, acompanhada do controle das mídias veiculadas, devidamente 
aprovada pelo responsável. clausula Décima primeira - são responsá-
veis pela execução deste Contrato: Pela Contratante o Sr. Lander Inácio 
oliveira rodrigues Melo, pela contratada o sr. no termo de referência 
item 7.1 passa a ter a seguinte redação: 7.1. o pagamento será efe-
tuado em uma única parcela, em até 30 (trinta) dias após o encerra-
mento do mês de cobertura, mediante a apresentação da respectiva nota 
Fiscal, acompanhada do controle das mídias veiculadas, devidamente 
aprovada pelo responsável pela disponibilização dos serviços. carolina 
camargos Mendes da cunha - Membro da comissão Licitação

5 cm -11 1592899 - 1

São João das 
Missões

Prefeitura Municipal
 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2022 

O MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES - MG torna público 
que realizará licitação na modalidade Pregão eletrônico para registro de 
preços, do tipo menor preço, nos termos das Leis 10.520/02, 8.666/93, 
e suas alterações para aquisição de gêneros alimentícios para a merenda 
escolar, acolhimento das propostas até as 10:30 do dia 25/02/2022. 
Realização da sessão no endereço eletrônico http://comprasbr.com.
br. o edital completo e maiores informações poderão ser obtidos:e-
mail:compras@saojoaodasmissoes.mg.gov.br, site;www.saojoaodas-
missoes.mg.gov.br. são João das Missões,11 de fevereiro de 2022.
Paulo Sérgio Gomes dos Santos – Pregoeiro

3 cm -11 1593026 - 1

São João Del-Rei

Prefeitura Municipal
5º TERMO ADITIVO DE VALOR E 
VIGÊNCIA AO CONTRATO 048/18. 

prestação de serviços de pABX, r$51.000,00, Lage & Lage Ltda., 
CNPJ:00.914.711/0001-71. 5º Termo Aditivo de valor e vigên-
cia ao contrato 179/20. Aquisição de carga de gás, água mine-
ral e outros, r$76.074,00, roberto Aparecido do nascimento Me, 
CNPJ:05.518.417/0001-64. 1º Termo Aditivo de valor e vigência ao 
contrato 0016/2021. serviços de administração, preparo e distribuição 
de refeições das unidades de restaurante popular, r$2.087.806,600, 
A.c. Batista Alimentação Ltda., cnpJ:06.121.429/0001-13. nivaldo 
José de Andrade - prefeito Municipal.

3 cm -11 1592915 - 1

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 002/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022

abertura do Processo de Licitação nº 002/2022, Pregão Eletrônico nº 
002/2022, aquisição de material. Plataforma do Pregão Eletrônico 
www.licitanet.com.br. Abertura dia 17/01/2022 às 10h. edital disponí-
vel no site: www.saojoaodelrei.mg.gov.br. nivaldo José de Andrade. 
prefeito Municipal.

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 014/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022

Processo de Licitação nº 014/2022, Pregão Eletrônico nº 012/2022, 
gêneros alimentícios para merenda escolar. Abertura dia 23/02/2022, às 
10h. Plataforma do Pregão Eletrônico www.licitanet.com.br. Abertura 
dia 17/01/2022 às 10h. edital disponível no site: www.saojoaodelrei.
mg.gov.br. nivaldo José de Andrade. prefeito Municipal.

 PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 013/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2022

Processo de Licitação nº 013/2022, Pregão Eletrônico nº 011/2022, 
hortifruti para merenda escolar. Abertura dia 25/02/2022, às 10h. pla-
taforma do Pregão Eletrônico www.licitanet.com.br. Abertura dia 
17/01/2022 às 10h. edital disponível no site: www.saojoaodelrei.
mg.gov.br. nivaldo José de Andrade. prefeito Municipal.

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 005/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022

Processo de Licitação nº 005/2022, Pregão Eletrônico nº 005/2022, 
materiais permanentes para sec. Municipal de Assistência social. Aber-
tura dia 07/03/2022, às 10h. Plataforma do Pregão Eletrônico www.
licitanet.com.br. Abertura dia 17/01/2022 às 10h. edital disponível no 
site: www.saojoaodelrei.mg.gov.br. nivaldo José de Andrade. prefeito 
Municipal.

 PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 001/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022

Processo de Licitação nº 001/2022, Pregão Eletrônico nº 001/2022, 
Manutenção e limpeza de cx. d’água e dedetização. Abertura dia 
09/03/2022, às 10h. Plataforma do Pregão Eletrônico www.licitanet.
com.br. Abertura dia 17/01/2022 às 10h. edital disponível no site: www.
saojoaodelrei.mg.gov.br. nivaldo José de Andrade. prefeito Municipal.

 PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 002/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022

Processo de Licitação nº 002/2022, Pregão Eletrônico nº 002/2022, 
materiais hidrossanitários. Abertura dia 15/03/2022, às 10h. plataforma 
do Pregão Eletrônico www.licitanet.com.br. Abertura dia 17/01/2022 às 
10h. edital disponível no site: www.saojoaodelrei.mg.gov.br. nivaldo 
José de Andrade. prefeito Municipal.

9 cm -11 1592780 - 1

 EXTRATO DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS, 
Aquisição de materiais de sinalização semafórica. processo 132/21 
Pregão Eletrônico 039/21 Ata 033/22 R$852.700,00 DM3 Comércio e 
indústria eirelli cnpJ:14.538.322/0001-01. Ata 034/22 r$114.750,00 
Serrania Viária Comércio Eirelli CNPJ:41.976.238/0001-34. 
Ata 035/22 r$14.040,00 nacional sinalização de Trânsito Ltda 
CNPJ:10.939.413/0001-90. Ata 036/22 R$13.140,00 Luxmaster 
comércio e serviços Ltda cnpJ:21.876.022/0001-80.nivaldo José de 
Andrade - prefeito Municipal. 

2 cm -11 1592549 - 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 3202202112025040213.
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