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Capinópolis

Prefeitura Municipal
 RESULTADO DO JULGAMENTO DE 

PROPOSTAS TP Nº 009/2021. 
Tipo Menor Preço Global. Objeto: Contratação de pessoa jurídica espe-
cializada, sob regime de empreitada por preço global, com forneci-
mento de equipamentos, mão-de-obra, materiais e dos serviços técnicos 
necessários para execução de serviços de sinalização viária horizontal 
no município de Capinópolis-MG. A CPL torna público para conheci-
mento dos interessados que após conferências do setor de engenharia 
e da comissão de licitação, constatou-se que todas as propostas foram 
classificadas, sendo obtido o seguinte resultado: Em 1º lugar Vista Sina-
lização Viária e Industrial Eireli c/ valor global de R$ 142.929,44 (cento 
e quarenta e dois mil novecentos e vinte nove reais e quarenta e quatro 
centavos)e em 2º lugar a licitante Filgueira Prestação de Serviços Ltda 
c/ o valor global de R$ 207.525,39 (duzentos e sete mil quinhentos e 
vinte e cinco reais e trinta e nove centavos). Aguarda-se o prazo recur-
sal de 05 (cinco) dias úteis. Capinópolis-MG, 21/01/2022 – Comissão 
p. de Licitação.
Resultado do Julgamento de Propostas TP nº 010/2021. Tipo Menor 
Preço Global. Objeto: Contratação de pessoa jurídica especializada, 
sob regime de empreitada por preço global, com fornecimento de equi-
pamentos, mão-de-obra, materiais e dos serviços técnicos necessários 
para reforma e ampliação do Centro Educacional Waldir Barbosa de 
Miranda – CEMEI no município de Capinópolis-MG. A CPL torna 
público para conhecimento dos interessados que após conferências do 
setor de engenharia e da comissão de licitação, constatou-se que foi 
desclassificada a proposta da licitante Rodrigo Rodrigues Siqueira & 
Cia Ltda por não atender as alíneas “f” e “g” do item 12.1 e classifica-
das as demais propostas, sendo obtido o seguinte resultado: Em 1º lugar 
Construtora Martins Medeiros Ltda c/ o valor global de R$ 720.789,97 
(setecentos e vinte mil setecentos e oitenta e nove reais e noventa e sete 
centavos); em 2º lugar Marçal Serviços Eireli c/ valor global de R$ 
737.163,89 (setecentos e trinta e sete mil cento e sessenta e três reais e 
oitenta e nove centavos), em 3º lugar Perfil Engenharia e Construtora 
Eireli c/ o valor global de R$ 745.517,46 (setecentos e quarenta e cinco 
mil quinhentos e dezessete reais e quarenta e seis centavos), em 4º lugar 
HHD Elétrica Comércio Ltda-ME c/ o valor global de R$ 774.036,63 
(setecentos e setenta e quatro mil trinta e seis reais e sessenta e três cen-
tavos) e em 5º lugar MG Prestação de Serviços Eireli-ME c/ o valor glo-
bal de R$ 786.152,56 (setecentos e oitenta e seis mil cento e cinquenta 
e dois reais e cinquenta e seis centavos). Aguarda-se o prazo recursal 
de 05 (cinco) dias úteis. Capinópolis-MG, 21/01/2022 – Comissão P. 
de Licitação.
Resultado do Julgamento de Propostas TP nº 011/2021. Tipo Menor 
Preço Global. Objeto: Contratação de pessoa jurídica especializada, 
sob regime de empreitada por preço global, com fornecimento de equi-
pamentos, mão-de-obra, materiais e dos serviços técnicos necessários 
para reforma e ampliação do centro de Apoio ao idoso. A cpL torna 
público para conhecimento dos interessados que após conferências do 
setor de engenharia e da comissão de licitação, constatou-se que todas 
as propostas foram classificadas, sendo obtido o seguinte resultado: 
Em 1º lugar Marçal Serviços Eireli c/ valor global de R$ 355.865,48 
(trezentos e cinquenta e cinco mil oitocentos e sessenta e cinco reais 
e quarenta e oito centavos), em 2º lugar Construtora Martins Medei-
ros Ltda c/ o valor global de R$ 361.622,56 (trezentos e sessenta e 
um mil seiscentos e vinte dois reais e cinquenta e seis centavos), em 
3º lugar MG Prestação de Serviços Eireli-ME c/ o valor global de R$ 
394.763,49 (trezentos e noventa e quatro mil setecentos e sessenta e três 
reais e quarenta e nove centavos) e em 4º lugar Real Perfect Serviços 
Eireli-ME c/ o valor global de R$ 427.754,00 (quatrocentos e vinte sete 
mil setecentos e cinquenta e quatro reais). Aguarda-se o prazo recursal 
de 05 (cinco) dias úteis. Capinópolis-MG, 21/01/2022 – Comissão P. 
de Licitação.
Extrato de 1º termo aditivo ao contrato 054/2021. Partes: MC e Pre-
moldados Garcia Ltda. Objeto: Prorrogação da vigência contratual por 
12(doze) meses. Vigência atual: 01/01/2022 a 31/12/2022.

14 cm -21 1582581 - 1

Caraí

Prefeitura Municipal
EXTRATO DE TERMO ADITIVO – EXTRATO DO 

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 103/2019
Tomada de Preço 015/2019, que entre si celebram o Município de Caraí 
e a empresa FM ENGENHARIA LTDA – CNPJ. 25.320.870/0001-79. 
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de enge-
nharia e construção de módulos sanitários com fornecimento de mate-
rial e mão de obra, de acordo convênio 4921/2017. O Termo Aditivo 
corresponde a prorrogação contratual de prazo, contados a partir de 20 
de dezembro de 2021 à 31 de dezembro de 2022. Heber Gomes Neiva 
– prefeito Municipal.

2 cm -19 1581876 - 1

Carangola

Prefeitura Municipal
AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO 

LICITATÓRIO Nº 017/2022
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2022 Objeto: Contratação de pessoa 
jurídica para prestação de serviços técnicos especializados, de consul-
toria e assessoria na área de trânsito e mobilidade urbana visando à 
realização de estudos, projetos de leis, projetos de engenharia viária 
e melhorias na mobilidade urbana do município, em atendimento a 
Secretaria Municipal de Obras, tudo conforme Edital, Termo de Refe-
rência e demais anexos. Credenciamento: 04/02/2022, das 09h às 09h e 
30min - Abertura: 04/02/2022, às 09:30min - Informações: Pref. Muni-
cipal, Praça Cel. Maximiano, 88, Centro, Carangola/MG - Tel: (32) 
3741-9600. Carangola/MG, 21/01/2022 - Pregoeiro.
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AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2022

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022
Objeto: Contratação de pessoa jurídica visando o fornecimento de 01 
veículo de Transporte Sanitário com acessibilidade, 01 cadeirante para 
Atendimento TFD - Transporte Fora do Domicílio em atendimento às 
necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, tudo conforme Edital, 
Termo de Referência e demais anexos. Apresentação para credencia-
mento dos licitantes: das 14:00 h às 14 h e 30 min do dia 03/02/2022; 
Data e horário da sessão: às 14 h e 30 min do dia 03/02/2022. Local da 
sessão: https:// www.licitanet.com.br - Informações: Prefeitura Munici-
pal, Praça Coronel Maximiano, 88, Centro, Carangola/MG - Tel: (32) 
3741-9600 - Abimael Fernandes Borges - Pregoeiro - 17/01/2022

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 016/2022

PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2022
Objeto: Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de 
coordenação e realização das atividades esportivas e recreativas para 
atendimento ao Programa Municipal “Núcleo de Formação de Atleta 
Carangolense”, sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Edu-
cação e Esportes e da Secretaria Municipal de Assistência Social”, com 
exclusividade de Microempresas-ME, Empresas de Pequeno Porte-EPP 
e Microempreendedores Individuais, tudo conforme Edital, Termo de 
Referência e demais anexos. Credenciamento: 03/02/2022, das 09h às 
09h e 30min - Abertura: 03/02/2022, às 09:30min - Informações: Pref. 
Municipal, Praça Cel. Maximiano, 88, Centro, Carangola/MG - Tel: 
(32) 3741-9600. Carangola/MG, 20/01/2022 - Pregoeiro.
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Câmara Municipal
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL 01/2022 – PROCESSO 01/2022
A Câmara Municipal de Carangola/MG, através de seu Presidente 
Luciano Amaral de Souza, torna público a realização de licitação na 
modalidade de Pregão Presencial, Tipo Menor Preço Global, objeto: 
contratação de empresa especializada em locação e fornecimento de 
licenças de sistemas (software) para gestão dos Processos Legislativos e 
das Atividades Legislativas, incluindo serviço de suporte técnico espe-
cializado, manutenção, customização, atualização, treinamento e de 
consultoria em sistemas informatizados. Valor Estimado: R$ 62.939,96 
(sessenta e dois mil novecentos e trinta e nove reais e noventa e seis 
centavos).Data e Horário da abertura do Pregão e da entrega dos Enve-
lopes: até 04 de fevereiro de 2022 às 10h00min. Local: Plenário da 
Câmara Municipal de Carangola/MG, sito à Rua Marechal Floriano 
Peixoto, nº 78, Centro. Informações: Tel. (32) 3741-1970; e-mail (pre-
goeiro@camaracarangola.mg.gov.br) ou na sede da Câmara Municipal. 
Edital disponível no site da Câmara (www.camaracarangola.mg.gov.
br). Carangola, 18 de janeiro de 2022. 
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Carrancas

Prefeitura Municipal
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 007/2022, NA 

MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2022. 
Torna pública a abertura de licitação do tipo MENOR PREÇO GLO-
BAL/MENSAL. Objetivo: contratação de empresa especializada na 
prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de equi-
pamentos de informática e periféricos e manutenção e reparos na 
rede cabeada de computadores e instalação e manutenção em PABX, 
ramais telefônicos IP e analógicos. O edital completo no site www.
carrancas.mg.gov.br ou junto a Prefeitura Municipal. Mais informa-
ções pelo e-mail licitacao@carrancas.mg.gov.br ou pelo telefone (35) 
3327-1107. A abertura das propostas comerciais está prevista para o dia 
04/02/2022, às 09 horas, no setor de licitações da Prefeitura Municipal 
de carrancas.
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Cataguases

Prefeitura Municipal
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 016/2022 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2022 - REGISTRO DE PREÇOS Nº 
011/2022. O Município de Cataguases, por meio de seu Prefeito Sr. 
José Henriques comunica a todos os interessados que fará no dia 24 de 
fevereiro de 2022 às 9h no Salão Nobre Humberto Hardman Henriques, 
situado na Praça Santa Rita, 462, Centro, Cataguases/MG, a abertura 
do Processo Licitatório nº 016/2022 na modalidade Pregão Presencial 
nº 004/2022, Registro de Preços nº 011/2022, Tipo menor preço, para 
contratação de empresa especializada no fornecimento de gás de cozi-
nha acondicionados em botijões com capacidade para 13 kg e 45 kg 
e vasilhames vazios em atendimento a diversas secretarias da Prefei-
tura de Cataguases. Valor estimado: R$ 170.536,65. Os interessados 
poderão adquirir o edital através do site: www.cataguases.mg.gov.br/
licitacoes e qualquer dúvida entrar em contato pelo tel: (32) 3422-1066, 
ramal 219, 241, 223 e 247 ou através do e-mail: pregaocataguases@
gmail.com. Cataguases, 19 de janeiro de 2022. José Henriques - Pre-
feito de Cataguases.
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Catas Altas

Prefeitura Municipal
CREDENCIAMENTO Nº 01/2022

Torna público a realização do Credenciamento nº 01/2022, Inex. de 
Licitação nº 01/2022, PRC n° 08/2022, visando o credenciamento, 
por meio de Chamada Pública, para fins de contratação de pessoa jurí-
dica para prestação de serviços de fretamento de veículos (Vans), cap. 
mínima de 16 (dezesseis) lugares, ano de fab. mínima 2003, por km 
efetivamente rodado em vias urbanas ou rurais, federais e estaduais, 
prioritariamente para o transporte de alunos, professores, servidores em 
serviços, munícipes acometidos de doenças e viagens de munícipes em 
atendimento aos interesses da Administração Municipal. recebimento 
de documentos a partir de 1º/02/2022, às 8 horas. O edital encontra-se 
disponível no site: http://portaltransparencia.catasaltas.mg.gov.br/lici-
tacoes. Mais informações via e-mail: cpl@catasaltas.mg.gov.br Tele-
fone: 31-3832-7113. 

Catas Altas, 21 de janeiro de 2022.
SAULO MORAIS DE CASTRO – Prefeito.

4 cm -21 1582595 - 1

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 008/2022
Torna publico aos interessados a realização do Pregão Eletrônico 
SRP nº 008/2022, prc nº 011/2022, registro de preços para aquisição 
de materiais de limpeza. Início da sessão pública: 08/02/2022 – Horas 
08:30:00. diretamente pela plataforma de licitações – www. portalde-
compraspublicas.com.br. O edital disponível nos sítios: http://portal-
transparencia.catasaltas.mg.gov.br/licitacoes e www. portaldecom-
praspublicas.com.br, Mais informações via e-mail: pregão@catasaltas.
mg.gov.br. Telefone: 31-3832-7113 / 3832-7583.

Catas Altas, 21 de janeiro de 2022.
saulo Morais de castro prefeito.
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TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2022 - PRC N° 10/2022
Cujo objeto é a contratação de empresa especializada em serviços de 
assessoria técnica nas áreas de engenharia e arquitetura, a fim de auxi-
liar à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, Obras e Viação na 
fiscalização de obras de infraestrutura, saneamento e construções em 
geral, promovendo uma gestão executiva e consultiva no âmbito téc-
nico administrativo, físico e financeiro, bem como a fiscalização das 
atividades necessárias à execução das obras, consolidando o apoio à 
PMCA no que se fizer necessário para garantir o cumprimento das 
metas estabelecidas referentes a custos, prazos e qualidades da obra, 
conforme o edital e seus anexos. Início da sessão pública: 15/02/2022, 
às 7:30 horas. O edital encontra-se disponível no site: http://portaltrans-
parencia.catasaltas.mg.gov.br/licitacoes. Mais informações via e-mail: 
cpl@catasaltas.mg.gov.br Telefone: 31-3832-7113. 

Catas Altas, 21 de janeiro de 2022. 
SAULO MORAIS DE CASTRO – Prefeito.
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Catuti

Prefeitura Municipal

PP Nº 05/2022 
O Município de Catuti/MG, torna público que realizará Pregão Pre-
sencial nº 05/2022, no dia 04/02/2022, às 08h00min horas, na sede 
da Prefeitura de Catuti/MG, localizada na Praça Presidente Vargas, 
01 - Centro - CEP: 39.526-000, objetivando a contratação de empresa 
para prestação de serviços de transporte de estudantes no Município 
de Catuti/MG. O edital poderá ser solicitado na sede da Prefeitura ou 
pelo e-mail: catutilicitacoes@gmail.com - Delermando do Nascimento 
França - Prefeito Municipal.
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Caxambu

Câmara Municipal

 AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 1/2022
CÂMARA MUNICIPAL DE CAXAMBU/MG - Processo Adm. e Lici-
tatório 2/22 - Pregão Presencial 01/22. Objeto: Contratação de serviço 
de editoração eletrônica e impressão em formato tabloide, do Jornal 
“Câmara Aberta”, atendendo as necessidades da Assessoria de Imprensa 
da Câmara Municipal, para exercício de 2022, conforme especificações 
do edital e seus anexos. Credenciamento: 1/2/22 às 13h30min. Sessão: 
1/2/22 às 14h. Horário oficial de Brasília/DF. Edital e informações no 
sítio: www.camaracaxambu.mg.gov.br, pelo e-mail licitacao@camara-
caxambu.mg.gov.br ou na sede da Câmara Municipal. Fone: (35) 3341 
3313. Caxambu/MG, 20 de janeiro de 2022. Anderson Andrade Felipe 
– Pregoeiro.
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Central de Minas

Prefeitura Municipal
 AVISO DE ADESÃO - PREGÃO ELETRÔNICO NO:05/2021

O Município de Central de Minas/MG torna pública a Adesão à Ata 
de Registro de Preços Nº:20/2021, Processo Administrativo Licita-
tório Nº:20/2021 – Pregão Eletrônico No:05/2021, gerida pela PRE-
FEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO MANTENINHA/MG, 
para a contratação de empresa especializada na prestação de serviços 
para moldagem, confecção e adaptação de próteses odontológicas, por 
especialista em prótese dentária, de modelagem 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 Sorri-
dente, nos termos da Portaria nº 3.168 de 09 de Dezembro de 2019 
do Ministério da Saúde/Gabinete do Ministro, conforme especifica-
ções descritas no processo correspondente e condições registro ARP. 
EMPRESA: WARLEM RODRIGUES SOARES - ME, inscrita no 
CNPJ: 24.080.747/0001-65. VALOR: R$ 108.000,00 (cento e oito mil 
reais).
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Chalé

Prefeitura Municipal
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022 (REPUBLICAÇÃO)

O Município de Chalé, MG, por intermédio da Pregoeira e Equipe de 
Apoio, torna público para conhecimento dos interessados, que devido 
a necessidade de alteração no edital, realizará o Pregão Eletrônico nº 
001/2022, do tipo menor preço, em sessão eletrônica, através do site 
https://www.bll.org.br/, Plataforma BLL – Bolsa de Licitações e Leilões, 
com recebimento das propostas a partir das 13h00min do 24/01/2022 
até as 13h00min do dia 04/02/2022 - abertura e julgamento as proposta 
as 13h10min do dia 04/02/2022 – início da disputa às 13h30min do dia 
04/02/2022, cujo o objeto é a 01 (um) aquisição de 01 (um) Veículo de 
Transporte Sanitário, com acessibilidade - 1 cadeirante, zero km (...), 
conforme descrição detalhada do Anexo I do Edital. O Edital encon-
tra-se a disposição dos interessados na sede da Prefeitura Municipal de 
Chalé/MG, Site: www.chale.mg.gov.br. e Site https://www.bll.org.br/. 
Maiores informações pelo Fone: (33) 3345-1208. E-mail: licitacao@
chale.mg.gov.br. KÁTIA DA SILVA SCHIMITH Pregoeira

4 cm -21 1582743 - 1

Claraval

Prefeitura Municipal
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2.022. 

objeto: contratação de empresa especializada para pavimenta-
ção da Estrada Vicinal Manuel Cintra Filho, conforme convênio 
nº1491000995/2021. Data de abertura: 14/02/2022– 09h00mim. O 
edital pode ser retirado: no Dep. de Licitação ou por meio do sítio: 
www.claraval.mg.gov.br - Informações pelo telefone: (34) 3353-5200. 
21/01/2022. Luiz Gonzaga Cintra- Prefeito Municipal.

2 cm -21 1582461 - 1

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2.022. 
objeto: contratação de empresa especializada para pavimentação da 
Estrada Vicinal Manuel Cintra Filho, conforme especificações do edi-
tal, projeto e planilhas. Data de abertura: 14/02/2022– 13h30mim. O 
edital pode ser retirado: no Dep. de Licitação ou por meio do sítio: 
www.claraval.mg.gov.br - Informações pelo telefone: (34) 3353-5200. 
21/01/2022. Luiz Gonzaga Cintra- Prefeito Municipal. 

2 cm -21 1582462 - 1

Claro dos Poções

Prefeitura Municipal
AVISO DE LICITAÇÃO
 PROCESSO Nº 001/2022 

 Tomada de Preços nº 001/2022. O Município de Claro Dos Poções/
MG torna público que realizará licitação na modalidade TOMADA DE 
PREÇOS para contratação de empresa especializada para execução de 
obra de construção de edificação para fins escolares (construção em 
Asc) no Distrito de Vista Alegre no Município de Claro dos Poções/MG 
conforme projetos básicos, memoriais descritivos, planilhas de preço, 
cronogramas físico financeiro e anexos deste Edital. Data e horário da 
sessão pública: 07/02/2022 às 08h30min. Recebimento dos envelopes 
até as 17h00min do dia 03/02/2022. O Edital encontra-se disponível no 
site: www.clarodospocoes.mg.gov.br - Licitações. Consultas e esclare-
cimentos no email: licitaclaro@gmail.com; Telefone: (38)3237-1157. 
Claro dos Poções, 21/01/2022. Vicente Ferreira Neto – Presidente da 
cpL.
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Conceição da 
Barra de Minas

Prefeitura Municipal
RETIFICAÇÃO DE EDITAL PP01/2021 

obj. contratação de empresa para prestação de serviços de transporte 
de alunos em veículo próprio, onde se-lê : linha 03 Sede/ Joaquim Jerô-
nimo/ Canjica/ Joaquim Jerônimo/ Laje/ Bento/ Sede; leia- sê : Sede/ 
Laje/ Engenho/ Sítio dos Bentos/ Lajinha/ Manuel Inácio/ Sede. onde 
se-lê Linha 05 Horário: 05h45min, partindo da sede para as localidades; 
leia- sê Horário: 11h30min, partindo da sede para as localidades Horá-
rio: 12:40 Chegada imprescindível neste horário, pois a aula na escola 
estadual começará às 12:40. Horário: 17h05min, saindo da escola Esta-
dual Adílio José Borges. Abertura: 04/02/2022 as 10h. Editais: www.
cbm.mg.gov.br ou (32) 3375-1132. Sebastiana F. O. Silva - Pregoeira.
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Conceição das 
Alagoas

Prefeitura Municipal
 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 131/2021 

Publica Aviso de Licitação - Torna público que fará realizar no Depar-
tamento de Aquisições e Contratações de Serviços, Licitação Modali-
dade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço por item, com o seguinte 
objeto: aquisição de materiais de expedientes e papelaria para manuten-
ção da secretaria municipal de educação, secretaria municipal de admi-
nistração, finanças e gestão de pessoal, gabinete do executivo, secretaria 
municipal de desenvolvimento social, fundo municipal de assistência 
social, secretaria municipal de infraestrutura urbana, fundo municipal 
de saúde, secretaria municipal de saúde e secretaria municipal de cul-
tura, esporte, lazer e turismo, até 31 de dezembro de 2022, conforme 
entrega de requisição. Inicio do recebimento de propostas: 25/01/2022 
ÀS 12h00; cadastro de propostas iniciais até: 09/02/2022 ÀS 09H00; 
abertura de propostas iniciais e início da sessão pública: 09/02/2022 ÀS 
09H01. Tudo de conformidade com a Lei 10.520/02 subsidiariamente a 
Lei 8.666/93 e suas alterações pela Lei 8.883/94, Lei 9.648/98. Maio-
res informações estarão à disposição na Prefeitura Municipal, Departa-
mento de Aquisições e Contratações de Serviços, na Rua Floriano Pei-
xoto, 395 – Fone: (034) 3321-0029. Leonardo Guedes Souza Correia. 
Pregoeiro Oficial do Município de Conceição das Alagoas.
Pregão Eletrônico nº 132/2021 – Publica Aviso de Licitação - Torna 
público que fará realizar no Departamento de Aquisições e Contra-
tações de Serviços, Licitação Modalidade Pregão Eletrônico, do tipo 
menor preço global, com o seguinte objeto: contratação de pessoa jurí-
dica para confecção e fornecimento de uniformes escolares para atender 
aos estudantes da rede municipal de ensino nas atividades escolares do 
ano letivo de 2022, conforme entrega de requisição. Inicio do recebi-
mento de propostas: 25/01/2022 ÀS 12h00; cadastro de propostas ini-
ciais até: 11/02/2022 ÀS 14H00; abertura de propostas iniciais e início 
da sessão pública: 11/02/2022 ÀS 14H01. Tudo de conformidade com 
a Lei 10.520/02 subsidiariamente a Lei 8.666/93 e suas alterações pela 
Lei 8.883/94, Lei 9.648/98. Maiores informações estarão à disposição 
na Prefeitura Municipal, Departamento de Aquisições e Contratações 
de Serviços, na Rua Floriano Peixoto, 395 – Fone: (034) 3321-0029. 
Leonardo Guedes Souza Correia. Pregoeiro Oficial do Município de 
Conceição das Alagoas.
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