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AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO  
 TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022 

A Prefeitura Municipal de Bandeira do Sul/MG, através de sua 
Comissão Permanente de Licitações, torna público a SUSPENSÃO 
“sine die”, a Tomada de Preços n° 001/2022, do tipo menor preço, 
sob a forma de execução indireta e regime de empreitada por 
preço global, para contratação de empresa especializada para a 
construção do prédio do Programa da Saúde da Família – PSF, 
devido aos realinhamentos que se fazem necessários na planilha 
múltipla de custos referente à obra. Será republicada nova data de 
abertura do certame através dos meios de divulgação utilizados 
anteriormente. 

EDERVAN LEANDRO DE FREITAS 
Prefeito Municipal 

LINDAMAR DE ARAÚJO RABELO 
Presidente da CPL 

 
AVISO DE LICITAÇÃO 

A Prefeitura Municipal de Bandeira do Sul/MG, torna público a 
instauração do Processo Licitatório n° 022/2022, Pregão Eletrônico 
n° 009/2022, tipo menor preço por item, exclusiva à participação de 
microempresas e empresas de pequeno porte, que tem por 
finalidade o registro de preços para futura e parcelada aquisição de 
manilhas e artefatos de concreto. Recebimento das propostas: das 
11h00min do dia 03/05/2022 até às 12h00min do dia 17/05/2022. 
Início da Sessão e Disputa de Preços: às 12h30min do dia 
17/05/2022. Referência de tempo: horário de Brasília. Local: Bolsa 
de Licitações do Brasil – BLL www.bll.org.br. Telefone de contato 
setor de licitação: (35) 3742-1300 – Obtenção do edital: 
www.bandeiradosul.mg.gov.br. 

EDERVAN LEANDRO DE FREITAS 
Prefeito Municipal 

LINDAMAR DE ARAÚJO RABELO 
Pregoeira 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LICITAÇÃO 

http://www.bandeiradosul.mg.gov.br/
http://www.bll.org.br/
http://www.bandeiradosul.mg.gov.br/

		2022-05-03T13:46:04-0300
	MUNICIPIO DE BANDEIRA DO SUL:18175794000190




