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Departamento de Licitações, Contratos e Compras  

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES – MG. Aviso 

de Licitação. Processo Licitatório nº 111/2022, 

modalidade Pregão Eletrônico nº 055/2022, do tipo 

menor preço por item, para aquisição de uma pá 

carregadeira (patrulha mecanizada) a ser paga 

conforme Convênio MAPA nº 890138/2019 do 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, 

conforme edital. O credenciamento e entrega das 

propostas dar-se-á até o dia 07/07/2022 às 13:00 horas. 

O instrumento convocatório em inteiro teor estará à 

disposição dos interessados no endereço eletrônico: 

www.inconfidentes.mg.gov.br e www.bbmnet.com.br. 

Rosangela Maria Dantas – Prefeita Municipal 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES – MG. Aviso 

de Licitação. Processo Licitatório nº 109/2022, 

modalidade Pregão Eletrônico nº 053/2022, Registro de 

Preços nº 041/2022 do tipo menor preço por item, para 

aquisição de materiais de higiene, limpeza e utensílios 

para os diversos Departamentos da Prefeitura 

Municipal, conforme Edital. O credenciamento e 

entrega das propostas dar-se-ão até o dia 19/07/2022 às 

13:00 horas. O instrumento convocatório em inteiro teor 

estará à disposição dos interessados no endereço 

eletrônico: www.inconfidentes.mg.gov.br e 

www.bbmnet.com.br. Rosangela Maria Dantas – Prefeita 

Municipal. 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES – MG. Aviso 

de Licitação. Processo Licitatório nº 102/2022, 

modalidade Pregão Eletrônico nº 051/2022, Registro de 

Preços nº 039/2022, do tipo menor preço por item, para 

aquisição de materiais de expediente para os diversos 

departamentos da Prefeitura Municipal, conforme 

edital. O credenciamento e entrega das propostas dar-

se-ão até o dia 14/07/2022 às 13:00 horas. O 

instrumento convocatório em inteiro teor estará à 

disposição dos interessados no endereço eletrônico: 

www.inconfidentes.mg.gov.br e www.bbmnet.com.br 

Rosangela Maria Dantas – Prefeita Municipal. 

  

PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES - MG. Aviso 

de Licitação. Encontra-se aberta junto a Prefeitura 

Municipal de Inconfidentes o Processo nº 112/2022, 

Registro de Preços nº 043/2022, modalidade Pregão 

Presencial nº 056/2022, do tipo menor preço por item, 

para aquisição de serviços, locação e contratação de 

estrutura, pessoal e equipamentos para realização de 

festividades no Município de Inconfidentes, conforme 

edital. O credenciamento e abertura dos envelopes dar-

se-á no dia 12/07/2022, às 09:30 horas. O instrumento 

convocatório em inteiro teor estará à disposição dos 

interessados de 2ª a 6ª feira, das 13h às 17h, na Rua 

Engenheiro Álvares Maciel, 190, Inconfidentes - MG, CEP 

37.576-000 e pelo site: www.inconfidentes.mg.gov.br. 

Rosângela Maria Dantas - Prefeita Municipal.  

  

PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES - MG. Aviso 

de Licitação. Encontra-se aberta junto a Prefeitura 

Municipal de Inconfidentes o Processo nº 110/2022, 

Registro de Preços nº 042/2022, modalidade Pregão 

Presencial nº 054/2022, do tipo menor preço por item, 

para locação de barracas e tendas para utilização dos 

diversos departamentos da Prefeitura Municipal, 

conforme edital. O credenciamento e abertura dos 

envelopes dar-se-á no dia 11/07/2022 às 13:00 horas. O 

instrumento convocatório em inteiro teor estará à 

disposição dos interessados de 2ª a 6ª feira, das 13h às 

17h, na Rua Engenheiro Álvares Maciel, 190, 

Inconfidentes - MG, CEP 37.576-000 e pelo site: 

www.inconfidentes.mg.gov.br. Rosângela Maria Dantas - 

Prefeita Municipal.  

  

PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES - MG. Aviso 

de Licitação. Encontra-se aberta junto a Prefeitura 

Municipal de Inconfidentes o Processo nº 114/2022, 

Registro de Preços nº 044/2022, modalidade Pregão 

Presencial nº 057/2022, do tipo menor preço por item, 

para a contratação de shows, bandas, orquestras, coral 

de cantores e duplas sertanejas para eventos e 

festividades do Município, conforme edital. O 

credenciamento e abertura dos envelopes dar-se-á no 

dia 06/07/2022 às 09:30 horas. O instrumento 

convocatório em inteiro teor estará à disposição dos 

interessados de 2ª a 6ª feira, das 13h às 17h, na Rua 

Engenheiro Álvares Maciel, 190, Inconfidentes - MG, CEP 

37.576-000 e pelo site: www.inconfidentes.mg.gov.br. 

Rosângela Maria Dantas - Prefeita Municipal.  

 

  

 

 
 

http://www.inconfidentes.mg.gov.br/
http://www.bbmnet.com.br/
http://www.inconfidentes.mg.gov.br/
http://www.bbmnet.com.br/
http://www.inconfidentes.mg.gov.br/
http://www.bbmnet.com.br/

		2022-06-23T17:17:03-0300
	Brasil
	MUNICIPIO DE INCONFIDENTES
	Assinador Serpro




