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Departamento de Licitações, Contratos e Compras  

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES – MG. Aviso 

de Licitação. Processo Licitatório nº 187/2022, 

modalidade Pregão Eletrônico nº 088/2022, Registro de 

Preços nº 070/2022 do tipo menor preço por item, para 

aquisição de medicamento Denosumabe para 

manutenção da Farmácia Básica e suas atividades de 

distribuição a população do Município, conforme 

edital. O credenciamento e entrega das propostas dar-

se-ão até o dia 20/10/2022 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 182/2022, 

modalidade Pregão Eletrônico nº 085/2022, do tipo 

menor preço por item, para contratação de serviços de 

seguro para veículos novos da frota municipal do 

Município de Inconfidentes, conforme edital. O 

credenciamento e entrega das propostas dar-se-á até o 

dia 19/10/2022 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 184/2022, 

modalidade Pregão Eletrônico nº 086/2022, Registro de 

Preços nº 068/2022, do tipo menor preço por item, para 

aquisição de macacão tipo tyvek para uso dos 

colaboradores do Departamento Municipal de Saúde e 

Epidemiologia, conforme edital. O credenciamento e 

entrega das propostas dar-se-ão até o dia 20/10/2022 às 

16:00 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 185/2022, 

modalidade Pregão Eletrônico nº 087/2022, Registro de 

Preços nº 069/2022, do tipo menor preço por item, para 

aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar 

das escolas da rede municipal de ensino e demais 

departamentos, conforme edital. O credenciamento e 

entrega das propostas dar-se-ão até o dia 25/10/2022 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 189/2022, 

modalidade Pregão Eletrônico nº 090/2022, do tipo 

menor preço por item, para aquisição de cancela 

eletrônica para controle de veículos da frota a ser 

instalada no pátio municipal, conforme edital. O 

credenciamento e entrega das propostas dar-se-á até o 

dia 28/10/2022 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 191/2022, 

modalidade Pregão Eletrônico nº 092/2022, Registro de 

Preços nº 073/2022 do tipo menor preço por item, para 

aquisição de equipamentos eletrônicos para auxiliar 

os trabalhos dos servidores do Departamento de 

Saúde, conforme edital. O credenciamento e entrega 

das propostas dar-se-ão até o dia 27/10/2022 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 188/2022, 

Registro de Preços nº 071/2022, modalidade Pregão 

Presencial nº 089/2022, do tipo menor preço por item, 

para fornecimento de serviços de diagnóstico em 

máquinas pesadas e serviços mecânicos eletrônicos em 

máquinas pesadas, conforme edital. O credenciamento 

e abertura dos envelopes dar-se-á no dia 24/10/2022 às 

13:00 horas. O instrumento convocatório em inteiro teor 

estará à disposição dos interessados de 2ª a 6ª feira, das 
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13h às 16h, 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 190/2022, 

Registro de Preços nº 072/2022, modalidade Pregão 

Presencial nº 091/2022, do tipo menor preço por item, 

para aquisição de materiais de serralheria para 

manutenção dos diversos bens imóveis de propriedade 

do Município, conforme edital. O credenciamento e 

abertura dos envelopes dar-se-á no dia 26/10/2022, 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. Processo Licitatório nº 192/2022, 

modalidade Pregão Eletrônico nº 093/2022, Registro de 

Preços nº 074/2022, do tipo menor preço por item, para 

aquisição de materiais para manutenção do consultório 

odontológico João Massari, conforme edital. O 

credenciamento e entrega das propostas dar-se-ão até o 

dia 24/10/2022 às 15:30 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. 
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