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PREFEITURA MUNICIPAL DE
ARAPORÃ
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO
PRESENCIAL Nº 129/2017
Processo Licitatório nº 174/2017
O Município de Araporã/MG, por
intermédio de sua Pregoeira e respectiva
Equipe de Apoio designados pelo
Decreto n.º 3189 de 04 de setembro de
2017, torna público aos interessados que,
as 13:00 HORAS DO DIA 12 DE
DEZEMBRO DE 2017, no Departamento
de Compras, situado na Rua José Inácio
Ferreira, n.º 58, Centro, nesta cidade, em
sessão pública, fará realizar PREGÃO
PRESENCIAL n.º 129/2017, sob o
julgamento de “menor preço por Item”,
objetivando REGISTRO DE PREÇOS
para EVENTUAL e FUTURA AQUISIÇÃO
DE PRODUTOS DE FERRAGENS, nos
termos
da solicitação da Secretaria
Municipal de Obras e Serviços Urbanos
do Município de Araporã/MG, tudo regido
na forma da Lei Federal n.º10.520/2002,
Lei Federal 8.666/93, e pelas disposições
fixadas no Edital e seus Anexos. Edital e
informações: Todas as informações e
edital gratuito encontra-se a disposição
dos interessados junto a Sessão de
Compras e Licitações, situada na Rua
José Inácio Ferreira, n.º 58, Centro, nesta
cidade, em horário de atendimento, das
8h as 11h e das 12h30 as 17h30, pelo
site
oficial
do
município
(www.arapora.mg.gov.br), pelo email
licitacao@arapora.mg.gov.br ou pelo

Araporã-MG, 28 de novembro de 2017.

telefone 34-3284-9516. Araporã/MG, 28
de novembro de 2017.
Ana Paula Martins Diniz
Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ARAPORÃ
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO
PRESENCIAL Nº 130/2017
Processo Licitatório nº 175/2017
O Município de Araporã/MG, por
intermédio de sua Pregoeira e respectiva
Equipe de Apoio designados pelo
Decreto n.º 3189 de 04 de setembro de
2017, torna público aos interessados que,
as 09:30 HORAS DO DIA 12 DE
DEZEMBRO DE 2017, no Departamento
de Compras, situado na Rua José Inácio
Ferreira, n.º 58, Centro, nesta cidade, em
sessão pública, fará realizar PREGÃO
PRESENCIAL n.º 130/2017, sob o
julgamento de “menor preço por Item”,
objetivando REGISTRO DE PREÇOS
para EVENTUAL e FUTURA contratação
de
empresa
especializada
na
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇO
DE
BUFFET,
com
fornecimento
de
produtos(material, utensílios e mão de
obra), sob regime de empreitada por
preço unitário, medida pelo número de
pessoas servidas, visando atender aos
eventos a serem realizados pela
Administração Pública do Município de
Araporã, pelo período de 03 meses, tudo
regido na forma da Lei Federal
n.º10.520/2002, Lei Federal 8.666/93, e
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pelas disposições fixadas no Edital e
seus Anexos. Edital e informações:
Todas as informações e edital gratuito
encontra-se
a
disposição
dos
interessados junto a Sessão de Compras
e Licitações, situada na Rua José Inácio
Ferreira, n.º 58, Centro, nesta cidade, em
horário de atendimento, das 8h as 11h e
das 12h30 as 17h30, pelo site oficial do
município (www.arapora.mg.gov.br), pelo
email licitacao@arapora.mg.gov.br ou
pelo telefone 34-3284-9516.

Araporã-MG, 28 de novembro de 2017.
Valor Global: R$ 32.585,50 (trinta e dois
mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e
cinquenta centavos)
Dotação Orçamentária:
04.01.01.10065.17512.0053.4.4.90.51.00
– Ficha 1
Fundamento Legal: Lei Federal nº
8.666/1993 de 21 de junho de 1993 e
alterações posteriores.

Araporã/MG, 28 de novembro de 2017.
Ana Paula Martins Diniz
Pregoeira Oficial

EXTRATO DE CONTRATO Nº 006/2017
Contratante:MUNICÍPIO
DE
ARAPORÃ/MG
Contratada: FRC SERVIÇOS LTDA,
empresa regularmente inscrita no CNPJ
sob n. 03.700.548/0001-32
Objeto: contratação de uma empresa
visando a realização de obra de
engenharia, sob o regime de empreitada
global com execução por preço unitário,
compreendendo material e mão de obra,
para CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS,
CERCAMENTO E REFORMA DE
CERCAMENTO, COM COLOCAÇÃO DE
CONCERTINA NA ÁREA DO ENTORNO
DAS CAIXAS D’ÁGUA MUNICIPAIS, NO
BAIRRO PRIMAVERA, no Município de
Araporã/MG
Prazo: 30 (trinta) dias contados do
recebimento da ORDEM DE SERVIÇO
respectiva

Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Econômico, Turismo, Relações Institucionais e
Comunicação
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