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DIÁRIO DO EXECUTIVO 
 
                     AVISO DE DISPENSA LICITAÇÃO Nº 049-2021

A Prefeitura Municipal de Cantagalo- MG, através da 
Comissão Permanente de Licitação - CPL torna público 
aos interessados que está recebendo propostas 
adicionais no prazo de 3 (três) dias úteis para a 
Contratação de Empresa para a Prestação de serviços 
de Mão de Obra para a realização construção de Escola 
Municipal Córrego da Ilha de Cantagalo-MG, incluindo: 
memorial descritivo, memorial técnico e projetos 
gráficos e relatório fotográfico.Fundamentação legal: 
Art 75, inciso I, da lei 14.133, de 1º de abril de 2021. 
Valor Estimado: R$ 65.324,51 (sessenta e cinco mil 
trezentos e vinte e quatro reais e cinquenta e um 
centavos).Todos os arquivos pertinentes a 
apresentação das propostas serão disponibilizados 
através de contato pelo telefone (33) 3411-9001, ou 
através de contato pelo endereço eletrônico: 
licitacaocantagalo21@gmail.com.As propostas deverão 
ser entregues fisicamente no Setor de Licitações, 
localizado na Rua Antônio Leal, Nº 134, na zona urbana, 
município de Cantagalo-MG, ou encaminhadas por e-
mail no endereço eletrônico: 
licitacaocantagalo21@gmail.com. Cantagalo-MG, 20 de 
setembro de 2021. Paulo Cesar Carvalho de Freitas  

Presidente da CPL – Mais informações no portal 
eletrônico do município: e-mail:  

licitacaocantagalo21@gmail.com telefone: 

(33)3411-9001 e portal eletrônico: 

http://www.cantagalo.mg.gov.br . 

Extrato de edital 

O Município de Cantagalo/MG torna público que fará 
realizar licitação conforme segue: PAL 098/2021 – 

PREGÃO PRESENCIAL 023/2021 Registro de Preços 

para futura e eventual prestação de serviços de 
locação de caminhão truck e rolo compactador, pá 
carregadeira, escavadeira hidraulica e outros para 
atender as necessidades do departamento de obras do 
Município de Cantagalo, de forma parcelada, conforme 
especificações constantes no anexo I deste edital. 
Abertura 04/10/2021 às 14:00. Paulo Cesar Carvalho de 
Freitas – Pregoeiro. Mais informações pelo e-mail: 
llicitacaocantagalo21@gmail.com , telefone: 
(33)3411-9001 e portal eletrônico: 
http://www.cantagalo.mg.gov.br. 

 

SEGUNDA-FEIRA,20 DE SETEMBRO DE 2021. 
Art. 3º Esta Publicação entra em vigor na data de sua publicação. 

DIÁRIO DO LEGISLATIVO 
Não houve expediente 

 

PUBLICAÇÕES DE TERCEIROS 
Não houve expediente 
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