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AVISO DE LICITAÇÃO 

O Município De Santa Maria Do Salto/MG, por 

intermédio da sua Pregoeira Andreia Gomes Sirineu 

Tavares, torna público a quem possa interessar a 

abertura de procedimento licitatório na modalidade 

Pregão Presencial n° 25/2021 objeto – Registro de Preço 

para aquisição de veículo furgoneta original de fábrica, 

0 km, adaptado para ambulância simples, através do 

termo de compromisso nº. 674/7496 que celebra o 

estado de minas gerais por intermédio da secretaria de 

Estado De Saúde e o Municipio de Santa Maria Do 

Salto. Com abertura prevista para o dia 16/09/2021 as 

08:00 horas. Pregão nº. 26/2021 Registro de preço para 

aquisição de material de construção em geral, para 

atander as necessidades do departamento de obras 

públicas, viação e urbanismo do Municipio de Santa 

Maria dos Salto -MG. Com abertura prevista para o dia 

16/09/2021 as 10:00horas.  Pregão Presencial nº. 

27/2021 – Objeto registro de preços para aquisição de 

pneus, pitos, camara de ar e prestação de serviços de 

alinhamento, balanceamento, cambagem e reforma de 

pneus para manutenção dos veículos da frota municipal 

de santa saria do salto com abertura prevista para o dia 

16/09/2021 as 15:00 hs. Santa Maria do Salto 01 de 

Setembro de 2021 - Andreia Gomes Sirineu Tavares 

Pregoeira.  

  

AVISO DE LICITAÇÃO 

O Município De Santa Maria Do Salto/MG, por 

intermédio da sua Pregoeira Andreia Gomes Sirineu 

Tavares, torna público a quem possa interessar a 

abertura de procedimento licitatório na modalidade 

Tomada de Preço n° 01/2021 objeto –Contratação de 

empresa sob o regime de execução de menor preço por 

Empreitada global para Reforma e Ampliação do 

Mercado Municipal conforme o contrato de repasse nº. 

890793/2019 do Ministério da Agricultura pecuária e 

abastecimento representado pela caixa Economica 

Fedral e o Municipio de Santa Maria do Salto. Com 

abertura prevista para o dia 20/09/2021 as 08:00 horas.  

Santa Maria do Salto 02 de Setembro de 2021 - Andreia 

Gomes Sirineu Tavares - Presidente da Comissão. 

 

AVISO DE RETIFICAÇÃO 

O Município De Santa Maria Do Salto/Mg, por 

intermédio da sua Pregoeira Andreia Gomes Sirineu 

Tavares, torna público a Retificação da data do pregão 

Presencial nº. 025/2021. Onde se lê Aquisição de 

veículo furgoneta original de fábrica, 0 km, adaptado 

para ambulância simples. Leia se Aquisição de veículo 

furgoneta original de fábrica, 0 km, adaptado para 

ambulância.  
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