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I) Gabinete do Prefeito 

Não há publicação. 

____________________________________________ 

II) Secretaria de Administração 

Não há publicação. 

____________________________________________ 

III) Secretaria de Educação 

Não há publicação. 

____________________________________________ 

IV) Secretaria de Saúde 

Não há publicação. 

____________________________________________ 

V) Controladoria Geral do Município 

Não há publicação. 

____________________________________________ 

VI) Secretaria de Assistência Social 

Não há publicação. 

____________________________________________ 

VII) Secretaria de Governo e Comunicação Social 

Não há publicação 

VIII) Legislação 

Não há publicação. 

____________________________________________ 

IX)Licitações e contratos 

                                                                                                   

PUBLICAÇÃO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO 

 
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG – 
PUBLICAÇÃO DE AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO 
do Proc. 153/2022 – Pregão Presencial nº. 044/2022 - 
Objeto: registro de preços para contratação de 
empresa especializada em consultoria técnica contábil 
visando realizar os trabalhos de levantamento, 
apuração e recebimento de créditos tributários, fiscais 
ou previdenciários, buscando o incremento da 
arrecadação do município de São João 
Evangelista/MG. Considerando a apresentação de 
impugnação aos termos do edital, via e-mail, apenas 
conhecida pelo Pregoeiro no dia de hoje, data da 
sessão, muito embora encaminhada no limite 
temporal; Considerando a necessidade de apreciação 
da impugnação aos termos do edital antes da 
realização da sessão; Considerando por fim que o 
acolhimento ou não da impugnação oferecida em 
nada impacta no valor da proposta. Decide: Fica 
suspensa a presente sessão de pregão, que deverá 
novamente ocorrer no dia 02 de dezembro de 2022, 
às 09:00 horas, devendo ser analisados os termos da 
impugnação apresentada e devidamente respondida 
até a próxima segunda-feira (28/11). Hercules José 
Procópio – Prefeito Municipal. 
______________________________________________________ 
 

 
 

São João Evangelista/MG, 24 de Novembro de 2022. 
 
 

____________________________________________ 
X) Atos Oficiais 
Não há publicação. 
____________________________________________ 
XI) Concursos Públicos 
Não há publicação. 
____________________________________________ 
XII) Publicações Diversas 
Não há publicação. 
____________________________________________ 
XIII) Poder Legislativo 
Não há publicação. 
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