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Departamento de Licitações, Contratos e Compras  

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES - MG. Aviso 

de Licitação. Encontra-se aberta junto a Prefeitura 

Municipal de Inconfidentes o Processo nº 143/2021, 

Registro de Preços nº 027/2021, modalidade Pregão 

Presencial nº 029/2021, do tipo menor preço por item, 

para Registro de Preços para aquisição de injeções de 

epinefrina para pacientes que possuem reação 

anafilática grave após picada de insetos himenópteros, 

conforme edital. O credenciamento e abertura dos 

envelopes dar-se-á no dia 18/08/2021, às 13:00 horas. O 

instrumento convocatório em inteiro teor estará à 

disposição dos interessados de 2ª a 6ª feira, das 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. 

Abertura de Licitação. Encontra-se aberta junto a 

Prefeitura Municipal de Inconfidentes o Processo nº 

144/2021, Registro de Preços nº 028/2021, modalidade 

Pregão Presencial nº 030/2021, do tipo menor preço por 

item, para Registro de Preços para prestação de serviços 

mecânicos, de alinhamento de direção e de cardan, de 

balanceamento de rodas, de cambagem, de 

borracharia, de tapeçaria, de auto elétrico, de torno, de 

solda, de recuperação de radiadores e de funilaria e 

pintura para manutenção de máquinas, mobiliários e 

veículos da frota municipal, conforme edital. O 

credenciamento e abertura dos envelopes dar-se-á no 

dia 16/08/2021 às 09:30 horas. O instrumento 

convocatório em inteiro teor estará à disposição dos 

interessados de 2ª a 6ª feira, das 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.  
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