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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 075/2022 

  
TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2022  
 
 
A Prefeitura Municipal de Montalvânia, Estado de Minas Gerais, em cumprimento ao disposto no art. 21 
da Lei nº 8.666/93, torna público que o não acudimento ao chamamento previsto da TP Nº 010/2022 – 
Às 09 horas do dia de hoje, resolve pela republicação do Edital, objeto de Execução de obra de 
construção de rede elétrica externa partindo do poste (IP) da CEMIG até o padrão de entrada de 
energia no prédio da unidade escolar (Creche/Pré-Escolar 001), ficando definida a nova data para 
entrega de envelopes/sessão pública para o dia 28/10/2022 – 09h00min na forma que segue:  
 
 
SINTESE DO OBJETO: Seleção da proposta mais vantajosa para a “execução de obra de construção 
de rede elétrica externa partindo do poste (IP) da CEMIG até o padrão de entrada de energia no prédio 
da unidade escolar construída na sede do Municipio, denominada Creche/Pré-Escola 001, incluso 
despesas com fornecimento de mão de obra acrescida dos respectivos encargos sociais e trabalhistas, 
incluso fornecimento de equipamentos e materiais, de acordo com o detalhado na planilha orçamentária 
no cronograma físico financeiro e, em observância ao disposto no memorial descritivo e, em 
observância ainda ao detalhado no projeto básico/especificações complementares, em atendimento à 
solicitação Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obra e Vias Públicas. 
 
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço  
 
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Por Preço Global 
 
NOVA DATA DE ENTREGA DOS ENVELOPES: Até o dia 28/10/2022 até as 09h00m – horário de 
Brasília  
 
NOVA DATA DE SESSÃO DE JULGAMENTO: Dia 28/10/2022 – 09h05m – horário de Brasília  
 
Maiores informações, sobre o instrumento convocatório/edital e anexos, poderão ser obtidas através do 
e-mail licitacao@montalvânia.mg.gov.br onde considerando o principio da isonomia e da transparência 
as respostas serão postadas no site oficial do Município www.montalvania.mg.gov.br – Departamento 
de Licitações.  
 

Montalvânia/MG, 11 de outubro de 2022. 
 
 
 

Elivando Nonato da Silva 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
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