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Jurídico ... Erro! Indicador não definido. 

DECRETO Nº15 DE 27 DE 

MARÇO DE 2020 Erro! Indicador não 

definido. 

  
 

Poder Executivo 

 

Licitações 

 

RETIFICAÇÃO 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0020/2020 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2020 

REGISTRO DE PREÇO - MENOR 

PREÇO POR ITEM 

 

Onde se lê: 

 

A abertura da sessão será às 08:30 horas, do 

dia 09 de março de 2020, quando serão 

recebidos os envelopes, documentação e 

proposta, relativos à licitação, e credenciados 

os representantes das empresas licitantes, ou 

caso não haja expediente nesta data, no 

primeiro dia útil subsequente na mesma hora 

e local aqui mencionados 

“A abertura da sessão será às 08:30 horas, do 

dia 20 de março de 2020, quando serão 

recebidos os envelopes, documentação e 

proposta, relativos à licitação, e credenciados 

os representantes das empresas licitantes, ou 

caso não haja expediente nesta data, no 

primeiro dia útil subsequente na mesma hora 

e local aqui mencionados.” 

Leia-se: 

 

“A abertura da sessão será às 08:30 horas, do 

dia 14 de abril de 2020, quando serão 

recebidos os envelopes, documentação e 

proposta, relativos à licitação, e credenciados 

os representantes das empresas licitantes, ou 

caso não haja expediente nesta data, no 

primeiro dia útil subsequente na mesma hora 

e local aqui mencionados.” 

 

EXTRATO DE EDITAL PROCESSO 

LICITATÓRIO Nº 020/2020 PREGÃO 

PRESENCIAL Nº 005/2020 - MENOR 

PREÇO POR ÍTEM 

 

  

A Prefeitura Municipal de Santana da 

Vargem torna público para conhecimento 

dos interessados edital de Pregão Presencial 

nº 020/2020 – Processo Licitatório nº 

005/2020. Objeto: Registro de preços, para 

futura e eventual contratação de empresa 

para execução de serviços de manutenção 

corretiva e preventiva de 663 (seiscentos e 

sessenta e três) pontos mensais de 

http://www.santanadavargem.mg.gov.br/
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iluminação pública, incluindo fornecimento 

de materiais, mão-de-obra e deslocamento, 

para praças, jardins, bairros, distritos e 

sede para atender à demanda do município 

de Santana da Vargem, que possui 663 

(seiscentos e sessenta e três) Tipo: Menor 

preço por item. O Recebimento dos 

envelopes: 03/03/2020 até 13h, na Praça 

Padre João Maciel Neiva, 15 - Centro - 

Santana da Vargem/MG a sessão terá início 

às 13h do dia 03/03/2020. O edital está 

disponível no site 

www.santanadavargem.mg.gov.br ou no 

Departamento de compras e licitações na 

Praça Padre João Maciel Neiva, 15 - Centro 

- Santana da Vargem - CEP 37.195-000. 

Informações pelos telefones (35) 3858-1200, 

(35) 3858-1146 ou e-mail 

licitacao@santanadavargem.mg.gov.br. 

 

 

 

 

Conteudista Licitações: Júlio Cesar 

Botelho – MASP: 114 

 

Conteudista Jurídico:  Yuran Quintão 

Castro – MASP: 2745 

 

Responsável pela diagramação e 

publicação no site: Paulo Henrique de 

Oliveira – MASP: 1094 
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