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DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2022 – PRC Nº 1037/21 – RP 001/2022

A Prefeitura Municipal de Pará de Minas, através da Diretoria de Compras e Contratos, torna público para conhecimento 
dos interessados a abertura da licitação sob a modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2022 – PRC Nº 1037/21 – RP 
001/2022. objeto: Contratação de empresa especializada, através de sistema de registro de preços, para fornecimento de 
peças genuínas e/ou originais, na modalidade de maior desconto sobre preços da concessionária, para atender a frota de 
veículos pesados. Tipo: menor preço. As propostas iniciais serão recebidas até o dia 21/01/2022 às 09:00 horas, a abertura 
será no dia 21/01/2022 às 09:10 horas e início da sessão de disputa de preços (fase competitiva) se dará no dia 21/01/2022 às 
09:15 horas. O edital poderá ser obtido na íntegra na Diretoria de Compras e Contratos, através do site 
http://transparencia.parademinas.mg.gov.br ou www.bbmnetlicitacoes.com.br.

Pará de Minas, 07 de janeiro de 2022.

Anderson José Guimarães Viana. 

Pregoeiro Oficial.

Publicado por: Rolando Silva Coelho
Código identificador: 4

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022 – PRC Nº 1035/21 – RP 002/2022

A Prefeitura Municipal de Pará de Minas, através da Diretoria de Compras e Contratos, torna público para conhecimento 
dos interessados a abertura da licitação sob a modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022 – PRC Nº 1035/21 – RP 
002/2022. objeto: Contratação de empresa especializada, através de sistema de registro de preços, para fornecimento de 
peças genuínas e/ou originais, na modalidade de maior desconto sobre preços da concessionária, para atender a frota de 
máquinas pesadas. Tipo: menor preço. As propostas iniciais serão recebidas até o dia 21/01/2022 às 14:00 horas, a abertura 
será no dia 21/01/2022 às 14:10 horas e início da sessão de disputa de preços (fase competitiva) se dará no dia 21/01/2022 às 
14:15 horas. O edital poderá ser obtido na íntegra na Diretoria de Compras e Contratos, através do site 
http://transparencia.parademinas.mg.gov.br ou www.bbmnetlicitacoes.com.br.

Pará de Minas, 07 de janeiro de 2022.

Anderson José Guimarães Viana. 

Pregoeiro Oficial.

Publicado por: Rolando Silva Coelho
Código identificador: 5
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