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PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALEGRE - EXTRATO DE RATIFICAÇÃO – PAC 015/2023 – 
DISPENSA DE LICITAÇÃO 001/2023: A Prefeita Municipal de Vargem Alegre/MG TORNA PÚBLICO 
nos termos do art. 26 da Lei Federal 8.666/93, que ratificou o conteúdo do presente certame o qual se 
destinou à contratação do Consórcio Intermunicipal Multifinalitário do Vale do Aço – CIMVA, pelo preço 
global de R$ 2.843.996,00, estimativamente para efeitos legais, objetivando a contratação de entidade 
integrante da administração pública para prestação de serviços de transportes com fornecimento de 
veículos e equipamentos, com e sem condutor, com e sem fornecimento de combustível, incluindo 
manutenção preventiva e corretiva, reposição de peças e proteção veicular, para atendimento às 
finalidades precípuas desta administração através do Consórcio Intermunicipal Multifinalitário do Vale 
do Aço – CIMVA. Vargem Alegre – MG, 28 de fevereiro de 2023. Maria Cecília Costa Garcia – Prefeita. 
EXTRATO DO ATO DE HOMOLOGAÇÃO – PAC 015/2023 – DISPENSA DE LICITAÇÃO 001/2023: A 
Prefeita Municipal de Vargem Alegre – MG torna público que homologou o presente processo licitatório, 
o qual se destinou a contratação do Consórcio Intermunicipal Multifinalitário do Vale do Aço – CIMVA, 
pelo preço global de R$ 2.843.996,00, estimativamente para efeitos legais, objetivando a contratação de 
entidade integrante da administração pública para prestação de serviços de transportes com 
fornecimento de veículos e equipamentos, com e sem condutor, com e sem fornecimento de combustível, 
incluindo manutenção preventiva e corretiva, reposição de peças e proteção veicular, para atendimento 
às finalidades precípuas desta administração através do Consórcio Intermunicipal Multifinalitário do 
Vale do Aço – CIMVA. Vargem Alegre – MG, 28 de fevereiro de 2023. Maria Cecília Costa Garcia – 
Prefeita. 
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