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PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALEGRE - Extrato de Processo -PAC nº 060/2022 – 
Credenciamento por Inexigibilidade de Licitação nº 006/2022. O Município de Vargem Alegre, 
através da Comissão Permanente de Licitação, torna público a realização de processo cujo 
objeto é: credenciamento de leiloeiros oficiais que comprovem capacidade técnica para a 
realização de alienação de bens móveis inservíveis, irrecuperáveis, ociosos, sucatas e outros 
pertencentes ao Patrimônio da Prefeitura Municipal de Vargem Alegre – MG, conforme 
solicitação. Data limite de recebimento dos Envelopes: até 22/08/2022 às 10:00h. Local: Sala de 
licitações, situada à Rua José Rodrigues Campos, n.º 53– Centro – Vargem Alegre – MG – CEP 
35.199-000. Edital disponível no mesmo endereço, de segunda a sexta-feira, das 13h00min às 
16h00min. Tel: (33) 3324-1000 e no site: www.vargemalegre.mg.gov.br - Maria Cecília Costa 
Garcia – Prefeita. 
 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALEGRE - Extrato de Processo -PAC nº 061/2022 – 
Pregão Presencial nº 049/2022. O Município de Vargem Alegre, por meio de seu pregoeiro 
oficial, torna público a realização de processo licitatório cujo objeto é: aquisição de veículo 
ônibus escolar 30 lugares (rural), zero quilômetro para primeiro emplacamento, destinado, 
exclusivamente, ao transporte escolar de alunos matriculados na rede municipal de ensino, com 
recurso proveniente do Convênio n.º  1261000647/2022 celebrado entre a Secretaria de Estado 
de Educação de Minas Gerais e o Município de Vargem Alegre, conforme solicitação. Abertura: 
03/08/2022 às 13:00h. Local: Sala de licitações, situada à Rua José Rodrigues Campos, n.º 53– 
Centro – Vargem Alegre – MG. Edital disponível no endereço eletrônico: 
www.vargemalegre.mg.gov.br. Tel.: (33) 3324-1000 - Maria Cecília Costa Garcia – Prefeita. 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALEGRE – MG - PAC nº 043/2022– TOMADA DE 
PREÇOS nº 003/2022 - ATO DE ADJUDICAÇÃO: A Prefeita Municipal, no uso de suas 
atribuições legais, etc., adjudicou à licitante vencedora: POLLO CONSTRUCOES E LOCACAO 
EIRELI, perfazendo um valor global de R$ 1.492.107,24, para execução do objeto licitado: 
prestação de serviços de implementação de rede coletora de esgoto, drenagem e muro de gabião 
no valão, nas diversas ruas do município de Vargem Alegre/MG, com recursos provenientes do 
Contrato de Financiamento BDMG/BF n.º 334.659/21, consistindo no fornecimento de 
materiais, mão-de-obra, insumos, equipamentos e quaisquer outros objetos necessários à 
execução, conforme especificações contidas no memorial descritivo, projetos, planilhas e 
cronogramas e conforme ata de abertura e julgamento. Publique-se. Junte-se. Vargem 
Alegre/MG, 18 de julho de 2022. Maria Cecília Costa Garcia-Prefeita. 
ATO DE HOMOLOGAÇÃO: A Prefeita Municipal no uso de suas atribuições legais, etc., 
considerando o parecer jurídico a respeito do PAC 043/2022, acolheu e homologou o resultado 
da referida licitação para que produza os efeitos legais e jurídicos esperados. Publique-se. Junte-
se. Vargem Alegre/MG, 18 de julho de 2022. Maria Cecília Costa Garcia-Prefeita. 
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