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[PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 038/2019/PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2019/REGISTRO DE PREÇO Nº 011/2019] 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 038/2019 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2019 
REGISTRO DE PREÇO Nº 011/2019 

 
O MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO AVENTUREIRO, torna público para ciência aos 
interessados, que o PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 038/2019/PREGÃO PRESENCIAL Nº 
016/2019/REGISTRO DE PREÇO Nº 011/2019, cujo objeto é a contratação de serviços de 
transporte escolar destinado para atender a Rede Municipal de Ensino do Município de Santo 
Antônio do Aventureiro, anteriormente designado para o dia 13/08/2019, às 09hs30min, 
acontecerá no dia 01 de outubro de 2019, às 14hs00min.  
 
A redesignação se justifica, tendo em vista que, na data anterior, a licitação se tornou 
deserta. 
 
Poderão participar da licitação pessoas jurídicas que atuam no ramo pertinente ao objeto 
licitado, observadas as condições constantes do edital. 
 
Ficam mantidas todas as demais condições preestabelecidas no edital convocatório, o qual 
poderá ser obtido pelos interessados no Departamento de Licitações, situado à Rua José 
Antônio Senra, 15, Centro, em meio magnético, de segunda a sexta-feira, nos horários entre 
11hs30min às 17hs00min, no site: www.pmsaa.mg.gov.br ou através do endereço eletrônico 
licitacao@pmsaa.mg.gov.br. É necessário que, ao fazer download do Edital, seja informado 
ao Departamento de Licitações, via fone ou via fax, (32) 3286-1110, a retirada do mesmo, 
para que possamos comunicar possíveis alterações que se fizerem necessárias. O 
Departamento de Licitações não se responsabilizará pela falta de informações relativas ao 
procedimento àqueles interessados que não confirmarem, pelos meios expostos, a retirada do 
Edital.  
 
Quaisquer dúvidas, contatar pelo telefone (32) 3286-1110. 
 
Santo Antônio do Aventureiro, 13 de setembro de 2.019. 
  
 
 
 
 
 
 

WALLACE RODRIGUES DA CRUZ 
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