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Este documento está assinado digitalmente nos termos da Lei Federal 11.419/2006, Medida Provisória 2.200-2/2001, Lei Municipal 656/2016 e regulamentada pelo Decreto Municipal 34/2021. A assinatura 
digital cumpre a função de associar uma pessoa ou entidade a uma chave pública. Os métodos criptográficos adotados pela Prefeitura de Itaverava impedem que a assinatura eletrônica seja falsificada, ou que os 
dados do documento sejam adulterados, tornando-os invioláveis. Portanto, encontram-se garantidas, pela assinatura digital, a autenticidade e a inviolabilidade de todos os dados do presente DIÁRIO OFICIAL 
DE ITAVERAVA – MG. 
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ATOS DO PODER EXECUTIVO 
 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 
 

LICITAÇÃO 

 

A Prefeitura de Itaverava, através do seu Prefeito, o Sr. José 

Flaviano Pinto torna público que irá realizar no prédio da Prefeitura 

Municipal licitação na modalidade Credenciamento nº 007/2021 

Objeto: Credenciamento de Médicos ou Empresas Especializadas 

em Serviços Médicos Ginecológicos para a Prefeitura de Itaverava, 

abertura dia 30/09/2021 ás 08:00 horas na sala de reuniões situado 

no prédio da Prefeitura Municipal de Itaverava, maiores 

informações e editais no site www.itaverava.mg.gov.br 

 

A Prefeitura de Itaverava, através do seu Prefeito, o Sr. José 

Flaviano Pinto torna público que irá realizar no prédio da Prefeitura 

Municipal licitação na modalidade Pregão nº 073/2021 Objeto: 

Registro de preços para Aquisição de Óleo Diesel S500 para a 

Prefeitura de Itaverava, abertura dia 23/09/2021 ás 08:00 horas na 

sala de reuniões situado no prédio da Prefeitura Municipal de 

Itaverava, maiores informações e editais no site 

www.itaverava.mg.gov.br 

 

A Prefeitura de Itaverava, através do seu Prefeito, o Sr. José 

Flaviano Pinto torna público que irá realizar no prédio da Prefeitura 

Municipal licitação na modalidade Pregão nº 075/2021 Objeto: 

Registro de preços para Aquisição de Materiais de Limpeza, 

Descartáveis, Cozinha e Banheiro para a Prefeitura de Itaverava, 

abertura dia 23/09/2021 ás 09:00 horas na sala de reuniões situado 

no prédio da Prefeitura Municipal de Itaverava, maiores 

informações e editais no site www.itaverava.mg.gov.br 

 

A Prefeitura de Itaverava, através do seu Prefeito, o Sr. José 

Flaviano Pinto torna público que irá realizar no prédio da Prefeitura 

Municipal licitação na modalidade Pregão nº 074/2021 Objeto: 

Registro de preços para Aquisição de Materiais para campanha de 

Vacinação, Fantasias e Conveniências para a Prefeitura de 

Itaverava, abertura dia 23/09/2021 ás 15:00 horas na sala de reuniões 

situado no prédio da Prefeitura Municipal de Itaverava, maiores 

informações e editais no site www.itaverava.mg.gov.br 

 

A Prefeitura de Itaverava, através do seu Prefeito, o Sr. José 

Flaviano Pinto torna público que irá realizar no prédio da Prefeitura 

Municipal licitação na modalidade Pregão nº 069/2021 Objeto: 

Registro de preços para Aquisição de Concreto Usinado (CBUQ) 

para a Prefeitura de Itaverava, abertura dia 23/09/2021 ás 16:00 

horas na sala de reuniões situado no prédio da Prefeitura Municipal 

de Itaverava, maiores informações e editais no site 

www.itaverava.mg.gov.br 
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