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PREFEITURA MUNICIPAL DE IAPU 
 

AVISO DE LICITAÇÃO 
 
Pregão Eletrônico nº 01/2022. Processo Administrativo nº 013/2023. A Prefeitura 
Municipal de Iapu/MG comunica que está promovendo licitação objetivando o 
registro de preços para aquisições futuras e parceladas de hortifrútis para 
atender as necessidades do gabinete executivo e das secretarias municipais, 
conforme termo de referência. Julgamento: menor preço por lote, conforme 
especificações contidas no edital. Entrega das propostas: a partir de 27/01/2023 
às 13:00 horas no site www.bbmnet.com.br. Abertura das propostas: 09/02/2023 
às 13:00 horas no site supramencionado. Edital e os anexos estão disponíveis 
no site oficial do município. Local: Rua João Lemos, n° 37, Centro. Edital e os 
anexos estão disponíveis na sede da Prefeitura Municipal. Iapu-MG, 27 de 
janeiro de 2023. José Pereira Viana. Prefeito. 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IAPU 

PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 510/2022 – TOMADA DE PREÇOS Nº 

0016/2022 – Pelo presente instrumento, a Prefeitura Municipal de Iapu/MG, 

neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, Sr. José Pereira Viana, 

comunica a assinatura do contrato nº. 11/2023, no dia 26 de janeiro de 2023, 

com a empresa L F CONSTRUTORA E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA, 

pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.º 44.848.914/0001-

82, perfazendo um valor total da licitação de R$ 439.895,39 (quatrocentos e trinta 

e nove mil, oitocentos e noventa e cinco reais e trinta e nove centavos), cujo 

objeto é a contratação de empresa especializada para prestação de serviços e 

obras de engenharia na execução de calçamentos com blocos pré-moldados de 

concreto e drenagem em trechos de estradas vicinais de Iapu/MG, conforme 

edital e anexos, de acordo com o contrato de repasse nº 923034/2021, que entre 

si celebram a União, por intermédio do Ministério do Desenvolvimento Regional, 

representado pela Caixa Econômica Federal e o município de Iapu/MG. 

Vigência: 26 de janeiro de 2023 a 25 de janeiro de 2024, neste município. 26 de 

janeiro de 2023. JOSÉ PEREIRA VIANA. Prefeito Municipal. 
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