
 6 – terça-feira, 15 de fevereiro de 2022 diário dos Municípios Mineiros Minas Gerais 

Grão Mogol

Prefeitura Municipal
PROC. 109/2021 - TP 1/21

 conclusão constr. creche pro - infância tipo c - Tc 203780/2013/
FnDe - Julgamento:Toro const. eireli-Me - cnpJ 41.805.715/0001-07: 
Habilitada - construçãos. F. silva Ltda-Me-cnpJ 33.971.048/0001-
04:inABiLiTADA - prazo5 dias p/ recurso-Art. 109, L. 8.666/93.

1 cm -14 1593715 - 1

Guapé

Prefeitura Municipal
EDITAL DE LICITAÇÃO – PREGÃO 011/2022

 processo 024/2022. recebimento de envelopes 01 e 02 até 9h dia 
04 de março de 2022. objeto registro de preços para futura e eventual 
aquisição de etanol combustível, Gasolina comum, Óleo Diesel com-
bustível Comum, Óleo Diesel Combustível S10, a fim de atender às 
necessidades de todas as secretarias e convênios desta Municipalidade. 
Tel.: (35) 3856-1250, transparencia.guape.mg.gov.br. Antônio Simoned 
de souza – ordenador de Despesas.

2 cm -14 1593756 - 1

Serviço Autônomo de Água 
e Esgoto - SAAE

 EDITAL DE LICITAÇÃO – TOMADA DE 
PREÇOS 01/2022, PROCESSO 008/2022. 

recebimento de envelopes 01 e 02 até 09h00min dia 07/03/2022. 
objeto. seleção de propostas visando a contratação de empresa para 
prestação de serviços na área de engenharia elétrica, incluindo mão-
de-obra, materiais e disponibilização de equipamentos necessários para 
conclusão de execução de serviços elétricos (reMAnescenTe De 
oBrAs) na estação de Tratamento de água (eTA) na comunidade 
de Santo Antônio das Posses. Edital disposição: No SAAE Guapé. 
Telefax: (35)3856-1366, http://saaeguape.mg.gov.br/v1/transparencia/. 
polwmer Gonçalves Vieira - ordenador de Despesas.

3 cm -14 1593665 - 1

Guaranésia

Prefeitura Municipal
RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE. PROCESSO 

Nº. 015/2022, INEXIGIBILIDADE Nº. 001/2022. 
objeto: contratação de pessoas jurídicas ou pessoas físicas para presta-
ção de serviços profissionais de médicos especialistas em diversas áreas 
para o centro de Apoio à saúde da Mulher e especialidades e psF’s. o 
prefeito ratifica os procedimentos em favor de Clínica Santos & Guima-
rães Ltda e orToMeD serviços Médicos Ltda. eXTrATo De con-
TrATo. contrato nº. 015/2022, Dispensa nº. 002/2022, processo nº. 
021/2022. objeto: Locação de imóvel que entre si celebram o municí-
pio de Guaranésia e rogério Moura imobiliária e corretora Ltda. Valor 
mensal: r$2.320,78.contrato nº. 016/2022, processo Administrativo 
nº. 015/2022, inexigibilidade nº. 001/2022, credenciamento nº. 
001/2022. objeto: contrato de prestação de serviços de pessoas jurídi-
cas ou pessoas físicas para prestação de serviços profissionais de médi-
cos especialistas em diversas áreas para o centro de Apoio à saúde da 
Mulher e especialidades e psF’s que entre si celebram o Município de 
Guaranésia e a empresa orToMeD serViÇos MÉDicos LTDA. 
contrato nº. 017/2022, processo Administrativo nº. 015/2022, inexigi-
bilidade nº. 001/2022, credenciamento nº. 001/2022. objeto: contrato 
de prestação de serviços de pessoas jurídicas ou pessoas físicas para 
prestação de serviços profissionais de médicos especialistas em diver-
sas áreas para o centro de Apoio à saúde da Mulher e especialidades e 
psF’s que entre si celebram o Município de Guaranésia e a empresa 
cLínicA sAnTos & GuiMArÃes LTDA. eXTrATo De ATA De 
reGisTro De preÇo. Ata de registro de preço nº. 006/2022, pro-
cesso Administrativo nº. 208/2021, pregão presencial nº. 008/2022, 
Validade da Ata: 08/02/2023. objeto: registro de preço para aquisição 
de medicamentos padronizados para assistência farmacêutica pelo perí-
odo de doze meses. Fornecedor: Alfalagos Ltda. Ata de registro de 
preço nº. 007/2022, processo Administrativo nº. 208/2021, pregão pre-
sencial nº. 008/2022, Validade da Ata: 08/02/2023. objeto: registro de 
preço para aquisição de medicamentos padronizados para assistência 
farmacêutica pelo período de doze meses. Fornecedor: Vale comercial 
Ltda. Ata de registro de preço nº. 008/2022, processo Administrativo 
nº. 208/2021, pregão presencial nº. 008/2022, Validade da Ata: 
08/02/2023. objeto: registro de preço para aquisição de medicamentos 
padronizados para assistência farmacêutica pelo período de doze meses. 
Fornecedor: Drogafonte Ltda. Ata de registro de preço nº. 009/2022, 
processo Administrativo nº. 208/2021, pregão presencial nº. 008/2022, 
Validade da Ata: 08/02/2023. objeto: registro de preço para aquisição 
de medicamentos padronizados para assistência farmacêutica pelo perí-
odo de doze meses. Fornecedor: Dimebras comercial Hospitalar Ltda. 
Ata de registro de preço nº. 010/2022, processo Administrativo nº. 
208/2021, pregão presencial nº. 008/2022, Validade da Ata: 08/02/2023. 
objeto: registro de preço para aquisição de medicamentos padroniza-
dos para assistência farmacêutica pelo período de doze meses. Fornece-
dor: comercial cirúrgica rioclarense Ltda. Ata de registro de preço 
nº. 011/2022, processo Administrativo nº. 208/2021, pregão presencial 
nº. 008/2022, Validade da Ata: 08/02/2023. objeto: registro de preço 
para aquisição de medicamentos padronizados para assistência farma-
cêutica pelo período de doze meses. Fornecedor: Lumar comércio de 
produtos Farmacêuticos. Ata de registro de preço nº. 012/2022, pro-
cesso Administrativo nº. 208/2021, pregão presencial nº. 008/2022, 
Validade da Ata: 08/02/2023. objeto: registro de preço para aquisição 
de medicamentos padronizados para assistência farmacêutica pelo perí-
odo de doze meses. Fornecedor: equipar Medico e Hospitalar Ltda. Ata 
de registro de preço nº. 013/2022, processo Administrativo nº. 
208/2021, pregão presencial nº. 008/2022, Validade da Ata: 08/02/2023. 
objeto: registro de preço para aquisição de medicamentos padroniza-
dos para assistência farmacêutica pelo período de doze meses. Fornece-
dor: Acácia comércio de Medicamentos Ltda. Ata de registro de preço 
nº. 014/2022, processo Administrativo nº. 208/2021, pregão presencial 
nº. 008/2022, Validade da Ata: 08/02/2023. objeto: registro de preço 
para aquisição de medicamentos padronizados para assistência farma-
cêutica pelo período de doze meses. Fornecedor: Global Hospitalar 
importação e comércio Ltda. Ata de registro de preço nº. 015/2022, 
processo Administrativo nº. 208/2021, pregão presencial nº. 008/2022, 
Validade da Ata: 08/02/2023. objeto: registro de preço para aquisição 
de medicamentos padronizados para assistência farmacêutica pelo perí-
odo de doze meses. Fornecedor: Biohosp produtos Hospitalares Ltda. 
Ata de registro de preço nº. 016/2022, processo Administrativo nº. 
208/2021, pregão presencial nº. 008/2022, Validade da Ata: 08/02/2023. 
objeto: registro de preço para aquisição de medicamentos padroniza-
dos para assistência farmacêutica pelo período de doze meses. 

Fornecedor: soma/MG produtos Hospitalares Ltda. Ata de registro de 
preço nº. 017/2022, processo Administrativo nº. 208/2021, pregão pre-
sencial nº. 008/2022, Validade da Ata: 08/02/2023. objeto: registro de 
preço para aquisição de medicamentos padronizados para assistência 
farmacêutica pelo período de doze meses. Fornecedor: Distrimix Distri-
buidora de Medicamentos Ltda. Ata de registro de preço nº. 018/2022, 
processo Administrativo n.º 004/2022, pregão presencial nº 004/2022, 
Validade da Ata: 08/02/2023. objeto: registro de preços para futuras e 
eventuais aquisições de peças e acessórios automotivos genuínos ou 
originais de fábrica, obtendo o maior desconto por tabela da montadora, 
utilizando por referencia a tabela do sistema traz-valor, a fim de realizar 
a manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos da prefeitura 
Municipal de Guaranésia/MG, em atendendo as secretaria municipais, 
pelo período de doze meses. Fornecedor: LinceTrAcTor coMÉr-
cio, iMporTAÇÃo e eXporTAÇÃo eireLi. Ata de registro de 
preço nº. 019/2022, processo Administrativo n.º 004/2022, pregão pre-
sencial nº 004/2022, Validade da Ata: 08/02/2023. objeto: registro de 
preços para futuras e eventuais aquisições de peças e acessórios auto-
motivos genuínos ou originais de fábrica, obtendo o maior desconto por 
tabela da montadora, utilizando por referencia a tabela do sistema traz-
valor, a fim de realizar a manutenção preventiva e corretiva da frota de 
veículos da prefeitura Municipal de Guaranésia/MG, em atendendo as 
secretaria municipais, pelo período de doze meses. Fornecedor: 
MonuMenTAL MáQuinAs e VeícuLos eireLi. Ata de regis-
tro de preço nº. 020/2022, processo Administrativo n.º 004/2022, pre-
gão presencial nº 004/2022, Validade da Ata: 08/02/2023. objeto: 
registro de preços para futuras e eventuais aquisições de peças e aces-
sórios automotivos genuínos ou originais de fábrica, obtendo o maior 
desconto por tabela da montadora, utilizando por referencia a tabela do 
sistema traz-valor, a fim de realizar a manutenção preventiva e corretiva 
da frota de veículos da prefeitura Municipal de Guaranésia/MG, em 
atendendo as secretaria municipais, pelo período de doze meses. Forne-
cedor: Luiz cArLos riBeiro BrAGA JÚnior Me. Ata de regis-
tro de preço nº. 021/2022, processo Administrativo n.º 004/2022, pre-
gão presencial nº 004/2022, Validade da Ata: 08/02/2023. objeto: 
registro de preços para futuras e eventuais aquisições de peças e aces-
sórios automotivos genuínos ou originais de fábrica, obtendo o maior 
desconto por tabela da montadora, utilizando por referencia a tabela do 
sistema traz-valor, a fim de realizar a manutenção preventiva e corretiva 
da frota de veículos da prefeitura Municipal de Guaranésia/MG, em 
atendendo as secretaria municipais, pelo período de doze meses. Forne-
cedor: siMone ApAreciDA DA siLVeirA Me. Ata de registro de 
preço nº. 022/2022, processo Administrativo n.º 004/2022, pregão pre-
sencial nº 004/2022, Validade da Ata: 08/02/2023. objeto: registro de 
preços para futuras e eventuais aquisições de peças e acessórios auto-
motivos genuínos ou originais de fábrica, obtendo o maior desconto por 
tabela da montadora, utilizando por referencia a tabela do sistema traz-
valor, a fim de realizar a manutenção preventiva e corretiva da frota de 
veículos da prefeitura Municipal de Guaranésia/MG, em atendendo as 
secretaria municipais, pelo período de doze meses. Fornecedor: MAr-
Tins peÇAs pArA VeícuLos, cAMinHÕes e MáQuinAs 
LTDA. Ata de registro de preço nº. 023/2022, processo Administrativo 
nº. 048/2021, pregão presencial nº. 034/2021, Validade da Ata: 
29/03/2022. objeto: registro de preço para aquisição de pranchão, 
mourão e vigas de eucalipto para fornecimento eventual e futuro pelo 
período de doze meses. Fornecedor: cApoTYrA inDusTriA e 
coMÉrcio De MADeirAs LTDA. Luís José pereira – secretário 
Municipal de Administração - Laércio cintra nogueira – prefeito 
Municipal.

29 cm -14 1593505 - 1

 EXTRATO DE EDITAIS. 
processo nº. 008/2022 – pregão presencial nº. 014/2022. Menor preço 
por item. objeto: registro de preço para locação de aparelhos/equi-
pamentos médicos respiratórios – BpAp e cpAp pelo período de 
doze meses. Data e hora de abertura: 03/03/2022 às 9h. processo nº. 
026/2022 – Tomada de preço nº. 001/2022. Menor preço da emprei-
tada Global. objeto: prestação de serviço para obra de execução de 
alambrado no campo de futebol do Distrito de santa cruz da prata con-
forme Convênio nº. 167100125/2019/SEDESE firmado com a Secreta-
ria de estado de esportes do estado de Minas Gerais. Data e hora de 
abertura: 04/03/2022 às 9h. processo nº. 030/2022 – pregão presencial 
nº. 015/2022. Menor preço por item. objeto: registro de preço para 
aquisição eventual e futura de água em galão, garrafinha e copo descar-
tável pelo período de doze meses. Data e hora de abertura: 03/03/2022 
às 14h. processo nº. 037/2022 – Tomada de preço nº. 002/2022. Menor 
preço da empreitada Global. objeto: prestação de serviço para obra 
de execução de rede de água potável do Loteamento nabi Miguel con-
forme convênio nº. 1671001266/2019 celebrado entre o município de 
Guaranésia e a secretaria de Desenvolvimento social. Data e hora de 
abertura: 08/03/2022 às 9h.
 processo nº. 038/2022 – Tomada de preço nº. 004/2022. Menor preço 
da empreitada Global. objeto: prestação de serviço para obra de cons-
trução de elevatória de esgoto do Loteamento nabi Miguel conforme 
convênio nº. 1671001266/2019 celebrado entre o município de Guara-
nésia e a secretaria de Desenvolvimento social. Data e hora de aber-
tura: 09/03/2022 às 9h. processo nº. 039/2022 – Tomada de preço nº. 
003/2022. Menor preço da empreitada Global. objeto: prestação de 
serviço para obra de execução de rede de drenagem pluvial no con-
junto Habitacional nabi Miguel. Data e hora de abertura: 08/03/2022 
às 14h. processo nº. 040/2022 – pregão presencial nº. 017/2022. Menor 
preço por item. objeto: registro de preço para aquisição eventual e 
futura de roçadeira pelo período de doze meses. Data e hora de aber-
tura: 04/03/2022 às 14h. processo nº. 041/2022 – pregão presencial nº. 
018/2022. Menor preço por item. objeto: registro de preço para con-
tratação eventual e futura de mão-de-obra para manuseio de maquina 
de roçada, motossera, podadeiras entre outros equipamentos de jardi-
nagem e limpeza de barrancos em áreas públicas do município pelo 
período de doze meses. Data e hora de abertura: 09/03/2022 às 14h. 
processo nº. 042/2022 – pregão presencial nº. 016/2022. Menor preço 
por item. objeto: registro de preço para aquisição eventual e futura de 
cadeiras longarinas pelo período de doze meses. Data e hora de aber-
tura: 02/03/2022 às 14h.
os editais estarão disponíveis no site: www.prefguaranesia.mg.gov.br 
no link Licitação à editais em andamento. Maiores informações pelo 
telefone: (35) 3555-2245. Luis José pereira – secretário Municipal de 
Administração - Laércio cintra nogueira – prefeito Municipal. 

10 cm -14 1593901 - 1

Guarda-Mor

Câmara Municipal
EXTRATO DE CONTRATO – PREGÃO PRESENCIAL 1/22

PROCESSO N° 45/22
MoDALiDADe: Menor preÇo por iTeM. conTrATAnTe: 
cÂMArA MunicipAL De GuArDA-Mor/MG. oBJeTo: item 1 
- contratação de empresa para prestação de serviços de comunicação 
e produção de programa de rádio e matérias institucionais deste poder 
Legislativo; item 2 - contratação de empresa para prestação serviços de 
relações públicas, assessoria de comunicação, dentre outros. conTrA-
TADAs: item 1: AnDre Luiz cALDeirA sTABiLe Me, cnpJ sob 
o nº 10.631.094/0001-50, valor global r$ 55.200,00 (cinquenta e cinco 
mil e duzentos reais); item 2: 9DADe coMunicAÇÃo LTDA, cnpJ 
17.324.126/0001-14, valor global de r$ 36.000,00 (trinta e seis mil 
reais). ViGÊnciA: 12 meses. DA DoTAÇÃo orÇAMenTáriA: 
nº. 04.122.0102.2006.3.3.90.39.00 – Ficha 45 – poder Legislativo – 
Câmara Municipal – Divulgação Oficial Atos Legislativo– Outros Ser-
viços de Terceiros de pessoa Jurídica. Guarda-Mor/MG, 14/2/22. Alaor 
Ferreira de Araújo, presidente câmara Municipal da Guarda-Mor/MG.

4 cm -14 1593555 - 1

Guimarânia

Prefeitura Municipal
AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO: 14/2022. 

Pregão Eletrônico Nº 04/2022. OBJETO: Registro de preços para con-
tratação de empresa para prestação de serviços de gerenciamento de 
sistema informatizado e integrado para abastecimento de combustíveis 
(gasolina, etanol, óleo diesel comum e diesel s10), manutenção pre-
ventiva e corretiva, bem como reboque/guincho dos carros oficiais e/ou 
locados deste município, através de cartão magnético, em rede de pos-
tos e estabelecimentos credenciados, conforme condições, especifica-
ções, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos. 
ABerTurA: 03/03/2022 às 09:00 horas. o edital e proposta digital 
podem ser retiradas no site do município no endereço: www.guimara-
nia.mg.gov.br licitações, portal da transparência do município, portal da 
licitanet: www.licitanet.com.br, solicitado pelo e-mail licitacao@gui-
marania.mg.gov.br, ou pessoalmente por qualquer interessado no setor 
de licitações a rua Guimarães, nº 280. informações: 34 – 3834-2000.

Processo Licitatório: 15/2022. Pregão Eletrônico Nº 05/2022. OBJETO: 
registro de preços para futura e eventual aquisição de equipamentos 
de proteção individual, conforme condições, quantidades, descrições e 
exigências estabelecidas neste edital, termo de referência e seus anexos. 
ABerTurA: 04/03/2022 às 09:00 horas. o edital e proposta digital 
podem ser retiradas no site do município no endereço: www.guimara-
nia.mg.gov.br licitações, portal da transparência do município, portal da 
licitanet: www.licitanet.com.br, solicitado pelo e-mail licitacao@gui-
marania.mg.gov.br, ou pessoalmente por qualquer interessado no setor 
de licitações, a rua Guimarães, nº 280. informações: 34 – 3834-2000.

rATiFicAÇÃo De ineXiGiBiLiDADe
Processo Licitatório Nº 09/2022. Ratifico a Inexigibilidade de Lici-
tação por credenciamento nº 01/2022, nos termos do art. 26 da Lei 
8.666/93, autorizando a contratação direta dos seguintes credenciados: 
insTiTuTo De pAToLoGiA e HeMAToLoGiA siQueirA LTDA 
cnpJ: 02.007.358/0001-71; LABorATÓrio FerreirA e nunes 
LTDA cnpJ: 07.162.338/0001-99. Valor: r$ 120.000,00 (cento e 
vinte mil reais). objeto: credenciamento de pessoas jurídicas de direito 
privado, interessadas em prestar serviços ao sistema único de saúde, 
de forma complementar, em serviços de apoio diagnóstico em análises 
clínicas, especificadamente do grupo 02- procedimentos com finalidade 
diagnóstica, subgrupo 02.02 – diagnóstico em laboratório clínico, junto 
à secretaria municipal de saúde de Guimarânia/MG. Guimarânia/MG, 
14 de fevereiro de 2022. Adílio Alex dos reis. prefeito.

9 cm -14 1593764 - 1

Igarapé

Prefeitura Municipal
TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2022. 

relativo ao processo Administrativo de compras n° 24/2022, nos mol-
des das Leis Federais n° 8.666/1993 e suas alterações, do tipo Menor 
preço Global. A sessão pública ocorrerá às 09h do dia 07/03/2022. 
objeto: contratação de empresa especializada para fornecimento e 
instalação de sistemas de tratamento de esgoto doméstico, em atendi-
mento às necessidades de saneamento básico domiciliar de proprieda-
des rurais inseridas no projeto Guardiões dos igarapés efetuado pela 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente, conforme especificado no 
projeto Básico, Anexo i do edital. o edital completo está disponível 
no site www.igarape.mg.gov.br e no setor de Licitações, situado no 
prédio da prefeitura Municipal de igarapé/MG, na Avenida Governa-
dor Valadares, n° 447, centro, igarapé/MG, no horário de 08h às 17h. 
Mais informações, telefone (31) 3534-5357. A comissão permanente 
de Licitação, 11 de fevereiro de 2022.

4 cm -14 1593737 - 1

Ingaí

Prefeitura Municipal
PROCESSO LICITATÓRIO N.º: 09/2022, 

Aviso de Pregão Eletrônico n.º: 06/2022. Registro de Preços. Objeto: 
Aquisição de pneus, protetor e câmara de ar para atender a diversos 
setores desta Administração da prefeitura Municipal de ingaí/MG, con-
soante disposições do edital de Licitação e seus Anexos. edital com-
pleto e realização através do sitio http://ingai.pregaonet.com.br. A aber-
tura das “propostas de preços” e o início da sessão de disputa de preços 
será às 08h30min do dia 25/02/2022, horário de Brasília - DF. edital 
disponível no sítio www.ingai.mg.gov.br. ingaí 14/02/2022. Adriano 
nogueira Martins – pregoeiro.

3 cm -14 1593829 - 1

Ipatinga

Prefeitura Municipal
AVISO DE LICITAÇÃO PE 03/2022-SMS.

 exclusiva Me/epp/Mei. objeto: Mobiliário escritório. ABerTurA: 
25/02/2022 às 08 h. edital disponível no site: www.bionexo.com.br. 
informações (31) 3829-8154/8155, de 10 às 16h. cleber de Faria silva, 
sec. Mun. de saúde, em 14/02/2022.

1 cm -14 1593878 - 1

AVISO DE LICITAÇÃO PE 09/2022-SMS.
exclusiva Me/epp/Mei. objeto: cadarço chato. ABerTurA: 
25/02/2022 às 13 h. edital disponível no site: www.bionexo.com.br. 
informações (31) 3829-8154/8155, de 10 às 16h. cleber de Faria silva, 
sec. Mun. de saúde, em 14/02/2022.

1 cm -14 1593887 - 1

 ERRATA AO TERMO DE COLABORAÇÃO N° 79/2021
sMs - secreTAriA MunicipAL De sAÚDe X orGAnizAÇÃo 
DA socieDADe ciViL FunDAÇÃo sÃo FrAncisco XAVier, 
cnpJ nº 19.878.404/0001-00; Fund. Legal: Lei autorizativa 4.279 de 
29 de novembro 2021; processo Administrativo 007.007.2021/01894; 
objeto: onde se lê “ TerMo De coLABorAÇÃo nº 70/2021 
– sMs”, leia-se “TerMo De coLABorAÇÃo nº 79/2021 – 
SMS”; Publicado no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais no dia 
21/01/2022; Dt. Ass.: 30 de dezembro de 2021. cleber de Faria silva - 
secretário Municipal de saúde.

3 cm -14 1593684 - 1

AVISO DE LICITAÇÃO PE 06/2022-SMS.
 exclusiva Me/epp/Mei. objeto: Bobina papel para impressora tér-
mica. ABerTurA: 25/02/2022 às 13h. edital disponível no site: www.
bionexo.com.br. informações (31) 3829-8154/8155, de 10 às 16h. cle-
ber de Faria silva, sec. Mun. de saúde, em 14/02/2022.

1 cm -14 1593524 - 1

AVISO DE LICITAÇÃO PE 08/2022-SMS. 
objeto: Fita reagente teste de glicemia. ABerTurA: 25/02/2022 às 
12 h. edital disponível no site: www.bionexo.com.br. informações (31) 
3829-8154/8155, de 10 às 16h. cleber de Faria silva, sec. Mun. de 
saúde, em 14/02/2022.

1 cm -14 1593882 - 1

Iraí de Minas

Prefeitura Municipal
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO 006/2022
o Município de iraí de Minas/MG, através da comissão permanente 
de Licitação, torna público que às 09:00 horas do dia 28 de fevereiro 
de 2022, na sede da prefeitura Municipal de iraí de Minas/MG, estará 
realizando Pregão Eletrônico para contratação de empresa para forneci-
mento de 01 (um) veículo 0 km transporte sanitário com acessibilidade 
- 01 cadeirante para atender as necessidades da Administração Muni-
cipal no ano de 2022. O edital completo com todas as especificações e 
informações se encontra à disposição no departamento de licitação pelo 
tel. (034) 3845-1210, horário das 08:00 às 17:00 horas - samuel Fer-
nandes pereira - pregoeiro, 14 de fevereiro de 2022.

AViso De LiciTAÇÃo
cHAMADA pÚBLicA 001/2022

o Município de iraí de Minas/MG, através da comissão permanente de 
Licitação, torna público que às 09:00 horas do dia 03 de março de 2022, 
na sede da prefeitura Municipal de iraí de Minas/MG, estará realizando 
chamada pública para aquisição de gêneros alimentícios da agricul-
tura familiar e do empreendedor familiar rural para alimentação escolar, 
atendendo ao programa nacional de Alimentação escolar/pnAe, Lei 
nº 11.947, de 16/07/2009, resolução nº 38 do FnDe, de 16/07/2009. 
o edital completo com todas as informações se encontra à disposição 
no setor de licitação. Maiores informações pelo tel. (034) 3845-1210, 
horário das 08:00 às 17:00 horas - samuel Fernandes pereira - presi-
dente da cpL, 14 de fevereiro de 2022.

6 cm -14 1593840 - 1

Itabira

Empresa de Desenvolvimento 
de Itabira -  ITAURB

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2022
PARA PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESAS 

E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
A iTAurB torna público que realizará licitação modalidade pregão 
presencial, tipo menor preço global por lote, cujo objeto consiste na 
contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção pre-
ventiva e corretiva, com fornecimento de peças, acessórios e suprimen-
tos, em atendimento à frota de Motosserras, Motopodas e roçadeiras 
pertencentes à iTAurB, no município de itabira/MG, conforme termo 
de referência. recebimento dos envelopes de propostas e habilitação: 
dia 08/03/2022 às 8hs (oito horas) no escritório central da iTAurB, 
situado na Avenida carlos Drummond de Andrade, nº. 350, centro, ita-
bira/MG. o edital completo estará disponível no endereço acima, pelo 
site www.itaurb.com.br/licitacoes, ou poderá ser solicitado através do 
e-mail licitacao@itaurb.com.br. Maiores informações poderão ser obti-
das através dos telefones: (31) 3833-4014 e 3833-4012. itabira - MG, 
14 de fevereiro de 2022. cláudio Lisboa Bicalho – pregoeiro.

4 cm -14 1593718 - 1

Itabirinha

Prefeitura Municipal
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2022 
preGÃo presenciAL nº 002/2022 – reGisTro De preÇos - 
o Município de itabirinha comunica que realizará de licitação, pregão 
presencial nº 002/2022, objetivando a futura e eventual contratação de 
empresa para o fornecimento parcelado de refeição pronta para con-
sumo. A abertura será dia 28 de fevereiro de 2022, às 10h30. o edital 
encontra-se à disposição dos interessados no Site Oficial do Município: 
www.itabirinha.mg.gov.br. informações: e-mail: licitacao@itabirinha.
mg.gov.br, Fone: (33) 3247-1244. Ana paula de oliveira nunes – pre-
sidente da cpL.

3 cm -11 1592848 - 1

Itabirito

Prefeitura Municipal
RATIFICAÇÃO - DISPENSA 024/2022 

prc028/2022. os secretários Municipais de obras, urbanismo e Trân-
sito ratificaram em 09/01/2022, o processo supra cujo objeto é: For-
necimento e distribuição de lanches, aqui denominadas Kits Lanche, 
contendo todos os alimentos prontos para consumo, embalados indivi-
dualmente, de fácil transporte e distribuição nos locais de consumo, em 
condições higiênicas e sanitárias de acordo com a legislação vigente, 
destinadas ao atendimento da seMos, seMurB, seTrAn e aos 
colaboradores das empresas voluntárias que estão oferecendo apoio na 
remoção da lama, limpeza e desobstrução de vias do município de itabi-
rito, face à calamidade pública instaurada através do Decreto Municipal 
n° 14.147, de 2022. contratado: Mania de Filé Bar e restaurante Ltda: 
cnpJ: 18.18-75.986/0001-04.Valor: r$ 69.201,00.

3 cm -14 1593920 - 1

 
Documento assinado eletrônicamente com fundamento no art. 6º do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017. 
A autenticidade deste documento pode ser verificada no endereço http://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/autenticidade, sob o número 320220214203603026.


