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AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2022

A Prefeitura Municipal de Estrela do Indaiá - Minas Gerais, em acordo com as
Leis nº 8.666/93 e 10.520/02 e Decreto Federal nº 10.024/2019, torna público que será
realizada uma licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 002/2022, cujo objeto é
Aquisição de veículo tipo Pick-up, cabine dupla, novo, zero KM, ano de fabricação
2021/2022 ou superior, bicombustível, cor branca, com no mínimo as seguintes
especificações: motor de no mínimo 1.3 CC, potência igual ou superior a 85 CV, câmbio
manual com 05 marchas à frente e 01 à ré, direção hidráulica ou elétrica, freios ABS, airbag
duplo (motorista e passageiro), ar condicionado, capacidade para 05 passageiros,
capacidade de carga mínima 550 KG, protetor de caçamba, barra de proteção para vidro
traseiro, protetor de cárter, tapetes, equipado com todos os acessórios exigidos pela
regulamentação do código nacional de trânsito. Garantia mínima de 12 (doze) meses, de
acordo com as especificações deste edital. Sessão de início de disputa realizar-se-á em
25.02.2022 às 09:05h. O Edital encontra-se disponível no site da BBMNET. Maiores
informações pelo e-mail licitacao@estreladoindaia.mg.gov.br.

Estrela do Indaiá, 9 de fevereiro de 2022.
RYLDER FLÁVIO ALVES CARDOSO

Pregoeiro

AVISO DE CHAMADA PÚBLCIA Nº 1/2022

Prefeitura Municipal de Estrela do Indaiá, Processo Licitatório n° 029/2022, na
modalidade Chamada Pública n° 001/2022. AVISO DE LICITAÇÃO - Objeto: "Aquisição de
gêneros alimentícios da agricultura familiar, para atendimento ao Programa Nacional de
Alimentação Escolar-PNAE, destinados à merenda escolar dos alunos da Rede Municipal de
Ensino do Município de Estrela do Indaiá", a ser realizado no dia 07/03/2022 às 9:00 horas.
Informações podem ser obtidas no setor Licitações à Praça São Sebastião, 219, Fone (37)
3553-1200 (ramal 203) ou por e-mail licitacao@estreladoindaia.mg.gov.br. Estrela do
Indaiá, 09 de fevereiro de 2022

Estrela do Indaiá, 9 de fevereiro de 2022.
ESTEFÂNIA RIBEIRO DE MOURA VELOSO

Presidente da CPL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2022

A Prefeitura Municipal de Estrela do Indaiá - Minas Gerais, em acordo com as
Leis nº 8.666/93 e 10.520/02 e Decreto Federal nº 10.024/2019, torna público que será
realizada uma licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 001/2022, cujo objeto é
Aquisição de material esportivo para a implementação e desenvolvimento do projeto
Estrela para Todos, nos termos do Convênio nº 919609/2021, que entre si celebram a
União, por intermédio do Ministério da Cidadania - MC e a Prefeitura Municipal de Estrela
do Indaiá/MG, de acordo com as especificações deste edital. Sessão de início de disputa
realizar-se-á em 24.02.2022 às 09:05h. O Edital encontra-se disponível no site da BBMNET.
Maiores informações pelo e-mail licitacao@estreladoindaia.mg.gov.br.

Estrela do Indaiá, 9 de fevereiro de 2022.
RYLDER FLÁVIO ALVES CARDOSO

Pregoeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMIGA

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2022 - SRP

Processo de Licitação Nº. 018/2022
Tipo: Menor Preço por Item. Objeto: Aquisições de equipamentos e materiais

esportivos, educativos e fisioterápicos em geral, que serão utilizados na manutenção das
atividades realizadas nas secretarias municipais. Recebimento das Propostas: do dia
17/02/2022 às 08h até dia 03/03/2022 às 08:30h. Data de Abertura das Propostas e início
da Sessão de Disputa de Preços: às 08:31h do dia 03/03/2022. Modo de Disputa: Aberto.
Referência de Tempo: Horário de Brasília/DF. Endereço Eletrônico: www.licitanet.com.br.
Informações: telefone (37)3329-1844. Consultas ao Edital e Divulgação de Informações:
www.formiga.mg.gov.br; www.licitanet.com.br ou pelo e-mail:
pregoeirospmformiga@gmail.com.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 6/2022 - SRP

Processo de Licitação Nº. 010/2022
Tipo: Menor Preço por Item. Objeto: Aquisições de gêneros alimentícios para

atender as secretarias. Recebimento das Propostas: do dia 18/02/2022 às 08h até dia
03/03/2022 às 08:30h. Data de Abertura das Propostas e início da Sessão de Disputa de
Preços: às 08:31h do dia 03/03/2022. Modo de Disputa: Aberto. Referência de Tempo:
Horário de Brasília/DF. Endereço Eletrônico: www.licitanet.com.br. Informações: telefone
(37)3329-1844. Consultas ao Edital e Divulgação de Informações: www.formiga.mg.gov.br;
www.licitanet.com.br ou pelo e-mail: pregoeirospmformiga@gmail.com.

Formiga, 15 de fevereiro de 2022.
EUGÊNIO VILELA JÚNIOR

Prefeito d

AVISO DE CREDENCIAMENTO Nº 1/2022

Inexigibilidade 003/2022 - Processo n° 015/2022
Objeto: Credenciamento de empresa ou profissional especializado na prestação

de serviço técnicos de avaliação de imóveis e emissão de laudos de avaliação
mercadológica de imóveis urbanos e rurais, inclusive os de não propriedade do município
de Formiga/MG, bem como para atender ao acordo de Cooperação com o Ministério da
Defesa e Exército Brasileiro comando da 4ª região militar ( nº 19 - 4º RM -013-00) e o
acordo de cooperação técnica nº 136/2020 com a polícia civil de Minas Gerais, para
atender as necessidades de diversas secretarias do município. O protocolo dos envelopes
será a partir do dia 16/02/2022 das 08h às 16h, em dias úteis. A abertura da sessão será
às 08h, no dia 10/03/2022. Local: R. Barão de Piumhi 92-A, Diretoria de Compras Públicas,
Formiga/MG. Informações: telefones (37)3329-1843/3329-1844; e-mail:
licitacao@formiga.mg.gov.br; site: www.formiga.mg.gov.br.

Formiga, 15 de fevereiro de 2022.
EUGÊNIO VILELA JÚNIOR

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2022

O Município De Fortaleza De Minas/MG, CNPJ: 18.241.760/0001-56, informa a
todos os interessados que fará realizar ás 09h00min do dia 03/03/2022, em sua Sede
administrativa na Rua Santa Cruz nº 259, a Abertura do Processo Licitatório nº 065/2022 -
modalidade Pregão Presencial nº 020/2022 do tipo Menor Preço Por Item, cujo Objeto é a
aquisição de um veículo automotor, "tipo van", novo, zero quilômetro, ano/modelo 2021, com
capacidade de 10 lugares, adaptado para o transporte de no mínimo um cadeirante; relativo à
Resolução nº 7.791 de 21 de outubro de 2021. Informações, e-mail: licitacaoprefmunicipal
@gmail.com, tel.: 3537-1250 ou na Sede da Prefeitura Municipal, com Juliana dos Santos
Vidigal Silva.

Fortaleza De Minas-MG, 15 de fevereiro de 2022
JULIANA DOS SANTOS VIDIGAL SILVA

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTAL
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 94/2021 - SRP

OBJETO: Aquisição de Uniformes e Kits escolar para a Secretaria Municipal de
Educação. A Prefeitura Municipal de Frutal, através da CPL, torna publica a não apresentação
das amostras por parte dos licitantes Leonardo Oliveira Rabelo (lote 1 - Sandália Papete e lote
2 - Tênis) e amostra do lote 3(meias) reprovada, Marta Cristina Lebron Casamada Cabrera ME
(lote 5 - Camiseta Manga Curta e camiseta sem manga) em não cumprir os termos 6.2.2; 6.2.4
e 6.2.6 do Termo de Referência. Em conformidade com o art.64, §2º da Lei Federal n° 8666/93,
convoca as licitantes remanescente PÉ COM PÉ CALÇADOS LTDA para abertura do envelope de
habilitação no dia 18/02/2022 ás 15horas e a empresa NILTON GLAY FERREIRA FRANCA para
apresentação das amostras dos lotes 03 (meias) e do lote 05 (camiseta manga curta e camiseta
sem manga) conforme prazo estabelecido no edital. Caso não aceitem serão convocados os
remanescentes até que seja efetivada a contratação ou decidido pela revogação da licitação.

Frutal/MG, 15 de fevereiro de 2022.
REGINA CARMÉLIA DE OLIVEIRA

Presidente da CPL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 5/2022 - SRP

OBJETO: Aquisição de toalha social, copo antivazamento, mochila escolar, estojo
escolar, kit de material escolar, para a Secretaria de Educação. A Prefeitura Municipal de
Frutal, através da CPL, torna pública a não apresentação das amostras por parte do
Licitante Leonardo Oliveira Rabelo ME (lote 01 - toalha social e lote 05 - squeeze de 500ml)
em não cumprir o item 6 do termo de referência Em conformidade com o art.64, §2º da Lei
Federal nº 8666/93, convoca as licitantes RHC PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA para abertura
da habilitação no dia 18/02/2022 as 16horas para o lote 01 (toalhas) e a empresa CARRERO
& FERIAN SOLUÇÕES LTDA para apresentação da amostro do lote 05 (squeeze) conforme
para estabelecido no edital. Caso não aceitem serão convocados os remanescentes até que
seja efetivada a contratação ou decidido pela revogação da licitação.

Frutal/MG, 15 de fevereiro de 2022
REGINA CARMÉLIA DE OLIVEIRA

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRÃO MOGOL
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO Nº 10/22

Torna público o Proc. 15/22 - Pregão 10/22 - Aquisição pneus, câmaras e protetores
- Credenciamento: 08/03/2022-08H. Proc. 16/22-PP 11/22-Aquisição de combustíveis -
CREDENCIAMENTO: 08/03/2022 - 13H. licitagraomogol.mg@gmail.com -
www.graomogol.mg.gov.br

Grão Mogol/MG, 15 de Fevereiro de 2022
EDILSON BRAZ DE SOUSA

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRUPIARA
EXTRATO DE CONTRATO

EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS VICINAIS NESTE MUNICÍPIO,
CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 841475/2019/MDR/CAIXA, decorrente de
Procedimento Licitatório nº 004/2022, TOMADA DE PREÇOS nº 001/2022 e o contratado ZALO
IMÓVEIS LTDA - ME. Será pago o valor global de R$ 402.423,31 (quatrocentos e dois mil
quatrocentos e vinte e três reais trinta e um centavos) e a vigência deste contrato é de
08/02/2022 a 08/06/2022. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: (549)
02.75.02.15.451.1224.1.0220.44.90.51 (Pavimentação. Drenagem Pluvial, Meio-fio e Passeios).
Grupiara/MG, 08 de fevereiro de 2022. RONALDO JOSÉ MACHADO - Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIMARÂNIA
AVISOS DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4/2022

Processo Licitatório: 14/2022.
OBJETO: Registro de preços para contratação 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 preventiva e
corretiva, bem como reboque/guincho dos carros oficiais e/ou locados deste município, através
de cartão magnético, em rede de postos e estabelecimentos credenciados, conforme
condições, especificações, 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.guimarania.mg.gov.br licitações, portal da transparência do
município, portal da licitanet: www.licitanet.com.br, solicitado pelo e-mail
licitacao@guimarania.mg.gov.br, ou pessoalmente por qualquer interessado no setor de
licitações a rua Guimarães, nº 280. Informações: 34 - 3834-2000.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 5/2022

Processo Licitatório: 15/2022. 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.guimarania.mg.gov.br licitações, portal da transparência do município,
portal da licitanet: www.licitanet.com.br, solicitado pelo e-mail
licitacao@guimarania.mg.gov.br, ou pessoalmente por qualquer interessado no setor de
licitações, a rua Guimarães, nº 280. Informações: 34 - 3834-2000.

Guimarânia/MG, 14 de fevereiro de 2022.
ADÍLIO ALEX DOS REIS.

Prefeito


