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Diário Dos Municípios Mineiros

Acaiaca

Prefeitura Municipal
PREGAO ELETRONICO 0002/2022

Torna público que abertura processo Administrativo prc 0015/2022, 
Que seria realizado na data de 07/04/2022 a partir das 08h00min, será 
realizado no Dia 11/04/2022 a partir das 09h00min, com o seguinte 
objeto: Aquisição de Material Médico Hospitalar, a sessão pública 
será realizada na praça Tancredo neves 35, centro de Acaiaca – MG, 
sala de Licitações, Térreo. os interessados poderão adquirir o edital 
apenas no portal de Transparência em https://transparencia.acaiaca.
mg.gov.br. e no portal https://bll.org.br/. Questionamentos, dúvidas e 
perguntas deverão ser solicitados via portal da Transparência na Aba 
Licitações, no processo de Interesse. Qualquer modificação, alteração, 
suspensão, adiamento, cancelamento, será informado através deste por-
tal, e através do Diário Oficial do Estado. Maiores informações, Dúvi-
das, Questionamentos serão esclarecidos através do Modulo de Licita-
ções no portal. Telefone (31) 3197 - 5005 (ramal 110) - cristiano Abdo 
de souza – presidente de cpL.

4 cm -29 1614972 - 1

Além Paraíba

Prefeitura Municipal
 PROCESSO Nº 073/2022 – TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022,
torna público – abertura às 13:00 horas do dia 18/04/2022 em sua sede. 
objeto: contratação empresa para execução de serviços de engenharia 
para sistema de drenagem de águas pluviais em vias públicas nos Bair-
ros santa Marta i e santa Marta ii, compreendendo os serviços espe-
cificados conforme Projeto Básico, planilha orçamentária e memorial 
descritivo. o edital em inteiro teor e posteriores avisos estarão à dispo-
sição a partir do dia 29/03/2022, pelo site www.alemparaiba.mg.gov.br. 
Maiores informações, através do telefone (32) 3462-6733, ramal 240. 
Além paraíba, 29/03/2022. Hércules Fontanella Júnior - presidente da 
cpL_ose-portaria n.º 002/2022.

3 cm -29 1614719 - 1

PROCESSO Nº 074/2022 – TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022
Torna público – abertura às 13:00 horas do dia 20/04/2022 em sua sede. 
objeto: contratação empresa para execução de serviços de engenharia 
para sistemas de drenagem de águas pluviais em vias públicas no bairro 
Jardim Paraíso (Tiro de Guerra), compreendendo os serviços especifi-
cados conforme projeto Básico, planilha orçamentária e memorial des-
critivo. o edital em inteiro teor e posteriores avisos estarão à disposi-
ção a partir do dia 29/03/2022, pelo site www.alemparaiba.mg.gov.br. 
Maiores informações, através do telefone (32) 3462-6733, ramal 240. 
Além paraíba, 29/03/2022. Hércules Fontanella Júnior - presidente da 
cpL_ose - portaria n.º 003/2022.

3 cm -29 1614734 - 1

Alfenas

Câmara Municipal
PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2022 

extrato de contrato – contratante: câmara Municipal de Alfenas; con-
tratada: Alfa produtos de Limpeza epp; cnpJ 17.431.452/0001-20; 
objeto: aquisição de materiais de copa, cozinha e limpeza para uso no 
exercício de 2022; pregão presencial nº 06/2022; Dotação orçamen-
tária: Funcional: 01.01.01.01.031.0100.4001, natureza: 3.3.90.30.00, 
Ficha: 009; Valor global estimado deste contrato: r$ 11.952,40 (onze 
mil novecentos e cinquenta e dois reais e quarenta centavos); processo 
nº 09/2022; contrato nº 009/2022; Data da Assinatura: 16/03/2022; 
Vigência: até 31/12/2022.Assinaturas: pela contratante: Jaime Daniel 
dos santos – presidente; pela contratada: Angélica Aparecida comu-
nian roquim – representante Legal.

3 cm -29 1614605 - 1

 PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2022
extrato de contrato – contratante: câmara Municipal de Alfenas; con-
tratada: carlos roberto Maciel; cnpJ 25.941.501/0001-01; objeto: 
aquisição de materiais de copa, cozinha e limpeza para uso no exercício 
de 2022; pregão presencial nº 06/2022; Dotação orçamentária: Funcio-
nal: 01.01.01.01.031.0100.4001, natureza: 3.3.90.30.00, Ficha: 009; 
Valor global estimado deste contrato: r$ 41.897,10 (quarenta e um mil 
oitocentos e noventa e sete reais e dez centavos); processo nº 009/2022; 
contrato nº 008/2022; Data da Assinatura: 16/03/2022; Vigência: até 
31/12/2022. Assinaturas: pela contratante: Jaime Daniel dos santos – 
presidente; pela contratada: carlos roberto Maciel – representante 
Legal.

3 cm -29 1614604 - 1

 CONTRATO Nº 025/2021 – PRIMEIRO 
ADITIVO AO CONTRATO Nº 25/2021. 

contratante: câmara Municipal de Alfenas; contratado: ery Marcos 
Ferreira Vilaça.; objeto do Aditamento: prorrogação do prazo de vigên-
cia do contrato por mais 12 meses. Data da Assinatura: 15/03/2022. 
Assinaturas: pela contratante: Jaime Daniel dos santos – presidente; 
pela contratada: ery Marcos Ferreira Vilaça – representante Legal

2 cm -29 1614603 - 1

Alfredo Vasconcelos

Prefeitura Municipal
PRORROGAÇÃO DE LICITAÇÃO– PRP 015/22

Torna público a prorrogação do prp 015/22 – pregão presencial para 
registro de preços para Futura e eventual aquisição de produtos de con-
feitaria. nova data de Abertura: 06/04/2022 às 10h30min. edital dis-
ponível em www.alfredovasconcelos.mg.gov.br. carlos eduardo dos 
santos – pregoeiro 

2 cm -29 1614762 - 1

Almenara

Prefeitura Municipal
 AVISO DE LICITAÇÃO.

 PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2022 DO 
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM. 

objeto: registro de preços para eventual contratação de pessoa jurídica 
para aquisição de areia, brita, bloco sextavado, paralelepípedo, meio 
fio pré-moldado entre outros , para atender às necessidades das Secre-
tarias Municipais da prefeitura de Almenara-MG. A abertura será dia 
11/04/2022 às 8h30min, na sede da prefeitura, rodoviaBr367,KM750- 
cidadenova - Almenara/MG.o edital poderá ser obtido pelo e-mail 
licitacao@almenara.mg.gov.br e será publicado no site da prefeitura, 
sendo seu acesso obtido pelo endereço virtual: https://pub.almenara.
mg.gov.br/publicacao/diretorio/26. c.p.L. 

3 cm -29 1614489 - 1

 EXTRATO DE TERMO ADITIVO
ORIGEM: TOMADA DE PREÇO Nº 010/2020, 

publica-se, Quarto Termo Aditivo, ao contrato nº 196/2020, forne-
cedor: conTrAnsin inDusTriA e coMercio LTDA, objeto: 
visa à prorrogação no prazo de vigência.origem: inexigibilidade nº 
003/2021, nota de publicação, extrato do primeiro Termo Aditivo ao 
contrato nº 083/2021, empresa: insTiTuTo De FisioTerApiA e 
orTopeDiA De JAnAÚBA LTDA, objeto: visa a prorrogação no 
prazo de vigência e acréscimo no saldo. Ademir costa Gobira – pre-
feito Municipal.

2 cm -28 1614264 - 1

Alto Rio Doce

Prefeitura Municipal
PUBLICAÇÃO. EXTRADO DE ADJUDICAÇÃO 

E HOMOLOGAÇÃO PC. 010/2022 – 
pregão presencial 04/2022. – Junto a empresa picinin VeicuLos 
s/A inscrita no cnpJ sob o nº 38.156.041/0001-44, com sede na Ave-
nida Governador Bias Fortes, 806, centro na cidade de Barbacena/MG, 
objeto: Aquisição de Veículos 0km, em atendimento a atenção primaria 
de saúde, em atendimento a secretária Municipal de saúde através da 
resoluções 7751 e7554 da ses, no Valor total de r$ 323.600,00 (tre-
zentos e vinte e três mil e seiscentos reais) pela vigência contratual 
de 12 meses.
pc. 20/2022 – Tomada de preço. 01/2022. Junto a empresa LuciAno 
Jose Do nAsciMenTo 10762407638 inscrita no cnpJ sob o nº 
30.471.108/0001-23, com sede na Avenida Xii de dezembro, 470, loja 
01, centro na cidade de senhora dos remédios/MG tendo como objeto 
contratação de empresa especializada para a construção da quadra 
poliesportiva no Distrito de Abreus na cidade de alto rio Doce/MG, 
através de recurso estadual, convênio 002978/2021 see, no valor de 
r$ 569.010,86 (quinhentos e sessenta e nove mil dez reais e oitenta 
e seis centavos). com vigência contratual de 12 meses – 29/03/2022. 
Douglas Marcelino Viveiros - pregoeiro. 

5 cm -29 1614942 - 1

LICITAÇÃO -PUBLICAÇÃO. EXTRADO DE CONTRATO
PC. 010/2022 

pregão presencial 04/2022. – contrato 052/2022 tendo como parte a 
prefeitura municipal de Alto rio Doce e a empresa picinin Veicu-
Los s/A inscrita no cnpJ sob o nº 38.156.041/0001-44, com sede 
na Avenida Governador Bias Fortes, 806, centro na cidade de Bar-
bacena/MG, objeto: Aquisição de Veículos 0km, em atendimento a 
atenção primaria de saúde, em atendimento a secretária Municipal de 
saúde através da resoluções 7751 e7554 da ses, no Valor total de r$ 
323.600,00 (trezentos e vinte e três mil e seiscentos reais), com vigên-
cia contratual de 12 meses .

pc. 20/2022 – Tomada de preço. 01/2022. contrato 053/2022- tendo 
como parte a prefeitura Municipal de Alto rio Doce/MG e a empresa 
LuciAno Jose Do nAsciMenTo 10762407638 inscrita no cnpJ 
sob o nº 30.471.108/0001-23, com sede na Avenida Xii de dezembro, 
470, loja 01, centro na cidade de senhora dos remédios/MG tendo 
como objeto contratação de empresa especializada para a constru-
ção da quadra poliesportiva no Distrito de Abreus na cidade de alto 
rio Doce/MG, através de recurso estadual, convênio 002978/2021 
see, no valor de r$ 569.010,86 (quinhentos e sessenta e nove mil dez 
reais e oitenta e seis centavos). com vigência contratual de 12 meses – 
29/03/2022. Douglas Marcelino Viveiros - pregoeiro.

5 cm -29 1614943 - 1

Amparo da Serra

Prefeitura Municipal
 RESULTADO DE LICITAÇÃO, PRC 

026/2022, PREGÃO 012/2022. 
objeto: registro de preços objetivando e eventual aquisição de fotoco-
pias, com disponibilização de impressoras multifuncionais em regime 
de comodato de acordo com as condições estabelecidas neste termo de 
referência. Ganhador: Loc print solucoes de impressão Digital Ltda, 
cnpJ: 07.004.048/0001-17, valor total: r$ 47.600,00. Amparo do 
serra, 29/03/2022. José eduardo Barbosa couto - prefeito Municipal.

2 cm -29 1614668 - 1

Andrelândia

Prefeitura Municipal
AVISO DE RETIFICAÇÃO EDITAL PROCESSO029/2022. 

PREGÃOELETRÔNICO 006/2022.
o Município de Andrelândiatorna público aos interessados que hou-
veretificação em relação a descrição do item 02 do termo de Referên-
cia, da licitação na modalidade pregão eletrônico, tipo Menor preço 
por item, destinadoa Aquisição de materiais permanentes no âmbito da 
atenção básica, conforme plano de Trabalho de Aplicação dos recur-
sos, em cumprimento à resolução ses/MG 6.895 de 13 de novembro de 
2019.Diante da alteração, fica remarcada a sessão de julgamento para 
o dia13/04/2022, às 09:00h através do site www.bll.org.br. o edital e 
sua retificação estão disponíveis nos siteswww.bll.org.br e também pelo 
site www.andrelandia.mg.gov.br. Andrelândia,29/03/2022.Gabriela G. 
procópio. pregoeiro.

3 cm -29 1614741 - 1

Araguari

Prefeitura Municipal
PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE LICITAÇÃO NA 

MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022
o Município de Araguari-mg, comunica aos interessados que, fará rea-
lizar a licitação na modalidade Tomada de preços nº 004/2022, tipo 
menor preço por lote, critério de julgamento Menor preço, regime 
de execução empreitada por preço Global, visando a contratação de 
empresa para implantação de pontes em estruturas mistas de concreto 
e aço no sendo: uma no Distrito de Florestina, e outras três nos locais 
conhecidos no município como: campo redondo, Vargem Grande e 
Bom Jardim, conforme projeto básico, memoriais descritivos, plani-
lhas orçamentárias, cronogramas físicos financeiros, BDI’s, projetos e 
demais especificações anexos. Os envelopes contendo os documentos 
de habilitação e proposta deverão ser entregues até às 13:00 horas do 
dia 19 de abril de 2022, sendo que a abertura dos envelopes será reali-
zada no mesmo dia e horário. As empresas interessadas em participar 
desta licitação poderão vistoriar o local onde será executada a obra/
serviço, mediante agendamento, em dias úteis e respeitado o horário do 
expediente normal da pMA, até o dia 18 (dezoito) de abril de 2022. os 
horários estabelecidos neste Edital respeitarão o Horário Oficial de Bra-
sília - DF. Mais informações pelo telefone: (34) 3690-3280.

5 cm -29 1614938 - 1

PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE LICITAÇÃO NA 
MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2022

 Aviso de edital do pregão eletrônico n°:016/2022 -objeto:Aquisição 
de 01 (um) veículo micro-ônibus com capacidade mínima de 21 luga-
res, zero km, potência mínima 156 cv. ano/modelo da data da assinatura 
do contrato, mínimo 2021/2021; veículo para transporte de passageiros 
de acordo com as normas vigentes do Detran/Denatran/contran. Veí-
culo destinado ao atendimento das necessidades da secretaria municipal 
de esportes e da juventude no desenvolvimento de suas atividades. Data 
da sessão de Disputa de preços: Dia 26/04/2022 às 09:00 horas. Local: 
www.licitanet.com.br. para todas as referências de tempo será obser-
vado o horário de Brasília (DF). o edital completo encontra-se disponí-
vel nos sites: https://araguari.mg.gov.br/licitações e www.licitanet.com.
br. Maiores informações no Departamento de Licitações e contratos, 
na rua Virgílio de Melo Franco nº 550, ou pelo telefone (0**34) 3690-
3280. Araguari, 29 de março de 2022.

4 cm -29 1614945 - 1

Araponga

Prefeitura Municipal
TERMO DE RERRATIFICAÇÃO

CREDENCIAMENTO 001/2022
Torna público a rerratificação do Edital na modalidade Credenciamento 
nº 001/2022, por meio de inexigibilidade de Licitação, visando a con-
tratação de pessoa física ou jurídica para prestação de serviços especia-
lizados de educadores físicos (professor e estagiário) para promover, 
através de projeto Geração esporte, com foco educacional, através de 
atividades esportivas, paradesportivas e práticas corporais, no muni-
cípio de Araponga/MG, conforme plano de Trabalho seDese/Dcp 
23165661/2020, número de registro no siGcon-sAíDA 001319/2020. 
Tal rerratificação se dá pela necessidade de alteração da relação de 
documentos para fins de habilitação. Nos termos do § 4º do art. 21 
da Lei Federal 8.666/93, tendo em vista que a rerratificação ora men-
cionada não afeta a formulação de proposta, permanecem inalteradas 
todas as demais cláusulas condições do edital. início de recebimento 
de envelopes: 23/03/2021 até às 14h00min do dia 01/04/2022. informa-
ções no setor de Licitações da prefeitura Municipal, situado na praça 
Manoel romualdo de Lima, nº 221, centro, Araponga/MG, ou por tele-
fone. (31) 3894-1100. Araponga/MG, 11/03/2022/cpL.

4 cm -29 1614538 - 1

EXTRATO DO CONTRATO Nº 006/2022
 oBJeTo:contratação de empresa na área de construção civil, objeti-
vando a execução de calçamento na rua edivarde de Freitas rezende, 
conforme convênio nº 1491000341/2017/seGoV/MG. processo 
Licitatório n.º008/2022, Tomada de preço n.º 001/2022. empresa: J 
MAnGe consTruTorA e eMpreenDiMenTos LTDA- cnpJ: 
43.825.292/0001-04. Valor r$ 26.763,56 (vinte e seis mil e setecentos 
e sessenta e três reais e cinquenta e seis centavos). Vigência 18/03/2022 
a 28/05/2022.

2 cm -29 1614532 - 1

Arapuá

Câmara Municipal
ADITIVO DE CONTRATO

conTrATADA: WeLDer De FáTiMA De ALMeiDA-Me. pro-
cesso nº. 001/2018. preGÃo presenciAL nº. 001/2018. prazo 
de vigência: 31 de março de 2022 a 31 de janeiro de 2023.

1 cm -29 1614727 - 1

Araxá

Prefeitura Municipal
 AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO 

09.048/2022. PROCESSO 064. 
o Município torna público a contratação de pessoa física ou jurídica 
para prestação de serviços de locação de veículos tipo van de passagei-
ros e veículos utilitários leves, para atender as atividades das secretarias 
municipais de serviços urbanos, saúde e Ação social, incluindo moto-
rista e todos os equipamentos e materiais necessários para funciona-
mento, conforme previsto neste edital e seus Anexos. Acolhimento das 
propostas 30/03/2022 a partir das 08:00 horas até 12/04/2022 às 09:00 
horas; Abertura das propostas de preços e início da sessão de disputa 
de preços dia 12/04/2022 às 09:00 horas. Local: w.w.w.licitanet.com.br. 
para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília 
– DF. edital disponível nos sites: w.w.w.licitanet.com.br e www.araxa.
mg.gov.br no dia 30/03/2022. setor de Licitações: 0(34)3691-7082. 
rubens Magela da silva, prefeito Municipal, 29/03/2022.

4 cm -29 1614858 - 1

Instituto de Planejamento e 
Desenvolvimento Sustentável 

de Araxá - IPDSA - IPDS
 AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO 04.002/2022.
o ipDsA torna público a aquisição de aparelhos celulares para atender 
as atividades desenvolvidas pelos servidores da Divisão de Fiscaliza-
ção de Meio Ambiente e urbanismo e setor Administrativo do ipDsA 
– instituto de planejamento e Desenvolvimento sustentável de Araxá. 
Acolhimento das propostas 04/04/2022 a partir das 08:00 horas até 
18/04/2022 às 08:30 horas; Abertura das propostas de preços e início 
da sessão de disputa de preços dia 18/04/2022 às 08:35 horas. Local: 
www.licitanet.com.br. para todas as referências de tempo será obser-
vado o horário de Brasília – DF. edital disponível nos sites: www.licita-
net.com.br e http://ipdsa.org.br/ no dia 04/04/2022. setor de Licitações: 
0(34)3661-3675. ney Dutra, superintendente do ipDsA, 29/03/2022.

3 cm -29 1614500 - 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 320220329200435021.
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Ataléia

Prefeitura Municipal
PORTARIA Nº 01 DE 29 DE MARÇO DE 2022

objeto: instauração de processo administrativo disciplinar para a apu-
ração de possíveis irregularidades praticadas pela empresa An serVi-
Ços GerAis LTDA - cnpJ: 17.896.547/0001-10, bem como averiguar 
a existência de prejuízos ao interesse público e, se for o caso, sugerir as 
penalidades que devem ser aplicadas ao caso. comissão processante: 
presidente: sirleia rodrigues de Figueiredo – cpF: 597.745.926-20; 
Membros: Gilvan Gomes Ferreira – cpF: 619.156.966-15 e nasci-
mento rodrigues de Figueiredo – cpF: 532.749.976-68. prazo de 
vigência: A comissão terá o prazo de 60 (sessenta) dias, a partir da 
publicação desta portaria, para concluir o presente processo, podendo 
ser prorrogada por igual período. Ataléia – MG, 29 de março de 2022. 
Gilson Botelho Bastos - prefeito do Município de Ataléia.

3 cm -29 1614776 - 1

AVISO DE ABERTURA DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2022
objeto: credenciamento de prestação de serviços de calceteiro para 
manutenção, recuperação e ampliação de pavimentação das vias 
urbanas e estradas vicinais no Município de Ataléia/MG. Abertura: 
04/04/2022 à 29/04/2022. interessados poderão retirar o edital no edi-
fício sede da prefeitura Municipal de Ataléia, sala da cpL, localizada 
na rua Governador Valadares, 112, centro – cep: 39.850-000, Ata-
léia/MG ou solicitação via e-mail: licitacao@ataleia.mg.gov.br. Gilson 
Botelho Bastos – prefeito do Município.

2 cm -29 1614530 - 1

Barão de Cocais

Prefeitura Municipal
 HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022
 pregão eletrônico nº 004/2022, do tipo menor preço por item, para 
registro de preço para contratação de empresa especializada visando 
futura e eventual aquisição de material de limpeza: vassouras para gari, 
de acordo com as especificações estabelecidas no Anexo I - Termo de 
referência do edital. empresa vencedora: 3 poDeres coMÉrcio 
LTDA com valor total estimado de r$ 45.810,00 (quarenta e cinco mil, 
oitocentos e dez reais). A ata da sessão pública, bem como a Adjudica-
ção e Homologação encontram-se disponíveis na íntegra no portal do 
Município - www.baraodecocais.mg.gov.br - Licitações - pe 4/2022 - 
resultado. Barão de cocais, 28 de março de 2022. cristiano de oliveira 
Lage - secretário Municipal de Meio Ambiente.

3 cm -29 1614818 - 1

 EXTRATO DE TERMO ADITIVO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 02-007/2022. 
processo Licitatório da consmepi nº 027/2021 – pregão eletrônico 
registro de preços consmepi nº 008/2021 – Ata de registro de preço 
consmepi nº 032/2021. Data da Assinatura: 25/03/2022. partes: pMBc 
consTruTorA FerreirA JÚnior LTDA. objeto: em razão do 
reequilíbrio-econômico financeiro do contrato, fica alterado o preço 
unitário do item prestação de serviços de locação de motoniveladora 
(patrol) potência mínima 140 Hp. com manutenção preventiva e cor-
retiva, reposição de peças e assistência 24hs. rastreador veicular para 
monitoramento. com condutor e com fornecimento e combustível. 
item, conforme reajuste registrado na Arp n° 032/2021, originária da 
consMepi. o termo encontra-se disponível na íntegra no portal do 
Município - www.baraodecocais.mg.gov.br – Licitação – nº o pregão 
eletrônico – Aditivos.
sétimo Termo Aditivo ao contrato nº 11-001/2020. processo Licitató-
rio nº 120/2020 – rDc nº 02/2020. Data da Assinatura: 25/03/2022. 
partes: pMBc X consTruTorA GoMes piMenTeL LTDA. 
objeto: Fica alterada a cláusula Terceira do contrato restando conven-
cionado o acréscimo de aproximadamente 5,55% (totalizando aproxi-
madamente 24,69% já acrescidos) ao valor inicial, o que corresponde 
a r$ 75.990,26 (setenta e cinco mil, novecentos e noventa reais e vinte 
e seis centavos), alterando o valor global de r$ 1.630.154,85 (um 
milhão, seiscentos e trinta mil, cento e cinquenta e quatro reais e oitenta 
e cinco centavos) para r$ 1.706.145,11 (um milhão, setecentos e seis 
mil, cento e quarenta e cinco reais e onze centavos). o termo encon-
tra-se disponível na íntegra no portal do Município - www.baraodeco-
cais.mg.gov.br – Licitação – nº do rDc – Aditivos.

6 cm -29 1614600 - 1

 HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0027/2022, 

rDc - srp nº 001/2022 referente à ADesÃo como Órgão não par-
ticipante à Ata de registro de preços de nº 008-A/2021 do processo 
Licitatório nº 001/2021 – rDc – i nº 01/2021 - registro de preços nº 
001/2021 do Consórcio Intermunicipal Multifinalitário da Área Mineira 
da sudene - ciMAMs, cujo objeto é o registro de preços de unidade(s) 
modular(es), padronizada(s), e fornecimento de materiais e equipa-
mentos necessários ao perfeito e integral funcionamento das atividades 
finalísticas das Secretarias de Educação dos Municípios integrantes do 
ciMAMs incluindo, quando necessário, a execução de projetos básico 
e executivo, em atendimento à secretaria Municipal de educação, tendo 
como vencedor a empresa: DFG – BrAsiL soLuÇÕes inTeGrA-
DAs spe LTDA – cnpJ: 41.305.537/0001-47, com valor máximo para 
adesão estimado em r$ 28.896.980,00 (vinte e oito milhões oitocen-
tos e noventa e seis mil novecentos e oitenta reais). A homologação se 
encontra na íntegra no site www.baraodecocais.mg.gov.br – Transpa-
rência - Licitações. Barão de cocais, 23 de março de 2022. rodinelly 
Jordane Fonseca Gomes - secretário Municipal de educação e Décio 
Geraldo dos santos – prefeito Municipal.

5 cm -29 1614834 - 1

 HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO 
LICITATÓRIO Nº 008/2022, 

pregão eletrônico nº 006/2022, do tipo menor preço global, para regis-
tro de preço para contratação de empresa especializada visando futura 
e eventual realização de serviços de sondagens de simples reconheci-
mento com SPT, conforme especificações e quantidades detalhadas no 
Termo de referência. empresa vencedora: DsoAres eMpreenDi-
MenTos e consTruÇÕes eireLi com valor global estimado de 
r$ 135.888,78 (cento e trinta e cinco mil, oitocentos e oitenta e oito 
reais e setenta e oito centavos). A ata da sessão pública, bem como a 
Adjudicação e Homologação encontram-se disponíveis na íntegra no 
portal do Município - www.baraodecocais.mg.gov.br - Licitações - pe 
06/2022 - resultado. Barão de cocais, 29 de março de 2022. pedro 
Henrique de souza Fortes - secretário Municipal de obras e sanea-
mento em exercício. 

4 cm -29 1615047 - 1

Barra Longa

Prefeitura Municipal
 PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2022, PROCESSO Nº 26/2022. 

Aviso de Licitação. Através do pregoeiro, faz tornar público que irá 
realizar licitação, menor preço por item. oBJeTo: Locação de kit de 
concentrador de oxigênio para atender as necessidades da secretaria 
Municipal de Saúde de Barra Longa/MG, conforme especificações do 
edital, cuja sessão de abertura de envelopes se dará em 11/04/2022 às 
8:30 horas, no prédio da sede da prefeitura, situada na rua Matias Bar-
bosa, nº 40, centro. o edital poderá ser retirado no site www.barra-
longa.mg.gov.br. Felippe Lucas Santos de Oliveira, Pregoeiro Oficial. 
Barra Longa/MG, 29 de março de 2022.

3 cm -29 1614748 - 1

Bela Vista de Minas

Prefeitura Municipal

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DA 
CHAMADA PUBLICA Nº 01/2022 

Dispensa de Licitação 04/2022, processo nº 12/2022. Vencedores: 
Jeferson pereira Freitas de souza, cpF: 978.753.846-72. Valor: r$ 
5.780,00, André Jean Teixeira Guimarães, cpF 075.134.346-38, Valor 
r$5.392,00; Wagner de sá oliveira, cpF 790.341.106-30, Valor: r$ 
5.167,50. objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura 
Familiar. Bela Vista de Minas. samantha Aparecida Avila costa Maga-
lhães – prefeita Municipal.

2 cm -29 1614715 - 1

RATIFICAÇÃO DA CHAMADA PUBLICA Nº 01/2022 
Dispensa de Licitação 04/2022, processo nº 12/2022. Vencedores: 
Jeferson pereira Freitas de souza, cpF: 978.753.846-72. Valor: r$ 
5.780,00, André Jean Teixeira Guimarães, cpF 075.134.346-38, Valor 
r$5.392,00; Wagner de sá oliveira, cpF 790.341.106-30, Valor: r$ 
5.167,50. objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura 
Familiar. Bela Vista de Minas. samantha Aparecida Avila costa Maga-
lhães – prefeita Municipal.

2 cm -29 1614716 - 1

Belo Horizonte

Agência Reguladora Intermunicipal 
de Saneamento Básico de 

Minas Gerais - ARISB

PROCESSO LICITATÓRIO: Nº 0013/2022 
DISPENSA: 0002/2022

partes: ArisB MG e BAnco Do BrAsiL sA. objeto: prestação de 
serviços relativos à emissão e administração de cartão de pagamento 
para utilização pela ArisB-MG. Valor: 0,00. Gleice nascimento Gui-
maraes / Diretora Geral da ArisB MG

2 cm -29 1614899 - 1

PROCESSO LICITATÓRIO: Nº 0016/2022
Adesão a Ata de registro de preços: 0001/2022 - partes: ArisB MG 
e DuTecH inForMáTicA LTDA - Me. objeto: Aquisição de 12 
microcomputadores do tipo notebook para atender às necessidades da 
administração. Valor: 71.040,00. Gleice nascimento Guimaraes / Dire-
tora Geral da ArisB MG

2 cm -29 1614856 - 1

Companhia Urbanizadora de 
Belo Horizonte - URBEL

AVISO AOS ACIONISTAS
encontram-se à disposição dos senhores Acionistas em nossa sede 
social, situada na Av. do contorno, nº 6.664, 1º andar, nesta capital, os 
documentos a que alude o artigo nº 133, da Lei nº 6.404 de 15/12/76, 
relativos ao Exercício Social e Financeiro findo em 31 de dezembro 
de 2021.

 Belo Horizonte (MG), 30 de março de 2022.
 claudius Vinícius Leite pereira

presidente do conselho de Administração
2 cm -29 1614914 - 1

Belo Vale

Prefeitura Municipal

 AVISO DE LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL NO 
SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS N° 029/2022, 

proc. n° 054/2022, Data de abertura: 02/05/2022, horário: 07h15min. 
objeto: registro de preços para aquisição de materiais de construção 
para atender as secretarias do município, conforme anexo i, cópia do 
edital na Avenida Tocantins, n°57, centro, Belo Vale - MG, licitaca-
opmbelovale@gmail.com/licitacao@belovale.mg.gov.br ou pelo site 
www.belovale.mg.gov.br.

Belo Vale aos vinte e nove dias do mês de 
março de dois mil e vinte dois.

 Waltenir Liberato soares
 prefeito Municipal

3 cm -29 1614730 - 1

AVISO DE LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL NO 
SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS N° 030/2022, 

proc. n° 055/2022, Data de abertura: 05/05/2022, horário: 07h15min. 
objeto: registro de preços para aquisição de 01 veículo ambulância tipo 
D para atender ao serviço de saúde do município, conforme anexo i, 
cópia do edital na Avenida Tocantins, n°57, centro, Belo Vale - MG, 
licitacaopmbelovale@gmail.com/licitacao@belovale.mg.gov.br ou 
pelo site www.belovale.mg.gov.br.

Belo Vale aos vinte e nove dias do mês de 
março de dois mil e vinte dois.

 Waltenir Liberato soares
 prefeito Municipal

3 cm -29 1614725 - 1

Boa Esperança

Prefeitura Municipal
 ERRATA – PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2022.

Tipo Menor preço global. objeto: registro de preços para presta-
ção de serviços futuro e parcelado de arbitragem em diversas moda-
lidades esportivas, objetivando o atendimento aos jogos promovidos 
pelo município. nas publicações realizadas anteriormente - LeiA-se: 
entrega dos envelopes até às 14h:00min de 11/04/2022. edital e ane-
xos no site: www.boaesperanca.mg.gov.br/licitacoes. informações: (35) 
3851-0314. Hideraldo Henrique silva, prefeito Municipal.

2 cm -29 1614732 - 1

Bom Jardim 
de Minas

Prefeitura Municipal
EXTRATO DO CONTRATO Nº26/2022, 

processo nº05/2022, ToMADA De preÇos nº01/2022, con-
TrATADA: MF FAriA enGenHAriA LTDA. objeto: prestação de 
serviços especializados de engenharia referente à construção da quadra 
society na rua 17 de dezembro, s/nº em de Bom Jardim de Minas/MG. 
Valor total: r$389.115,14. prazo:06 (seis) meses, a contar da data da 
sua assinatura. Bom Jardim de Minas, 07 de março de 2022. Joaquim 
Laercio rodrigues. prefeito Municipal.

2 cm -29 1614545 - 1

Borda da Mata

Prefeitura Municipal
EXTRATO DO 2º TERMO DE ADITIVO 
TEMPORAL – CONTRATO Nº 014/2022

processo nº 075/2022 – DispensA nº 008/2022 oBJeTo: con-
tratação de empresa especializada para prestação de serviços de trans-
porte escolar. conTrATADA: MAriLiA Do couTo MoreirA 
MeireLes - Me, inscrita no cnpJ sob o nº 11.656.957/0001-07. 
TerMo ADiTiVo TeMporAL De ViGÊnciA e eXecuÇÃo, 
presente aditivo é prorrogação do prazo de vigência e execução do con-
trato por mais 18 (dezoito) dias, com vigência de 01 de abril de 2022 a 
30 de abril de 2022, sendo as seguintes linhas: Transporte escolar Vi. 
AssinATurA: 29/03/2022.

Borda da Mata/MG, 29 de março de 2022. Glaucia Brandão 
Guilherme. secretaria Municipal de educação

3 cm -29 1614601 - 1

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 075/2022
A cpL informa que fará realizar licitação na modalidade preGÃo 
eLeTrÔnico, cujo objeto da presente licitação é a escolha da pro-
posta mais vantajosa para o registro de preço para futura contratação de 
empresa especializada para prestação de serviços de transporte escolar 
municipal, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas 
neste edital e seus anexos. Abertura da sessão: 28/04/2022 às 09:00. o 
edital está disponibilizado no site www.bordadamata.mg.gov.br e por-
tal de compras do Governo Federal pelo site www.comprasgoverna-
mentais.gov.br. informações (35) 3445-4900.

Borda da Mata/MG, 29 de março de 2022.
Laís Helena porfírio silva

presidente da cpL
3 cm -29 1614855 - 1

 EXTRATO DO 1º TERMO DE ADITIVO DE 
REEQUILIBRIO – CONTRATO Nº 102/2021

 Município de Borda da Mata – MG. contrato 102/2021 - processo 
nº 856/2021. Dispensa nº 062/2021. contratante: Município de Borda 
da Mata. contratado: José roberto Moreira. objeto: contrato de aqui-
sição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimenta-
ção escolar. reequilíbrio de preço dos seguintes itens: ABoBrinHA 
para r$ 5,00 (cinco reais); BeTerrABA para r$ 6,00 (seis reais); 
cenourA para r$ 7,50 (sete reais e cinquenta centavos) e cHucHu 
para r$ 5,00 (cinco reais). os novos valores passam a vigorar a partir 
do mês de março de 2022. Data de assinatura: 29/03/2022. Borda da 
Mata/MG, 29 de março de 2022. Glaucia Brandão Guilherme. secreta-
ria Municipal de educação

 eXTrATo Do 1º TerMo De ADiTiVo De 
reeQuiLiBrio – conTrATo nº 105/2021

 Município de Borda da Mata – MG. contrato 105/2021 - processo nº 
856/2021. Dispensa nº 062/2021. contratante: Município de Borda da 
Mata. contratado: Venicios Galvão Moreira. objeto: contrato de aqui-
sição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação 
escolar. reequilíbrio de preço dos seguintes itens: MAnDioQuinHA 
sALsA para r$ 14,00 (quatorze reais) e VAGeM para r$ 8,50 (oito 
reais e cinquenta centavos). os novos valores passam a vigorar a partir 
do mês de março de 2022. Data de assinatura: 29/03/2022. Borda da 
Mata/MG, 29 de março de 2022. Glaucia Brandão Guilherme. secreta-
ria Municipal de educação

6 cm -29 1614726 - 1

Brasília de Minas

Prefeitura Municipal
EXTRATO DE CONTRATO - PROC. 087/19- CRED. 01/19

 proc. 087/19- cred. 01/19 - contratação de empresa para prestação de 
serviços médicos clínicos em diversas especialidades, sendo consultas, 
exames e plantões, para atendimento aos usuários do centro de Aten-
ção psicossocial - cAps i, centro de Atenção psicossocial álcool e 
outras Drogas - cAps AD iii, sistema Único de saúde - sus e outros 
órgãos ou setores que compõe o sistema de saúde do Município de Bra-
sília de Minas. contr.: clinica Medica Leles Ltda-Me. V. Total: r$ 
1.278.000,00. Vigência: 31/03/23.

 proc 29/22 - Disp. 008/22 - contratação de empresa para manuten-
ção corretiva em aparelho de ultrassonm marca philips, modelo HD7. 
contratada: Visiomed eletromedicina Ltda-epp. V. Total: 4.080,00. 
Vigência: 22/06/2022.

 proc. 20/22 - Disp. 03/22 - Aquisição de pedras de granito para aten-
der a secretaria Municipal de saúde. contr.: saulo oliveira Aguiar 
16872882670. V. Total: r$ 17.400,00. Vigência: 08/03/2023.

 proc. 19/22 - Tp 05/22 - contratação de empresa para execução de 
obras complementares, com execução e drenagem de via pública que 
dá acesso ao distrito de Fernão Dias (trecho final). Contr.: Rodrigues 
construções e Transportes eireli . V. Total: r$ 58.618,99. Vigência: 
31/07/2022.

 3° ADiTiVo A ATA 81/21 - extrato de aditivo - proc. 102/21- pp 
48/21- registro de preços para aquisição de medicamentos. contratada: 
Disfarmoc Distrib. De prod. Farmacêuticos Ltda. Valor: r$ 2.600,00.

 1° ADiTiVo Ao conTrATo 58/2021 -proc. 040/21 - Adesão 03/21 
-contratação de empresa especializada para prestação de serviços de 
gerenciamento de abastecimento da frota de veículos oficiais do Muni-
cípio de Brasília de Minas/MG, por meio de sistema eletrônico, com a 
utilização de cartões magnéticos ou microprocessado (chip), de aceita-
bilidade para aquisição de combustíveis (gasolina, etanol e diesel), em 
postos credenciados, com a utilização de sistema integrado via inter-
net para monitoramento de abastecimentos. contr: prime consultoria e 
assessoria empresarial Ltda. Vigência: 23/04/2023.

 2° ADiTiVo Ao conTrATo 51/2020- proc. 22/2020- inex. 03/2020- 
contratação de empresa especializada em serviços de manutenção pre-
ventiva e corretiva dos equipamentos da fabricante Agfa. contratada: 
Agfa do Brasil Ltda. Vigência: 01/03/2023.

 1° ADiTiVo Ao conTrATo 32/21- proc. 025/2021- pp. 08/2020- 
contratação de empresa para prestação de serviços de assessoria téc-
nica na elaboração, detalhamento e revisão de projetos de engenharia. 
contratada: AMF engenharia Ltda-Me. Vigência: 18/09/2022.

 1° ADiTiVo A ATA 04/22- proc. 156/21- pe80/21- registro de preços 
para aquisição de frutas e verduras. contratada: sacola cheia eireli. V. 
Total: r$ 186.880,14.

11 cm -29 1614880 - 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 320220329200435022.
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Buritizeiro

Prefeitura Municipal
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022

o Município de Buritizeiro torna público a todos que se interessarem 
que fará realizar licitação do edital retificado no dia 26/04/2022, às 09:00 
hrs no site www.portaldecompraspublicas.com.br. objeto:aquisição de 
um veículo tipo unidade móvel trailer, rebocável, zero km, adaptado 
para unidade veterinária e castração de animais de pequeno porte – 
caninos e felinos – castramóvel, para uso da secretaria municipal de 
saúde.o edital, anexos e maiores informações encontram-se no site: 
www.buritizeiro.mg.gov.br/edital ou pelo e-mail: licitacao@buriti-
zeiro.mg.gov.br

3 cm -29 1614655 - 1

Campanha

Câmara Municipal
 EXTRATO DE TERMO ADITIVO N° 02/2022.

 Torna público o termo aditivo n° 02/2022 da inexigibilidade n° 
01/2021, que entre si celebram a câmara Municipal de campanha/
MG e sociedade de Advogados Arthur Guerra e Advogados Associa-
dos. objeto: segunda prorrogação de vigência contratual. Fundamento 
legal: art. 57 da Lei nº 8.666/93. Vigência: 03 meses, a contar de 20 de 
março de 2022 até 19 de junho de 2022. campanha 18 de fevereiro de 
2022. rodrigo José de carvalho - ordenador e presidente da câmara, 
cpF: 068.813.426-24.

2 cm -28 1614469 - 1

Campina Verde

Câmara Municipal
AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA

A câmara Municipal de campina Verde, através de seu presi-
dente, comunica que a Tomada de preços nº. 001/2022 foi declarada 
DeserTA face a ausência de licitantes interessados. Gustavo Venâncio 
Arantes Freitas – presidente da cMcV.

1 cm -29 1614649 - 1

Campo Azul

Prefeitura Municipal
EXTRATO CONTRATO Nº 014/2022

 Torna público extrato contrato: 014/2022. proc: 015/2022, Dispensa: 
005/2022, Aquisição De Leite especial para Distribuição Gratuita A 
pacientes com Alergia A proteína Do Leite e seus Derivados (Gas-
troenterite e colite Alérgicas), em cumprimento A ordem Judicial. 
ctdo: orTHoneWs cirurGicos e orTopeDicos LTDA, cnpJ 
11.453.723/0001-62. Vlr: r$: 10.500,00 (Dez Mil e Quinhentos reais). 
Vig: 25/03/2022 a 31/12/2022, oseas Almeida Júnior: prefeito Munici-
pal de campo Azul – MG.

2 cm -29 1614533 - 1

 EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 045/2022
 Torna público extrato da Ata de registro de preço: 045/2022. proc: 
013/2022, pregão presencial: 005/2022, registro De preços para con-
tratação De Microempresas, empresas De pequeno porte para Aquisi-
ção De Gêneros Alimentícios perecíveis e não perecíveis Destinados 
A Merenda escolar e necessidades Das secretarias Municipais. ctdo: 
MirAs DisTriBuiDorA LTDA – Me, cnpJ: 40.662.687/0001-45. 
Vlr: r$: 357.463,40 (Trezentos e cinquenta e sete Mil Quatrocen-
tos e sessenta e três reais e quarenta centavos). Vig: 15/03/2022 a 
14/03/2022, oseas Almeida Júnior: prefeito Municipal de campo Azul 
– MG.

 eXTrATo DA ATA De reGisTro De preÇo nº 046/2022
 Torna público extrato da Ata de registro de preço: 046/2022. proc: 
013/2022, pregão presencial: 005/2022, registro De preços para con-
tratação De Microempresas, empresas De pequeno porte para Aquisi-
ção De Gêneros Alimentícios perecíveis e não perecíveis Destinados 
A Merenda escolar e necessidades Das secretarias Municipais. ctdo: 
superMercADo DQueiroz LTDA, cnpJ 13.792.111/0001-20. 
Vlr: r$: 252.010,80 (Duzentos e cinquenta e Dois Mil e Dez reais 
e oitenta centavos). Vig: 15/03/2022 a 14/03/2023, oseas Almeida 
Júnior: prefeito Municipal de campo Azul – MG.

 eXTrATo DA ATA De reGisTro De preÇo nº 47/2022
Torna público extrato da Ata de registro de preço: 047/2022. proc: 
014/2022, pregão presencial: 006/2022, registro De preços para con-
tratação De Microempresas, empresas De pequeno porte para For-
necimento De Material esportivo em Atendimento A Demanda Da 
secretarias Municipais De campo Azul/Mg. ctdo: coMerciAL 
e pApeLAriA pArAiBA LTDA, cnpJ 71.315.964/0001-77. Vlr: 
r$: 50.147,00 (cinquenta Mil cento e Quarenta e sete reais). Vig: 
16/03/2022 a 15/03/2023, oseas Almeida Júnior: prefeito Municipal 
de campo Azul – MG.

 eXTrATo DA ATA De reGisTro De preÇo nº 48/2022
Torna público extrato da Ata de registro de preço: 048/2022. proc: 
014/2022, pregão presencial: 006/2022, registro De preços para con-
tratação De Microempresas, empresas De pequeno porte para Forneci-
mento De Material esportivo em Atendimento A Demanda Da secre-
tarias Municipais De campo Azul/MG. ctdo: crisTiAno DA siLVA 
AnDrADe-Mei, cnpJ 08.838.155/0001-03. Vlr: r$: 72.470,00 
(setenta e Dois Mil Quatrocentos e setenta reais). Vig: 16/03/2022 
a 15/03/2023, oseas Almeida Júnior: prefeito Municipal de campo 
Azul – MG.

 eXTrATo DA ATA De reGisTro De preÇo nº 050/2022
 Torna público extrato da Ata de registro de preço: 050/2022. proc: 
007/2022, pregão presencial: 016/2022, registro De preço para Futura 
e eventual Aquisição De Kit De cesta Básica para Atender A Demanda 
Da Secretaria Municipal De Assistência Social, Conforme Especifica-
ções contidas no Termo De referência para Atender A necessidade 
Das Famílias pelo centro De referência De Assistência social. ctdo: 
superMercADo DQueiroz LTDA, cnpJ 13.792.111/0001-20. 
Vlr: r$: 57.670,00 (cinquenta e sete mil seiscentos e setenta reais). 
Vig: 24/03/2022 a 23/03/2023, oseas Almeida Júnior: prefeito Munici-
pal de campo Azul – MG.

11 cm -29 1614527 - 1

Cana Verde

Prefeitura Municipal
 PROCESSO 026/2022 – PREGÃO PRESENCIAL 013/2022

Leis Federais 10.520/02 e 8.666/93 – Tipo: Menor preço por item – 
objeto: registro de preços para Aquisição de Veículo Tipo Van 15 + 1 
Lugares novo zero KM 1º emplacamento – Fica prorrogada a sessão 
para entrega dos envelopes para o dia 12 de abril de 2022 às 14h00min 
– informações/edital: praça nemésio Monteiro, 12 – centro – cana 
Verde/MG – Telefone (35) 3865-1202 – licitacao@canaverde.mg.gov.
br – o edital encontra-se disponível no site www.canaverde.mg.gov.br

2 cm -29 1614846 - 1

Caparaó

Prefeitura Municipal

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 009/2022
contratação temporária de professor de educação Física. Modalidade 
de seleção: prova de Títulos (análise curricular). Vagas: 1 + cadastro de 
reserva. carga horária: 24 horas semanais. remuneração: r$ 1.911,49. 
período de inscrições: 28/03 a 06/04/2022. Vigência da contratação: 1 
ano, prorrogável por igual período. edital disponível em: www.capa-
rao.mg.gov.br

processo seLeTiVo coMpLeMenTAr 001/2022
contratação temporária de psicólogo. Modalidade de seleção: prova 
de Títulos (análise curricular). Vagas: 1 + cadastro de reserva. carga 
horária: 30 horas semanais. remuneração: r$ 1.878,68. período de ins-
crições: 28/03 a 04/04/2022. Vigência da contratação: prazo de seleção 
do pss 009/2021. edital disponível em: www.caparao.mg.gov.br

processo seLeTiVo coMpLeMenTAr 002/2022
contratação temporária de Motorista. Modalidade de seleção: prova 
de Títulos (análise curricular). Vagas: 1 + cadastro de reserva. carga 
horária: 40 horas semanais. remuneração: r$ 1.214,18. período de ins-
crições: 28/03 a 06/04/2022. Vigência da contratação: prazo de seleção 
do pss 004/2022. edital disponível em: www.caparao.mg.gov.br

processo seLeTiVo coMpLeMenTAr 003/2022
contratação temporária de professor. Modalidade de seleção: prova 
de Títulos (análise curricular). Vagas: 1 + cadastro de reserva. carga 
horária: 24 horas semanais. remuneração: r$ 1.911,49. período de ins-
crições: 28/03 a 06/04/2022. Vigência da contratação: prazo de seleção 
do pss 011/2021. edital disponível em: www.caparao.mg.gov.br

processo seLeTiVo pÚBLico 001/2022
contratação temporária de Visitador. Modalidade de seleção: prova 
de Títulos (análise curricular). Vagas: 4 + cadastro de reserva. carga 
horária: 40 horas semanais. remuneração: r$ 1.212,00. período de ins-
crições: 16/03 a 14/04/2022. Vigência da contratação: prazo de adesão 
do Município ao programa criança Feliz. edital disponível em: www.
caparao.mg.gov.br

8 cm -29 1614509 - 1

Capitólio

Prefeitura Municipal
PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2022

Torna público através do sr. prefeito, cristiano Geraldo da silva, que 
se acha aberto o procedimento Licitatório nº 49/2022, do tipo menor 
preço lote, objetivando contratação de empresa especializada para a 
cessão de direito de uso de sistema compreendendo plataforma digital 
on-line para gerenciamento de dados do Marco regulatório da socie-
dade civil - Mrosc, em atendimento a Lei nº 13.019/14. A abertura 
da sessão será às 09 horas do dia 12/04/2022, quando serão recebidos 
os envelopes (documentação e proposta comercial) e credenciados os 
representantes das empresas licitantes. os interessados deverão entrar 
em contato com o setor de Licitações no telefone (37)33730300 ou 
www.capitolio.mg.gov.br.

3 cm -29 1614683 - 1

Carandaí

Hospital Municipal 
Sant’Ana de Carandaí

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 07/2022
o pregoeiro torna público a abertura do processo Licitatório n° 
009/2022, pregão eletrônico nº 007/2022, cujo objeto é a escolha da 
proposta mais vantajosa para a Autarquia, de maior percentual de des-
conto por lote sobre o preço da Tabela sus/siGTAp, para o reGis-
Tro De preÇo, consignados em Ata de registro de preço, visando a 
futura e eventual aquisição por sistema de consignação de órtese, pró-
tese e materiais especiais – OPME’s, padronizados pela Tabela SUS/
siGTAp, para realização de cirurgias ortopédicas (sus, particulares e 
Convênios) na Autarquia Hospital Municipal Sant’Ana de Carandaí e, o 
comodato de equipamentos e instrumentais cirúrgicos específicos para 
a implantação dos mesmos. o mesmo ocorrerá no site www.bll.org.
br com inicio do recebimento das propostas às 08h do dia 30/03/2022. 
Término do recebimento das propostas às 08h do dia 12/04/2022. ini-
cio da sessão de disputa de preços às 09h do dia 12/04/2022, horário de 
Brasília. retirar o edital no site www.bll.org.br ou pelo e-mail: licita-
coeshsantana@gmail.com.

 ezequiel Lima - pregoeiro.

4 cm -29 1614764 - 1

Carangola

Consórcio Intermunicipal 
Multifinalitário - CIS VERDE

AVISO DE CREDENCIAMENTO
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº. 012/2022

INEXIGIBILIDADE Nº. 004/2022
processo Licitatório nº 012/2022 – inexigibilidade nº 004/2022. 
oBJeTo: constitui objeto do presente processo licitatório, o creden-
ciamento de pessoas jurídicas para prestação de serviços de saúde, em 
complemento ao sistema Único de saúde – sus, conforme valores 
descritos no AneXo i, tudo conforme edital e seus anexos. Vigên-
cia: dia 30/03/2022 até 29/03/2023. edital: disponível na sede do 
cis-VerDe, rua Antônio Thomé, 165, Triângulo, carangola/MG, 
de segunda a sexta-feira, das 08:00 às 17:00 hs ou em www.cisverde.
mg.gov.br - carangola, 29 de março de 2022 – Fagner Ferreira Veiga - 
presidente do cis-Verde.

3 cm -29 1614590 - 1

Carmo do 
Paranaíba

Instituto de Previdência dos 
Servidores Públicos

PROCESSO LICITATÓRIO N° 001/2022 - 
INEXIGIBILIDADE N° 001/2022

eXTrATo De ineXiGiBiLiDADe De LiciTAÇÃo objeto: pres-
tação de serviços estratégicos de solução de tecnologia da informação 
(Ti), tipo saas (software as a service, ao ipseM - instituto de previ-
dência dos servidores Municipais de carmo do paranaíba, com vistas à 
operacionalização da compensação financeira com o Regime Geral de 
previdência social, por um período de 12 (doze) meses, conforme espe-
cificações técnicas descritas no Anexo I (Modelo de Negócio). Funda-
mentação legal: Art. 25, i da Lei 8666/1993. contratado(a): empesa de 
Tecnologia e informações da previdência – DATApreV s.A., cnpJ: 
42.422.253/0001-01, no valor total de r$3.600,00 (três mil e seiscentos 
reais). Responsável pela ratificação: Luiz Fernando Vinhal Couto. Data 
de assinatura: 25 de março de 2022. carmo do paranaíba, 29 de março 
de 2022. simeire silva Moreira cunha presidente da comissão perma-
nente de Licitações do Município de carmo do paranaíba-MG..

4 cm -29 1614799 - 1

Carneirinho

Prefeitura Municipal
AVISO DE EDITAL. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022. 

Tipo: Menor preço por item. o Município de carneirinho/MG, através 
da Pregoeira Oficial, vem tornar público a abertura do certame para a 
aquisição de material permanente (computadores) para Atenção Básica 
de saúde, de acordo com a resolução ses/MG nº 7.150 de 13 de julho 
de 2020, que estabelece incentivo financeiro para aquisição de equipa-
mentos de informática destinado a alimentação do sisAB, do Muni-
cípio de carneirinho/MG, por solicitação da secretaria Municipal de 
saúde, conforme Termo de referência – Anexo i do edital. Data/hora 
de início da sessão de disputa: Às 09h00min do dia 12 de abril de 2022. 
Local de retirada do edital: Av. Ambraulino Leandro Barbosa, n° 284, 
centro, carneirinho-MG. Fone: (34) 3454-0200 ou através do endereço 
eletrônico: http://www.carneirinho.mg.gov.br/licitacoes-e-contratos e, 
ainda através da página eletrônica da Bolsa Brasileira de Mercadorias - 
www.bbmnetlicitacoes.com.br. carneirinho/MG, 29 de março de 2022. 
Vanessa Aparecida de souza – pregoeira.

4 cm -29 1614751 - 1

Carvalhos

Prefeitura Municipal
PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2022. 

Aviso de Licitação. processo nº 052/2022. objeto: Aquisição de mobi-
liário para as escolas municipais, conforme condições e especificações 
contidas no Termo de referência - Anexo i do edital. entrega de enve-
lopes e sessão pública: dia 19/04/2022, com início às 09h00min. infor-
mações pelo e-mail: licitacaocarvalhos@gmail.com ou site: https://
www.carvalhos.mg.gov.br. carvalhos, 29/03/2022. Letycia Varginha 
rocha - pregoeira.

2 cm -29 1614892 - 1

Catuji

Prefeitura Municipal
AVISO DE REPUBLICAÇÃO DO PL Nº 026/2022 

pp nº 007/2022 – nova data de Abertura no dia 12/04/2022 às 08h00 
– objeto: registro de preço para futura e eventual fornecimento de 
refeição na Cidade de Teófilo Otoni visando a atender as necessidades 
do Município de catuji/MG. os interessados poderão solicitar o edital 
pelo e-mail: licitacao@catuji.mg.gov.br. Fone: (33) 3532-9322. renzo 
Batista silva – presidente da cpL.

2 cm -29 1614518 - 1

Central de Minas

Prefeitura Municipal
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 

PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2022
o Município de central de Minas torna público aos interessados que 
será realizada licitação, modalidade pregão presencial para registro 
de preços nº 11/2022, para a contratação de empresa especializada na 
prestação de serviços funerários, em regime de plantão de 24 horas, 
incluindo preparação dos corpos, fornecimento de urnas populares e 
translado, em atendimento as necessidades da secretaria Municipal 
Assistência social e saúde de central de Minas - MG. Abertura dos 
envelopes: no dia 13 de abril de 2022, ás 08h30min, na sala de reuniões 
da prefeitura Municipal de central de Minas. o edital e outras infor-
mações poderão ser obtidas junto a prefeitura Municipal de central de 
Minas, Av. prefeito Genil Mata da cruz, nº 12, centro, central de Minas 
– MG e informações através do contato: Tel.: (0xx33) 3243-0223 em 
horário de expediente. e-mail: licitacentral2013@hotmail.com.

4 cm -29 1614700 - 1

Chapada Gaúcha

Câmara Municipal
EXTRATO DE CONTRATO Nº 001/2022 

 A câmara Municipal de chapada Gaúcha, mediante a realização do 
processo Licitatório nº 002/2022 - pregão presencial nº 002/2022, 
celebrou o contrato nº 001/2022 com a empresa plural Assessoria, 
consultoria e planejamento Ltda, cnpJ nº 40.750.239/0001-01, cujo 
objeto consiste na prestação de serviços técnicos de assessoria e con-
sultoria administrativa para atender à câmara, pelo valor global de r$ 
100.800,00 (cem mil e oitocentos reais), em 25 de fevereiro de 2022, 
com vigência de 12 meses. A despesa correrá à conta da dotação orça-
mentária: natureza de Despesa 01 - corpo Legislativo, 02 - secretaria 
01.031.0001 2.006 - Manutenção das Atividades da câmara Municipal 
3.3.3.90.35.00 - serviço de consultoria, constante do orçamento Muni-
cipal. chapada Gaúcha/MG, 28 de março de 2022. inaldo da silva Bar-
bosa - presidente da Mesa Diretora.

3 cm -28 1613983 - 1

Comercinho

Prefeitura Municipal
PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2022

Município de comercinho/MG, Manoel rafael de oliveira, 100, cen-
tro - cnpJ: 18.414.615/0001-20 - Fone: (33) 3732-1107 - processo 
nº 037/2022 - preGÃo presenciAL nº 016/2022, Tipo “Menor 
preço” - objeto: registro de preços para futura e eventual contratação 
de serviços de laboratório, concernente em realização de exames, con-
forme determinações da secretaria Municipal de saúde do município 
de comercinho. Abertura dia 11/04/2022 às 8h30min. o edital poderá 
ser obtido no sitio eletrônico www.comercinho.mg.gov.br - Juerlania 
pereira Morato - pregoeira.

 AViso De LiciTAÇÃo
processo LiciTATÓrio nº 038/2022

creDenciAMenTo nº 002/2022
objeto: credenciamento de pessoas físicas e/ou jurídicas para a pres-
tação de plantões médicos solicitados pela secretaria Municipal de 
saúde, para atender as necessidades do município de comercinho/
MG. o início do credenciamento será a partir do dia 30 de março de 
2022, das 8:00 às 16:00 horas - edital e seus anexos está disponível 
no site www.comercinho.mg.gov.br - Juerlânia pereira Morato - pre-
sidente da cpL.

5 cm -29 1614754 - 1

Conceição do 
Mato Dentro

Prefeitura Municipal
AVISO DE REVOGAÇÃO DO ITEM 7 - 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2021. 

o município de conceição do Mato Dentro/MG torna público a 
reVoGAÇÃo Do iTeM 7 do processo Licitatório nº 131/2021, tipo 
Menor preÇo por iTeM; cujo objeto é a contratação de empresa 
especializada para o Fornecimento e instalação, operação e Manuten-
ção de sistemas de Tratamento de água nos Distritos de conceição 
do Mato Dentro/MG conforme quantidade e especificações contidas no 
termo de referência, Anexo i do edital 131/2021, em atendimento as 
demandas da secretaria Municipal de infraestrutura e Transportes do 
município de conceição do Mato Dentro/MG. permanecendo inalte-
rados os demais itens. Maiores informações pelo telefone (31) 3868-
2398. renata Maria Vidigal Guimarães - secretária Municipal de 
Administração. 

3 cm -29 1614832 - 1

AVISO DE PRORROGAÇÃO - 
CREDENCIAMENTO Nº 001/2021.

o Município de conceição do Mato Dentro – MG torna público a 
prorrogação do CHAMAMENTO PÚBLICO,para fins de CREDEN-
ciAMenTo de pessoas jurídicas para prestação de serviços de exa-
mes complementares, conforme previsto no termo de referência anexo 
i do edital n° 049/2021, em atendimento as demandas da secretaria 
Municipal de saúde do município de conceição do Mato Dentro/MG, 
até o dia 30 de maio de 2022. processo Licitatório n° 049/2021, cre-
denciamento 001/2021. edital disponível no site: www.cmd.mg.gov.br. 
Maiores informações pelo telefone (31) 3868-2398 ou licitacao@cmd.
mg.gov.br. renata Maria Vidigal Guimarães – secretária Municipal de 
Administração e recursos Humanos.

3 cm -29 1614495 - 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 320220329200435023.
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 AVISO DE LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇO Nº 007/2022. 

o Município de conceição do Mato Dentro – MG torna público que 
realizará processo nº 038/2022 – Tomada de preço nº 007/2022, cujo 
objeto é a contratação de empresa especializada para elaboração do 
plano de Manejo da unidade de conservação Monumento natural 
serra da Ferrugem, conforme solicitado pela secretaria Municipal de 
Meio Ambiente e Gestão urbana, do município de conceição do Mato 
Dentro/MG, conforme especificações constantes no Termo de Referên-
cia anexo ao edital nº 038/2022. Dia da abertura: 26 de Abril de 2022, às 
09h30min. Maiores informações pelo telefone (31) 3868-2398 - edital 
disponível no site oficial do Município – www.cmd.mg.gov.br. Renata 
Maria Vidigal Guimarães – secretária Municipal de Administração.

3 cm -29 1614742 - 1

AVISO DE PRORROGAÇÃO
CREDENCIAMENTO Nº 003/2020

o Município de conceição do Mato Dentro – MG torna público o 
AViso De prorroGAÇÃo do cHAMAMenTo pÚBLico,para 
fins de CREDENCIAMENTO de pessoas físicas ou jurídicas para pres-
tação de serviços médicos especializados, conforme solicitado pela 
secretaria Municipal de saúde, do município de conceição do Mato 
Dentro/MG, conforme previsto no Termo de referência, anexo i do 
edital n° 239/2020. o credenciamento será realizado até 31 de maio 
de 2022. processo Licitatório nº 239/2020, credenciamento 003/2020. 
edital disponível no site: www.cmd.mg.gov.br. Maiores informações 
pelo telefone (31) 3868-2398 ou licitacao@cmd.mg.gov.br. renata 
Maria Vidigal Guimarães – secretária Municipal de Administração e 
recursos Humanos.
AViso De prorroGAÇÃo - creDenciAMenTo nº 002/2021. 
o Município de conceição do Mato Dentro – MG torna público a pror-
rogação do CHAMAMENTO PÚBLICO,para fins de CREDENCIA-
MenTo de pessoas físicas ou jurídicas para prestação de serviços 
médicos especializados, conforme solicitado pela secretaria Municipal 
de saúde, do município de conceição do Mato Dentro/MG, conforme 
previsto no Termo de referência, anexo i do edital n° 081/2021, até 
o dia 31 de maio de 2022. processo Licitatório n° 081/2021, creden-
ciamento 002/2021. edital disponível no site: www.cmd.mg.gov.br. 
Maiores informações pelo telefone (31) 3868-2398 ou licitacao@cmd.
mg.gov.br. renata Maria Vidigal Guimarães – secretária Municipal de 
Administração e recursos Humanos.

6 cm -28 1614294 - 1

AVISO DE PRORROGAÇÃO - 
CREDENCIAMENTO Nº 004/2020. 

o Município de conceição do Mato Dentro – MG torna público a pror-
rogação do CHAMAMENTO PÚBLICO,para fins de CREDENCIA-
MenTo de pessoas físicas ou jurídicas para prestação de serviços de 
plantões médicos, de enfermagem e fisioterapia, conforme previsto no 
termo de referência anexo i do edital n° 240/2020, em atendimento 
as demandas da secretaria Municipal de saúde do município de con-
ceição do Mato Dentro/MG, até o dia 31 de maio de 2022. processo 
Licitatório n° 240/2020, credenciamento 004/2020. edital disponível 
no site: www.cmd.mg.gov.br. Maiores informações pelo telefone (31) 
3868-2398 ou licitacao@cmd.mg.gov.br. renata Maria Vidigal Guima-
rães – secretária Municipal de Administração e recursos Humanos.

3 cm -29 1614510 - 1

Câmara Municipal
EXTRATO DE CONTRATO 08/2022

o presidente da câmara Municipal de conceição do Mato Dentro/MG, 
no uso de suas atribuições, e com fulcro no parágrafo único, art. 61, da 
Lei nº 8.666/93, torna público que está publicando extrato do contrato 
08/2022, conforme a seguir: proc. 09/2022, pregão eletrônico 03/2022, 
para a contratação da empresa HeMArcon enGenHAriA De Ar 
conDicionADo eireLi, cnpJ 24.125.693/0001-07, cujo objeto é 
a “prestação de serviços de manutenção preventiva corretiva nos equi-
pamentos de ar condicionado”, de acordo com a proposta da contratada 
e procedimento licitatório, no valor de r$ 2.865,82 (dois mil oitocentos 
e sessenta e cinco reais e oitenta e dois centavos) mensais, válido até 
31/12/2022. Wander rosa de santana. pres. da câmara Municipal.

3 cm -29 1614893 - 1

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO 24/2022, DISPENSA 07/2022.
 o presidente da câmara Municipal de conceição do Mato Dentro, 
estado de Minas Gerais vem, no uso de suas atribuições legais, e de 
acordo com o que determina o Artigo 26 da Lei Federal n° 8.666/93, 
com suas alterações posteriores, e atualizada pela Lei nº 9.648/98 e 
considerando o que consta do presente procedimento de Dispensa 
n° 07/2022, rATiFicA a declaração para contratação da empresa 
oFiccYnA soLuÇÕes LTDA, cnpJ: 04.782.675/0001-90, para 
“Aquisição de acessórios de informática: nobreak, mouse, caixinha de 
som, teclados e extensões elétricas para a câmara Municipal de con-
ceição do Mato Dentro”, pelo valor de r$11.589,50 (onze mil quinhen-
tos e oitenta e nove reais e cinquenta centavos) determinando que se 
proceda a publicação do devido extrato. Wander rosa de santana, pre-
sidente da câmara Municipal de conceição do Mato Dentro. 

3 cm -29 1614684 - 1

EXTRATO DE CONTRATO 06/2022
o presidente da câmara Municipal de conceição do Mato Dentro/MG, 
no uso de suas atribuições, e com fulcro no parágrafo único, art. 61, da 
Lei nº 8.666/93, torna público que está publicando extrato do contrato 
06/2022, conforme a seguir: proc. 10/2022, pregão eletrônico 04/2022, 
para a contratação da empresa north Telecomunicações LTDA, cnpJ: 
02.486.232/0001-27, cujo objeto é a “prestação de serviço de disponi-
bilização, instalação e configuração do link de internet com capacidade 
de tráfego real de dados de, no mínimo, 01 gb (gigabyte),”, de acordo 
com a proposta da contratada e procedimento licitatório, no valor de 
r$ 10.490,00 (dez mil quatrocentos e noventa reais) mensais, válido até 
31/12/2022. Wander rosa de santana. pres. da câmara Municipal.

3 cm -29 1614896 - 1

 EXTRATO DE CONTRATO 07/2022 
o presidente da câmara Municipal de conceição do Mato Dentro/MG, 
no uso de suas atribuições, e com fulcro no parágrafo único, art. 61, da 
Lei nº 8.666/93, torna público que está publicando extrato do contrato 
07/2022, conforme a seguir: proc. 11/2022, pregão eletrônico 05/2022, 
para a contratação da empresa VAGno A. riBeiro presTAÇÃo De 
serViÇos, cnpJ: 26.916.918/0001-79, cujo objeto é a “veiculação de 
publicidade legal, institucional, de utilidade pública, campanhas educa-
tivas e outras para a câmara Municipal de conceição do Mato Dentro/
MG,”, de acordo com a proposta da contratada e procedimento licita-
tório, no valor de r$ 4.000,00 (quatro mil reais)– 1 página, r$2.500,00 
(dois mil e quinhentos reais) - 1/2 página, válido até 31/12/2022. Wan-
der rosa de santana. pres. da câmara Municipal. 

3 cm -29 1614897 - 1

Conceição do 
Rio Verde

Prefeitura Municipal
TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2022.

 Aviso de Licitação. processo Licitatório nº 00046/2022 - Tomada de 
preços nº 00004/2022. refere-se à contratação de empresa de cons-
trução civil por empreitada Global com fornecimento de material e 
mão de obra para ampliação e reforma da casa adquirida para a ins-
talação do psF V, localizada à rua olímpio eufrásio, nº 290, casa 

Branca, conceição do rio Verde/MG, despesas custeadas com recur-
sos próprios, Tipo Menor preço por empreitada Global, e que estará 
recebendo, através da comissão permanente de Licitação (instituída 
pela portaria nº 001/2022), os envelopes de documentação e propostas, 
até o dia 25/04/2022, às 14 (quatorze) horas e 00 (zero) minutos, na 
sede da prefeitura Municipal, situada na praça prefeito edward car-
neiro, nº 11, nesta cidade de conceição do rio Verde, estado de Minas 
Gerais, sendo que nesta data e horário serão abertos e analisados os 
envelopes de habilitação, ocorrendo o julgamento das propostas de 
preços no dia 03/05/2022, às 14 (quatorze) horas e 00 (zero) minutos. 
informações complementares e edital pelo Telefone: (35) 3335-1013, 
3335-1767 ou pelo e-mail: licitacoes@conceicaodorioverde.mg.gov.br. 
edinaldo Francisco dos santos - presidente da comissão permanente 
de Licitações.

5 cm -29 1614898 - 1

RETIFICAÇÃO DE EDITAL DO PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 00041/2022

Pelo presente Termo, fica Retificado o “Percentual do BDI” do Edi-
tal procedimento Administrativo nº 00003/2022. onde se lê: 8.3.1 - 
Deverá apresentar a planilha referente à composição do BDi, podendo 
ser apresentada em moldes próprios, porém sem ultrapassar o percen-
tual máximo previsto para o BDi, que é de 25,09%; Leia-se: 8.3.1 - 
Deverá apresentar a planilha referente à composição do BDi, podendo 
ser apresentada em moldes próprios, porém sem ultrapassar o percen-
tual máximo previsto para o BDI, que é de 21,58%. Ficam Ratificadas 
todas as demais condições estabelecidas no contrato Administrativo. 
conceição do rio Verde, 29 de março de 2022. edinaldo Francisco dos 
santos - presidente da cpL.

3 cm -29 1614894 - 1

Confins

Prefeitura Municipal
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2022
Republicação do Edital. O Município de Confins/MG comunica que 
realizará a republicação do edital no dia 19 de abril de 2022, às 
09h00min, Licitação na modalidade Tomada de preço nº 001/2022, 
cujo objeto é a contratação de empresa especializada para execução 
de obras de modernização no CRAS, no Centro de Confins, conforme 
Termo de referência, Memorial Descritivo, cronograma Físico Finan-
ceiro, planilha orçamentária e projetos (Anexo i), em atendimento à 
secretaria Municipal de obras e serviços urbanos. o edital poderá 
ser adquirido no endereço eletrônico: https://www.confins.mg.gov.br/
portal/editais/1. o Valor Global estimado é r$ 90.443,56. os envelopes 
de documentação e proposta de preço serão protocolados até 09h15min 
no setor de protocolo da prefeitura, no dia 19/04/2022. A abertura dos 
envelopes será às 09h30min do dia 19/04/2022, no setor de Licitação 
da sede da prefeitura: rua Gustavo rodrigues, nº 265, centro, con-
fins/MG. Tel. de contato: (31) 3665-7829. Maria Aparecida de Oliveira 
- presidente da cpL.

4 cm -29 1614900 - 1

Congonhas

Prefeitura Municipal
EDITAL CONSOLIDADO CONCORRÊNCIA Nº PMC/007/2021 
 oBJeTo: contratação de uma Agência de publicidade para a presta-
ção de serviços publicitários, na elaboração de projetos e campanhas 
da prefeitura Municipal de congonhas. Tipo técnica e preço. entrega 
dos envelopes dia 16/05/2022 até as 9:00 horas, no endereço Av: Júlia 
Kubitcheck, nº 230, sala 203, 3º andar, centro, congonhas, MG. para 
maiores informações pelo telefone: (31) 3731-1300 – ramais: 1119, 
1179, 1183 ou pelo site www.congonhas.mg.gov.br. congonhas, 29 de 
março de 2022. (a) Adriane renata Bernardo netto Freitas - presidente 
da cpJL. 

2 cm -29 1614645 - 1

Conselheiro 
Lafaiete

Prefeitura Municipal
EXTRATO DE EDITAL PREGÃO Nº 013/2022 – RP Nº 011/2022
A pMcL/MG torna público que fará realizar licitação, na modalidade 
preGÃo eLeTrÔnico que se destina ao registro de preços para 
futura e eventual aquisição de dermocosmético para atendimento de 
ordens judiciais e insumos (saneantes) para atender às demandas dos 
Centros Regionais de Saúde, neste Município, conforme especifica-
ções do item 19 e do Anexo i deste edital. Data de recebimento das 
propostas/documentação: de 30/03/2022, às 12:00h, até 12/04/2022, às 
09:29h. Data de abertura: 12/04/2022, às 09:30h, na plataforma www.
bbmnetlicitacoes.com.br. esclarecimentos pelo telefone (31) 99239-
2003 ou e-mail: licita.lafaiete@gmail.com. o edital poderá ser retirado 
nos sites: www.conselheirolafaiete.mg.gov.br e www.bbmnetlicitacoes.
com.br. conselheiro Lafaiete, 29/03/2022 – Alisson Dias Laureano 
– pregoeiro.

3 cm -29 1614789 - 1

Coromandel

Prefeitura Municipal
 AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2022.

 será realizado no dia 13 de abril de 2022 às 08:00 hs o processo n° 
37/2022, do Tipo Menor preço por item, cujo objeto é a contratação 
de empresa especializada para prestação de serviços de modificação 
e extensão de rede elétrica para atender diversas ruas no perímetro 
urbano e no distrito do pântano, no município de coromandel-MG, 
com reserva de itens para participação exclusiva de Me, epp e Mei. 
e-mail licitacao@coromandel.mg.gov.br no site www.coromandel.
mg.gov.br, ou pelo telefone 34-3841-1344. coromandel-MG, 29 de 
março de 2022. patrick césar sucupira – pregoeiro.

3 cm -29 1614667 - 1

Coronel Fabriciano

Prefeitura Municipal
PREGÃO PRESENCIAL EXCLUSIVO PARA ME/EPP 
Nº 003/2022 – PROCESSO DE COMPRA N° 100/2022

processo Licitatório nº 032/2022. resultado. objeto: aquisição de pro-
tetor solar Fps 60 com repelente, em atendimento a secretarias de 
Governança de obras e serviços urbanos e a secretaria de Governança 
de planejamento, Meio Ambiente e Habitação, tendo como fonte de 
receita, recursos não Vinculados de impostos. informo que a vence-
dora foi a proponente Licitar comércio e serviços Ltda – Me, referente 
ao item 01, ao valor global de r$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos 
reais). coronel Fabriciano/MG, 29 de março de 2022. paulo Valadares 
da silva. pregoeiro.

3 cm -29 1614816 - 1

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 001/2022 
processo de compra n.º 063/2022, processo Licitatório nº 016/2022. 
resultado. objeto: contratação de empresa por menor preço global e 
sob regime de empreitada global, com medições por evento, com for-
necimento de mão de obra, materiais e equipamentos para prestação de 
serviços de para execução da pavimentação em bloco intertravado e 
drenagem da estrada da serra do cocais em coronel Fabriciano, atra-
vés do convênio 1074503-22, siconV 909112/2020, em atendimento 
a secretaria de Governança de obras e serviços urbanos, tendo como 
fonte de receita: recursos de outras Transferências de convênios ou 
repasses da união e ordinário. comunicamos aos interessados que a 
vencedora do certame foi a empresa construtora pontes de Minas Ltda, 
com o valor global de r$ 3.400.140,79 (três milhões, quatrocentos mil, 
cento e quarenta reais e setenta e nove centavos). coronel Fabriciano, 
29 de março de 2022. José pereira. presidente da cpL.

4 cm -29 1614809 - 1

Cristina

Prefeitura Municipal
ABERTURA DOS ENVELOPES DO PL 026/22 – TP Nº 004/2022.
calçamento do novo cemitério Municipal com Bloquete sextavado, 
Drenagem, Fechamento e iluminação, com fornecimento de materiais 
e mão de obra. Visita Técnica: Facultativa. Abertura dos envelopes: 
19/04/22, às 09:30 h. Willian L. Garcia – presidente da cpL. informa-
ções: (35) 3281-1100, ramal 5. site: edital e anexos, na íntegra: www.
cristina.mg.gov.br, link “Licitações e contratos”.

2 cm -29 1614616 - 1

Cruzeiro da 
Fortaleza

Prefeitura Municipal
REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO 011/2022
processo Licitatório 030/2022. pregão eletrônico 011/2022. objeto: 
Futuro e eventual fornecimento de materiais hospitalares, fisioterápicos 
e odontológicos, conforme especificações constantes do anexo I, em 
atendimento a secretaria Municipal de saúde. informações na sede da 
prefeitura, pelo tel.: (34) 3835-1222 ou pelo site www.cruzeirodafor-
taleza.mg.gov.br. Agnaldo Ferreira da silva - prefeito Municipal. cru-
zeiro da Fortaleza MG. 25/03/2022.

2 cm -29 1614540 - 1

Cuparaque

Prefeitura Municipal
PROCESSO LICITATÓRIO N°:046/2022 

- AVISO DE LICITAÇÃO
 o Município de cuparaque/MG, comunica através da cpL, que abrirá 
o processo Licitatório n°:046/2022, na modalidade pregão eletrônico 
para registro de preços n°:015/2022, na plataforma http://bll.org.br/, 
licitação na modalidade preGÃo eLeTrÔnico, tipo Maior Des-
conto por item, cujo objeto é a futura e eventual prestação de serviços 
mecânicos e fornecimento de peças com as mesmas especificações téc-
nicas e características de qualidade das peças de produção original para 
motos, veículos leves, intermediários e pesados, sobre a tabela auda-
tex ou similar. A abertura será dia 11/04/2022 às 10h00, na sede da 
prefeitura. os interessados poderão retirar o edital e obter informações 
na sala de reuniões da prefeitura, na rua pedro Luciano pinto, 829 
- centro, na cidade de cuparaque/MG, nos dias úteis no horário de 
horário de 07h00 às 16h00. informações Tel/Fax: (0x33) 3262-5130-
5131. email: licitacao@cuparaque.mg.gov.br. Mário cézar reis – pre-
sidente da cpL.

o Município De cupArAQue/MG torna pública a Adesão à Ata 
de registro de preços nº:020/2022, processo Administrativo Licitató-
rio nº:005/2022 – pregão eletrônico para o registro de nº:002/2022, 
gerida pelo Município de são Geraldo da piedade, para a contratação 
de empresa especializada na prestação de serviços para moldagem, 
confecção e adaptação de próteses odontológicas, por especialista em 
prótese dentária, de moldagem e ajuste nos pacientes, incluindo todo 
material necessário para o atendimento e implantação do LrpD, com a 
realização de atendimento junto a unidade Básica de saúde do muni-
cípio, em atendimento ao programa Brasil sorridente, nos termos da 
portaria nº 2.759, de 12 de dezembro de 2014, do Ministério da saúde/
Gabinete do Ministro, conforme especificações descritas no processo 
correspondente e condições registro Arp. eMpresA: Warlem rodri-
gues soares - Me - “MesioLAB soLuÇÕes proTÉTicAs” -cnpJ 
sob n.º 24.080.747/0001-65. VALor: r$ 135.000,00 (cento e trinta e 
cinco mil reais).

eXTrATo De conTrATo n°:008/2022 – Município de cupara-
que x o Associação de pais e Amigos dos excepcionais de cuparaque 
- MG, resolução nº. 6900/91- cnpJ:02.963.992/0001-88) -escola José 
Dias Bitencout - ApAe de cuparaque. oBJeTo: Termo de fomento, 
cujo chamamento público foi reconhecido como dispensável, tem por 
objeto o repasse de recursos financeiros para custear as ações referente 
às atividades da AssociAÇÃo De pAis e AMiGos Dos eXcep-
cionAis De cupArAQue - MG, conforme detalhado no plano de 
Trabalho. VALor: r$ 13.332,00 (treze mil e trezentos e trinta e dois 
reais). ViGÊnciA: Data da assinatura, até 31 de dezembro de 2022.

eXTrATo De conTrATo n°:014/2022 – Município de cuparaque 
x oinstituto educacional Alfaunipac Ltda-cnpJ:05.598.350/0001-15. 
oBJeTo: credenciamento de instituição educacional, para a implan-
tação do Programa Social de Bolsa Aprendizagem Profissional, com 
doação de 100 (cem) à 150 (cento e cinquenta) bolsas de estudos para 
jovens e adultos oriundos de família carentes do Município que visa 
ingressar em cursos de graduação eAD de Administração ou pedago-
gia, nos termos da Lei Municipal no 420, de 20 de dezembro de 2021. 
VALor: r$ 358.800,00 (trezentos e cinquenta e oito mil e oitocentos 
reais). ViGÊnciA:05 (cinco) anos, a contar da data de sua assinatura.

eXTrATo De conTrATo n°:022/2022 – Município de cuparaque x 
a empresa Valemac Ltda - epp - cnpJ: 26.108.209/0001-67.oBJeTo: 
Aquisição de equipamentos e Materiais permanentes para a unidade 
Básica de saúde, nos termos da proposta no:19076.176000/1210-02 – 
Fundo nacional de saúde - Ministério da saúde (recurso de emenda 
parlamentar). VALor: r$ 197.546,52 (cento e noventa e sete mil e 
quinhentos e quarenta e seis reais e cinquenta e dois centavos). ViGÊn-
ciA: Data da assinatura, até 31 de dezembro de 2022.

eXTrATo De conTrATos n°:023, 024 e 025/2022 – Município de 
cuparaque x as empresas: -n°:023/2022 - Valemac Ltda - epp - cnpJ: 
26.108.209/0001-67 - r$ 64.175,00 (sessenta e quatro mil e cento e 
setenta e cinco reais); n°:023/2022 - Mega Atacadista de Materiais 
Hospitalares Ltda - epp - cnpJ:19.899.651/0001-93 - r$ 107.670,00 
(cento e sete mil e seiscentos e setenta reais) en°:025/2022 - Multimí-
dia informática e Automação Ltda - cnpJ:33.759.753/0001-34 - r$ 
70.426,00 (setenta mil e quatrocentos e vinte e seis reais).oBJeTo: 
Aquisição de equipamentos e Materiais permanentes para a unidade 
Básica de saúde, nos termos da proposta no:19076.176000/1210-04 – 
Fundo nacional de saúde - Ministério da saúde (recurso de emenda 
parlamentar). ViGÊnciA: Data da assinatura, até 31 de dezembro de 
2022.

eXTrATo De conTrATos n°:031 e 032/2022 – Município de 
cuparaque x as empresas: -n°:031/2022 - Manupa comércio, expor-
tação, importação de equipamentos e Veículos Adpatados eireli - 
cnpJ:03.093.776/0007-87 - r$ 619.900,00 (seiscentos e dezenove mil 
e novecentos reais) e n°:032/2022 - Maxxi Veículos Ltda - Me - cnpJ: 
36.345.205/0007-56 - r$ 253.500,00 (duzentos e cinquenta e três mil 
e quinhentos reais). oBJeTo: Fornecimento de veículos, tipo de Van 
(com acessibilidade), Automóvel, tipo passeio e Ambulância, oriun-
dos de convênios, resoluções e portarias (secretaria e Ministério da 
saúde), ambos para atender a secretaria Municipal de saúde, conforme 
especificações constantes do Termo de Referência. VIGÊNCIA: Data 
da assinatura, até 31 de dezembro de 2022.

eXTrATo De conTrATo n°:033/2022 – Município de cupara-
que x a empresa Thadson Marques ibner – Me – “Marib engenha-
ria” - cnpJ:29.615.508/0001-86. oBJeTo: contratação de empresa de 
engenharia para execução de serviços de infraestrutura (Drenagem plu-
vial), conforme contrato de Financiamento BDMG/BF nº:330.175/21 
- programa BDMG Municípios 2021 - BDMG urbaniza, no município 
de cuparaque. VALor: r$ 582.522,33 (quinhentos e oitenta e dois mil 
e quinhentos e vinte e dois reais e trinta e três centavos). ViGÊnciA: 
06 (seis) meses, contados da data de emissão da ordem de serviços.

22 cm -29 1614778 - 1

Curvelo

Prefeitura Municipal
AVISO DE LICITAÇÃO – CREDENCIAMENTO Nº 001/2022 

credenciamento de leiloeiros públicos para preparação, organização 
e condução de leilão público com vistas à venda de bens móveis do 
Município inservíveis à Administração municipal, conforme Decreto 
Municipal nº 4.773, de 20 de outubro de 2021, até 29/4/22 (até 
8h30min), à Av. D. pedro ii, 487. Abertura: dia 29/4/22, às 9h, na sala 
reuniões da cpL, Av. D. pedro ii, 487.inf./retirada edital: Deptº. supri-
mentos – (38)3722-2617, 2aa 6afeira, de 8 a 10 e 12 a 18h. curvelo, 
29/3/22 - cpL.

2 cm -29 1614761 - 1

Consórcio Intermunicipal de Saúde 
do Médio Rio das Velhas - CISMEV
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO – RETIFICAÇÃO NA DATA 

DA SESSÃO - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 006/2022.
em razão da necessidade de adequação do cadastro dos itens do edital 
no sistema, será agendada nova data para realização da sessão de forma 
a promover a igualdade de participação. nova data da sessão passa do 
dia 28/03/2022 para o dia 13/04/2022 as 09:00 hs, na plataforma de 
Licitações Licitar Digital, através do endereço eletrônico www.licitar-
digital.com.br .A publicação da Alteração na data da sessão será vin-
culada no próximo dia útil. Maiores informações pelo Telefone (38) 
3721-1735. curvelo/MG, 25 de março de 2022. Luiz Fillipe silveira 
rego – pregoeiro.

3 cm -29 1614572 - 1

Datas

Prefeitura Municipal

 TOMADA DE PREÇO Nº 02/2022. 
Aviso de convocação de sessão de Abertura da proposta de preço. 
Tomada de preço nº 02/2022 - processo Licitatório nº 025/2022. A pre-
feitura Municipal de Datas/MG torna público, que de acordo com a 
legislação vigente: Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas 
alterações, que realizará Licitação pública, cujo objeto é a contratação 
de empresa especializada para a realização de recapeamento asfáltico 
em pMF, em diversas ruas do Município de Datas, conforme convê-
nio nº 1301001853/2021 - seinFrA e projeto Básico de engenharia, 
em atendimento à secretaria Municipal de obras. Data de Abertura: 
19/04/2022. Horário: 08h00min. Tipo: Menor preço Global. o inteiro 
teor do edital Licitatório está à disposição dos interessados de 2ª a 6ª 
feira, das 08h00min às 16h00min, na praça do Divino, nº 10, centro, 
Datas/MG, ou ainda pelo e-mail: licitacoes@datas.mg.gov.br. infor-
mações, tel.: (38) 35351121. paulo césar Xavier da silva - presidente 
cpL.

4 cm -29 1614905 - 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 320220329200435024.
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Divino das 
Laranjeiras

Prefeitura Municipal
AVISO DE LICITAÇÃO. PROCESSO 

LICITATÓRIO Nº 18/2022 – 
preGÃo presenciAL nº 15/2022. objeto: contratação de profes-
sor para ministrar aulas de música com instrumento de sopro vinculadas 
à secretaria Municipal de Assistência social, data da abertura no dia 
12/04/2022 às 13h00. Aquisição do edital na sede da prefeitura Munici-
pal de Divino das Laranjeiras, MG, e-mail: licitacao@divinodaslaran-
jeiras.mg.gov.br, site: http://divinodaslaranjeiras.mg.gov.br/licitacoes/, 
tel (33) 32451002. Márcio José da silva - presidente cpL. 

2 cm -29 1614680 - 1

 AVISO DE LICITAÇÃO. PROCESSO 
LICITATÓRIO Nº 17/2022 –

 preGÃo nº 14/2022, na forma eletrônica. objeto: registro de pre-
ços de recarga de oxigênio medicinal para atender as necessidades da 
secretaria Municipal de saúde, no Hospital Municipal Divino espí-
rito santo (na unidade e nas ambulâncias), data da abertura no dia 
12/04/2022 às 09h00, através do sistema coMprAsneT. Aquisição 
do edital na sede da prefeitura Municipal de Divino das Laranjeiras, 
MG, e-mail: licitacao@divinodaslaranjeiras.mg.gov.br, site: http://divi-
nodaslaranjeiras.mg.gov.br/licitacoes/, tel (33) 32451002. Márcio José 
da silva – presidente da cpL. 

3 cm -29 1614678 - 1

Divinópolis

Prefeitura Municipal
EXTRATO DA ATA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 009/2022 

Tomada de preços nº. 005/2022. objeto: contratação de empresa espe-
cializada em obras civis, com fornecimento de materiais, equipamentos 
e mão de obra qualificada, para reforma do Ginásio Municipal José 
constantino sobrinho, localizado na rua do chumbo, nº 625, niterói 
- Divinópolis/MG. Após análise realizada pela seara técnica, fica habi-
litada a empresa pMMX enGenHAriA LTDA – Me, sendo aberto 
o prazo recursal, caso não tenha recurso a sessão de abertura do enve-
lope proposta fica marcada para o dia 08/04/2022 às 09:00h na sala de 
licitações deste município.Aatade em seu inteiro teor está disponível 
no site:www.divinopolis.mg.gov.br. Divinópolis, 29 de Março de 2022. 
Jonas de Alcantara Azevedo - presidente cpL.

3 cm -29 1614703 - 1

 EXTRATO DA ATA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 009/2022 
 Tomada de preços nº. 005/2022. objeto: contratação de empresa espe-
cializada em obras civis, com fornecimento de materiais, equipamentos 
e mão de obra qualificada, para reforma do Ginásio Municipal José 
constantino sobrinho, localizado na rua do chumbo, nº 625 -niterói 
- Divinópolis/MG.participou do certame a seguinte empresa: pMMX 
engenharia Ltda. A sessão foi suspensa e encaminhado os documen-
tos para análise técnica.Aatade em seu inteiro teor está disponível no 
site:www.divinopolis.mg.gov.br. Divinópolis, 28 de Março de 2022. 
Jonas de Alcantara Azevedo - presidente cpL.

3 cm -29 1614512 - 1

Divisa Nova

Prefeitura Municipal
EXTRATO DO CONTRATO N°135/2022

processo Licitatório n°14/2022 – Tomada de preços nº01/2022 – 
objeto: construção de arquibancada no parque de eventos municipal. 
contratada: Francisco De Assis Moraes construtora, pessoa jurídica, 
inscrita no cnpJ sob o nº 36.735.072/0001-24. Data da assinatura: 
28/03/2022. Valor do contrato: r$103.179,13 (cento e três mil, cento 
e setenta e nove reais e treze centavos). José Luiz de Figueiredo - pre-
feito Municipal

2 cm -29 1614502 - 1

Dores de Guanhães

Prefeitura Municipal
 AVISO DE REPUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2022
 pregão presencial nº: 007/2022. objeto:registro de preço para even-
tual fornecimento de Gás com Vasilhame, Gás sem Vasilhame e Kit 
regulador registro de Gás + Mangueira e Abraçadeiras, conforme des-
crito e especificado no Termo de Referência. Julgamento Menor preço. 
Data da abertura: 19/04/2022 às 09:00 horas. Mais informações: Tel.
(33) 3426-1210 e-mail: edital@doresdeguanhaes.mg.gov.br. 

2 cm -29 1614699 - 1

Dores do Indaiá

Prefeitura Municipal
PROCESSO LICITATÓRIO N° 034/2022, NA 

MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS N° 001/2022. 
Anulação de processo licitatório - objeto: contratação de empresa espe-
cializada para execução de obras de pavimentação asfáltica em cbuq, 
em trechos das ruas josé argemiro de moura, rio grande do norte, ceará, 
piauí e maranhão, localizadas em dores do indaiá-mg, nos termos do 
convênio nº911453/2021, celebrado entre o ministério do desenvolvi-
mento regional – mdr, por intermédio da caixa econômica federal, e o 
município de dores do indaiá-mg. ficando decidido anular o processo 

licitatório em epígrafe, por inobservância da publicação e divulgação 
do instrumento convocatório no “diário oficial da união”, de forma tem-
pestiva e esperada, comprometendo o acesso dos possíveis interessados 
ao inteiro teor das condições de participação no certame, e, por conse-
quência, comprometendo o interesse público subjacente à questão, em 
franca inobservância ao princípio da publicidade dos atos administrati-
vos, estabelecido pelo art. 37,caput, da constituição federal c/c art. 21, i, 
da lei 8666/93. dores do indaiá – mg, 29 de março de 2022

4 cm -29 1614491 - 1

Elói Mendes

Serviço Autônomo de Água 
e Esgoto - SAAE

 EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2022. 
processo Licitatório nº 11/2022. Dispensa de Licitação nº 06/2022. 
Fundamento: artigo 24, inciso ii da Lei nº 8666/93. contratada: pAVi-
cAn pAViMenTAÇÃo e TerrApLAnAGeM LTDA. cnpJ: 
03.091.412/0001-72. objeto: aplicação manual de massa asfáltica 
(cBuQ), incluindo pintura de ligação, compactação, fornecimento de 
agregados e transporte de material. Valor total: r$ 17.460,00. Data da 
assinatura: 23/03/2022. Vigência: 31/12/2022. naiara ozelani pereira 
– Diretora do sAAe. 

2 cm -29 1614492 - 1

EXTRATO DE ADESÃO À ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS Nº 73/2022

o sAAe informa que aderiu à Ata de registro de preços nº 73/2022 
originária do pregão eletrônico nº 04/2022 – srp da prefeitura Muni-
cipal de elói Mendes-MG, conforme os seguintes dados: processo 
Licitatório nº 12/2022. processo Licitatório de origem nº 05/2022. 
Órgão Gerenciador: Município de elói Mendes. Detentora do regis-
tro: conVÊnios cArD ADMinisTrADorA e eDiTorA LTDA-
epp. cnpJ: 08.656.963/0001-50. objeto: contratação de empresa para 
administração e emissão de cartão eletrônico/magnético com chip para 
aquisição de alimentos “in natura” pelos servidores. Vigência da Arp: 
29/03/2022 a 24/02/2023. Data da adesão: 29/03/2022. naiara ozelani 
pereira – Diretora do sAAe.

3 cm -29 1614586 - 1

Engenheiro Caldas

Prefeitura Municipal
TOMADA DE PREÇO Nº 001-2022

cancelamento Tomada De preço nº 001/2022, objeto da presente lici-
tação o para prestaçao de serviços na elaboraçao de projetos e planilhas 
para obras no municipio. pregoeiro

1 cm -29 1614542 - 1

Esmeraldas

Prefeitura Municipal
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2022
processo nº 055/2022. objeto: promover registro de preço para 
futura e eventual aquisição de testes rápidos para dengue, para supri a 
demanda do Laboratório do Hospital Municipal 25 de Maio e a Aten-
ção primaria de saúde. Valor estimado: r$ 184.600,00. Abertura das 
propostas por meio eletrônico, dia 12/04/2022, às 08h30min. o edital 
da licitação se encontra disponível no site www.licitacoes-e.com.br e/
ou www.esmeraldas.mg.gov.br. informações: Av. José pinto da silva, 
n° 409, são José, esmeraldas/MG, cep: 32800-724. Tel.: (31) 3538-
8885.

Marcos Júnior ribeiro rosa
pregoeiro

3 cm -29 1614544 - 1

Espírito Santo 
do Dourado

Prefeitura Municipal
ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO ADMINISTRATIVO 00179/2022

ADesÃo nº 00005/2022. o Município de espírito santo do Dourado 
torna pública a Adesão à ata de registro de preços 44/2021 oriunda do 
pregão eletrônico (srp) n° 20/2021, processo n° 52/2021, realizado 
pelo consórcio intermunicipal de saúde e de políticas de desenvolvi-
mento da região do calcário - cisrec, com o objetivo de aquisição de 
veículo escolar destinado ao atendimento de alunos matriculados em 
escolas da rede Municipal de ensino do Município de espírito santo 
do Dourado/MG, conforme o convênio n° 1261000993/2021 firmado 
com a secretaria de estado de educação do estado de Minas Gerais 
see/MG. espírito santo do Dourado (MG), 24 de março de 2022. 
Adalto Luís Leal - prefeito Municipal.

3 cm -29 1614831 - 1

Felício dos Santos

Prefeitura Municipal
 PROC. N° 033/2022 PE. N° 007/2022 

registro de preços com vistas à eventual aquisição de combustíveis 
(abastecimento na Br040 em empresa localizada entre os Municípios 
de curvelo - MG e Belo Horizonte - MG). o mesmo ocorrerá no site 
www.bll.org.br com inicio do recebimento das propostas a partir desta 
publicação. Término do recebimento das propostas às 08:00hs do dia 
11/04/2022. inicio da sessão de disputa de preços às 09:00hs do dia 
11/04/2022.

proc. n° 034/2022 pp. n° 015/2022 registro de preços para futura e 
eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços 
gráficos. Abertura dos envelopes 12/04/2022 as 09:00hs.
proc. n° 035/2022 pp. n° 016/2022 contratação de empresa para for-
necimento de serviços de internet. Abertura dos envelopes 13/04/2022 
as 09:00hs.
proc. n° 036/2022 pp. n° 017/2022Aquisição de 01(um) veículo 0 
(zero) Km. Abertura dos envelopes 13/04/2022 as 14:00hs.retirada dos 
editais nos sites: www.bll.org.br ou www.feliciodossantos.mg.gov.br, 
inf.: Tel:38 3523-1225. ricardo rocha/prefeito Municipal.

4 cm -29 1614821 - 1

Formiga

Prefeitura Municipal
NOVA ABERTURA - PROCESSO DE LICITAÇÃO 

Nº. 008/2022 – MOD. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022
reGisTro De preÇos - Tipo: Menor preÇo por iTeM. 
oBJeTo: contratação de empresa especializada em serviços de exa-
mes de patologia clínica para atender às necessidades da secretaria 
Municipal de saúde. recebimento das propostas: Do dia 04/04/2022 
às 08:00h até dia 14/04/2022 às 08:30h. Data de abertura das propostas 
e início da sessão de disputa de preços: Às 08:31h do dia 14/04/2022. 
Modo de disputa: Aberto. referência de tempo: Horário de Brasília – 
DF. endereço eletrônico: https://www.licitanet.com.br. informações: 
telefone (37) 3329-1844. consultas ao edital e divulgação de informa-
ções: www.formiga.mg.gov.br; www.licitanet.com.br ou pelo e-mail: 
pregoeirospmformiga@gmail.com.

3 cm -29 1614777 - 1

PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º 025/2022
MoD - LeiLÃo n.º 001/2022 – Tipo: Maior Lance. oBJeTo: Leilão 
público de alienação de bens móveis, considerados de difícil recupera-
ção ou inservíveis, mantidos pelo Município, visando a otimização do 
resultado no processo de licitação, possibilitando ampla competição, 
atendendo e resguardando os interesses da Administração pública. o 
leilão será realizado de forma simultânea (online e presencial). poderá 
os interessados oferecer lances através do site www.jonasleiloeiro.com.
br. os lances on-line iniciarão no dia 04/04/2022. A abertura da ses-
são presencial será às 10:00 h, dia 28/04/2022. Local: AuDiTÓrio 
ceMAp à r: Alderico nogueira nº 470 - Bairro: sagrado coração de 
Jesus, Formiga-MG. informações: telefones (37) 3329-1843 / 3329-
1844; e-mail: almoxarifadofga@gmail.com. edital disponível no site: 
www.formiga.mg.gov.br.

3 cm -29 1614775 - 1

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº. 033/2022
MoD. preGÃo eLeTrÔnico nº 018/2022 - reGisTro De pre-
Ços - Tipo: Menor preÇo por iTeM. oBJeTo: Aquisição de 
reagente automotivo ArLA 32 (Agente redutor Líquido de Óxido 
de nitrogênio Automotivo) para a frota Municipal. recebimento das 
propostas: Do dia 04/04/2022 às 08:00h até dia 14/04/2022 às 08:29h. 
Data de abertura das propostas e início da sessão de disputa de preços: 
às 08:30h do dia 14/04/2022. Modo de disputa: Aberto. referência de 
tempo: Horário de Brasília – DF. endereço eletrônico: https://www.lici-
tanet.com.br. informações: telefone (37) 3329-1844. consultas ao edi-
tal e divulgação de informações: www.formiga.mg.gov.br; www.licita-
net.com.br ou pelo e-mail: pregoeirospmformiga@gmail.com.

3 cm -29 1614779 - 1

Francisco Dumont

Prefeitura Municipal
 PROCESSO 029/22 – PP 013/22

 objeto: registro de preços objetivando a futuras e eventuais aquisições 
parceladas de equipamentos eletrônicos e eletrodomésticos. credencia-
mento: 12/04/22 – 08:00h – edital disponível no site https://francis-
codumont.mg.gov.br/ ou pelo e-mail franciscodumontlicitacao@gmail.
com. Herbert Leonardo Fonseca – Pregoeiro oficial.

2 cm -29 1614686 - 1

Fruta de Leite

Prefeitura Municipal
PUBLICAÇÃO DE RATIFICAÇÃO

DE DISPENSA LICITAÇÃO 002/2022
A comissão permanente de Licitações da prefeitura Municipal de 
Fruta de Leite-MG em cumprimento ao artigo 26 da Lei 8.666/93, torna 
público a rATiFicAÇÃo do processo Administrativo nº 021/2022 - 
DispensA De LiciTAÇÃo 002/2022. oBJeTo: contratação de 
empresa especializada para realização de reconstrução de Alas na 
ponte do rio Boa Vista no Município de Fruta de Leite-MG (processo 
nº 59053.006315/2022-10 - s2iD - snpDc/MDr - portaria nº 624, de 
23 de novembro de 2017). conTrATADA: setta construções e ser-
viços Ltda, inscrita no cnpJ 38.596.653/0001-58, com sede na rua 
saul de Almeida, 285 - centro - novorizonte/MG - cep 39.568-000. 
VALor: r$ 132.118,57 (cento e trinta e dois mil, cento e dezoito reais 
e cinquenta e sete centavos), realização de todos os serviços constante 
do projeto de engenharia. Fruta de Leite-MG, 24 de março de 2022. 
Liliene silvana de oliveira, suplente cpL - José cardoso de oliveira 
Júnior, presidente cpL - Daiza Maria Batista, Vice-presidente.
eXTrATo De conTrATo pArA eXecuÇÃo De oBrA nº 
018/2022 - conTrATo pArA eXecuÇÃo De oBrA nº 018/2022 
- conTrATAnTe - preFeiTurA MunicipAL De FruTA De 
LeiTe - cnpJ 01.612.483/0001-48. conTrATADo - setta constru-
ções e serviços Ltda - cnpJ 38.596.653/0001-58. oBJeTo: contrata-
ção de empresa especializada para realização de reconstrução de Alas 
na ponte do rio Boa Vista no Município de Fruta de Leite-MG (pro-
cesso nº 59053.006315/2022-10 - s2iD - snpDc/MDr - portaria nº 
624, de 23 de novembro de 2017). LiciTAÇÃo: processo Licitatório 
021/2022 - Dispensa de Licitação 002/2022. DoTAÇÃo orÇAMen-
TáriA - 12.01.01.26.782.0027.3052 - construção de pontes, Assen-
tamento de Mata-Burros e estradas Vicinais - Ficha 878 44905100 - 
obras e instalações. início: 24 de março de 2022. TÉrMino: 31 
de agosto de 2022. VALor GLoBAL r$ 132.118,57 (cento e trinta 
e dois mil, cento e dezoito reais e cinquenta e sete centavos). Fruta de 
Leite-MG, 24 de março de 2022.

7 cm -29 1614550 - 1

Frutal

Prefeitura Municipal
 ATO AVISO DE SUSPENSÃO – PREGÃO 

PRESENCIAL Nº 018/2022. 
o Departamento de Licitações da prefeitura Municipal de Frutal/MG 
torna pública a abertura do preGÃo presenciAL nº 018/2022, do 
tipo menor preço por item – objeto: constitui objeto da presente licita-
ção a aquisição de medicamentos para suprir as necessidades dos ani-
mais assistidos pelo Centro de Zoonoses, possibilitando a profilaxia e 
atendimento veterinário e defensivos agrícolas para uso de bloqueio na 
prevenção das arboviroses do Centro de Endemias, conforme especifi-
cações e quantidades estabelecidas no Termo de referência. conside-
rando a inadequação do termo de referência e edital, suspendo o pregão 
presencial 018/2022 para que sejam realizadas as correções necessárias. 
Frutal/MG, 29 de março de 2022. 

regina carmélia de oliveira - presidente da cpL
3 cm -29 1614671 - 1

AVISO DE LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2022
o Departamento de Licitações da prefeitura Municipal de Frutal/MG, 
torna pública a publicação da ToMADA De preÇos nº 02/2022 – 
constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa para 
execução de adequação do refeitório do centro de Atendimento sócio 
infantil - cAsi, nos termos do projeto básico anexo ao editaldo Tipo 
Menor preÇo GLoBAL, no Município de Frutal/MG. o rece-
bimento e abertura dos envelopes serão dia 15 de abril de 2022 às 
09h:30min na sala de licitações da prefeitura Municipal de Frutal/MG, 
localizada à praça Dr. França nº 100. o edital e seus anexos estão dis-
ponibilizados pelo sítio www.frutal.mg.gov.bre podendo ser solicitados 
pelo e-mail licitacao@frutal.mg.gov.br ou retirá-los no local mediante 
mídia removível, fornecida pelo interessado. Frutal/MG, 29 de março 
de 2022.

 regina carmélia de oliveira - presidente da cpL.
4 cm -29 1614618 - 1

Gameleiras

Prefeitura Municipal
PREGÃO PRESENCIAL Nº SRP 08/2022

o Município de Gameleiras/MG, torna público que fará realizar pre-
GÃo presenciAL nº srp 08/2022, no dia 13 de abril de 2022, às 
07h00min horas, na sede da prefeitura de Gameleiras/MG, localizada 
na praça são Francisco, nº 102 - centro - Gameleiras/MG, tipo menor 
preço por item. objetivando o registro de preços para a contratação 
exclusiva de Me/epp ou equiparadas para a aquisição de equipamen-
tos e materiais odontológicos e de fisioterapia. O edital poderá ser soli-
citado na sede da prefeitura, pelo site: gameleiras.mg.gov.br ou pelo 
e-mail: licitacaogameleiras@yahoo.com - Gilmar rodrigues oliveira 
- prefeito Municipal.

3 cm -29 1614865 - 1

Gonzaga

Prefeitura Municipal
 PROCESSO LICITATÓRIO N.º 043/2022 

- AVISO DE LICITAÇÃO
o município de Gonzaga torna público que realizará o processo Lici-
tatório n° 043/2022 - modalidade pregão presencial n.º 002/2022, tipo 
menor preço por item, para contratação de empresa para licenciamento 
de uso de sistemas de informática integrados, para a gestão pública 
municipal, com os serviços de conversão de dados, implantação, treina-
mento, manutenção, suporte técnico e acompanhamento durante o perí-
odo contratual, conforme características dispostas no anexo i - termo 
de referência deste edital. Data da sessão: 11 de abril de 2022, sendo o 
horário limite para credenciamento, entrega dos envelopes e início da 
sessão: 09h00min. o edital completo e seus anexos encontram-se à dis-
posição dos interessados, na prefeitura Municipal, setor de Licitações, 
gratuitamente ou através de solicitação no e-mail: licitaprefgonzaga@
gmail.com. Dúvidas: (33)3415-1275. Efigênia Maria Magalhães - Pre-
feita Municipal.

4 cm -29 1614706 - 1

Gouveia

Prefeitura Municipal
PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2022

objeto: registro de preços para futura e eventual Aquisição de veículos 
automotores 0km, em atendimento ao convenio nº 1261001503/2022/
see, que entre si celebraram o estado de Minas Gerais, por intermédio 
da secretaria de estado de educação/see e o Município de Gouveia/
MG. Abertura: 12/04/2022, às 08h00min. Mais informações pelo tel.: 
(38) 3543-1225; e-mail: licitacaopmg2017@gmail.com ou pelo site: 
www.gouveia.mg.gov.br. 

2 cm -29 1614951 - 1

Governador 
Valadares

Prefeitura Municipal
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 087/2022

 extrato da Ata 087/2022, celebrado entre o Município de Governa-
dor Valadares e a empresa nexxus construtora e incorporadora LTDA, 
cnpJ: 36.288.484/0001-63, o qual rege o registro de preços para 
futura e eventual contratação de empresa de engenharia especializada 
para serviços comuns e contínuos relacionados construção de arrimos, a 

 
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 320220329200435025.



 6 – quarta-feira, 30 de Março de 2022 diário dos Municípios Mineiros Minas Gerais 
qualquer momento no município de Governador Valadares/MG. início 
em 15/03/2022 e término em 15/03/2023, valor total estimado de r$ 
7.463.214,39 (sete milhões, quatrocentos e sessenta e três mil, duzentos 
e quatorze reais e trinta e nove centavos). Filipe rigo Diniz – secretário 
Municipal de Administração.

3 cm -29 1614814 - 1

CONCORRÊNCIA Nº 003/2021
Aviso de Homologação. o Município de Governador Valadares/MG, 
através da secretaria Municipal de Administração, torna público o 
aviso de homologação e adjudicação da concorrência n° 003/2021 – 
pAc 848/2021, cujo objeto é o registro de preços para contratação de 
empresa para prestação de serviços de gestão e contratação de Médicos 
especializados para atendimento ao centro de especialidades Médi-
cas, serviços médicos para atendimento às unidades de saúde e atendi-
mento em regime de plantão em unidade de urgência e emergência. 
em decorrência do exposto no processo de licitação a mim apresentado, 
homologo o resultado do julgamento da licitação em referência e, em 
consequência, adjudico o seu objeto a seguinte empresa: sermep servi-
ços Médicos s.A. Total da licitação: r$ 53.552.377,13 (cinquenta e três 
milhões, quinhentos e cinquenta e dois mil, trezentos e setenta e sete 
reais e treze centavos). Governador Valadares, 28 de março de 2022. 
Filipe rigo Diniz - secretário Municipal de Administração.

4 cm -29 1614738 - 1

CHAMADA PÚBLICA Nº 008/2021
Aviso de Homologação. o Município de Governador Valadares/MG, 
através da secretaria Municipal de Administração, torna público o 
aviso de homologação e adjudicação da chamada pública 008/2021 
– pAc 1.000/2021, cujo objeto é a concessão de uso oneroso pelo perí-
odo de 12 (doze) meses, renováveis por iguais e sucessivos períodos 
conforme art. 57 da lei n° 8.666/93, da cedente a favor da cessionária 
de área de 04 m², com finalidade específica de exploração de atividade 
de locação de veículos automotores no terminal de passageiros do aero-
porto coronel atino machado de oliveira – sBGV/GVr. em decorrên-
cia do exposto no processo de licitação a mim apresentado, homologo 
o resultado do julgamento da licitação em referência e, em consequên-
cia, adjudico o seu objeto as seguintes empresas: Localiza Franchising 
Brasil s.A e unidas s/A. Governador Valadares, 29 de março de 2022. 
Filipe rigo Diniz - secretário Municipal de Administração.

4 cm -29 1614793 - 1

EXTRATO DE CONTRATO Nº 055/2022
 extrato do contrato 055/2022, celebrado entre o Município de Gover-
nador Valadares e a Associação dos produtores rurais de cassimiro, 
cnpJ: 22.699.359.0001/31, o qual rege a aquisição de gêneros ali-
mentícios para alimentação dos alunos das escolas, creches e entidades 
cadastradas no programa nacional de Alimentação escolar – pnAe 
para o ano letivo de 2022, com início em 14/03/2022 e término em 
14/03/2023, o valor total estimado de r$ 711.016,00 (setecentos e onze 
mil e dezesseis reais), que será suportado pelas dotações orçamentárias 
n°: 02009003.1236112042.103.33903000000 (567) 144 eF, 02009003
.1236512042.109.33903000000 (599) 144 ei; 02.009003.1236612042
.114.33903000000 (623) 144 eJA; 02.009003.1236712032.1117.3390
3900000 (642) 144 EE, específicas da Secretaria Municipal de Educa-
ção, para o exercício financeiro de 2022.

3 cm -29 1615071 - 1

Câmara Municipal
 PROCESSO N° 115/2022. EXTRATO DO CONTRATO 001/2022
objeto: convênio a título não oneroso, para prestar serviços de assis-
tência á saúde, com início em 29 de março de 2022 até 29 de março de 
2027. contratada: clínica ilumina serviços Médicos Ltda., cnpJ nº 
35.486.714/0001-36 - Governador Valadares, 29 de março de 2022 – 
Vereador regino da silva cruz – presidente.

2 cm -29 1615075 - 1

Serviço Autônomo de Água 
e Esgoto - SAAE

EDITAL PROCESSO LICITATÓRIO Nº 039/2022
PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2022

o sAAe – serviço Autônomo de água e esgoto do Município de 
Governador Valadares, torna público que fará realizar o processo Lici-
tatório nº 039/2022, na modalidade de pregão presencial nº 025/2022, 
tipo menor preço por item, que tem por objeto a AQuisiÇÃo De 
suBsTrATo croMoGÊnico e cArTeLA QuAnT – TrAY 
2000-97 cAViD. o edital encontra-se disponível no site: www.saae-
goval.com.br, podendo ser obtido também através do e-mail licitacao@
saaegoval.com.br. o início de julgamento dar-se-á às 09h00min do dia 
12 de abril de 2022.

Governador Valadares, 29 de março de 2022. (a): 
Walter de Albuquerque - Diretor Geral do sAAe.

eDiTAL processo LiciTATÓrio nº 041/2022
preGÃo presenciAL nº 027/2022

o sAAe – serviço Autônomo de água e esgoto do Município de 
Governador Valadares, torna público que fará realizar o processo Lici-
tatório nº 041/2022, na modalidade de pregão presencial nº 027/2022, 
tipo menor preço por item, que tem por objeto a AQuisiÇÃo De 
eQuipAMenTos De proTeÇÃo inDiViDuAL. o edital encon-
tra-se disponível no site: www.saaegoval.com.br, podendo ser obtido 
também através do e-mail licitacao@saaegoval.com.br. o início de jul-
gamento dar-se-á às 09h00min do dia 13 de abril de 2022.

Governador Valadares, 29 de março de 2022. (a): 
Walter de Albuquerque - Diretor Geral do sAAe.

eDiTAL processo LiciTATÓrio nº 042/2022
preGÃo presenciAL nº 028/2022

o sAAe – serviço Autônomo de água e esgoto do Município de 
Governador Valadares, torna público que fará realizar o processo Lici-
tatório nº 042/2022, na modalidade de pregão presencial nº 028/2022, 
tipo menor preço por item, que tem por objeto a AQuisiÇÃo De 
BoTAs De pVc cAno LonGo e sApATos De seGurAnÇA 
MAscuLinos. o edital encontra-se disponível no site: www.saae-
goval.com.br, podendo ser obtido também através do e-mail licitacao@
saaegoval.com.br. o início de julgamento dar-se-á às 09h00min do dia 
18 de abril de 2022.

Governador Valadares, 29 de março de 2022. (a): 
Walter de Albuquerque - Diretor Geral do sAAe.

9 cm -29 1615040 - 1

Associação Pró-Gestão das Águas 
da Bacia Hidrográfica do Rio 

Paraíba do Sul - AGEVAP
 DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO 

FINANCEIRA EXERCICIO 2021
conTrATo De GesTÃo 01/2019 – ps1

saldo inicial r$...........................4.766.006,24
receita r$...........................2.294.642,57
repasse  r$...........................2.121.450,48
rendimento  r$..............................173.192,09
Despesa r$........................(2.663.823,93)
Desembolso  r$........................(2.663.823,93)
saldo Final r$...........................4.396.824,88

conTrATo De GesTÃo 02/2019 – ps2
saldo inicial r$...........................1.205.140,95
receita r$...........................2.260.577,90
repasse  r$...........................2.180.225,20

rendimento  r$................................80.352,70
Despesa r$...........................(828.619,39)
Desembolso  r$...........................(828.619,39)
saldo Final r$...........................2.637.099,46

resposAVÉis peLA eXecuÇÃo
André Luis de paula Marques

Diretor-presidente
Fernanda Valadão scudino

Diretora executiva resende

6 cm -28 1614415 - 1

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO 
FINANCEIRA EXERCICIO 2021

conTrATo De GesTÃo 001/2020 – Do1 a Do6
saldo inicial r$.......................89.631.148,92
receita r$.......................33.109.463,49
repasse r$.......................30.199.563,12
rendimento r$.........................2.909.900,37
Despesa r$.........................(239.788,59)
Desembolso r$.........................(239.788,59)
saldo Final r$.....................122.500.823,82

resposAVÉis peLA eXecuÇÃo
André Luis de paula Marques

Diretor-presidente
Fabiano Henrique da silva Alves

Assessor

4 cm -28 1614413 - 1

Grão Mogol

Prefeitura Municipal
1ª RETIFICAÇÃO DE EDITAL PROC. 27/22-PE18/22

 cont.de empresa espec.paraprest de serv de moldagem, confecção 
einstalação de próteses dentárias-credenciamento: 18/04/2022. 08H.
licitagraomogol.mg@gmail.com-www.graomogol.mg.gov.br.

1 cm -29 1614632 - 1

Grupiara

Prefeitura Municipal
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022
o Município de Grupiara/MG, através da comissão permanente de 
Licitação, torna público que às 09:00 horas do dia 19 de abril de 2022, 
estará realizando Tomada de preços na contratação de empresa espe-
cializada para execução de obra de recapeamento asfáltico e drenagem 
pluvial em diversas ruas deste município. Maiores informações pelo 
tel. (034) 3844-1369 das 08:00 às 16:00 horas - Maria regina Hueb Dib 
oliveira - presidente da comissão permanente de Licitação - Grupiara/
MG, 29 de março de 2022.

2 cm -29 1614843 - 1

Guanhães

Prefeitura Municipal
EXTRATO DO CONTRATO Nº 043/2022 

processo nº 003/2022 – pregão presencial nº 002/2022. objeto: regis-
tro de preços para futura e eventual contratação de empresa para pre-
paração e fornecimento de refeições para atendimento as secretarias 
municipais do Município de Guanhães. Fornecedor: eLison souzA 
cHAVes-Me - cnpJ: 03.370.048/0001-80. Vigência: 25/03/2022 a 
31/12/2022. Valor total do contrato: r$83.820,00 (oitenta e três mil e 
oitocentos e vinte reais). Data da assinatura: 25/03/2022. Mariana Tei-
xeira Coelho Menezes - Presidente da CPL/Pregoeira Oficial. 

2 cm -29 1614883 - 1

Ibiaí

Prefeitura Municipal
CANCELAMENTO DO PROCESSO Nº 028/2022 TP Nº 02/22.

objeto: contratação de empresa para execução de obra de recapea-
mento Asfáltico de rua. Maiores informações: prédio da prefeitura ou 
através do e-mail: setordelicitacao.ibiai@hotmail.com. ibiaí, 28/03/22. 
José pedro rodrigues Marçal-presidente da cpL.

1 cm -28 1614243 - 1

 CANCELAMENTO DO PROCESSO Nº 030/2022 TP Nº 04/22.
 objeto: contratação de empresa para executar obra de pavimenta-
ção em cBuQ da Avenida Brasil e da Avenida são Francisco. Maiores 
informações: prédio da prefeitura ou através do e-mail: setordelicita-
cao.ibiai@hotmail.com. ibiaí, 28/03/22. José pedro rodrigues Marçal-
presidente da cpL. 

2 cm -28 1614240 - 1

Ibiraci

Prefeitura Municipal
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 003/2022 

processo nº 096/2021. embasamento Legal: inciso iii, artigo 25 
da Lei 8666/93. contratação de show Artístico com Hugo & Tiago e 
banda, em comemoração ao Aniversário de emancipação política do 
Município, a ser realizado no dia 05 de Abril de 2022 na praça Derval 
ramos Filho (ciel). VALor GLoBAL: r$ 69.500,00 - TiAGo Her-
cuLes DA siLVA - cnpJ: 32.555.367/0001-68. ibiraci, 29 de Março 
de 2022. ismael silva cândido - prefeito de ibiraci.

2 cm -29 1614758 - 1

 TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022
critério de julgamento Menor preço Global. objeto: “contratação de 
empresa especializada na perfuração de poços Artesianos, a serem 
instalados no estádio Municipal inácio Demétrio e Almoxarifado 
Municipal, rua dos Trabalhadores s/n”. Abertura dos envelopes dia 
25/04/2022 às 08h30min, no setor de Licitações, r: seis de Abril, 912. 
extração do edital, site www.ibiraci.mg.gov.br e informações (35) 
3544-9700, iBirAci/MG, 29 de MArÇo de 2021.

2 cm -29 1614658 - 1

Ibitiúra de Minas

Prefeitura Municipal
 PROCESSO Nº 029/2022 

EDITAL Nº 023/2022 
inexigibilidade nº 005/2022 – credenciamento nº 001/2022. Torna 
público o ATo De rATiFicAÇÃo. objeto: constitui objeto do pre-
sente, o credenciamento de pessoa jurídica, prestadora de atendimento 
de procedimentos de exames de laboratório de análises clínicas para a 
prefeitura Municipal de ibitiura de Minas-MG, nas quantidades rela-
cionadas no Anexo Vii-Modelo de proposta. Fundamento legal: Art. 
25 seus incisos, Art. 26 da Lei Federal 8.666/93 e alterações e Lei 
Municipal nº 553/2003, de 19.09.2003. Data: 29.03.2022. Danilo Lipa-
rini Moraes-presidente da cpL. Alexandre de cássio Borges-prefeito 
Municipal.

3 cm -29 1614573 - 1

PROCESSO Nº 030/2022
EDITAL Nº 024/2022

pregão presencial nº 021/2022, registro de preços nº 014/2022. Torna 
público. objeto: constitui objeto do presente o registro de preços para 
aquisição, a medida das necessidades, de materiais de construção, elé-
tricos e hidráulicos, pelo critério de maior desconto percentual por 
item da TABeLA sinApi/MG, objetivando o suprimento dos diversos 
departamentos da prefeitura Municipal de ibitiúra de Minas, conforme 
especificações contidas no Anexo I. Fundamento legal: Art. 4º, Inciso I 
da Lei Federal 10.520/2002, de 17.07.2002 e alterações e da Lei Muni-
cipal nº 553/2003 e alterações. Data prevista para o credenciamento 
e julgamento, respectivamente: 12.04.2022, às 08:45 0h e 09:00h. o 
edital e seus anexos estão disponíveis no site: www.ibitiurademinas.
mg.gov.br - informações: via e-mail: licitaibitiura@gmail.com - Data: 
29.03.2022. Danilo Liparini Moraes - pregoeiro – Alexandre de cássio 
Borges-prefeito Municipal.

4 cm -29 1614592 - 1

Icaraí de Minas

Prefeitura Municipal
PROC. 15-22 – PPRP 5-22 – RP

Torna público que realizará: proc. 15-22 – pprp 5-22 – rp p/ aquisi-
ção de oxigênio medicinal; credenciamento: 13/04/22, as 7h30. sessão 
oficial: 13/04/22, as 07:30h. www.icaraideminas.mg.gov.br, icaraide-
minas.licitação@icaraideminas.mg.gov.br.

1 cm -29 1614813 - 1

Igarapé

Prefeitura Municipal
 CONCORRÊNCIA Nº 01/2022. 

A prefeitura de igarapé comunica a realização da concorrência nº 
01/2022, relativo ao processo Administrativo de compras n° 76/2022, 
nos moldes da Lei Federal n° 8.666/1993 e suas alterações, do tipo 
menor preço global. objeto: contratação de empresa especializada para 
execução de drenagem pluvial em diversos logradouros no Município 
de Igarapé/MG, no prazo de 12 (doze) meses, conforme especificado 
no projeto Básico, Anexo i do edital. A sessão pública ocorrerá às 09h 
do dia 02/05/2022. o edital completo estará disponível no site www.
igarape.mg.gov.br e no setor de Licitações, situado no prédio da pre-
feitura Municipal de igarapé/MG, na Avenida Governador Valadares, 
n° 447, centro, igarapé/MG, no horário de 08h às 17h. Mais informa-
ções, telefone (31) 3534-5357. A comissão permanente de Licitação, 
29/03/2022.

3 cm -29 1614669 - 1

Igaratinga

Prefeitura Municipal
TOMADA DE PREÇO Nº 3/2022

Torna público a Abertura do processo Licitatório nº 29/2022 - Tomada 
de preço nº 3/2022. objeto: contratação de empresa para prestação de 
serviços de pavimentação com calçamento poliédrico da rua de acesso 
a eTA - estação de Tratamento de água e rua sem nome no distrito 
de Antunes, Município de igaratinga/MG. conforme planilha de Quan-
titativos, Memorial Descritivo e cronograma Físico Financeiro. Aber-
tura: 19 de abril de 2022, às 8h00min. Dotação orçamentaria: 06.01.1
5.451.0051.1.051.4.4.90.51.00.00.00.00, ficha: 222, fonte: 100, Secre-
taria Municipal de infraestrutura, Meio Ambiente e serviços urbanos. 
o edital encontra-se no site: www.igaratinga.mg.gov.br. Mais informa-
ções pelo telefone: (37) 3246-1134. igaratinga/MG, 29 de março de 
2022. Letícia Gomes Lara - pcL.
 ToMADA De preÇo nº 04/2022. Torna público a Abertura do pro-
cesso Licitatório nº 31/2022 - Tomada de preço nº 04/2022. objeto: 
contratação de empresa para perfuração e implantação de 2 poços pro-
fundos (artesianos) com uma profundidade de 80 metros ou maior se 
necessário em área pública, incluindo o fornecimento de todo o mate-
rial necessário, conforme planilha de Quantitativos, Memorial Descri-
tivo, cronograma Físico Financeiro e projeto, no Município de iga-
ratinga/MG. Abertura: 19 de abril de 2022, às 10h00min. Dotação 
Orçamentaria: 06.01.04.122.0043.2.052.3.3.90.39.00.00.00.00, ficha: 
218, secretaria Municipal de infraestrutura, Meio Ambiente e servi-
ços urbanos. o edital encontra-se no site: www.igaratinga.mg.gov.br. 
Mais informações pelo telefone: (37) 3246-1134. igaratinga/MG, 29 de 
março de 2022. Letícia Gomes Lara - pcL.

 ToMADA De preÇo nº 05/2022. Torna pública a Abertura do pro-
cesso Licitatório nº 32/2022. Tomada de preço nº 05/2022. objeto: 
contratação de empresa para prestação de serviços de reforma de parte 
da sede da prefeitura Municipal de igaratinga, inclusive fornecimento 
de todo o material e mão de obra. Abertura: 26 de abril de 2022, às 
13h00min. Dotação orçamentaria: secretária Municipal de Adminis-
tração - 02.01.04.122.0043.2.092.4.4.90.51.00.00.00.00, ficha: 837. O 
edital encontra-se no site: www.igaratinga.mg.gov.br. Mais informa-
ções pelo telefone: (37) 3246-1134. igaratinga/MG, 29 de março de 
2022. Letícia Gomes Lara - pcL.

8 cm -29 1614907 - 1

Inimutaba

Prefeitura Municipal
PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2022

o Município de inimutaba, torna público a abertura do processo Lici-
tatório nº 311/2022 - pregão presencial nº 015/2022 - registro de pre-
ços, do tipo menor preço por item, para a aquisição de gás de cozi-
nha (GLp). A abertura da licitação está marcada para o dia 12/04/2022, 
às 13:00hs. o edital se encontra disponível no site www.inimutaba.
mg.gov.br e maiores informações com o setor de Licitações. emer-
somm Danezzi - prefeito Municipal de inimutaba.

 preGÃo presenciAL nº 016/2022
o Município de inimutaba, torna público a abertura do processo Licita-
tório nº 315/2022 - pregão presencial nº 016/2022 - registro de preços, 
do tipo menor preço por item, para a contratação de laboratório para 
realização de exames laboratoriais. A abertura da licitação está marcada 
para o dia 13/04/2022, às 13:00hs. o edital se encontra disponível no 
site www.inimutaba.mg.gov.br e maiores informações com o setor de 
Licitações. emersomm Danezzi - prefeito Municipal de inimutaba.

4 cm -29 1614693 - 1

Ipatinga

Prefeitura Municipal
AVISO PREGÃO ELETRÔNICO N.º24/2022

registro de preços. exclusivo Me/epp/Mei. objeto: Aquisição futura 
defornecimento de alimentação (Marmitex).Abertura 11/04/2022às 
13h. edital disponível no site: www.bionexo.com.br. informações (31) 
3829-8154/8165, de 12 às 17h. cleber de Faria silva, sec. de saúde, 
em 29/03/2022.

2 cm -29 1614884 - 1

Itabira

Empresa de Desenvolvimento 
de Itabira -  ITAURB

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2022
A iTAurB torna público que realizará licitação modalidade pregão 
presencial, tipo menor preço global, cujo objeto consiste na contrata-
ção de empresa para prestação de serviços de poda de árvores e roçada 
mecanizada, incluindo o fornecimento de mão de obra, equipamentos 
e veículos para atender as necessidades da iTAurB para o período de 
60 (sessenta) dias no município de itabira/MG, conforme termo de 
referência. recebimento dos envelopes de propostas e habilitação: dia 
25/04/2022 às 14hs (quatorze 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) 3833-4012 e 3833-4014. itabira/MG, 29 
de março de 2022. israel Gonçalves - pregoeiro

4 cm -29 1614790 - 1

Itabirito

Prefeitura Municipal
 EDITAL - PE029/2022 - PL088/2022. 

objeto: contratação de pessoa jurídica para fornecimento de cami-
nhão Auto Bomba totalmente equipado para atender as necessidades 
da Brigada Municipal de itabirito. Tipo: Menor preço por item. A ses-
são pública de Lances será aberta na internet às 12:30 horas do dia 
20/04/2022, no endereço eletrônico https://www.comprasnet.gov.br/
seguro/loginportal.asp.

eXTrATo De rATiFicAÇÃo – ADesÃo 067/2022 – prc 
102/2022. O Secretário Municipal de Saúde ratificou e homologou em 
25/03/2022, o processo supra cujo objeto é: objeto: registro de preços 
para futura e eventual aquisição de Medicamentos sólidos orais iii-“e” 
a “i”, conforme Ata de registro de preços nº 70/2021 - processo Licita-
tório nº 102/2021 – pregão eletrônico nº 64/2021 do icisMep.

eXTrATo De rATiFicAÇÃo - ADesÃo 068/2022 - prc 103/2022. 
O Secretário Municipal de Saúde ratificou e homologou em 25/03/2022, 
o processo supra cujo objeto é: objeto: registro de preços para futura 
e eventual aquisição de Medicamentos sólidos orais i “A” a “B”, con-
forme Ata de registro de preços nº 65/2021 processo Licitatório nº 
94/2021 – pregão eletrônico nº 58/2021 do icisMep.

eXTrATo De conTrATo 132/2022 - pe 154/2021 – pL 255/2021 – 
rp 114/2021. objeto: Fornecimento de gêneros alimentícios, em aten-
dimento à secretaria Municipal de educação. conTrATADA: Forte 
comércio de Alimentos eireli – cnpJ: 10.803.557/0001-14. Valor: r$ 
79.170,00 – Vigência: 31/12/2022

eXTrATo DA ATA nº 076/2022 -preGÃo eLeTrÔnico 
005/2022 – pL043/2022. objeto: registro de preço, pelo prazo de 
doze meses, para futura e eventual contratação de empresa especiali-
zada para os serviços de sinalização Viária no município de itabirito/
MG. Detentor da Ata: Tetra engenharia & sinalização Ltda.- cnpJ: 
17.321.132/0001-18. Valor Total: r$3.207.720,00. A íntegra da ata 
encontra-se disponível no Deptº deLicitações e contratos ou pelo 
sitehttp://www.itabirito.mg.gov.br.

 
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 320220329200435026.



Minas Gerais  diário dos Municípios Mineiros quarta-feira, 30 de Março de 2022 – 7 
eXTrATo DA ATA nº 079/2022 -pe 018/2022 – pL 063/2022 – rp 
012/2022. objeto: registro de preços para futura e eventual contratação 
de pessoa jurídica para fornecimento de materiais para kit de atletas, 
eventos culturais, materiais para alunos da escola de esporte e deman-
das internas das seMeL seMcuLT e seMFA. Detentor da Ata: scG 
Brindes, presentes e serviços Ltda - cnpJ: 28.274.979/0001-05. Valor 
unitário: item 05: r$ 1,50. A íntegra da ata encontra-se disponível no 
Deptº deLicitações e contratos ou pelo sitehttp://www.itabirito.mg.gov.
br.

10 cm -29 1614927 - 1

Itajubá

Consórcio Intermunicipal de Saúde 
dos Municípios da Microrregião 
do Alto do Sapucaí - CISMAS

 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2022, 
preGÃo presenciAL pArA reGisTro De preÇo nº 001/2022 
registro de preços referente à aquisição de material de consumo para 
atender o serviço de ultrassonografia e o laboratório de análise de água 
do cisMAs com participação exclusiva de Mei, Me e epp,a ser reali-
zado no dia 12/03/2022. o edital completo estará disponível a partir do 
dia 30/03/2022, das 08:00 às 17:00 horas, na sede do cisMAs, situado 
à Av. engenheiro pedro Fonseca paiva, 376, bairro Avenida, na cidade 
de itajubá/MG ou pelo site: www.cismas.mg.gov.br. informações pelo 
telefone (35) 3622-1007 e e-mail: licitacao@cismas.mg.gov.br.

3 cm -28 1613903 - 1

Itambacuri

Prefeitura Municipal
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 002/2022. 

A secretaria Municipal de Administração de itambacuri- MG, no uso 
de suas atribuições legais, convoca os candidatos abaixo relacionados 
aprovados no concurso público – edital 01/2019, realizado no dia 
22/11/2020, para no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, a contar da 
publicação deste edital, comparecer na seção de pessoal da prefeitura 
Municipal, situada à praça dos Fundadores, nº 325, centro – itambacu-
ri-MG, no período vespertino das 13h às 18h, portando os documentos 
e exames abaixo relacionados; e para agendamento de perícia médica 
para posterior assinatura do Termo de posse.
o não comparecimento no prazo previsto implicará na renúncia do can-
didato, que será substituído pelo seu sucessor na lista classificatória já 
publicada.
reLAÇÃo De DocuMenTos A sereM ApresenTADos 
(Xerox legível): a) cópia autenticada em cartório da carteira de 
identidade, com data de emissão inferior a 10 (dez) anos; b) cópia 
do Título de eleitor e comprovante de quitação eleitoral; c) cópia do 
CPF; d) Cópia do Certificado de Reservista, ou documento equivalente, 
ou ainda dispensa de incorporação (se do sexo masculino); e) cópia 
autenticada em cartório da certidão de nascimento ou casamento; f) 
número do pis/pAsep; g) cópia autenticada da carteira de Trabalho 
e Previdência Social; h) Uma fotografia tamanho 3x4 recente, colorida; 
i) Fotocópia autenticada em cartório dos documentos que comprovem 
a escolaridade/Formação exigida para o cargo / categoria profissional / 
especialidade, conforme discriminado neste edital, e respectivo regis-
tro no conselho de classe; j) cópia autenticada do Diploma ou certi-
ficado de Conclusão do curso correspondente à escolaridade exigida, 
conforme especificação constante deste Edital; k) Declaração de horá-
rio de trabalho, se possuir outro vínculo empregatício, para demons-
tração de compatibilidade com o horário disponível e de interesse da 
prefeitura Municipal; l) Declaração de Bens; m) Declaração de antece-
dentes criminais; n) cópia da cnH para o cargo de motorista; o) cópia 
do RG ou Certidão de Nascimento e CPF dos filhos menores de 14 anos 
e declaração de frequência escolar. p) comprovante de residência.

 eXAMes eXiGiDos De AcorDo coM 
As ATriBuiÇÕes Do cArGo:

1. Hemograma completo; 2. Glicemia em jejum; 3. ureia; 4.creatinina; 
5. Lipidograma; 6.VDrL; 7. eAs (analise de urina tipo i); 8. parasi-
tologia (fezes); 9.ECG (eletrocardiograma); 10. RX Tórax AP e Perfil 
(exigido para os maiores de 40 anos e/ou fumantes); 11.Tipagem san-
guínea e fator rH; 12. cco (preventivo) somente para mulheres.
i – concorrÊnciA AMpLA: cArGo: Monitor de creche. cAn-
DiDATo: 11º Amanda Aparecida castro pereira. itambacuri-MG, 29 de 
março de 2022. Isaac Knüpfer Scofield - Secretário de Administração.

10 cm -29 1614822 - 1

Itapecerica

Prefeitura Municipal
AVISO DE RETIFICAÇÃO PP 032/2022

 Aviso de Retificação PP 032/2022. Objeto: Registro de preços de ser-
viços de máquinas pesadas e caminhão. Retificam-Se os Anexos I e 
ii do edital, com a inclusão do subitem 1.3. em consequência pror-
roga-se a data do certame para 11/04/2022 no horário anteriormente 
designado. Ficam inalterados os demais termos do edital. o Termo de 
Retificação está disponível no site www.itapecerica.mg.gov.br. Andréa 
Vilano - pregoeira.
preGÃo eLeTrÔnico 033/2022 - Aviso de Licitação - objeto: 
registro de preço sal de isopropilamina e sal de amônio a serem uti-
lizados em capina química. recebimento de propostas e Documenta-
ção: até às 12h59 do dia 12/04/2022. início da sessão: às 13h do dia 
12/04/2022. edital disponível nos sites www.comprasbr.com.br e www.
itapecerica.mg.gov.br. Andréa Vilano - pregoeira.

3 cm -29 1614890 - 1

Ituiutaba

Prefeitura Municipal
 PREGÃO ELETRONICO Nº 020/2022

prefeitura de ituiutaba comunica que se encontram disponíveis no 
setor de Licitações da secretaria Municipal de Administração e 
recursos Humanos e no site https://www.ituiutaba.mg.gov.br/lici-
tacoes os seguintes procedimentos de acordo com Lei 8.666/1993 e 
Lei nº 10.520/2002. resuLTADo De LiciTAÇÃo: pregão ele-
trônico nº 020/2022, objeto: Aquisição de cal, Areia, cimento - 
sMosu, recursos: próprios, empresas Vencedoras: portal do Vale 

comércio e serviços eireli, cnpJ: 26.453.454/0001-01, Valor: 
r$4.395,60; Licitudo - Licitações e comércio unipessoal Ltda, 
cnpJ: 41.877.227/0001-05, Valor: r$94.816,00; casa dos pedreiros 
de ituiutaba Ltda, cnpJ: 68.552.447/0001-07, Valor: r$179.969,62. 
informações: e-mail: licitacao@ituiutaba.mg.gov.br e Tel: (34)3271-
8183/3271-8182. ituiutaba - MG em 29 de março de 2022 - Walcyr 
soares Valadão - Matrícula 2001 - pregoeiro.

4 cm -29 1614781 - 1

Itutinga

Prefeitura Municipal
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2022.

 o Município de itutinga torna público a Abertura do processo Licita-
tório nº 021/2022 - pregão eletrônico nº 008/2022. objeto: o registro 
de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos, conforme 
solicitação da secretaria Municipal de saúde, com recursos próprios 
e vinculados. Data da sessão eletrônica: Dia 12/04/2022. Horário: às 
08h00min. Link da sessão eletrônica: http://itutinga.pregaonet.com.br. 
o tipo e critério de julgamento será o Menor preço por item. os inte-
ressados poderão obter gratuitamente a integra em Licitações “editais 
de Licitação”, “editais 2022”, pessoalmente no endereço: rua Gabriel 
Leite, nº 45, centro, itutinga/MG e pelo site: www.itutinga.mg.gov.
br. Demais informações ou esclarecimentos poderão ser obtidos via 
e-mail: licitacaoitutinga@gmail.com, no horário das 12h às 18h. itu-
tinga, 29 de março de 2022. rodineli Antônio do nascimento - pre-
feito Municipal.

4 cm -29 1614917 - 1

Jampruca

Prefeitura Municipal
PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2022

Do tipo menor preço item, abertura no dia 12/04/2022, as 08h:30min, 
na sede da prefeitura, à praça Jorge Agostinho, n.56, centro. objeto: 
contratação de serviço profissional de ortopedia técnica para confec-
ção, adaptação e alinhamento de prótese endoesqueléca não implantá-
vel para amputação transfemoral, para atender a demanda formalizada 
pela secretaria Municipal de saúde. o edital poderá ser adquirido na 
prefeitura, no horário de 13h às 17h. polliane de castro nunes Bastos– 
prefeita Municipal.

2 cm -29 1614511 - 1

Janaúba

Prefeitura Municipal

AVISO DE RETIFICAÇÃO - PROCESSO Nº. 60/2022
Referente a publicação no Diário Oficial de Minas Gerais, no dia 
24/03/2022, página 07. onde se lê: Data de realização no dia 14 de 
abril de 2022, às 14:00, em sua sede situada na praça dr. rockert, n° 
92, centro. Leia-se: Data de realização no dia 09 de maio de 2022, às 
14:00, em sua sede situada na praça dr. rockert, n° 92, centro. onde se 
lê: Modalidade: Tomada de preço nº. 14/2022. Leia-se: concorrência 
nº. 02/2022. As demais informações permanecem inalteradas. Janaú-
ba-MG, 24 de março de 2022. Tamiris Greycielle de paula Borges. 
Assessora especial em Licitações.

3 cm -28 1614346 - 1

AVISO DE RETIFICAÇÃO - PROCESSO Nº. 59/2022
ToMADA De preÇo nº. 13/2022 referente a publicação no Diá-
rio Oficial de Minas Gerais no dia 24/03/2022, página 06. Onde se lê: 
Data de realização no 14 de abril de 2022, às 09:00, em sua sede situ-
ada na praça dr. rockert, n° 92, centro. Leia-se: Data de realização no 
dia 09 de maio de 2022, às 09:00, em sua sede situada na praça dr. 
rockert, n° 92, centro. As demais informações permanecem inalteradas. 
Janaúba-MG, 24 de março de 2022. Tamiris Greycielle de paula Bor-
ges. Assessora especial em Licitações.

3 cm -28 1614314 - 1

Fundação Hospitalar de Janaúba
AVISO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2022
comunica aos interessados que foram feitas alterações no eDiTAL 
013/2022. proceDiMenTo LiciTATÓrio n° 032/2022 preGÃo 
eLeTrÔnico nº 013/2022 reGisTro De preÇos nº 012/2022, 
disponível para consulta no endereço www.hrjanauba.com e www.por-
taldecompraspublicas.com.br., alterando, assim, a data de abertura: 
recebimento das propostas até: 09:00 horas do dia 13/04/2022, Aber-
tura da sessão pública: às 09:00 horas do dia 13/04/2022, início da ses-
são de disputa de preços: às 09:01 horas do dia 13/04/2022- Diretor: 
neurisvaldo Teixeira dos santos, Tel. (38) 3821-11138, pelo e-mail: 
licitacao@hrjanauba.com.br ou www.portaldecompraspublicas.com.br, 
www.hrjanauba.com.br.

3 cm -29 1614630 - 1

Instituto de Previdência dos 
Servidores Públicos

PC 14/22, TP 01/22
 contrat. constr. prédio da sede preViJAn. credenc. 27/04/2022 
09:00hs e-mail:previjan@gmail.com(38) 99140-7363. edilson Batista 
dos santos–pres. cpL.

1 cm -29 1614759 - 1

Januária

Prefeitura Municipal
 AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO E RETIFICAÇÃO 

DO EDITAL DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2022 
pregão presencial nº 007/2022. objeto: registro de preços para aqui-
sição de cilindros de oxigênio e ar medicinal comprimido com forne-
cimento de cilindros conforme especificações constantes no termo de 
referência. Abertura dos envelopes dia 13.04.2022 às 09:00 horas. inte-
ressados deverão manter contato pelo email:licitacaojanuaria@yahoo.
com.br, Tel. (38) 9 9266-2220 ou diretamente no setor de Licitação. 
link para acesso ao edital: https://januaria-mg.portaltp.com.br/consul-
tas/documentos. aspx?id=34

2 cm -29 1614794 - 1

Jeceaba

Prefeitura Municipal
ATO DE VALIDAÇÃO DE CARGA 
HORÁRIA DE AENP N.º 03/2022.

Município de Jeceaba. secretaria Municipal de educação. sistema 
Municipal de ensino. Ato de Validação de carga Horária de Aenp 
n.º 03/2022. nos termos do artigo 2º da Lei Municipal n.º 1.287 de 
19/03/2018; Decreto Municipal n.º 258 de 17/04/2020; parecer cne/
cp n.º 05/2020, de 28/04/2020; 8º da resolução cMe n.º 08 de 
03/06/2020; Lei Federal n.º 14.040 de 18/08/2020. processo cMe 
n.º 04PLE/2021-011 e Parecer CME n.º 004/2021, fica VALIDADA a 
carga horária das atividades escolares não presenciais realizadas pela e. 
M. “zuleika Halfeld de Albuquerque”, e. M “Lindaura da conceição 
ribeiro”, e. M. “professora Geralda calixta Leão” e centro Municipal 
de educação infantil “prefeito Vicente Mariano da costa”, referentes 
ao 3° Trimestre e pela e. M “zuleika Halfeld de Albuquerque” referen-
tes ao 2° semestre (EJA) do ano letivo de 2021, para fins de cumpri-
mento da carga horária mínima anual obrigatória e desnecessidade de 
realização de reposição de carga horária de forma presencial. Municí-
pio de Jeceaba MG. KíssiA Kene sALATieL. secretária Municipal 
de educação. portaria n.º 587/2016. Autorizada. sistema Municipal de 
Ensino. Lei Municipal n.º 1.287/2018. Art. 8º, § 2° c/c Art. 11, IV da Lei 
Federal n.º 9.394/96. Jeceaba, 24/02/2022. José Donizete de Almeida 
Maia-prefeito Municipal.

5 cm -29 1614552 - 1

Jequitibá

Prefeitura Municipal
TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2022 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 57/2022
Torna público aos interessados que está realizando licitação pública, 
instaurada na modalidade Tomada de preços nº 02/2022, processo Lici-
tatório nº: 57/2022 - cujo objeto é a contratação de empresa especiali-
zada para execução de obras de “reDe De DrenAGeM pLuViAL 
nA ruA seBAsTiÃo GonÇALVes”. o edital está à disposição dos 
interessados na sede do Município de 2ª a 6ª feira, de 8 horas às 17 horas 
ou através do site www.jequitiba.mg.gov.br. os envelopes deverão ser 
protocolados até às 08 horas e 30 minutos do dia 18/04/2022(segunda-
feira). Mais informações poderão ser obtidas através do telefone (31) 
3717-6222 – Lei Federal 8.666/93 - Douglas soares rodrigues- comis-
são permanente de Licitaçã

3 cm -29 1614577 - 1

TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2022
PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 58/2022

Torna público aos interessados que está realizando licitação pública, 
instaurada na modalidade Tomada de preços nº 03/2022, processo Lici-
tatório nº: 58/2022 - cujo objeto é a contratação de empresa especiali-
zada para execução de obras de “reDe De DrenAGeM pLuViAL 
nA ruA DA esperAnÇA”. o edital está à disposição dos interes-
sados na sede do Município de 2ª a 6ª feira, de 8 horas às 17 horas ou 
através do site www.jequitiba.mg.gov.br. os envelopes deverão ser pro-
tocolados até às 08 horas e 30 minutos do dia 19/04/2022(terça-feira). 
Mais informações poderão ser obtidas através do telefone (31) 3717-
6222 – Lei Federal 8.666/93 - Douglas soares rodrigues- comissão 
permanente de Licitação.

3 cm -29 1614842 - 1

Lagamar

Prefeitura Municipal
PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 007/2022

Torna público a noVA DATA ABerTurA do processo Licitatório 
nº 013/2022 - pregão eletrônico srp n° 007/2022. - publicado em 
24/03/2022. publicação na íntegra - site www.diariomunicipal.com.
br/amm-mg

1 cm -29 1614850 - 1

Lamim

Prefeitura Municipal
 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2022 

Torna público na forma da Lei Federal nº 10.520/02, que às 10h00min 
(dez horas), do dia 11/04/2022, promoverá abertura de Licitação na 
modalidade pregão eletrônico nº 13/2022, objetivando a aquisição de 
veículo de 5 lugares de acordo com o plano de ação da resolução ses/
MG nº 6985, 20/12/2019 para a sala de imunização. o edital completo 
poderá ser solicitado na prefeitura de Lamim, na pça. Divino espírito 
santo, 06, centro. Maiores informações pelo telefone (31) 3754-1130, 
a partir das 08h00hs. email: licitacao@lamim.mg.gov.br. Lamim, 29 de 
março de 2022. Bruna de Assis reis. pregoeira Municipal.

3 cm -29 1614766 - 1

Lavras

Prefeitura Municipal
 AVISO DE PUBLICAÇÃO DE NOVA DATA DO 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 57/2022, 
pregão n° 31/2022. Menor preço por item. registro de preços para 
futura e eventual Aquisição de equipamento de proteção individual. 
Data de Apresentação de envelopes e Julgamento: 09h00min do dia 
11/04/2022. o edital encontra-se na sede da prefeitura Municipal, à Av. 
Dr. sylvio Menicucci, nº 1575, Bairro presidente Kennedy ou pelo site 
www.lavras.mg.gov.br. Telefax: (35)3694-4021. Thiago Lima pereira 
– secretário Municipal de Meio Ambiente, José Mourão de Lasmar – 
secretaria Municipal de Administração e Gestão de pessoas.

2 cm -27 1613874 - 1

 AVISO DE PUBLICAÇÃO DO PROCESSO 
LICITATÓRIO N° 69/2022

 pregão n° 38/2022. Menor preço por item. registro de preços para 
futura e eventual AQuisiÇÃo De ÓLeo LuBriFicAnTe, ADiTi-
Vos, FLuiDos, GrAXAs e MATeriAis De LiMpezA, em aten-
dimento às diversas secretarias. Data de Apresentação de envelopes 
e Julgamento: 09h00min do dia 12/04/2022. o edital encontra-se na 
sede da prefeitura Municipal, à Av. Dr. sylvio Menicucci, nº 1575, 
Bairro presidente Kennedy ou pelo site www.lavras.mg.gov.br. Telefax: 
(35)3694-4021. Denilson Teixeira– Diretor de suprimentos.

2 cm -29 1615085 - 1

Lontra

Prefeitura Municipal
 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2022

 pregão presencial nº 012/2022, registro de preços exclusivo para me/
epp/equiparadas nas diretrizes da lei complementar nº 123/2.006, para 
futura e eventual aquisição de refeições (almoço, jantar e marmitex) 
destinadas aos funcionários do município de Lontra que tenham direito 
a este benefício, a autoridades em visita ou a trabalho no Município, 
bem como a funcionários em campanhas de vacinação e em ativida-
des especiais, tudo nos termos da legislação municipal vigente. Aber-
tura dia 14/04/2022 às 09:00 horas. Edital disponível no site oficial do 
município www.lontra.mg.gov.br; ou através do - e-mail: licitacao.lon-
tra@outlook.com, ou diretamente na sede do município – rua olímpio 
campos 39 – centro –Lontra. Dernival Mendes dos reis – prefeito 
Municipal.

3 cm -29 1614654 - 1

Luminárias

Prefeitura Municipal
REMARCAÇÃO DE ABERTURA DE 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº042/2022 
Tomada de preços nº 003/2022 – contratação de empresa especializada 
em prestação de serviços de tapa buracos cBuQ. Abertura: 13/04/2022 
às 10:00 hrs.

ecio carvalho rezende - prefeito municipal. editais 
disponíveis no endereço site. www.luminarias.mg.gov.br.

2 cm -29 1614765 - 1

Machado

Prefeitura Municipal
EXTRATO DO I TERMO ADITIVO À ATA RP N° 007/2022

partes: Município de Machado/edivaldo Donizeti calegari - reequi-
líbrio econômico Financeiro. processo licitatório 233/2021 pregão 
057/2021. objeto: Aquisição de hortifrutigranjeiros para a rede munici-
pal de ensino. Vigência: 18/10//2022.

eXTrATo Do i TerMo ADiTiVo À ATA rp n° 053/2021. partes: 
Município de Machado/Traçado construções e serviços LTDA - ree-
quilíbrio econômico Financeiro. processo licitatório 262/2021 pre-
gão 073/2021. objeto: Fornecimento de emulsão asfáltica. Vigência: 
08/12//2022.

eXTrATo DA ATA De reGisTro De preÇos 013/2022. partes: 
Município de Machado/Ludmila Aparecida de souza - Valor total do 
processo: r$ 6.631,00 (seis mil seiscentos e trinta e um reais). par-
tes: Município de Machado/rei dos cartuchos equipamentos supri-
mentos de informática LTDA - Valor total do processo: r$ 2.642,25 
(dois mil seiscentos e quarenta e dois reais e vinte e cinco centavos).
partes: Município de Machado/Gustavo de paula silva LTDA - Valor 
total do processo: r$ 1.990,00 (um mil novecentos e noventa reais). 
processo licitatório prc008/2022 pregão eletrônico - rp 003/2022. 
objeto: registro de preços para fornecimento de materiais de infor-
mática, em atendimento as necessidades da secretaria Municipal de 
Governo. Assinatura: 28/03//2022. Vigência: 1 (um) ano, contado da 
data de publicação da ata.

6 cm -29 1614863 - 1

Mamonas

Prefeitura Municipal
PREGÃO PRESENCIAL 013/2022

A prefeitura Municipal de Mamonas/MG, torna público o procedi-
mento Licitatório processo nº 019/2022 - pregão presencial 013/2022, 
abertura no dia 11/04/2022 às 08:00, cujo objeto é o registro de preço 
para aquisição de material médico hospitalar. Fone: 038 3814-1126 - 
e-mail: licitacao@mamonas.mg.gov.br/ site https://mamonas.mg.gov.
br/ - Mamonas/MG, 29 de março de 2022 - Valdeci custodio Jorge 
- prefeito.

 
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 320220329200435027.



 8 – quarta-feira, 30 de Março de 2022 diário dos Municípios Mineiros Minas Gerais 
preGÃo presenciAL 014/2022

A prefeitura Municipal de Mamonas/MG, torna público o procedi-
mento Licitatório processo nº 020/2022 - pregão presencial 014/2022, 
abertura no dia 11/04/2022 às 14:00, cujo objeto é o registro de preço 
para contratação exclusiva de empresa Me/epp ou equiparadas para 
aquisição de Material Laboratorial. Fone: 038 3814-1126 - e-mail: lici-
tacao@mamonas.mg.gov.br/ site https://mamonas.mg.gov.br/ - Mamo-
nas/MG, 29 de março de 2022 - Valdeci custodio Jorge - prefeito.

4 cm -29 1614902 - 1

Mariana

Prefeitura Municipal
PREGÃO 001/2022. RESULTADO. 

objeto: contratação de empresa para prestação de serviços de publica-
ções de avisos de licitações e outros atos administrativos cuja publici-
dade é exigida nos termos da lei. empresa vencedora: Veredicto Diários 
Oficiais LTDA. CNPJ:66.487.026/0001-14. Valor R$116.000,00(Cento 
e dezesseis mil reais) .Arp049/2022. Homologado em 23/03/2022 . 
informações, praça JK s/nº, centro de 08:00 às 17:00horas. site: 
www.pmmariana.com.br, e-mail: licitacaoprefeiturademariana@gmail.
com. Tel: (31)35579055. Mariana 29 de Março de 2022.

2 cm -29 1614888 - 1

Mário Campos

Prefeitura Municipal
HOMOLOGAÇÃO DE EFETIVAÇÃO DAS 

ATAS DE REG. DE PREÇOS
pL n°90/2021, pe nº81/21. obj. Aquis. de med. injetáveis perfuro-
cortantes- Detentoras: Biomedical proD. científ Méd e Hosp. s.A r$ 
5.040,00; Malvaglia com. LTDA r$ 2.700,00; Medlevesohn com. 
e rep. De prod. Hosp. LTDA r$7.500,00; Multifarma com. e rep. 
LTDA r$ 20.484,50; Med center com. LTDA r$ 187.656,30. pL 
n°119/21, pe nº76/21. obj. Aquis. de med. Descartáveis iii- Deten-
toras: Bioplasma prod. para Lab e corretados LTDA r$ 98,00; center-
medi com. de prod. Hosp. LTDA r$ 3.576,00; cepalab Laboratórios 
LTDA r$ 5.995,00; cirurgica patrocínio Dist. De prod. Hosp. LTDA 
r$ 2.718,00; DcB Dist. cirúrg. Brasileira LTDA r$ 11.200,00; Malva-
glia com. LTDA r$ 21.300,00; neve premium e com. de prod. cirur-
gicos LTDA r$ 4.500,00; rosilene Vieira Lopes-epp r$ 398,00; Qua-
lity commerce Dist. Hosp. LTDA r$ 3.590,00.

4 cm -29 1614963 - 1

AVISO DE LICITAÇÕES
PROCESSO 58/2022

pregão eletrônico srp.23/2022 - obj: Aquisição de roçadeiras, suple-
mentos p/ roçadeira e epi. sessão púb.11/04/2022 às 09:01hr.
processo 59/2022-pregão eletrônico srp.24/2022 - obj: Aquisição de 
1.500 cestas básicas (alimentos). sessão púb.11/04/2022 às 09:01hr. 
editais nos sites:www.mariocampos.mg.gov.br e www.portaldecom-
praspublicas.com.br.

2 cm -29 1614720 - 1

Martinho Campos

Prefeitura Municipal
CONTRATO Nº 008/2022.

 celebrado entre o Município de Martinho campos e o contratante 
FernAnDo cAeTAno MoreirA FiLHo no percentual de 5% 
(cinco por centro), sobre o valor de cada bem arrematado. processo 
Licitatório nº 013/2022 pregão presencial nº 006/2022. Wilson corrêa 
Alves Afonso de carvalho-prefeito Municipal.

2 cm -29 1614691 - 1

ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS. 
Firmado com as empresas: Ata nº 012/2022 isrAeL e isrAeL LTDA 
epp no valor global de r$ 76.450,80. Ata n° 014/2022 superMer-
cADo oLeGáriA eireLi no valor global de r$ 623.968,60. pro-
cesso Licitatório nº 017/2022 pregão eletrônico srp n° 003/2022. 
Wilson corrêa Alves Afonso de carvalho – prefeito Municipal.

2 cm -29 1614695 - 1

Matozinhos

Prefeitura Municipal
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO 05/PMM/2022
 processo Licitatório 07/pMM/2022, pregão eletrônico 05/pMM/2022, 
torna público, para conhecimento dos interessados, cujo objeto é pres-
tação de serviços instalação de conjunto de placas para sinalização, 
com fornecimento de materiais, nas quantidades e condições descritas 
no Anexos i (Termo de referência) e Memorial Descritivo Anexo V, 
com abertura para o dia 12/04/2022 às 09:30hs. o edital já está dis-
ponível no site www.licitardigital.com.br e www.matozinhos.mg.gov.
br. zélia Alves pezzini. prefeita Municipal. contato (31) 3712-4083 
ou (31) 3712-4512.

3 cm -29 1614701 - 1

Câmara Municipal
 CONVOCAÇÃO CONCURSO PÚBLICO EDITAL 01/2018. 

o presidente Márcio Antônio dos santos, no uso de suas atribuições 
legais conVocA THiAGo FrAnKLin De ArAuJo ireno – 
Vigia, FreDerico cArDoso LeiTe – Vigia e MATeus MAr-
Tins riBeiro – Vigia para no prazo de 30 dias da data desta publi-
cação apresentarem os documentos relacionados no edital 01/2018 do 

Concurso Público, com a consolidação da retificação 05, itens 15.1.3 
e 16.5, com o propósito de serem nomeados e empossados, tendo em 
vista a necessidade da casa Legislativa, bem como a aprovação em 
concurso público de provas e títulos, homologado em 07/12/2018. A 
documentação deverá ser entregue junto ao setor de recursos Huma-
nos da câmara Municipal.

3 cm -29 1614498 - 1

CONTRATO 12/2022 - PROCESSO 10/2022 
 Dispensa de licitação. contratante câmara Municipal de Matozinhos, 
cnpJ 20.229.423/0001-95 - contratado cinTiA ApAreciDA siLVA 
LeLes, cnpJ sob o nº 27.093.436/0001-29. Valor r$1.960,00. início 
17/03/2022 e término 31/12/2022. Dotação orçamentária: 3.3.90.30.00 
– Ficha 13 – Fonte nº 100. presidente Márcio Antônio dos santos.

2 cm -29 1614501 - 1

Medeiros

Prefeitura Municipal

 PROCESSO LICITATÓRIO 33/2022, PREGÃO 09/2022
A prefeitura Municipal de Medeiros, Torna público o Aviso de Licita-
ção referente ao processo Licitatório 33/2022, pregão 09/2022, com 
abertura dia 11-04-2022 As 08:30 Hs, com o objeto: registro de pre-
ços para futuras aquisições de mobiliários e eletrodomésticos para as 
escolas municipais de Medeiros, referente ao convênio de saída nº 
1261000165/2022/see. o edital completo e maiores informações 
poderão ser obtidas, na sede da prefeitura Municipal de Medeiros, Ave-
nida clodoveu Leite de Faria, 400 – centro – Medeiros, cep 38930-000 
ou pelo site www.medeiros.mg.gov.br . Francisco Martins ribeiro-pre-
feito Municipal.

3 cm -29 1614804 - 1

Mesquita

Prefeitura Municipal

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 012/2022

o Municipio De MesQuiTA, Minas Gerais, através do pregoeiro e 
equipe de Apoio, informa aos interessados o resultado do pregão pre-
sencial 012/2022 - processo Administrativo 039/2022, realizado no dia 
28 de março do presente ano que tem como objetivo o registro de pre-
ços para a futura e eventual aquisição de combustíveis para manuten-
ção da frota de veículos leves, pesados, motocicletas e máquinas das 
diversas secretarias do Município de Mesquita/MG, com a finalidade 
de manutenção das atividades dos serviços administrativos e opera-
cionais da municipalidade, bem como para manutenção do convênio 
com as polícias Militar e civil, que a empresa vencedora foi MArco 
AnTonio DuArTe De cArVALHo, cnpJ 00.795.426/0001-89, 
representa pelo senhor MArco AnTonio DuArTe De cArVA-
LHo, inscrito no cadastro de pessoa física sob o nº 228.884.706-91, 
vencedora do lote 01 ao valor de r$ 1.088.955,00 (um milhão oitenta 
e oito mil e novecentos e cinquenta e cinco reais) e lote 02 ao valor 
de r$ 362.985,00 (trezentos e sessenta e dois mil e novecentos e 
oitenta e cinco reais), o presente processo gerou um valor global de r$ 
1.451.940,00 (um milhão quatrocentos e cinquenta e um mil e novecen-
tos e quarenta reais), ambos referente a cota principal e cota reservada. 
Mesquita, 28 de março de 2022. Giesley coelho dos santos.

o Municipio De MesQuiTA, Minas Gerais, através de sua comis-
são permanente de Licitações, torna público que realizou o processo 
de Licitação na MoDALiDADe: DispensA De LiciTAÇÃo, tendo 
por objetivo a Aquisição de Gêneros Alimentícios provenientes da 
Agricultura Familiar e/ou empreendedores Familiares rurais ou suas 
organizações, para o atendimento ao programa nacional de Alimen-
tação Escolar/PNAE, conforme especificações contidas nos Anexos I 
e iii, desta chamada pública, com recursos provenientes do pnAe e 
recursos próprios, com sessão pública no dia 28/03/2022 às 09h00min, 
onde após verificação do “Envelope 001 - Documentos” apresentado 
para o certame, e conferido quanto aos itens e valores apresentados 
no “Envelope 002 - Proposta Comercial” ficou VENCEDOR do cer-
tame o Fornecedor individual AnTÔnio DuArTe DA siLVA, cpF 
nº 584.476.956-20, vencedor dos itens 02-03-04-05-06-08-09-10-12-
13-14-15-16-17-19 e 21, ao valor total de r$ 31.860,10 (trinta e um 
mil oitocentos e sessenta reais e dez centavos). Mesquita, 28 de macro 
de 2022. iago de Jesus ribeiro - presidente da comissão permanente 
de Licitações.

9 cm -29 1614569 - 1

Miradouro

Prefeitura Municipal

ERRATA REFERENTE AO EDITAL DE 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2022

contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais 
e prestação de serviços para reforma/ampliação e adequação do pré-
dio do pronto Atendimento de Miradouro. A alteração realizada não 
interfere na formulação das propostas, ficando mantida data de abertura 
dos envelopes de “documentação e propostas” para o dia 26/04/2022 às 
13:30 hs. o inteiro teor da errata está disponível na sede da prefeitura 
de Miradouro e no site:www.miradouro.mg.gov.br, para maiores infor-
mações (32) 3753-1160.

2 cm -29 1614755 - 1

PREGÃO PRESENCIAL 014/2022 
 registro de preço para futuras e eventuais contratações de empresa 
para aquisição de material de escritório. Abertura dia 19/04/2022, às 
13:30 horas na praça santa rita, 192 – Miradouro/MG. edital dispo-
nível no site da instituição www.miradouro.mg.gov.br a partir do dia 
07/04/2022. informações (32) 3753-1160 ou e-mail:premir2013@
yahoo.com.br.

2 cm -29 1614746 - 1

Monjolos

Prefeitura Municipal
PREGÃO PRESENCIAL 010/2022

PROCESSO LICITATÓRIO 016/2022
Torna público a reTiFicAÇÃo referido edital no prazo de entrega 
do objeto, passando de 60 (sessenta) dias para 180 (cento e oitenta) 
dias, assim ficando a abertura que era às 09:00 horas do dia 05/04/2022 
para às 09:00 horas do dia 13/04/2022. Tipo de Licitação: Menor preço. 
critério de julgamento Menor Valor unitário. Maiores informações na 
prefeitura Municipal de Monjolos, ou pelo telefax: (38) 3727-1120 - 
e-mail: licitacao@prefeituramonjolos.mg.gov.br e pelo site: www.pre-
feituramonjolos.mg.gov.br

osmar Martins da silva, pregoeiro.
3 cm -29 1614548 - 1

CHAMADA PÚBLICA 001/2022  
PROCESSO LICITATÓRIO 018/2022

Torna público que irá realizar processo Licitatório n°. 018/2022 – 
chamada pública n°. 001/2022 com abertura às 09:00 horas do dia 
20/04/2022 para Aquisição de gêneros alimentícios, diretamente da 
Agricultura Familiar e do empreendedor Familiar rural, destinados a 
merenda escolar. Tipo de Licitação: Menor preço. critério de julga-
mento Menor Valor unitário. Maiores informações na prefeitura Muni-
cipal de Monjolos, ou pelo telefax: (38) 3727-1120 - e-mail: licitacao@
prefeituramonjolos.mg.gov.br e pelo site: www.prefeituramonjolos.
mg.gov.br.

osmar Martins da silva, pregoeiro.
3 cm -29 1614553 - 1

Montes Claros

Prefeitura Municipal
EXTRATO Nº 075/2022 - RESULTADO DE 
PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS

 A Gestora de Ata de registro de preços na forma da Lei Federal n.º 
8.666/93 e alterações, torna público o resultado Final do processo Lici-
tatório abaixo identificado: Pregão Eletrônico para Registro de Preços 
nº 0010/2022. registro de preços para eventual aquisição de consu-
míveis para ferramentas, atendendo a demanda do município de Mon-
tes claros - MG, processo homologado em 11/03/2022, detentores das 
atas:
Ds Materiais de construção Ltda – Valor Global r$ 758,83
Fergavi comercial Ltda – Valor Global r$ 1.714,60
GGV comercial eireLi – Valor Global r$ 7.947,18
Brr Distribuidora de Materiais de construção e consumo Ltda – Valor 
Global r$ 5.902,04
 Vigência: será de 12 (doze) meses a partir da data da Ata de registro 
de preços. Ata de registro de preços datada de 18/03/2022. A íntegra 
das Atas de registro de preços encontram-se disponíveis na página da 
prefeitura Municipal de Montes claros na internet no endereço: https://
licitacoes.montesclaros.mg.gov.br/atas-de-registro-de-precos

Montes claros (MG), 29 de março de 2022
Glennda santos cardoso

Gestora de Ata de registro de preços
5 cm -29 1614563 - 1

Morro do Pilar

Prefeitura Municipal
PREGÃO PRESENCIAL 009-2022 FRACASSADA

Torna público para conhecimento dos interessados o pregão presencial 
009-2022. cujo objetivo é a contratação de empresa para prestação de 
serviços de arbitragem e mesário para atuarem durante a realização de 
campeonatos nas categorias futebol de campo e futsal, em atendimento 
a secretaria Municipal de esportes e Lazer do Município de Morro do 
pilar tornou – se fracassado. As informações poderão ser prestadas pelo 
telefone (31) 38665249 ou através do e-mail: licitacao@morrodopilar.
mg.gov.br. pregoeira Heide Ferreira da silva.

2 cm -29 1614731 - 1

Nazareno

Prefeitura Municipal
EXTRATO DE RETIFICAÇÃO AO EDITAL 001/2022

 A prefeitura Municipal de nazareno-MG, através da JcM - consul-
toria Municipal Ltda., com amparo na súmula 473 do sTF e no item 
18.16 do edital 001/2022, que regulamenta o concurso público para 
provimento de cargos vagos em seu Quadro de pessoal, coMunicA, 
em virtude das retificações I e II referido edital : O Anexo I, passa a 
ter nova redação. As retificações na íntegra e o edital retificado estão 
disponíveis no site www.jcmconcursos.com.br. nazareno-MG, 29 de 
março de 2022 - JosÉ HeiTor GuiMArÃes De cArVALHo - pre-
feito Municipal 

3 cm -29 1615084 - 1

Nova Era

Prefeitura Municipal
CONTRATO DE RATEIO Nº 03/22 - ICISMEP 

 objeto a realizações de ações e serviços de saúde, de caráter com-
plementar ao sistema único de saúde – sus, inseridos no contexto 
da regionalização, da programação pactuada e integrada, da otimização 
dos recursos e da priorização de utilização dos mesmos de acordo com 
as necessidade locais, demandas reprimidas, insuficiência ou ausência 
de oferta de serviço e/ou ações de saúde na região - 03/03/22 a 31/12/22 
- $ 62.920,46. Txai silva costa – prefeito Municipal.

2 cm -29 1614928 - 1

Nova Lima

Prefeitura Municipal
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO - Nº 209/2021
o Município de nova Lima torna público, que fará realizar o pregão 
presencial registro de preço - nº 209/2021. objeto: eventual contra-
tação de empresa para locação de licença de uso de sistema online e 
offline para o ensino e aprendizagem de matemática, incluindo implan-
tação, capacitação e treinamento; suporte e infraestrutura tecnológica 
para alunos, professores, coordenadores pedagógicos e gestores de uni-
dades de ensino na rede municipal do Município de nova Lima. Data 
de realização 11/04/2022 às 09:00 h. o edital poderá ser retirado no site 
www.novalima.mg.gov.br, em Transparência/publicações. nova Lima, 
30 de março de 2022. A pregoeira.

3 cm -29 1614631 - 1

Câmara Municipal
EXTRATO DE CONTRATO Nº 012/2022 

Torna público o extrato de contrato nº 012/2022, firmado em 29 de 
março de 2022 entre a câmara Municipal de nova Lima e o microem-
preendedor pedro Henrique silva Alves; objeto: contratação de pessoa 
física para prestação de serviços de lavagem de veículos do Legisla-
tivo Municipal. processo nº 028/21; Dispensa nº 021/21; Fundamento 
Legal: Lei 8.666/93 e suas alterações; Valor: r$ 2.880,00. signatários: 
pelo contratante Anísio clemente Filho e pela contratada pedro Hen-
rique silva Alves.

2 cm -29 1615098 - 1

Ouro Preto

Prefeitura Municipal
INEXIGIBILIDADE Nº 007/2022

Torna público o processo de inexigibilidade nº 007/2022, Artigo 25, 
inciso iii, da Lei 8.666/93. objeto: contratação de Tocatas da socie-
dade Musical santa cecília de rodrigo silva para atender a demanda 
de eventos do Município de ouro preto e Distritos, tendo como favo-
recida a sociedade Musical santa cecília, cnpJ- 21.103.742/0001-12, 
com o valor global de r$40.000,00. superintendência de compras e 
Licitações.

ineXiGiBiLiDADe nº 008/2022
Torna público o processo de inexigibilidade nº 008/2022, Artigo 25, 
inciso iii , da Lei 8.666/93, que tem por objeto a contratação da socie-
dade Musical senhor Bom Jesus das Flores- cnpJ 20.221.974/0001-02; 
para atender a demanda de eventos do Município de ouro preto e dis-
tritos, com o valor global de r$ 40.000,00. superintendência de com-
pras e Licitações.

ToMADA De preÇos nº. 001/2021
Torna público o resultado da Tp nº. 001/2021 contratação de projeto 
arquitetônico, projeto paisagístico, plano de monitoramento arqueoló-
gico e projetos executivos complementares, destinado à igreja matriz 
de são Gonçalo do Amarante e contratação de projetos de restauração 
do conjunto arqueológico e arquitetônico das ruínas da antiga Matriz 
de n. sra. da conceição conhecida como igreja queimada no distrito 
de Antônio pereira. Licitante vencedor: renoma engenharia Ltda 
cnpJ 43.973.405/0001-19 valor global de r$66.349,61 para o lote 
01 e r$90.708,85 para o lote 02. o Município de ouro preto adju-
dica e homologa o objeto. Fábio rodrigues Braga – presidente da cpL/
pMop.

6 cm -29 1614901 - 1

Palmópolis

Prefeitura Municipal
 AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO Nº 027/2022, 

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 010/2022: 
objeto: eventual aquisição de veículo zero km, tipo passeio, com capa-
cidade para cinco pessoas. entrega e Abertura envelopes para o dia 
12/04/2022, às 15:00hrs. informações na sede da prefeitura Municipal, 
localizada na Av. Antônio esteves Viana, nº 60, centro, e-mail: palmo-
polislicitacao@gmail.com, Telefone (33) 3744-9143.

2 cm -29 1614672 - 1

Papagaios

Prefeitura Municipal
PREGÃO Nº 021/2022

A prefeitura de papagaios/MG comunica Abertura de processo Lici-
tatório nº 042/2022 - pregão nº 021/2022. objeto: para registro de 
preços, para futura e eventual aquisição de insumo de informática 
(toner, cartuchos de tintas etc.) para este Município. Data de Abertura: 
dia 13/04/2022, às 09h00min. informações no site: www.papagaios.
mg.gov.br, e-mail: licitacao@papagaios.mg.gov.br ou pelo Tel.: (37) 
3274-1260. pregoeira.

2 cm -29 1614920 - 1

 TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2022. 
A prefeitura de papagaios/MG comunica Abertura de processo Lici-
tatório nº 041/2022, Tomada de preços nº 009/2022. objeto: para 
contratação de empresa para instalação de postes em diversas ruas e 
bairros de papagaios/MG, conforme projeto e planilhas. Data de Aber-
tura: 20/04/2022, às 09h00min. informações no site: www.papagaios.
mg.gov.br, e-mail: licitacao@papagaios.mg.gov.br ou pelo Tel.: (37) 
3274-1260. Lucas Venicius Alves santos - presidente cpL.

2 cm -29 1614918 - 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 320220329200435028.
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Pará de Minas

Prefeitura Municipal
ELIMINAÇÃO DE CANDIDATOS –CONCURSO PÚBLICO 001/2018

Certifico que, após a devida publicação no Diário Oficial Eletrônico do Município e na Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais, do dia 
25/03/2022, os candidato abaixo discriminados, aprovados(as) no concurso público 001/2018, devidamente convocados, decorrido o prazo para 
apresentação, nÃo coMpArecerAM para tomar conhecimento da relação dos documentos necessários à posse, estando, portanto,eLiMinADos 
do referido concurso. pará de Minas, 29 de março de 2022. sérgio raimundo Marinho. secretário Municipal de Gestão pública.

inscrição nome do candidato cargo
2316184 Maria Gorete Viegas Duarte Araújo professor Auxiliar da educação Básica
2329635 sabrina Daniela dos passos professor Auxiliar da educação Básica
2296238 cristiana cândido Dias professor Auxiliar da educação Básica
2338577 Tamiris da silva costa professor de educação Básica i

6 cm -29 1614717 - 1

veículo compactador, ambos zero km, para atender as necessidades 
da secretaria de Agropecuária, Meio Ambiente e Limpeza pública do 
Município de perdizes/MG, conforme convênio plataforma + Brasil nº 
917290/2021, que entre si celebram a união, por intermédio do minis-
tério da Agricultura, pecuária e Abastecimento/MApA e o Município 
de Perdizes/MG, com as especificações no anexo I, deste edital. Data e 
horário do recebimento das propostas: Disponível acolhimento das pro-
postas, 31/03/2022, data e horário das disputas: 11/04/2022 ás 09:00hs. 
Disponibilização do edital e informações no endereço eletrônico, www.
licitanet.com.br; www.perdizes.mg.gov.br, editais. contato (34) 3663 
1341 – setor de Licitação. perdizes MG, 29 de março de 2022. ray 
Teles de sousa Lemos - presidente da c.p.L 

4 cm -29 1614924 - 1

Piedade de 
Caratinga

Prefeitura Municipal

EXTRATO DE EDITAL - PROCESSO 
LICITATÓRIO Nº 019/2022

ToMADA De preÇos n° 001/2022 objeto: contratação de empresa 
especializada, mediante empreitada por preço unitário, para execução 
de obra de drenagem pluvial e pavimentação das ruas da comunidade 
do córrego do rio preto e córrego dos Firminos, conforme recursos 
oriundos da operação de crédito junto ao Banco de Desenvolvimento 
de Minas Gerais - BDMG. ABerTurA: 20/04/2022 às 09h00min. o 
edital encontra-se à disposição na sede da Prefeitura e no site oficial. 
Mais informações no (33) 3323-8000/8900. piedade de caratinga/MG, 
29 de março de 2022.

Adolfo Bento neto - prefeito Municipal

3 cm -29 1614829 - 1

Piranguçu

Prefeitura Municipal

 PROCESSO LICITATÓRIO N° 014/2022, 
pregão presencial 001/2022, contratação de empresa para serviços ban-
cários com exclusividade para gerenciamento da folha de pagamento. 
processo remarcado para o dia 12/04/2022 as 09:00 horas. outras 
informações pelo site www.pirangucu.mg.gov.br ou através do e-mail: 
compras@pirangucu.mg.gov.br. Dúvidas pelo telefone (35) 3643-1222, 
das 08:00 as 16:00 horas de segunda a sexta.

2 cm -29 1614692 - 1

Pompéu

Prefeitura Municipal

PROCESSO LICITATÓRIO 027/2022
PREGÃO PRESENCIAL 016/2022

o Município de pompéu torna público que fará realizar-sepregão pre-
sencialcujo objeto é: registro de preços para aquisição de material 
didático e pedagógico. Tipo: “Menor preço”; critério de Julgamento: 
“Menor preço por item”. Data da abertura: 12/04/2022 às 08:00h. 
informações:Tel: (37) 3523 1000, ramal 211 e 274.o edital poderá ser 
obtido noe-mail: editaislicitacao@pompeu.mg.gov.br ou site www.
pompeu.mg.gov.br. 

2 cm -29 1614620 - 1

Ponte Nova

Departamento Municipal de 
Água, Esgoto e Saneamento 
de Ponte Nova  - DMAES

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO – PORTARIA N. º 041/2022 
Dispõe sobre reconhecimento de desistência de candidato aprovado em 
concurso público e realiza nova nomeação. o Diretor-Geral do Depar-
tamento Municipal de água, esgoto e saneamento de ponte nova - 
MG, Anderson roberto nacif sodré, no uso de suas atribuições legais, 
considerando o requerimento protocolado pelo sr. Felipe dos Anjos 
Borges, no qual solicita desistência de vaga de Assistente Administra-
tivo para a qual foi nomeado por meio da portaria nº 025/2022; conside-
rando a publicação do resultado final do Concurso Público referente ao 
edital nº 01/2019; considerando o termo de homologação de concurso 
público do Departamento Municipal de água, esgoto e saneamento, 
concernente ao edital nº 01/2019, datado de 06 de janeiro de 2020; 
considerando as disposições da portaria 001/2022; considerando o art. 
13 da Lei Municipal 1.522/1990 – estatuto dos Funcionários públicos 
Municipais de ponte nova; resolve: Artigo 1º - reconhecer a desis-
tência do candidato, Felipe dos Anjos Borges, aprovado em 11º lugar, 
modalidade ampla concorrência, para o cargo de Assistente Adminis-
trativo. Artigo 2º - nomear, para a vaga de Assistente Administrativo, o 
candidato abaixo relacionado, aprovado no concurso público 01/2019, 
respeitada a ordem de classificação final: Cargo: Assistente Adminis-
trativo – inscrição: 285248 – candidato Aprovado: LucAs AVeLAr 
SILVEIRA - Tipo de Vaga: Ampla Concorrência – Classificação: 12º 
lugar. Artigo 3º - revogam-se disposições contrárias. Artigo 4º - esta 
portaria entrará em vigor na data de sua publicação. ponte nova (MG), 
28 de março de 2022. Anderson roberto nacif sodré – Diretor-Geral.

6 cm -29 1614906 - 1

Porteirinha

Prefeitura Municipal
AVISO DE LICITAÇÃO – CONCORRÊNCIA Nº: 01/2022

objeto: concessão onerosa de uso de espaço público para fins de explo-
ração comercial de pontos comerciais no Balneário Municipal, rodo-
viária e praça odilon coelho. Dia da Licitação: 29/04/2022 às 08:00hs. 
Local: Av. presidente Vargas, 01 – centro, porteirinha/MG. edital dis-
ponível no setor de licitação da prefeitura, maiores informações (38) 
3831-1297 ou licitação@porteirinha.mg.gov.br.

 porteirinha/MG, 29/03/2022.
 Juraci Freire Martins – prefeito Municipal.

2 cm -29 1614633 - 1

Pouso Alegre

Prefeitura Municipal

PREGÃO ELETRÔNICO PARA 
REGISTRO DE PREÇOS 39/2022 

 objeto:”Aquisição de insumos para pacientes insulinodependentes”. 
A sessão pública será realizada no dia 12 de abril de 2022 as 09:00 
horas. o edital poderá ser consultado e obtido gratuitamente, em dias 
úteis e em horário comercial, mediante apresentação de pendrive, para 
cópia do arquivo na superintendência de Gestão de recursos Materiais, 
pelo site da prefeitura Municipal de pouso Alegre ou ainda através do 
sitewww.portaldecompraspublicas.com.br. informações tel. (35) 3449-
4023 ou e-maileditaispmpa@gmail.com– Luiz Gustavo Libânio Bor-
ges – pregoeiro Municipal – pouso Alegre 29 de março de 2022.

3 cm -29 1614543 - 1

 INTIMAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 28/2021
 processo administrativo nº 311/2021 – objeto: “contratação de empresa 
para execução de infraestrutura de pátio operacional comum aos han-
gares a serem construídos no aeroporto regional de pouso Alegre/MG”. 
A autoridade superior convoca que face a inabilitação de todos os lici-
tantes participantes da licitação supracitada, abre-se o prazo de 8 (oito) 
dias uteis, conforme artigo 48, § 3º da Lei nº 8.666/93, para apresenta-
ção nova documentação, informo que o participante já saiu intimado e 
o prazo para reapresentação encerrar-se-á no dia 08 de Abril de 2022 as 
17h00min. na ocasião comunico que o processoencontra-se com vis-
tas franqueadas aos interessados. Mais informações: (35) 3449-4023 ou 
email: editaispmpa@gmail.com. pouso Alegre, 29 de Março de 2022.
Wagner Mutti Tavares-secretário Municipal de Trânsito e Transportes

3 cm -29 1614578 - 1

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO 
DE PREÇOS Nº38/2022

objeto: “Locação de caminhão toco caçamba basculante com moto-
rista, combustível e rastreador”. A sessão pública será realizada no dia 
13 de abril de 2022 às 9:00 h. o edital poderá ser consultado e obtido, 
gratuitamente, em dias úteis e em horário comercial, mediante apre-
sentação de pen_DriVe, para cópia do arquivo na superintendência 
de Gestão de recursos Materiais, pelo site da prefeitura Municipal de 
pouso Alegre e ainda através do site http://www.portaldecompraspu-
blicas.com.br/18/. informações tel. (35) 3449-4023 ou email: editais-
pmpa@gmail.com ––Derek William Moreira rosa- pregoeiro Munici-
pal - pouso Alegre 29 de março de 2022.

3 cm -29 1614551 - 1

EXTRATO DE CONTRATO – CONTRATO 
ADMINISTRATIVO Nº 077/2022 

Tomada de preços nº 03/2022. processo administrativo nº 11/2022. 
objeto: “contratação de empresa(s) para reforma dos campos de fute-
bol Bangu e capoeirinha”. o prazo de vigência do contrato será de 12 
(doze) meses contados da assinatura. assinado em 28/03/2022. con-
tratada: Torre alta engenharia Ltda, pessoa jurídica de direito privado, 
sediada na rua coronel ribeiro de abreu, nº 318, bairro chácara prima-
vera i, cep 37.552-003, município de pouso Alegre, estado de Minas 
Gerais, cadastrada junto ao cadastro nacional de pessoa jurídica do 
ministério da fazenda (cnpj/mf) sob o nº 30.982.183/0001-59, com ins-
crição estadual registrada sob nº 003236244.00-79. valor total do con-
trato é de r$ 138.902,21 (cento e trinta e oito mil novecentos e dois 
reais e vinte um centavos), sendo o valor para o lote 01 de r$ 99.004,21 
(noventa e nove mil quatro reais e vinte e um centavos) e para o lote 
02 de r$ 39.898,00 (trinta e nove mil oitocentos e noventa e oito reais), 
conforme proposta apresentada, cuja dotação orçamentária usada para 
cobrir estas despesas é: ficha 1430 - 02.012.000.0027.0812.0036.119
0.3339036000000000000.1001001 - revitalização campo do Bangu – 
próprio e ficha 1275 - 02.012.000.0027.0812.0035.1182.33390390000
00000000.1001001 - reforma de campos de futebol - próprio.

5 cm -29 1614535 - 1

Prudente de Morais

Prefeitura Municipal
PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2022

A prefeitura Municipal de prudente de Morais/MG, torna público que 
fará realizar processo LiciTATÓrio 025/2022 - preGÃo pre-
senciAL nº 12/2022. oBJeTo: contratação de empresa especiali-
zada na realização de diagnóstico municipal relativos à situação da 
infância e da adolescência bem como do sistema de garantia dos direi-
tos da criança e adolescente, no âmbito do Município. Abertura/sessão: 
12/04/2022, 9 h. Local: sala de Licitações da prefeitura/rua prefeito 
João Dias Jeunnon, nº 56, centro. edital disponível em: www.prudente-
demorais.mg.gov.br - informações: (31) 3711-1212 ou (31) 3711-1390 
e/ou licitacoes@prudentedemorais.mg.gov.br

prudente de Morais/MG, 29 de março de 2021
claudiney Araújo - pregoeiro

3 cm -29 1614840 - 1

Passa Quatro

Prefeitura Municipal

AVISO DE EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2022. 
objeto: registro de preços visando a aquisição eventual e parce-
lada de suplemento alimentar. início do certame dia 14/04/2022 às 
08h30m. informações na prefeitura, rua Tenente Viotti, nº 331. Tel. 
(35) 3371-5000. edital no site www.passaquatro.mg.gov.br/governo-
licitacoes.php-www.licitacoes.caixa.gov.br. carlos Alberto de Moura 
– pregoeiro. 

2 cm -29 1614844 - 1

Patis

Prefeitura Municipal

LEILÃO 001/2022
A prefeitura Municipal de patis-MG, torna público o p.L. 016/2022 - 
Leilão 001/2022. objeto: Leilão de bens móveis. Data de início de rece-
bimento dos lances: 31/03/2022 às 08:00hs e término às 14:00hs do 
dia 26/04/2022. infor.: (38)3239-8120/8131. edital nos portais: patis.
mg.gov.br / marcusviniciusleiloes.com.br - Érica pereira da silva soa-
res / presidente da cpL.

2 cm -29 1614876 - 1

Peçanha

Prefeitura Municipal

RETIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO PREGÃO 
PRESENCIAL 9/2022- PL 31/2022-

Alteração: Anula a cláusula editalícia: 8.4.3.1 tornando-a sem efeito. 
Mais informações: www.pecanha.mg.gov.br ou no e-mail: licitapeca-
nha@gmail.comTel.: (33) 3411-2572 –pregoeiro: John G.K.o. santos

1 cm -29 1614750 - 1

Pedra do Anta

Prefeitura Municipal

DECRETO Nº 268/2022 
Homologação do processo seletivo público nº 01/2022 - o prefeito 
Municipal de Pedra do Anta homologa o resultado final do Processo 
Seletivo nº 01/2022 para contratação de profissionais de Educação 
Física (educador Físico e estagiário) para atuar no programa Geração 
esporte - convênio nº 1481001168/2021 - seDese. relação e ordem 
de classificados: Educador físico - 1º lugar - Hamilton Henrique Tei-
xeira reis - 2º patrícia Matias de oliveira - 3º Athos da silveira Viana 
- 4º Guilherme Anibal dos reis Ferreira - 5º Diego Bezerra da silveira 
- 6º Gabriel souza Fontes - 7º cíntia neves de Miranda - 8º Maxwell 
Tadeu Viana Maximiniano - 9º Valdirene de oliveira Medina pereira 
- Monitor/estagiário - 1º natália Viana Teixeira. pedra do Anta, 23 de 
março de 2022.

eduardo José Viana - prefeito Municipal

3 cm -29 1614930 - 1

AVISO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL
PROCESSO Nº 75/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 03/2022

Tipo menor preço por item. objeto: Aquisição de equipamentos e mate-
riais permanentes para atenção básica à saúde da prefeitura de pedra 
do Anta/MG, em atendimento a portaria 3.498/2021. Foram incluídas 
novas exigências em relação à qualificação técnica. A data de início 
e abertura foi alterada para o dia 11/04/2022 às 14h no endereço ele-
trônico www.comprasgovernamentais.gov.br - o edital e seus anexos 
estão disponíveis nos sites: www.comprasnet.gov.br e www.pedrado-
anta.mg.gov.br - pedra do Anta, 29/03/2022.

áleffy Henrique Viana Lopes

3 cm -29 1614709 - 1

Pedra Dourada

Prefeitura Municipal
 EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 015/2022, 

Torna a público a prorrogação de abertura do p.L. nº 022/2022 na moda-
lidade p.e. nº 005/2022 para às 09:00 h do dia 13/04/2022. objeto: 
contratação de pessoa jurídica para fornecimento de 02 (dois) veículos 
0km, pick-up, cor branca, conforme especificações constantes no termo 
de referência, visando compor a frota pública municipal de veículos do 
Município de pedra Dourada /MG, através do site www.pedradourada.
mg.gov.br ou pelo e-mail: licitacao@pedradourada.mg.gov.br. pedra 
Dourada 29/03/2022. Geovan carra Apolinario. pregoeiro.

2 cm -29 1614536 - 1

Pedras de Maria 
da Cruz

Prefeitura Municipal
PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2022. 

Torna público processo Licitatório nº 023/2022 - pregão presencial nº 
014/2022, destinado a registro de preços para futura e eventual aqui-
sição de insumos médico-hospitalares. Abertura de envelopes: dia 
13/04/2022 às 09h00min. informações, tel.: (38) 99744-2271 ou 3622-
4140, site: www.pedrasdemariadacruz.mg.gov.br ou e-mail: licitacao@
pedrasdemariadacruz.mg.gov.br.

2 cm -29 1614921 - 1

Pedro Leopoldo

Câmara Municipal
PREGÃO PRESENCIAL 004/2022

Menor preço por item, objetivando aquisição de material de expediente 
e de escritório para a câmara Municipal. recebimento das propostas 
até 12 de abril, 14h. Local: rua Dr. cristiano otoni, 555, centro, pedro 
Leopoldo/MG. edital disponível no site www.pedroleopoldo.mg.leg.br 
ou através do e-mail: licitacao@camarapl.mg.gov.br.

2 cm -29 1614664 - 1

Pedro Teixeira

Prefeitura Municipal
AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO 

LICITATÓRIO Nº 047/2022 
 LeiLÃo pÚBLico nº 001/2022. A prefeitura Municipal de peDro 
TeiXeirA/MG torna público que realizará a alienação de bens móveis 
inservíveis, na modalidade LeiLÃonº 001/2022, as 13h00min, do dia 
18/04/2022, tipo maior lance verbal por item. As informações sobre 
o edital estão à disposição dos interessados com a cpL, à rua prof. 
João Lins n.º 447, centro, pedro Teixeira/MG, através do telefone: (32) 
3282-1109 ou (32) 3282 – 1129, site: www.pedroteixeira.mg.gov.br ou 
no e-mail licitacao@pedroteixeira.mg.gov.br.A licitação será regida 
pela Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores, bem como por 
leis específicas relacionadas ao objeto desta licitação e demais condi-
ções fixadas neste edital. Pedro Teixeira/MG, 29 de março de 2022. 
Gabriel Bruno Moreira campos – cpL.

3 cm -29 1614611 - 1

Perdizes

Prefeitura Municipal
AVISO DE LICITAÇÃO. PROCESSO Nº 060/2022.

 pregão eletronico nº 044/2022. prefeitura Municipal de perdizes MG, 
torna público a quem possa interessar, que está aberta licitação modali-
dade pregão eletrônico nº 044/2022. objeto: A contratação de empresa 
para aquisição de 01 (um) caminhão equipado com tanque pipa e um 

 
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 320220329200435029.



 10 – quarta-feira, 30 de Março de 2022 diário dos Municípios Mineiros Minas Gerais 

Reduto

Prefeitura Municipal

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 037/2022
Tomada de preços nº 006/2022. objeto: contratação de empresa espe-
cializada para elaboração de estudo de concepção, cadastro técnico, 
estudo ambiental, projeto básico e executivo de sistema de esgota-
mento sanitário para a sede urbana e Distrito urbano de Jaguaraí, no 
Município, conforme especificações técnicas, recursos Funasa, contrato 
de repasse caixa econômica Federal nº 01/2017. entrega dos enve-
lopes: até o dia 19/04/2022 as 08:50 horas; Abertura: 19/04/2022 às 
09:00 horas. o edital/anexos disponíveis no site: www.reduto.mg.gov.
br. informações pelo Tel.: (33) 3378-4155, no horário de 08h00min às 
11h00min de 13h00min às 17h00min ou pelo e-mail: licitacao@reduto.
mg.gov.br, ou pessoalmente na sede prefeitura. reduto/MG, 29 de 
março de 2022. Marileida de Freitas emerick – presidente c.p.L.

3 cm -29 1614966 - 1

Resende Costa

Prefeitura Municipal

 AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL 024/2022
o Município de resende costa torna público que fará realizar processo 
Licitatório nº 039/2022, Modalidade preGÃo presenciAL, cujo 
edital encontra-se à disposição dos interessados no site www.resende-
costa.mg.gov.br ou e-mail pregao@resendecosta.mg.gov.br, tendo por 
objeto o registro de preços para eventual aquisição de aquisição de 
supLeMenTos ALiMenTAres. (32) 3354.1366 – ramal 214. Data: 
11/04/2022 às 09:00 h. – Kátia suzana de resende – pregoeira 

2 cm -29 1614591 - 1

Ribeirão das Neves

Câmara Municipal

 CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 008/2022. 
celebrado entre a câmara Municipal de ribeirão das neves e a 
empresa posto Luma Ltda através do processo de Adesão a Ata de 
registro de preços nº 069/2021 referente ao pregão nº 154/2021 da 
prefeitura Municipal de ribeirão das neves. Marcelo de Jesus Mar-
tins – presidente.

2 cm -29 1614782 - 1

Rio Acima

Prefeitura Municipal

ERRATA EDITAL PP. 023/2022
Torna público alteração no edital (planilha) de preços do pregão pre-
sencial nº 023/2022. objeto: srp. serviços sinalização Viária, horizon-
tal, vertical, semafórica e temporária para implementação no Trânsito 
na cidade de rio Acima/MG. Abertura/sessão no dia 08/04/2022 às 09h 
- rio Acima, em 26 de março de 2022 - pregoeiro.

2 cm -29 1614868 - 1

 AVISO DE EDITAL PP. 023/2022. 
Torna público que fará realizar pregão presencial nº 025/2022. objeto: 
Aquisição de Van Adaptada.. Abertura/sessão no dia 13/04/2022 às 09h 
- rio Acima, em 26 de março de 2022 - pregoeiro

1 cm -29 1614864 - 1

AVISO DE EDITAL PP. 023/2022. 
Torna público que fará realizar pregão presencial nº 024/2022. objeto: 
SRP. Oficinas do Serviço de Convivência. Abertura/sessão no dia 
12/04/2022 às 09h - rio Acima, em 26 de março de 2022 - pregoeiro

1 cm -29 1614867 - 1

Rio Vermelho

Prefeitura Municipal

REVOGAÇÃO TOTAL DO PROCESSO 
LICITATÓRIO N° 024/2022

A prefeitura Municipal de rio Vermelho, por intermédio de seu pre-
feito Municipal, Marcus Vinicius Dayrell de oliveira, torna público a 
reVoGAÇÃo ToTAL do processo Licitatório n° 024/2022, pregão 
presencial n° 009/2021, cujo objeto é a contratação de empresa espe-
cializada para prestação de serviços de medicina e segurança do Traba-
lho, para elaboração de programa de Gerenciamento de riscos (pGr), 
elaboração de Laudo Técnico de condições Ambientais do Trabalho 
(LTcAT), elaboração do programa de controle Médico de saúde ocu-
pacional (pcMso) para o Município de rio Vermelho/MG, em razão 
de necessidade de revisão no projeto básico do referido objeto.

3 cm -29 1614575 - 1

Rochedo de Minas

Prefeitura Municipal
ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2021

o Município de rochedo de Minas, estado de Minas Gerais, por inter-
médio da comissão permanente de Licitação, torna público o inte-
resse em aderir à Ata de registro de preços nº 04/2021, decorrente 
do processo Licitatório nº 19/2021, modalidade pregão presencial 
para o registro de preços nº 33/2021, gerida pelo consorcio público 
para Desenvolvimento do Alto paraopeba, para “registro de preços 
para aquisição futura e incerta de materiais pedagógicos para atender 
aos municípios integrantes do consorcio”, no valor de r$78.944,46 
(setenta e oito mil, novecentos e quarenta e quatro reais e quarenta e 
seis centavos), conforme especificações descritas no Processo corres-
pondente e condições registradas na Arp. Fornecedor: Futura comer-
cio de Materiais educacionais Ltda. cnpJ: 68.858.539/0001-10.

3 cm -29 1614929 - 1

Salinas

Prefeitura Municipal
 TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2022

A prefeitura Municipal de salinas/MG, torna público que realizará no 
dia 18/04/2022 às 09h, licitação na modalidade Tomada de preços nº 
009/2022, processo nº 051/2022, para contratação de empresa espe-
cializada do ramo de engenharia e construção civil para execução de 
obra de construção do Almoxarifado da Farmácia de Minas (recursos: 
resolução ses/MG nº 7.824/2021 e recurso próprio). edital disponí-
vel no site www.salinas.mg.gov.br. salinas/MG, 29/03/2022. cledson 
pereira - presidente da cpL.

2 cm -29 1614801 - 1

Santa Bárbara

Prefeitura Municipal
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022. 

processo nº 054/20222 - Tomada de preços nº 001/2022. objeto: cons-
trução de ponte de concreto armado sobre o córrego do Tangirú em 
santa Bárbara/MG, conforme edital e anexos. Data do recebimento das 
propostas e documentos: 19/04/2022 às 08h00min. Local de realização 
do certame: praça cleves de Faria, nº 122, 2º Andar, centro, santa Bár-
bara/MG. edital à disposição no site: www.santabarbara.mg.gov.br e 
na prefeitura. santa Bárbara/MG, 29/03/2022. simone do rosário Ger-
mano - secretária Municipal de Administração pública.

2 cm -29 1614932 - 1

Santa Bárbara 
do Leste

Prefeitura Municipal
ADJUDICAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 004/2022
Tomada de preços nº. 001/2022 – Adjudicação - objeto: contratação de 
empresa objetivando a execução de obras e serviços de engenharia para 
a construção do posto de saúde “Alcina Maria de souza Valente” na 
comunidade córrego do Laje – zona rural – santa Bárbara do Leste – 
MG. recursos: Transferência especial da secretaria de Governo – siG-
con 66627 e resolução sGoV/MG nº 032/2021. Vencedor: novacon 
engenharia e construção eireli–Me cnpJ 19.777.823/0001-56 – Valor 
total r$ 339.459,35 (trezentos e trinta e nove mil, quatrocentos e cin-
quenta e nove reais e trinta e cinco centavos) - santa Barbara do Leste 
29/03/2022. Wilma pereira Mafra ribeiro – prefeita

3 cm -29 1614797 - 1

Santa Luzia

Prefeitura Municipal
AVISO DE SUSPENSÃO

EDITAL Nº 020/2022 – PREGÃO ELETRÔNICO. 
objeto: Aquisição de viaturas caracterizadas tipo motocicleta trail para 
a Guarda civil Municipal. A abertura da sessão pública marcada para o 
dia 06/04/2022 às 09h nÃo irá mais ocorrer nesta data. o edital retro-
citado encontra-se suspenso, em razão da necessidade de adequa-
ções/ajustes na cláusula 02 do Termo de referência - DA especiFi-
cAÇÃo do objeto. o Aviso de suspensão encontrar-se-á disponível no 
sítio eletrônico: www.comprasgovernamentais.gov.br, uAsG: 985155 
e no sítio eletrônico: www.santaluzia.mg.gov.br. o edital será oportu-
namente republicado nos mesmos canais eletrônicos de divulgação.

AViso De LiciTAÇÃo
eDiTAL nº 022/2022 – ToMADA De preÇos. 

objeto: contratação de empresa especializada para execução do pro-
jeto de escorAMenTo DA eDiFicAÇÃo soLAr DA BAro-
NESA NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MG, especificamente 
localizado na rua Direita, nº 408, centro Histórico, conforme docu-
mentos de projeto e planilha orçamentária, elaborados pela empresa 
estilo nacional - Arquitetura cultura e preservação, com acompanha-
mento técnico da secretaria Municipal de cultura e Turismo de santa 
Luzia/MG, apoio do Ministério público de Minas Gerais, comarca de 
santa Luzia e iepHA - instituto estadual do patrimônio Histórico e 
Artístico de Minas Gerais. entrega dos envelopes no setor de proto-
colo (sala 01), até as 09h30min do dia 19/04/2022 e abertura às 10h do 
mesmo dia, no Auditório da prefeitura Mun. De santa Luzia/MG, Av. 
Viii, nº. 50, B. carreira comprida, cep 33.045-090. o edital poderá 
ser baixado no endereço eletrônico: https://www.santaluzia.mg.gov.br/
v2/index.php/licitacao/

6 cm -29 1614877 - 1

Santa Vitória

Prefeitura Municipal

EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 031/2022
processo Licitatório nº 034/2022 pregão rp nº 021/2022. Órgão Ges-
tor: Município de santa Vitória, cnpJ nº 18.457.226/0001-81. Forne-
cedor registrado: Alex Machado nunes & cia construções LTDA epp, 
cnpJ: 11.286.215/0001-37. objeto: aquisição de concreTo BeTu-
Minoso usinADo A QuenTe (DniT 031/2006-es e Dner-
313/97) e LiGAnTe De superFície, para execução de operação 
tapa buraco em vias públicas do município de santa Vitória/MG. Valor: 
r$697.600,00. Validade: 12 meses - de 28/03/2022 a 28/03/2023. 
Município de santa Vitória MG, em 30 de março de 2022 - FáBio 
MAceDo Benício De pAiVA - secretaria de Fazenda e planeja-
mento - Órgão Gerenciador.

3 cm -29 1614676 - 1

AVISO DE LICITAÇÃO - EDITAL PREGÃO 
PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS Nº 033/2022 

processo LiciTATÓrio nº 051/2022. DATA DA ABerTurA: 11 
de abril de 2022, às 13:00horas. oBJeTo: A presente licitação tem por 
objeto o registro de preços para futura e eventual contratação visando à 
aquisição de MATeriAis DescArTáVeis e eMBALAGens, para 
manutenção das atividades das diversas repartições administrativas do 
município de Santa Vitória/MG, conforme especificações constantes 
do Anexo i e Anexo iA deste edital. preGÃo presenciAL. Tipo 
Menor preÇo por iTeM. Ampla participação com reserva de cota 
de 25% para participação exclusiva de empresas enquadradas como 
MicroeMpresA-Me, eMpresA de peQueno porTe-epp ou 
eQuipArADA e outros itens exclusivos para participação exclusiva 
de empresas enquadradas como MicroeMpresAs, eMpresAs de 
peQueno porTe ou eQuipArADAs, nos termos da Lei coM-
pLeMenTAr 123/2006. informações: Telefone: (34) 3251-8531 - 
email: comissao.pregao@santavitoria.mg.gov.br. Horário: das 08h às 
11h e das 13h às 18h. conDiÇÕes De pArTicipAÇÃo: poderão 
participar desta licitação pessoas jurídicas devidamente constituídas. 
o edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados no 
site www.santavitoria.mg.gov.br (portal da Transparência /Licitação). 
Município de santa Vitória MG, 30 de março de 2022. Danilo Geovani 
de souza – Diretor de Departamento ii.

5 cm -29 1614714 - 1

Santos Dumont

Prefeitura Municipal

AVISO DE LICITAÇÃOPP033/2022. 
obj. contratação empresa especializada para prestação de serviços de 
Fornecimento de link de internet dedicado Banda Larga para a sede 
da prefeitura, de Link de interligação dedicado para diversas secreta-
rias do Município e internet Banda Larga para uso de departamentos, 
escolas, postos de saúde e outros órgãos municipais da cidade san-
tos Dumont/MG. Abertura: 13/04/2022 às 14h. edital: www.santosdu-
mont.mg.gov.br. informações: 32 3252-7400. carlos Alberto de Aze-
vedo – prefeito Municipal.

2 cm -29 1614820 - 1

São Domingos 
das Dores

Prefeitura Municipal

PREGÃO PRESENCIAL RP Nº 024/2022.
registro de preços para seleção de empresas ara fornecimento futuro 
e parcelado de materiais de construção e pré-moldados para pavimen-
tação de estrada vicinal (Trecho do TÒ) no córrego da Ferrugem no 
Município. os envelopes contendo proposta e documentação deverão 
ser entregues até as 08:30 horas do dia 14/04/2022, na sede da prefei-
tura Municipal. A sessão terá início às 08:40 horas, no dia 14/04/2022. 
edital/ anexos no setor de compras e Licitações da prefeitura. Maio-
res informações (33)3315-8000. são Domingos das Dores/MG, 28 de 
março de 2022. publique-se. prefeito Municipal.

3 cm -28 1614414 - 1

São Gonçalo 
do Abaeté

Prefeitura Municipal

 REVOGAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2022 
concorrencia nº 001/2022, permissão de uso para exploração de espaço 
de bem público Municipal, abertura dia 28/04/2022 às 09:00 hs.  revo-
gação doprocesso Licitatório nº 027/2022 – Tomada de preços nº 
003/2022, objeto: contratação de empresa para reforma, arborização 
e paisagismo em praça e construção de passeio em vias públicas no 
Bairro Beira rio, abertura dia 31/03/2022 ás 09:00 hs. informações: 
setor de licitações /Auditório do centro de referência de Assistência 
social – crAs, localizado na rua 12 de Junho, nº 250, centro, são 
Gonçalo do Abaeté/MG – cep: 38.790-000, email: licitacao@saogon-
calodoabaete.mg.gov.br; editais disponíveis no site: www.saogonca-
lodoabaete.mg.gov.br; Fone: (38) 3563- 1216/1600 Fabiano Magella 
Lucas de carvalho prefeito Municipal

3 cm -29 1614546 - 1

São Gonçalo 
do Pará

Prefeitura Municipal
 1º ADITIVO DE VALOR. PROCESSO 

LICITATÓRIO Nº 096/2021 
concorrência nº 008/2021. construtora J. Maia eireli cnpJ: 
14.054.958/0001-70. objeto: contratação de empresa especializada 
para execução de recapeamento em parte das ruas pio Xii, Vereador 
José Maia da silva e osvaldo catarino evaristo no município de são 
Gonçalo do pará, incluindo o fornecimento de materiais, equipamentos 
e mão-de-obra. Aditivo de equilíbrio econômico financeiro ao contrato 
de r$14.616,70, alterando-se o valor total do contrato de r$334.218,46 
para r$348.835,16. Fund. Legal: Lei 8.666/93. são Gonçalo do pará/
MG, 29 de março de 2022. osvaldo de souza Maia – pref. Municipal.

3 cm -29 1614635 - 1

1º ADITIVO DE VALOR PROCESSO 
LICITATÓRIO Nº 095/2021 

concorrência nº 007/2021. empresa: paviforte engenharia eireli cnpJ: 
39.349.504/0001-57. objeto: extensão da pavimentação do encontro 
das ruas pio Xii, professora Leila edemea e Waldemir Antônio Lima 
soares.Valor r$18.001,18. são Gonçalo do pará/MG, 28 de março de 
2022. osvaldo de souza Maia – pref. Municipal.

2 cm -29 1614515 - 1

EXTRATO DE NOVA DATA DE ABERTURA 
EDITAL DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 

020/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022
objeto: Aquisição de 01 veículo zero km, sendo tipo van com capa-
cidade mínima de 21 lugares, ano/modelo mínimo 2022/2022, para 
atender a demanda da secretaria de Assistência social nos termos do 
convênio 893978/2019, do Ministério da cidadania. Abertura de ses-
são pública dia 14 de abril de 2022 às 9:30 horas (horário de Brasília/
DF) através da plataforma BLL compras www.bll.org.br - são Gon-
çalo do pará, 29 de março de 2022. Adriana Martins nogueira Lima 
- pregoeira.

3 cm -29 1614570 - 1

São Gonçalo do 
Rio Abaixo

Prefeitura Municipal
PROCESSO N.º 5187/2022

 Fundamentação Legal: Lei 8.666/93, Art. 24, Xiii. objeto: contrata-
ção de empresa para prestação de serviços de consultoria técnico-cien-
tifica, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Governo. 
partes: p.M.s.G.r.A e instituto de gestão Territorial e Geotecnologias 
- iGTecH. Valor r$ 290.000,00.

2 cm -29 1614628 - 1

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 01/2022
 informa que realizará processo Licitatório 17/2022 – concorrência 
pública n.º 01/2022 a contratação de emp de eng civil ou Arquitetura 
para construção de 70 (setenta) unid habitacionais em atendimento às 
necessidades do setor de Habitação social da sec de Trabalho e Desen-
volvimento social, conforme condições, quantidades e exigências esta-
belecidas neste edital e seus anexos. As propostas serão recebidas até 
às 09:00 horas do dia 02/05/2022. A operação da sessão pública se 
dará a partir das 09:00 horas do dia 02/05/2022. o edital completo 
poderá ser obtido no sítio eletrônico https://www.saogoncalo.mg.gov.
br/transparencia.

s. G. r. Abaixo, 29 de março de 2022.
 raimundo nonato de Barcelos – prefeito Municipal.

3 cm -29 1614749 - 1

PROCESSO N.º 5186/2022
 Fundamentação Legal: Lei 8.666/93, Art. 24, Xiii. objeto: contrata-
ção de empresa para coordenação e organização do evento para reunir 
startups e empresas de tecnologia para o desenvolvimento de soluções 
inovadoras voltadas para a gestão pública atendendo as necessidades da 
secretaria Municipal de Governo. partes: p.M.s.G.r.A e instituto de 
gestão Territorial e Geotecnologias - iGTecH. Valor r$ 135.800,00.

2 cm -29 1614626 - 1

TERMO DE CONTRATO N° 065/2022
 objeto: Aquisição de medicamento, atendendo as necessidades da 
secretaria Municipal de saúde da prefeitura Municipal de são Gonçalo 
do rio Abaixo. partes: p.M. são Gonçalo do rio Abaixo e elfa Medica-
mentos s.A. Vigência 24/03/2022 a 31/12/2022. Valor: r$ 53.797,50. 

1 cm -29 1614625 - 1

PROCESSO N.º 5197/2022
Fundamentação Legal: Lei 8.666/93, Art. 24, iV. objeto: Aquisição de 
merenda escolar em caráter emergencial atendendo as necessidades da 
secretaria Municipal de educação. partes: p.M.s.G.r.A e odilon cons-
tantino da Fonseca Filhos & netos Ltda. Valor r$ 95.296,80.

1 cm -29 1614629 - 1

São João Del-Rei

Câmara Municipal
PROCESSO 019/2018 

ineXiGiBiLiDADe 001/2018, torna pública Termo de Apostilamento 
ao contrato 004/2018, objeto: alteração no valor da passagem do trans-
porte coletivo, Associação Profissionalizante do Menor de Belo Hori-
zonte – Assprom cnpJ 19.201.128/0001-41, r$1056,00, fundamenta-
ção legal: art. 65, § 8º, da Lei Federal 8.666/93 Stefânio Rodrigues 
pires-presidente da câmara Municipal.

2 cm -29 1614823 - 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 3202203292004350210.
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São João do 
Manhuaçu

Prefeitura Municipal
PREGÃO ELETRÔNICO 015/2022 

A prefeitura Municipal de são João do Manhuaçu através de seu pre-
goeiro, torna público a abertura do processo Licitatório nº 039/2022, na 
forma eletrônica, regido pela Lei Federal n.º 10.520, de 17/07/2002, Lei 
Federal nº 8.666 de 21/06/1993 e suas alterações, e demais condições 
fixadas no instrumento convocatório. Objeto: Aquisição de 1 (um) veí-
culo 0 km, para transporte sanitário eletivo, nos termos da resolução 
ses/MG nº 7.791 de 21 de outubro de 2021. sessão dia: 11/04/2022 ás 
13h30min-Local: www.bbmnetlicitacoes.com.br pregoeioa- áLVAro 
scHiAVo De pAuLA

2 cm -29 1614791 - 1

São João do Oriente

Prefeitura Municipal
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO DO 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 018/2022,
pregão eletrônico nº. 003/2022, para aquisição de veículo 0km tipo 
van. empresa vencedora: Vrio soluções e serviços de Montagem 
Móveis eireli. Valor Total: r$280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais). 
são João do oriente/MG – regilaene nedes Alcântara - prefeita Muni-
cipal – 25/03/2022.

2 cm -29 1614582 - 1

EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO DO PROCESSO 
LICITATÓRIO Nº. 006/2022, 

pregão eletrônico nº. 001/2022, para aquisição de veículo 0km tipo van. 
empresa vencedora: Deva Veículos Ltda. Valor Total: r$340.000,00 
(trezentos e quarenta mil reais). são João do oriente/MG – regilaene 
nedes Alcântara - prefeita Municipal – 28/03/2022.

2 cm -29 1614579 - 1

 EXTRATO DO CONTRATO N° 037/2022, 
processo Licitatório nº. 018/2022, pregão eletrônico nº. 003/2022. 
contratante: Município de são João do oriente. contratada: Vrio 
soluções e serviços de Montagem Móveis eireli. objeto do con-
trato: Aquisição de veículo 0km tipo van. Valor global do contrato: 
r$280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais). são João do oriente /MG 
– regilaene nêdes Alcântara - prefeita Municipal – 25/03/2022.

2 cm -29 1614584 - 1

EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO DO PROCESSO 
LICITATÓRIO Nº. 018/2022

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 003/2022
para aquisição de veículo 0km tipo van. empresa vencedora: Vrio 
soluções e serviços de Montagem Móveis eireli. Valor Total: 
r$280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais). são João do oriente/MG 
– regilaene nedes Alcântara - prefeita Municipal – 25/03/2022.

2 cm -29 1614580 - 1

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO DO 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 006/2022 

pregão eletrônico nº. 001/2022, para aquisição de veículo 0km tipo van. 
empresa vencedora: Deva Veículos Ltda. Valor Total: r$340.000,00 
(trezentos e quarenta mil reais). são João do oriente/MG – regilaene 
nedes Alcântara - prefeita Municipal – 28/03/2022.

2 cm -29 1614581 - 1

EXTRATO DO CONTRATO N° 038/2022
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 006/2022

pregão eletrônico nº. 001/2022. contratante: Município de são João 
do oriente. contratada: Deva Veículos Ltda. objeto do contrato: Aqui-
sição de veículo 0km tipo van. Valor global do contrato: r$340.000,00 
(trezentos e quarenta mil reais). são João do oriente /MG – regilaene 
nêdes Alcântara - prefeita Municipal – 28/03/2022.

2 cm -29 1614583 - 1

São José da Lapa

Câmara Municipal
 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016/20 22 

MoDALiDADe DispensA nº011/2022 Torna público o processo 
Administrativo nº 016/2022 Modalidade Dispensa nº 011/2022 objeto 
: Aquisição e instalação do Quadro de Distribuição elétrico do Ar 
condicionado da câmara Municipal de são José da Lapa contrato nº 
15/2022 Marcelo soares cardoso Dotação 3.3.90.39.00 Valor Global : 
r$ 12.795,96 ( Doze Mil setecentos noventa cinco reais e noventa 
seis centavos)

2 cm -29 1614871 - 1

São José da 
Varginha

Prefeitura Municipal
 PROCESSO LICITATÓRIO 034/2022 – 

CHAMADA PÚBLICA 002/2022 
 oBJeTo: Aquisição de Frutas, Verduras, Legumes e Feijão da Agri-
cultura Familiar para atender a merenda escolar dos alunos de creches 
e escolas municipais no exercício de 2022. Data de abertura da sessão 
pública para recebimento dos envelopes: 19/04/2022, às 09 horas, na 
sala de Licitações da prefeitura Municipal de são José da Varginha 
– MG, praça são José, 10, centro, são José da Varginha - MG, cep: 
35.694-000. o edital e maiores informações poderão ser obtidos, na 
sala de licitações da prefeitura Municipal ou através do e-mail: cpl.
licitacao@saojosedavarginha.mg.gov.br , pelo site www.saojosedavar-
ginha.mg.gov.br ou através do telefone: (37) 3275-1242. são José da 
Varginha, 28 de de 2021. natália Aparecida da costa ribeiro, presi-
dente cpL.

3 cm -29 1614494 - 1

São José do Jacuri

Prefeitura Municipal
ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

PAL Nº 013/2022 TOMADA DE PREÇO Nº 04/2022
objeto: contratação de empresa do ramo de engenharia ou arquitetura 
e urbanismo especializada em execução de obra de reforma da escola 
de Taboleiro, convênio de saída n°.126100129/2021/see, em aten-
dimento à secretaria Municipal educação do Município de são José 
do Jacuri/MG, conforme edital e anexos, exercício 2022. Tipo menor 
preço global. empresa ganhadora: n MAiA enGenHAriA, cons-
TruÇÃo e LocAÇÃo LTDA cnpJ 26.834.442/0001-27 Valor glo-
bal r$ 145.855,30 data 23/03/2022. Josilene F. M. Almeida - presi-
dente da cpL.

ADJuDicAÇÃo e HoMoLoGAÇÃo
pAL nº 014/2022 ToMADA De preÇo nº 05/2022

objeto: contratação de empresa do ramo de engenharia ou arquitetura e 
urbanismo especializada em execução de obra de Ampliação da escola 
Taboleiro, convênio de saída n°.126100129/2021/see, em atendi-
mento à secretaria Municipal educação do Município de são José 
do Jacuri/MG, conforme edital e anexos, exercício 2022. Tipo menor 
preço global. empresa ganhadora: n MAiA enGenHAriA, cons-
TruÇÃo e LocAÇÃo LTDA cnpJ 26.834.442/0001-27 Valor glo-
bal r$ 414.744,01 data 23/03/2022. Josilene F. M. Almeida - presi-
dente da cpL.

ADJuDicAÇÃo e HoMoLoGAÇÃo
pAL nº 024/2022 ToMADA De preÇo nº 010/2022

objeto: contratação de empresa do ramo de engenharia ou arquitetura 
e urbanismo especializada em execução de obra de reforma da escola 
Marcílio Dias, convênio de saída n°.126100129/2021/see, em aten-
dimento à secretaria Municipal educação do Município de são José 
do Jacuri/MG, conforme edital e anexos, exercício 2022. Tipo menor 
preço global. empresa ganhadora: n MAiA enGenHAriA, cons-
TruÇÃo e LocAÇÃo LTDA cnpJ 26.834.442/0001-27 Valor glo-
bal r$ 743.320,27 data 23/03/2022. Josilene F. M. Almeida - presi-
dente da cpL.

ADJuDicAÇÃo e HoMoLoGAÇÃo
pAL nº 025/2022 ToMADA De preÇo nº 011/2022

objeto: contratação de empresa do ramo de engenharia ou arquitetura e 
urbanismo especializada em execução de obra de Ampliação da escola 
Marcílio Dias, convênio de saída n°.126100129/2021/see, em aten-
dimento à secretaria Municipal educação do Município de são José 
do Jacuri/MG, conforme edital e anexos, exercício 2022. Tipo menor 
preço global. empresa ganhadora: n MAiA enGenHAriA, cons-
TruÇÃo e LocAÇÃo LTDA cnpJ 26.834.442/0001-27 Valor glo-
bal r$ 365.434,59 data 23/03/2022. Josilene F. M. Almeida - presi-
dente da cpL.

ADJuDicAÇÃo e HoMoLoGAÇÃo
pAL nº 027/2022 ToMADA De preÇo nº 012/2022

objeto: contratação de empresa do ramo de engenharia para continui-
dade de execução da obra do programa proinFÂnciA c projeto 2 
convencional recurso Federal Através do Ministério da educação/
FnDe/Termo compromisso pAr 48952 conforme edital e anexos, 
exercício 2022. Tipo menor preço global. empresa ganhadora: n 
MAiA enGenHAriA, consTruÇÃo e LocAÇÃo LTDA cnpJ 
26.834.442/0001-27 Valor global r$ 594.833,03 data 23/03/2022. Josi-
lene F. M. Almeida - presidente da cpL.

eXTrATo Do conTrATo nº 024/2022
pAL nº 024/2022

ToMADA De preÇo nº 010/2022
objeto: contratação de empresa do ramo de engenharia ou arquitetura 
e urbanismo especializada em execução de obra de reforma da escola 
Marcílio Dias, convênio de saída n°.126100129/2021/see, em aten-
dimento à secretaria Municipal educação do Município de são José 
do Jacuri/MG, conforme edital e anexos, exercício 2022. Tipo menor 
preço global. contratante: Município de são José do Jacurí/MG. con-
tratada: n MAiA enGenHAriA, consTruÇÃo e LocAÇÃo 
LTDA cnpJ 26.834.442/0001-27 Valor global r$ 743.320,27. Data da 
assinatura 24/03/2022. Vigência 06 meses após assinatura da ordem de 
serviço. Josilene F. M. Almeida - presidente da cpL.

eXTrATo Do conTrATo nº 025/2022
pAL nº 025/2022

ToMADA De preÇo nº 011/2022
objeto: contratação de empresa do ramo de engenharia ou arquitetura e 
urbanismo especializada em execução de obra de Ampliação da escola 
Marcílio Dias, convênio de saída n°.126100129/2021/see, em aten-
dimento à secretaria Municipal educação do Município de são José 
do Jacuri/MG, conforme edital e anexos, exercício 2022. Tipo menor 
preço global. contratante: Município de são José do Jacurí/MG. con-
tratada: n MAiA enGenHAriA, consTruÇÃo e LocAÇÃo 
LTDA cnpJ 26.834.442/0001-27 Valor global r$ 365.434,59. Data da 
assinatura 24/03/2022. Vigência 06 meses após assinatura da ordem de 
serviço. Josilene F. M. Almeida - presidente da cpL.

eXTrATo Do conTrATo nº 026/2022
pAL nº 013/2022

ToMADA De preÇo nº 04/2022
objeto: contratação de empresa do ramo de engenharia ou arquitetura 
e urbanismo especializada em execução de obra de reforma da escola 
de Taboleiro, convênio de saída n°.126100129/2021/see, em aten-
dimento à secretaria Municipal educação do Município de são José 
do Jacuri/MG, conforme edital e anexos, exercício 2022. Tipo menor 
preço global. contratante: Município de são José do Jacurí/MG. con-
tratada: n MAiA enGenHAriA, consTruÇÃo e LocAÇÃo 
LTDA cnpJ 26.834.442/0001-27 Valor global r$ 145.855,30. Data da 
assinatura 24/03/2022. Vigência 06 meses após assinatura da ordem de 
serviço. Josilene F. M. Almeida - presidente da cpL.

eXTrATo Do conTrATo nº 027/2022
pAL nº 014/2022

ToMADA De preÇo nº 05/2022
objeto: contratação de empresa do ramo de engenharia ou arquitetura e 
urbanismo especializada em execução de obra de Ampliação da escola 
Taboleiro, convênio de saída n°.126100129/2021/see, em atendi-
mento à secretaria Municipal educação do Município de são José 
do Jacuri/MG, conforme edital e anexos, exercício 2022. Tipo menor 
preço global. contratante: Município de são José do Jacurí/MG. con-
tratada: n MAiA enGenHAriA, consTruÇÃo e LocAÇÃo 
LTDA cnpJ 26.834.442/0001-27 Valor global r$ 414.744,01. Data da 
assinatura 24/03/2022. Vigência 06 meses após assinatura da ordem de 
serviço. Josilene F. M. Almeida - presidente da cpL.

eXTrATo Do conTrATo nº 028/2022
pAL nº 027/2022

ToMADA De preÇo nº 012/2022
objeto: contratação de empresa do ramo de engenharia para continui-
dade de execução da obra do programa proinFÂnciA c projeto 2 
convencional recurso Federal Através do Ministério da educação/
FnDe/Termo compromisso pAr 48952 conforme edital e anexos, 
exercício 2022. Tipo menor preço global. contratante: Município de 
são José do Jacurí/MG. contratada: n MAiA enGenHAriA, cons-
TruÇÃo e LocAÇÃo LTDA cnpJ 26.834.442/0001-27 Valor glo-
bal r$ 594.833,03. Data da assinatura 24/03/2022. Vigência 06 meses 
após assinatura da ordem de serviço. Josilene F. M. Almeida - presi-
dente da cpL.

27 cm -29 1614869 - 1

São Lourenço

Prefeitura Municipal
PROCESSO 099/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022

objeto: contratação de empresa para fornecer equipamentos e mobi-
liário para a Farmácia Básica da secretaria Municipal de saúde de 
são Lourenço, conforme resolução ses/MG nº 7824/2021. sessão 
pública às 16:00h do dia 13/04/2022. credenciamento: até as 16:00h 
do dia 13/04/2022. Apresentação das propostas: até as 16:00h do dia 
13/04/2022. início dos lances: sob comando da pregoeira após com-
pletar a análise das propostas. para todas as referências de tempo será 
observado o horário de Brasília – DF. editais e informações comple-
mentares na sede da prefeitura Municipal, na Gerência de Licitações 
pelo telefone (35) 3339-2744, ou no site www.saolourenco.mg.gov.br 
– Janaína Oliveira dos Santos – Pregoeira Oficial e Juliana Rangel de 
oliveira Assis - pregoeira substituta.

3 cm -28 1614466 - 1

São Sebastião 
do Paraíso

Prefeitura Municipal
EDITAL RESUMIDO

PROCESSO DE LICITAÇÃO
Modalidade pregão presencial nº 022/2022, processo nº 0257/2022, 
tipo licitatório: menor preço, critério de julgamento das propostas: 
menor preço por global. objeto: registro de preços para escolha obje-
tivando o fornecimento de biscoitos de polvilho destinados a atender a 
secretaria Municipal de educação, com entrega parcelada, exclusiva 
para Me, epp ou Mei, pelo período de 12 (doze) meses, de acordo 
com as necessidades da administração. A abertura será dia 27 de abril 
de 2022, às 09:00 horas. o edital completo e as demais informações 
relativas a presente licitação encontram-se à disposição no site: www.
paraiso.mg.gov.br e na prefeitura Municipal, Gerência de compras e 
Licitações, na praça inês Ferreira Marcolini – nº 60, Bairro Lagoinha, 
nesta cidade, fone (0xx35) 3539-7000 ou fone/fax (0xx) 3539-7015, 
diariamente das 09 H às 16:30 H, onde poderão ser lidos, examinados e 
adquiridos. são sebastião do paraíso – mg, 30 de março de 2022. rosi-
ély Mercês de souza Volpe – pregoeira.

4 cm -29 1614735 - 1

EDITAL RESUMIDO, PROCESSO DE LICITAÇÃO, 
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2022

 processo nº 224/2022, tipo licitatório: menor preço, critério de julga-
mento das propostas: menor preço por lote. objeto: contratação de for-
necedor objetivando a aquisição de cortinas blackout em pvc destinadas 
a atenção básica saúde integrando as atividades da secretaria Munici-
pal de saúde, com entrega imediata exclusivaparaMe, epp e Mei. A 
abertura será dia 26 de abril de 2022, às 09:00 horas. o edital completo 
e as demais informações relativas a presente licitação encontram-se à 
disposição no site: www.paraiso.mg.gov.br e na prefeitura Municipal, 
Gerência de compras e Licitações, na praça inês Ferreira Marcolini – 
nº 60, Bairro Lagoinha, nesta cidade, fone (0xx35) 3539-7000 ou fone/
fax (0xx) 3539-7015, diariamente das 09 H às 16:30 H, onde poderão 
ser lidos, examinados e adquiridos. são sebastião do paraíso – mg, 30 
de março de 2022. rosiély Mercês de souza Volpe – pregoeira.

4 cm -29 1614729 - 1

Sapucaí-Mirim

Prefeitura Municipal
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022

Torna público que fará realizar no dia 18/04/2022, as 09h00min, na 
sala de licitações da prefeitura Municipal, sito a rua Vasco Gusmão 
Martins, nº 108, centro, sapucaí-Mirim - MG, a abertura do processo 
Licitatório nº 091/2022, Tomada de preço nº 001/2022. objeto: con-
tratação de empresa para prestação de serviço de reforma e construção 
de lóculos para o cemitério municipal de sapucaí-Mirim/MG. edital 
e maiores informações: Fone (35) 3655-1005 ou no endereço supra-
mencionado/site www.sapucaimirim.mg.gov.br. sapucaí-Mirim, 29 de 
março de 2022. nilson Gonçalves Trindade – prefeito. silvia regina 
dos santos Barreira – presidente da comissão de Licitação.

3 cm -29 1614650 - 1

Sardoá

Prefeitura Municipal
 EXTRATO DO CONTRATO 

ADMINISTRATIVO DE Nº 44/2022,
processo Licitatório nº 26/2022, pregão nº 014/2022. objeto: registro 
de preços para aquisição e instalação de itens periféricos e informáticas 
para atender as necessidades da secretaria de Administração Munici-
pal de sardoá/MG. contratado: BreGAosAT TeLecoM, cnpJ nº 
16.716046/0001-34, Valor total: r$ 35.899,00 (trinta e cinco mil e oito-
centos e noventa e nove reais). Vigência: 24/03/2022 à 31/12/2022, iva-
nia Maria Maia – prefeita Municipal.

2 cm -29 1614660 - 1

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE Nº 44/2022, 
processo Licitatório nº 26/2022, pregão nº 014/2022. objeto: registro 
de preços para aquisição e instalação de itens periféricos e informáticas 
para atender as necessidades da secretaria de Administração Munici-
pal de sardoá/MG. contratado: BreGAosAT TeLecoM, cnpJ nº 
16.716046/0001-34, Valor total: r$ 35.899,00 (trinta e cinco mil e oito-
centos e noventa e nove reais). Vigência: 24/03/2022 à 31/12/2022, iva-
nia Maria Maia – prefeita Municipal.
 eXTrATo Do conTrATo ADMinisTrATiVo De nº 33/2022, 
processo LiciTATÓrio nº 28/2022, DispensA De LiciTAÇÃo 
nº 08/2022. objeto: contratação de empresa especializada para aqui-
sição de software de gestão escolar para efeito de melhoria na orga-
nização e rapidez dos dados da secretaria de educaçao do Município 
de sardoá. contratado: AVinesT sYsTeM inForMATicA LTDA, 
cnpJ nº86.534.401/0001-47, Valor total: r$ 16.500,00(dezesseis mil 
e quinhentos reais) Vigência: 24/03/2022 à 31/12/2022, ivania Maria 
Maia – prefeita Municipal.

 eXTrATo Do conTrATo ATA De nº 26/2022, processo Lici-
TATÓrio nº 15/2022, preGÃo presenciAL nº 007/2022 - objeto: 
registro de preços para futura e eventual locação de maquinas pesa-
das, para atender as necessidades da prefeitura Municipal de sardoá. 
contratado: M.A De souzA – escAVAÇoes e TerrApLAnA-
GeM cnpJ nº 34381654/0001-24, Valor total: r$ 1.190.236,00 (um 
milhão e cento e noventa mil e duzentos e trinta e seis reais) Vigência: 
18/02/2022 à 18/03/2023, ivania Maria Maia – prefeita Municipal.

6 cm -29 1614802 - 1

Senhora de Oliveira

Prefeitura Municipal
 AVISO DE REPETIÇÃO DE PREGÃO. 

PREGÃO PRESENCIAL N. 013/2022 
objeto –registro de preços para futuras e eventuais aquisições de mate-
riais odontológicos, em atendimento aos consultórios municipais. Dia: 
18/04/2022. Horário: 08 h. solicitar edital no e_mail: licitaoliveira@
gmail.com edital publicado no site: www.senhoradeoliveira.mg.gov.br

2 cm -29 1614622 - 1

Serra Azul 
de Minas

Prefeitura Municipal
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO - EXTRATO DE 

ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO - PAL 022/2022
Tp 001/2022 - o Município de serra Azul de Minas/MG torna público 
a Adjudicação e Homologação do processo Licitatório nº 022/2022 - 
Tomada de preços nº 001/2022. o processo de Licitação em epígrafe 
objetivou a seleção da melhor proposta para contratação de empresa 
para prestação de serviços técnicos especializados em gestão pública 
para assessoria e consultoria administrativa, para manutenção dos ser-
viços administrativos municipal. Foi em toda a sua tramitação atendida 
à legislação pertinente, desse modo, satisfazendo à Lei e ao mérito, 
adjudico e homologo o procedimento de que se cogita os vencedores: 
Vencedor: DsA - Assessoria e consultoria Ltda - epp, inscrita no cnpJ 
sob o nº 08.254.076/0001-55, do valor: r$ 82.800,00 (oitenta e dois 
mil e oitocentos reais). serra Azul de Minas/MG, 25 de março de 2022. 
Leonardo do carmo coelho - prefeito Municipal.
extrato de contrato pAL 022/2022 - Tomada de preços 001/2022 - 
extrato de contrato processo de Licitação nº 022/2022 - Tomada de 
preços nº 001/2022. Data: 25 de março de 2022. objeto: contratação de 
empresa para prestação de serviços técnicos especializados em gestão 
pública para assessoria e consultoria administrativa, para manutenção 
dos serviços administrativos municipal. contratada: DsA - Assessoria e 
consultoria Ltda - epp, inscrita no cnpJ sob o nº 08.254.076/0001-55, 
do valor: r$ 82.800,00 (oitenta e dois mil e oitocentos reais). n° con-
trato: 030/2022. serra Azul de Minas/MG 25 de março de 2022. Leo-
nardo do carmo coelho - prefeito Municipal.

6 cm -29 1614513 - 1

Serro

Prefeitura Municipal
EDITAL P. 065/2022, P.E. 013/2022

Data 12/04/2022 teor encontra-se na íntegra disponível em www.serro.
mg.gov.br.

1 cm -29 1614819 - 1

Soledade de Minas

Prefeitura Municipal
EXTRATO DO EDITAL - PROCESSO 

LICITATÓRIO Nº 030/2022
edital de nº16/2022 - pregão eletrônico de nº 001/2022 - menor preço 
global por lote - tipo fechamento aberto - A prefeitura Municipal de 
soledade de Minas, através de sua pregoeira, torna público a reabertura 
do prazo do processo de Licitação na Modalidade de pregão eletrônico, 
com base no Decreto Federal de nº 10.024/2019 e Lei Federal de nº 
14.133/2021 para aquisição de veículos zero quilômetro, cuja sessão 
eletrônica será realizada no dia 25.04.2022, a partir das 09:00 horas. 
o certame será realizado pela BBMneT (BoLsA BrAsiLeirA De 
MercADoriAs), com sede na cidade de são paulo. o edital com-
pleto e seus anexos encontram-se a disposição dos interessados no site 
da BBMneT LiciTAÇÕes no endereço eletrônico: www.bbmnetlici-
tacoes.com.br ou através do e-mail: administracao@soledadedeminas.
mg.gov.br - endereço da prefeitura Municipal de soledade de Minas: 
rua professora rosina Magalhães Ferreira, nº 134, Bairro centro, na 
cidade de soledade de Minas. informações (011) 3113-1900. sÃo 
pAuLo-sp (031) 3212-1433- uBerLÂnDiA-MG (35) 99967-1965. 
soledade de Minas, 24 de março de 2022. Monique Arruda Murad 
- pregoeira

5 cm -28 1613886 - 1

Teófilo Otoni

Prefeitura Municipal
AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2022 
O Município de Teófilo Otoni/MG torna pública a realização do Pre-
gão eletrônico nº 020/2022, no dia 12/04/2022, com recebimento das 
propostas até às 9h. objeto: registro de preços para futura e eventual 
aquisição de materiais médico hospitalares para atender as demandas 
da secretaria Municipal de saúde. íntegra do edital e demais informa-
ções atinentes ao certame encontram-se à disposição dos interessados 
na sala da Divisão de Licitação, situada na Av. Dr. Luiz Boali porto 

 
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 3202203292004350211.



 12 – quarta-feira, 30 de Março de 2022 diário dos Municípios Mineiros Minas Gerais 
salman, nº 230, centro, nos dias úteis, no horário de 8h às 16h, ou 
através dos sites: transparencia.teofilootoni.mg.gov.br, licitanet.com.br 
ou pelo e-mail: licitacao@teofilootoni.mg.gov.br. Teófilo Otoni/MG, 
29/03/2022. Deize pereira Landim – pregoeira do Município.

3 cm -29 1614854 - 1

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2022 
O Município de Teófilo Otoni/MG torna pública a realização do Pre-
gão eletrônico nº 019/2022, no dia 12/04/2022, com recebimento das 
propostas até às 9h. objeto: registro de preços para futura e eventual 
aquisição de resmas de papel A4. íntegra do edital e demais informa-
ções atinentes ao certame encontram-se à disposição dos interessados 
na sala da Divisão de Licitação, situada na Av. Dr. Luiz Boali porto 
salman, nº 230, centro, nos dias úteis, no horário de 8h às 16h, ou 
através dos sites: transparencia.teofilootoni.mg.gov.br, licitanet.com.br 
ou pelo e-mail: licitacao@teofilootoni.mg.gov.br. Teófilo Otoni/MG, 
29/03/2022. Wanderleia Gonçalves Batista – pregoeira do Município.

3 cm -29 1614852 - 1

Instituto de Previdência dos 
Servidores Públicos - SISPREV/TO

TERMO DE RATIFICAÇÃO DA 
INEXIGIBILIDADE Nº 001/2022

A Diretora presidente do sispreV/To, no uso de suas atribuições 
legais e em conformidade com a legislação pertinente, Ratifica a pre-
sente inexigibilidade nº 001/2022 - credenciamento nº 001/2022, pro-
cessada com fundamento no artigo 25 caput da Lei Federal nº 8.666/93 
e ainda com base no parecer Jurídico da Assessoria Jurídica, para que 
se proceda ao credenciamento das empresas Gimave – Meios de paga-
mentos e informações Ltda – cnpJ: 05.989.476/0003-82 e up Brasil 
Administração e serviços Ltda – cnpJ: 02.959.392/0001-46, para a 
concessão de cartão convênio aos servidores ativos e inativos do sis-
PREV/TO para fins de utilização junto ao comércio local. Extrato do 
contrato nº 006/2022 - contratante: sispreV/To – contratada: up 
Brasil Administração e serviços Ltda – cnpJ: 02.959.392/0001-46 - 
extrato do contrato nº 007/2022 - contratante: sispreV/To – con-
tratada: Gimave – Meios de pagamentos e informações Ltda – cnpJ: 
05.989.476/0003-82 – Data: 25/03/2022 – referência: inexigibilidade 
nº 001/2022 – objeto: concessão de cartão convênio aos servidores ati-
vos e inativos do SISPREV/TO para fins de utilização junto ao comér-
cio local – Vigência: 12 meses. Teófilo Otoni, 25/03/2022. Claudionice 
siqueira chaves – Diretora presidente do sispreV/To.

5 cm -28 1614102 - 1

Timóteo

Prefeitura Municipal
 RESULTADO DO CREDENCIAMENTO Nº 003/2021 

o Município de Timóteo, através da comissão permanente de Lici-
tações, nos termos da legislação vigente, Lei Federal nº. 8.666, de 
21/06/93 e alterações, torna público oresultado do credenciamento nº. 
003/2021, processo Administrativo nº 220/2021, que tem por objeto o 
credenciamento de instituições Bancárias múltiplas, autorizadas pelo 
Banco central do Brasil, com vistas à prestação de serviços, para reco-
lhimento de tributos: impostos, taxas, dívida ativa, contribuições de 
melhorias e demais receitas públicas devidas à municipalidade, atra-
vés de documento de arrecadação municipal, com código de barras 
em padrão FeBrABAn, por intermédio de suas agências, com pres-
tação de contas por meio magnético de valores arrecadados. instituição 
credenciada::Banco cooperativo sicoob s/A. Timóteo, 25 de março de 
2022. Jamilton Gomes Figueiredo - presidente da cpL

3 cm -29 1614805 - 1

 UASG 985373 - AVISO DE LICITAÇÃO - 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2022 

 o Município de Timóteo torna público o edital do pregão eletrônico 
nº 013/2022, processo Administrativo nº 045/2022, que tem por objeto 
a contratação de empresa para locação de analisador hematológico 
e fornecimento incluso de reagentes, soluções de limpeza e controle 
hematológico para atendimento de exames (hemograma completo), a 
serem realizados no laboratório municipal da secretaria Municipal de 
saúde e Qualidade de Vida da prefeitura de Timóteo/MG. Abertura: 
11/04/2022, às 13:00 horas, no site www.comprasnet.gov.br. o pre-
sente edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados 
no site http://transparencia.timoteo.mg.gov.br/licitacoesou no www.
comprasgovernamentais.gov.br. Melhores informações na Gerência de 
compras e Licitações da prefeitura Municipal de Timóteo, localizada 
na Av. Acesita, nº. 3.230, Bairro são José, Timóteo/MG, pelos telefo-
nes: (31) 3847-4701 e (31) 3847-4718 ou pelo email: pregaotimoteo@
gmail.com.

Timóteo, 28 de março de 2022. Grace Aparecida nunes – pregoeira.
4 cm -29 1614619 - 1

Três Corações

Prefeitura Municipal
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO 
– EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 

DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2022. 
objeto: aquisição de material para o departamento municipal de trans-
portes e trânsito – dmtt. Termo: nº 00093/2022 - partes: prefeitura 
municipal de três corações x nutrifenix comercio varejista e servicos 
ltda. Valor: r$ 12.325,00 (doze mil e trezentos vinte e cinco reais). o 
prazo deste termo será de 12(doze) meses. publicado no quadro de avi-
sos da prefeitura de três corações em 21/03/2022. Três corações, 21 de 
março de 2022 rafael fagundes costa. secretaria municipal de planeja-
mento e desenvolvimento urbano 

3 cm -29 1614497 - 1

PREGÃO ELETRÔNICO: N.º 0025/2022.
processo: n.º 0271/2022. objeto: Aquisição de veiculos tipo pick up 
zero kilometro. o município de três corações/prefeitura municipal de 
três corações, com sede na av. Brasil, n.º 225, bairro jardim américa, cep 
37.410-900,torna pública a licitação na modalidade pregão eletrônico. 
Data de julgamento das propostas: 13/04/2022 às 10h:30min. Local: 
portal de compras do governo federal: www.comprasgovernamentais.
gov.br. sob a responsabilidade das secretarias de municipais, conforme 
lei federal n.º 8.666 de 21.06.1993 e alterações, lei n.° 10.520/02 e pelas 
demais condições fixadas neste edital. O edital completo, seus anexos, 
impugnações, recursos, decisões e demais atos deverão ser acompanha-
dos pelos interessados para ciência através do site www.comprasgover-
namentais.gov.br ou no departamento de licitação das 09:00 às 11:00 e 
das 13:00 às 17:00 horas. Três corações, 28 de março de 2022. Heitor 
de paula maia. pregoeiro

4 cm -28 1614237 - 1

 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO 
– EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 

DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00010/2022. 
objeto: aquisição de itens para compor os kits de primeiros socor-
ros destinados às escolas municipais e cemeis. Termo: nº 00089/2022 
- partes: prefeitura municipal de três corações x acacia comercio de 
medicamentos eireli. Valor: r$ 1.600,04 (mil e sessentos reais e qua-
tro centavos). Termo: nº 00090/2022 - partes: prefeitura municipal de 
três corações x biomaxfarma jota ltda. Valor: r$ 40.686,36 (quarenta 
mil e sessentos e oitenta e seis reais e trinta e seis centavos). Termo: 
nº 00091/2022 - partes: prefeitura municipal de três corações x pro-
line material hospitalar - eireli. Valor: r$ 6.279,00 (seis mil e duzentos 
e setenta e nove reais). o prazo deste termo será de 12(doze) meses. 
publicado no quadro de avisos da prefeitura de três corações em 
21/03/2022. Três corações, 21 de março de 2022. paulo rogerio naback. 
secretaria municipal de educação 

4 cm -29 1614506 - 1

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO. 
PREGÃO PRESENCIAL SRP: N.º 00031/2022.

processo: n.º 0076/2022. objeto: aquisição de tendas. o município de 
três corações/prefeitura municipal de três corações, com sede na av. 
Brasil, n.º 225, bairro jardim américa, cep 37.410-900, torna pública 
a licitação na modalidade pregão presencial srp. Data de abertura dos 
envelopes: dia 19 de abril de 2022 as 13:30h. endereço: av. Brasil, n.º 
225 – jardim américa/ departamento de licitação. sob a responsabili-
dade da secretaria municipal de saúde , conforme lei federal n.º 8.666 
de 21.06.1993 e alterações, lei n.° 10.520/02 e pelas demais condi-
ções fixadas neste edital. O edital completo, seus anexos, impugna-
ções, recursos, decisões e demais atos deverão ser acompanhados pelos 
interessados para ciência através do site www.trescoracoes.mg.gov.
br ou no departamento de licitação das 09:00 às 11:00 e das 13:00 às 
17:00 horas. Três corações, 28 de março 2022. Alzira araújo de oli-
veira. pregoeira

4 cm -28 1614341 - 1

Instituto de Previdência 
Municipal - IPRECOR

TERMO ADITIVO – CONTRATO 002/2021
iprecor torna público o Termo Aditivo ao contr. nº 002/2021. 
Objeto: Contratação de empresa especializada em consultoria finan-
ceira e assessoria na política de investimentos financeiros na área pre-
videnciária. contratada: Mensurar serviços de consultoria economica 
Ltda - Me - cnpJ 16.847.061/0001-29, no valor total de r$ 2.159,40. 
Vigência 01/01/2022 a 30/06/2022. pres. eLiAnA De FATiMA 
pereirA MAuricio

2 cm -28 1613972 - 1

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 004/2022. PROCESSO Nº 003/2022

Torna público o pregão presencial cujo objeto: registro de preços de 
Materiais de Higiene e Limpeza e de copa e cozinha para suprir as 
necessidades do IPRECOR, conforme especificações constantes no 
edital e seus anexos. Data de abertura dos envelopes: dia 13 de abril 
de 2022 às 13:30, na sede do instituto, rua nelson rezende Fonseca, 
nº 472, centro, Três corações-MG. o edital completo encontra-se no 
site www.iprecor.mg.gov.br ou na sede do instituto, de 09:00 as 17:00 
horas. eliana de Fátima pereira Maurício. presidente do iprecor.

2 cm -28 1614008 - 1

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 002/2022. PROCESSO Nº 001/2022

objeto: contratação de empresa especializada para fornecimento de 
serviço de Internet Banda Larga através de fibra ótica, com velocidade 
de 200 (duzentos) Mbps de download e, no mínimo, 50 (cinquenta) 
Mbps de upload, incluindo suporte técnico, instalação e disponibiliza-
ção dos equipamentos necessários para o perfeito funcionamento do 
serviço ao iprecor. Data de abertura dos envelopes: dia 13 de abril 
de 2022 às 09:30, na sede do instituto, rua nelson rezende Fonseca, 
nº 472, centro, Três corações-MG. o edital completo encontra-se no 
site www.iprecor.mg.gov.br ou na sede do instituto, de 09:00 as 17:00 
horas. eliana de Fátima pereira Maurício. presidente do iprecor.

3 cm -28 1613968 - 1

Uberaba

Prefeitura Municipal

Secretaria Municipal de Educação

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2022. 
A prefeitura Municipal de uberaba/MG, torna público a realização 
de registro de preços para futuro e eventual fornecimento de prote-
tores faciais (face shields), visando atender a secretaria de educação 
[seMeD]. recebimento das propostas: A partir das 12 horas do dia 
31/03/2022 às 12h59min do dia 13/04/2022. início da sessão de Dis-
puta de preços: Às 15 horas do dia 13/04/2022.  Valor estimado da 
licitação: r$ 39.348,64. o edital deste processo licitatório, bem como 
outros documentos pertinentes ao mesmo, podem ser baixados pelo 
link: http://www.uberaba.mg.gov.br/portal/conteudo,29557 a partir das 
12 horas do dia 31/03/2022 ou pela plataforma eletrônica <www.lici-
tacoes-e.com.br. outras informações: licitacao.pmu@uberabadigital.
com.br. uberaba/MG, 28 de março de 2022. Beethoven de oliveira. 
secretário de Administração

3 cm -29 1614602 - 1

PREGÃO ELETRÔNICO N° 026/2022. 
EXCLUSIVO PARA ME/EPP/EQUIP.

 objeto: Aquisição de mobiliários para a nova escola Municipal 
do bairro rio de Janeiro, em atendimento à secretaria de educa-
ção [seMeD]. recebimento das propostas: A partir das 12h00min 
do dia 31/03/2022 às 12h59min do dia 13/04/2022. início da ses-
são: Às 15h00min do dia 13/04/2022. Valor estimado da licitação: 
r$ 341.971,04. Fontes de recursos: Vinculados. o edital deste pro-
cesso licitatório, bem como outros documentos pertinentes ao mesmo, 
podem ser baixados pelo link: http://www.uberaba.mg.gov.br/portal/
conteudo,29557; ou pela plataforma eletrônica www.licitacoes-e.com.
br. outras informações: licitacao.pmu@uberabadigital.com.br e/ou 
(34) 3318-0938. uberaba/MG, 29 de março de 2022. Beethoven de 
oliveira. secretário de Administração

3 cm -29 1615087 - 1

Secretaria Municipal de Administração

 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2022
 A prefeitura Municipal de uberaba/MG, torna público a realização 
de registro de preços para futura e eventual prestação de serviços de 
locação de caminhão pipa e rolo compactador (para manutenção de 
estradas vicinais do Município de uberaba), visando atender a secre-
taria de Agronegócio [sAGri]. recebimento das propostas: A partir 
das 12 horas do dia 31/03/2022 às 12h59min do dia 13/04/2022. iní-
cio da sessão de Disputa de preços: Às 15 horas do dia 13/04/2022.  
Valor estimado da licitação: r$ 364.376,00. o edital deste processo 
licitatório, bem como outros documentos pertinentes ao mesmo, 

podem ser baixados pelo link: http://www.uberaba.mg.gov.br/portal/
conteudo,29557 a partir das 12 horas do dia 31/03/2022 ou pela plata-
forma eletrônica <www.licitacoes-e.com.br. outras informações: licita-
cao.pmu@uberabadigital.com.br e (34) 3318-0938. uberaba/MG, 29 de 
março de 2022. Beethoven de oliveira. secretário de Administração

4 cm -29 1615092 - 1

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022
objeto: Aquisição de 03 (três) microcomputadores, visando atender a 
secretaria de Desenvolvimento social [seDs]. recebimento das pro-
postas: A partir das 12 horas do dia 31/03/2022 às 12h59min do dia 
13/04/2022. início da sessão de Disputa de preços: Às 15 horas do 
dia 13/04/2022.  Valor estimado da licitação: r$ 17.427,66. o edital 
deste processo licitatório, bem como outros documentos pertinentes 
ao mesmo, podem ser baixados pelo link: http://www.uberaba.mg.gov.
br/portal/conteudo,29557 a partir das 12 horas do dia 31/03/2022 ou 
pela plataforma eletrônica <www.licitacoes-e.com.br. outras informa-
ções: licitacao.pmu@uberabadigital.com.br e (34) 3318-0938. ube-
raba/MG, 29 de março de 2022. Beethoven de oliveira. secretário de 
Administração

3 cm -29 1615095 - 1

Companhia de Desenvolvimento de 
Informática de Uberaba - CODIUB

AVISO AOS ACIONISTAS 
A companhia de Desenvolvimento de informática de uberaba – 
coDiuB, comunica aos Acionistas da companhia que se encontram à 
disposição para a devida apreciação, na sede social da empresa, situada 
à Av. Dom Luiz Maria de santana, nº 146, santa Marta, nesta cidade de 
uberaba/MG, bem como também poderão ser solicitados por meio do 
endereço eletrônico do representante da companhia: george.pereira@
codiub.com.br, diante dos desdobramentos causados pela dissemina-
ção do coViD-19 no país, e tendo em vista as recomendações das 
autoridades governamentais brasileiras de se evitar reuniões, trânsito 
e aglomerações de pessoas, os documentos a que se refere o Art. 133 
da Lei 6.404/76, relativamente ao exercício social encerrado em 31 de 
dezembro de 2021. uberaba/MG, 24 de março de 2022. companhia de 
Desenvolvimento de informática de uberaba – coDiuB Keila cris-
tina rocha F. dos santos Diretora presidente Marlon soares da silva 
Diretor executivo

4 cm -24 1612828 - 1

Uberlândia

Prefeitura Municipal
AVISO DE LICITAÇÃO.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 128/2022

critério de julgamento “menor preço por item”.coViD – Lei FeDe-
rAL nº. 14.124/2021.secretaria Municipal De saúde, por meio da 
DireToriA De coMprAs - realizará a licitação supramencionada - 
objeto: Aquisição de tendas piramidais para serem utilizadas em diver-
sas unidades de saúde. A sessão pública na internet para recebimento 
das propostas, estará aberta até as 09:00 horas do dia 11/04/2022, no 
endereço www.gov.br/compras/pt-br. uberlândia-MG, 29 de março de 
2022.sueli Aparecida silva.Diretora de compras
Aviso de licitação.pregão eletrônico nº. 082/2022.critério de julga-
mento “menor preço por lote”.secretaria Municipal De saúde, por 
meio da DireToriA De coMprAs - realizará licitação supramen-
cionada - objeto: contratação de serviços de locação de mesas plásti-
cas, cadeiras plásticas e freezers horizontais, em atendimento às neces-
sidades da secretaria Municipal de saúde. A sessão pública na internet 
para recebimento das propostas estará aberta até as 09:00 horas do dia 
19/04/2022, no endereço www.gov.br/compras/pt-br. uberlândia-MG, 
29 de março de 2022.sueli Aparecida silva.Diretora de compras

4 cm -29 1614769 - 1

Unaí

Prefeitura Municipal
PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2022 

contratação de empresa para transporte de pacientes do município de 
unaí/MG para Brasília/DF, ida e volta, em um veículo ônibus rodo-
viário – Julgamento dia 11/04/2022 às 08:30hrs. edital disponível no 
sítio: www.prefeituraunai.mg.gov.br, maiores informações no tel.: (38) 
3677-9610 ramal 9016. unaí-MG, 29/03/2022. Marcelo Lepesqueur 
Torres – pregoeiro.

 pregão presencial nº 043/2022 contratação de empresa para transporte 
de pacientes do município de unaí/MG para Barretos/sp, ida e volta, 
em um veículo ônibus com as devidas características expressas na espe-
cificação – Julgamento dia 11/04/2022 às 14:00hrs. Edital disponível no 
sítio: www.prefeituraunai.mg.gov.br, maiores informações no tel.: (38) 
3677-9610 ramal 9016. unaí-MG, 29/03/2022. Marcelo Lepesqueur 
Torres – pregoeiro.

 contratos referentes ao Transporte escolar do ano de 2022 nº: 128/2022 
em favor de Adair José da rocha – Valor total do contrato: r$59.076,50; 
087/2022 em favor de Adoniran Aparecido cezar de oliveira– Valor 
total do contrato: r$96.346,00; 088/2022 em favor de Adoniran Apare-
cido cezar de oliveira – Valor total do contrato: r$191.100,00; 
089/2022 em favor de Adoniran Aparecido cezar de oliveira – Valor 
total do contrato: r$72.632,70; 092/2022 em favor de Altiva Barbosa 
de Araújo – Valor total do contrato: r$81.144,00; 062/2022 em favor 
de André Luiz Vieira Ltda – Valor total do contrato: r$100.914,00; 
063/2022 em favor de André Luiz Vieira Ltda – Valor total do contrato: 
r$91.080,00; 064/2022 em favor de André Luiz Vieira Ltda – Valor do 
contrato: r$ r$121.995,30; 066/2022 em favor de André Luiz Vieira 
Ltda – Valor total do contrato: r$221.037,04; 067/2022 em favor de 
André Luiz Vieira Ltda – Valor total do contrato: r$118.604,50; 
069/2022 em favor de André Luiz Vieira Ltda – Valor total do contrato: 
r$88.641,19; 070/2022 em favor de André Luiz Vieira Ltda – Valor 
total do contrato: r$162.582,00; 071/2022 em favor de André Luiz 
Vieira – Valor total do contrato: r$187.518,10; 065/2022 em favor de 
André Luiz Vieira Ltda – Valor total do contrato: r$95.064,00; 
068/2022 em favor de André Luiz Vieira Ltda – Valor total do contrato: 
r$116.424,00; 176/2022 em favor de André Luiz Vieira Ltda – Valor 
total do contrato: r$ r$159.068,00; 182/2022 em favor de André Luiz 
Vieira Ltda – Valor total do contrato: r$115.440,00; 094/2022 em favor 
de Antônia cilda Martins Moura – Valor total do contrato: 
r$182.828,80; 013/2022 em favor de Arlindo de oliveira santos – 
Valor total do contrato r$153.291,60; 044/2022 Barbosa & Vieira 
Transportes Ltda – Valor total do contrato: r$133.770,00; 045/2022 em 
favor de Barbosa & Vieira Transportes Ltda – Valor total do contrato: 
r$171.078,60; 060/2022 em favor de Brunielle cristina Giovanini 
Máximo – Valor do contrato: r$48.408,08; 101/2022 em favor de 
Bruno Mendes da paixão – Valor do contrato: r$75.727,78; 040/2022 
em favor de capital Transportes e Turismo eirelli – Valor total do con-
trato: r$88.608,00; 041/2022 em favor de capital Transporte e Turismo 
eireli – Valor do contrato: r$103.174,40; 123/2022 em favor de carlos 
Alberto ribeiro dos reis – Valor do contrato: r$76.503,21; 124/2022 
em favor de carlos Alberto ribeiro dos reis – Valor total do contrato: 
r$83.814,50; 122/2022 em favor de carlos pereira da costa – Valor 
total do contrato: r$91.773,57; 024/2022 em favor de célio Vieira 

camacho – Valor total do contrato: r$81.741,80; 114/2022 em favor de 
charles nunes Gualberto – Valor total do contrato r$198.361,80; 
091/2022 em favor de charles nunes Gualberto – Valor total do con-
trato r$72.235,80; 116/2022 em favor de cleuza José de souza – Valor 
total do contrato r$84.655,82; 117/2022 em favor de cleuza José de 
souza – Valor total do contrato r$196.520,38; 118/2022 em favor de 
cleuza José de souza – Valor total do contrato: r$88.476,85; 023/2022 
em favor de Daniel Gomes Dantas – Valor do contrato r$113.190,00; 
030/2022 em favor de Daniel nogueira saturnino – Valor total do con-
trato: r$100.602,00; 185/2022 em favor de Daniel nogueira saturnino 
– Valor total do contrato: r$114.219,00; 189/2022 em favor de Debora 
Alves cordeiro – Valor do contrato: r$81.031,30; 073/2022 em favor 
de Débora Bessa de castro – Valor total do contrato: r$160.175,16; 
074/2022 em favor de Débora Bessa de castro – Valor total do contrato: 
r$ 100.989,00; 137/2022 em favor de Diego costa Meneses – Valor 
total do contrato: r$ 114.037,70; 183 Diego costa Meneses – Valor 
total do contrato: r$116.742,50; 090/2022 em favor de Diego rodrigo 
Bueno – Valor total do contrato r$57.120,00; 105/2022 em favor de 
Djalma rodolfo pereira – Valor total do contrato r$112.700,00; 
011/2022 em favor de Èder Luiz de sousa – Valor total do contrato: 
r$67.410,00; 012/2022 em favor de Èder Luiz de sousa – Valor total 
do contrato: r$76.489,00; 017/2022 em favor de edivar Vieira da silva 
– Valor total do contrato: r$97.706,80; 018/2022 em favor de edivar 
Vieira da silva – Valor total do contrato: r$100.408,35; 121/2022 em 
favor de edmar de sousa Lara Me – Valor total do contrato: 
r$112.700,00; 138/2022 em favor de elcio Alves Felipe – Valor total 
do contrato: r$122.255,00; 140/2022 em favor de elcio Alves Felipe 
– Valor total do contrato: r$155.232,00; 049/2022 em favor de eli 
Jaime da silva – Valor total do contrato: r$177.025,00; 050/2022 em 
favor de eli Jaime da silva – Valor total do contrato: r$91.140,00; 
051/2022 em favor de eli Jaime da silva – Valor total do contrato: 
r$109.207,28; 127/2022 em favor de eliete Aparecida Antunes dos 
reis – Valor total do contrato: r$100.443,58; 125/2022 em favor de 
Fernando Henrique Jordão Marques – Valor total do contrato: 
r$70.070,00; 098/2022 em favor de Francisco Teixeira neto – Valor 
total do contrato: r$100.375,52; 100/2022 em favor de Geraldo Gil-
berto Vaz da silva Me – Valor total do contrato: r$195.347,12; 
190/2022 em favor de Gilmar Gonçalves da silva – Valor do contrato: 
r$150.341,80; 072/2022 em favor de Geraldo Jeferson Ferreira ramos 
– Valor total do contrato:r$216.163,50; 035/2022 em favor de iremar 
Bueno da silva – Valor total do contrato: r$149.518,60; 029/2022 em 
favor de ivonei soares dos reis – Valor total do contrato: r$53.408,24; 
025/2022 em favor de Jesus Frutuoso da silva – Valor total do contrato: 
r$ 80.850,00; 131/2022 em favor de João Laurindo rocha Brandão – 
Valor total do contrato: r$161.566,72; 132/2022 em favor de João Lau-
rindo rocha Brandão - Valor total do contrato: r$167.556,48; 126/2022 
em favor de José Alcino narciso de Barros – Valor total do contrato: 
r$110.127,50; 058/2022 em favor de José Alcino narciso de Barros – 
Valor total do contrato: r$172.220,00; 144/2022 em favor de José Bal-
tazar evangelista – Valor total do contrato: r$77.658,36; 046/2022 em 
favor de José Baltazar evangelista – Valor total do contrato: 
r$109.641,60; 106/2022 em favor de José ivan da rocha – Valor do 
contrato: r$123.754,40; 107/2022 em favor de José ivan da rocha – 
Valor total do contrato: r$ 184.926,00; 028/2022 em favor de José 
ronaldo pereira – Valor total do contrato: r$55.090,00; 057/2022 em 
favor de José santana de castro – Valor total do contrato: r$73.633,77; 
058/2022 em favor de José santana de castro – Valor total do contrato: 
r$95.440,80; 059/2022 em favor de José santana de castro – Valor 
total do contrato: r$95.575,69; 129/2022 em favor de Jucélio dos san-
tos Barbosa – Valor total do contrato: r$179.207,70; 130/2022 em 
favor de Jucélio dos santos Barbosa – Valor total do contrato: 
r$83.793,60; 047/2022 em favor de Juliana da silva Dias – Valor total 
do contrato:r$102.900,00; 048/2022 em favor de Juliana da silva Dias 
– Valor total do contrato:r$105.663,60; 181/2022 em favor de Juliana 
da silva Dias – Valor total do contrato:r$136.827,60; 135/2022 em 
favor de Leomar paulo da silva – Valor total do contrato:r$103.352,80; 
036/2022 em favor de Luciana cristina de sousa – Valor total do con-
trato: r$92.786,40; 037/2022 em favor de Luciana cristina de sousa – 
Valor total do contrato: r$104.530,54; 038/2022 em favor de Luciana 
cristina de sousa – Valor total do contrato: r$106.544,54; 096/2022 
em favor de Luciano de souza Barbosa – Valor total do contrato: 
r$188.189,40; 097/2022 em favor de Luciano de souza Barbosa – 
Valor total do contrato: r$85.260,00; 054/2022 em favor de M&G 
Transportes e Turismo LTDA-Me – valor total do contrato: 
r$192.609,20; 055/2022 em favor de M&G Transportes e Turismo 
LTDA-Me – Valor total do contrato: r$149.300,55; 056/2022 em favor 
de M&G Transportes e Turismo LTDA-Me – Valor total do contrato: 
r$130.095,00; 095/2022 em favor de Márcio José da silva – Valor total 
do contrato: r$103.855,50; 019/2022 em favor de Marcos Antonio 
Alves Teixeira Me – Valor total do contrato: r$232.216,04; 020/2022 
em favor de Marcus Valério de Faria – Valor total do contrato: 
r$83.611,02; 021/2022 em favor de Marcus Valério de Faria – Valor 
total do contrato: r$61.822,32; 099/2022 em favor de Maria Geralda da 
silva – Valor total do contrato: r$110.602,80; 109/2022 em favor de 
Marina Martins – Valor total do contrato: r$158.466,00; 093/2022 em 
favor de Maurício Machado pacheco – valor total do contrato: 
r$69.962,20; 061/2022 em favor de Maycon Junior Gomes Valverdes 
– Valor do contrato: r$98.529,20; 184/2022 em favor de Maycon 
Júnior Gomes Valverdes – Valor total do contrato: r$138.486,34; 
133/2022 em favor de Maycon soares da silva – Valor total do con-
trato: r$128.968,00; 075/2022 em favor de MGK Transportes LTDA - 
Valor do contrato: r$108.442,88; 076/2022 em favor de MGK Trans-
portes LTDA – Valor total do contrato: r$158.469,92; 031/2022 em 
favor de Miguel Antonio da Fonseca – Valor total do contrato: 
r$183.103,20; 178/2022 em favor de Miguel Antonio da Fonseca – 
Valor total do contrato: r$219.912,00; 052/2022 em favor de Milton 
soares Lima – Valor do contrato: r$132.393,10; 053/2022 em favor de 
Milton soares Lima – Valor total do contrato: r$143.011,39; 022/2022 
em favor de Mislayne Mota Fernandes – Valor total do contrato: 
r$106.888,60; 043/2022 narciso Transportes LTDA – Valor total do 
contrato: r$148.764,00; 042/2022 em favor de narciso Transportes 
LTDA – Valor total do contrato: r$126.831,60; 139/2022 em favor de 
narciso Transportes LTDA – Valor total do contrato: r$115.875,20; 
177/2022 em favor de narciso Transporte LTDA – Valor total do con-
trato: r$147.453,98; 134/2022 em favor de pabliny narciso de Barros 
– Valor do contrato: r$167.076,77; 026/2022 em favor de Quilder 
rocha rosa – Valor total do contrato: r$96.703,95; 039/2022 em favor 
de ricardo santana pereira – Valor total do contrato:r$62.320,00; 
015/2022 em favor de roberto eterno de Araújo – Valor total do 
contrato:r$107.310,00; 016/2022 em favor de roberto eterno de 
Araújo – Valor total do contrato:r$114.150,40; 104/2022 em favor de 
rodrigo Barbosa de sousa – Valor total do contrato:r$184.161,60; 
108/2022 em favor de rodrigo Barbosa de sousa – Valor do 
contrato:r$192.543,05; 110/2022 em favor de rodrigo Barbosa de 
sousa – Valor total do contrato:r$178.041,50; 113/2022 em favor de 
rodrigo Barbosa de sousa – Valor total do contrato:r$153.389,60; 
115/2022 em favor de rodrigo Barbosa de sousa – Valor total do 
contrato:r$175.473,90; 112/2022 em favor de rodrigo Barbosa de 
sousa – Valor total do contrato:r$81.732,00; 120/2022 em favor de 
rodrigo Gomes dos santos – Valor total do contrato:r$137.886,00; 
103/2022 em favor de rosilene Gomes Viana – Valor total do 
contrato:r$120.777,60; 136/2022 em favor de TrAnsenG constru-
tora LTDA – Valor total do contrato: r$127.413,72; 145/2022 em favor 
de Transportes primavera silva LTDA-Me – Valor total do contrato: 
r$90.603,45; 147/2022 em favor de Transportes primavera silva 
LTDA-Me – Valor total do contrato: r$154.840,00; n°034/2022 em 
favor de Transportes primavera e silva LTDA-Me – Valor total do 
contrato:r$139.776,60; 146/2022 em favor de Transportes primavera 
silva LTDA-Me – Valor total do contrato: r$141.776,60; 148/2022 em 
favor de Transportes primavera e silva LTDA-Me – Valor total do con-
trato: r$142.325,40; 027/2022 em favor de Valdisson nunes Domingos 
– Valor total do contrato: r$224.236,93; 111/2022 em favor de Valmir 
Borges Valadão – Valor do contrato: r$134.750,00; 143/2022 em favor 
de Valmir Borges Valadão – Valor do contrato: r$147.000,00; 179/2022 
em favor de Valmir Borges Valadão – valor do contrato: r$111.328,00; 
014/2022 em favor de Valter José da silva – Valor total do contrato: 
r$115.909,50; 119/2022 em favor de Vanderlei caetano – Valor do 
contrato: r$82.158,30; 102/2022 em favor de Vanusa Barbosa de sousa 
rocha – Valor do contrato: r$181.255,90; 142/2022 em favor de Vavá 
Turismo LTDA-Me – Valor do contrato: r$132.393,10; 141/2022 em 
favor de Vavá Turismo LTDA-Me – 033/2022 em favor de Vavá 
Turismo LTDA-Me – Valor total do contrato: r$264.867,73; 032/2022 
em favor de Vavá Turismo LTDA-Me – Valor do contrato: 
r$263.580,40; n° 077/2022 em favor de Viação Brasília LTDA – Valor 
do contrato: r$77.603,28; 078/2022 em favor de Viação Brasília LTDA 
– Valor do contrato: r$133,320,00; 079/2022 em favor de Viação Bra-
sília LTDA – Valor do contrato: r$65.856,00; 080/2022 em favor de 
Viação Brasília LTDA – Valor do contrato: r$163.611,00 ; 081/2022 
em favor de Viação Brasília LTDA – Valor do contrato: r$147.416,50; 
n°082/2022 em favor de Viação Brasília LTDA – Valor do contrato: 
r$48.020,00; n° 083/2022 em favor de viação Brasília LTDA – valor 
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Minas Gerais  diário dos Municípios Mineiros quarta-feira, 30 de Março de 2022 – 13 
do contrato : r$101.515,26; 084/2022 em favor de Viação Brasília 
LTDA – Valor do contrato: r$162.692,25; 085/2022 em favor de Via-
ção Brasília LTDA – Valor do contato: r$47.360,00; 086/2022 em 
favor de Viação Brasília Ltda – Valor do contrato: r$181.849,50. con-
tratos na íntegra disponíveis no sítio: www.prefeituraunai.mg.gov.br, 
maiores informações no tel. (38) 3677-9610 ramal 9093. unaí-MG, 29 
de março de 2022. José Gomes Branquinho – prefeito Municipal.  

 46 cm -29 1614939 - 1   

 Serviço Municipal de 
Saneamento Básico - SAAE

    EXTRATO REFERENTE AO CONTRATO. Nº 13 / 2022  
 Torna público o eXTrATo reFerenTe Ao conTrATo. nº 
13 / 2022, fi rmado em 21.03.2022, entre o Serviço Municipal de 
saneamento Básico de unaí-MG e a empresa HÉLio AnTonio 
MAcHADo eireLi – Valor: r$ 29.978,70. objeto: Fornecimento de 
gêneros alimentícios. Dotação: 03.01.00.04.512.3000.2801.3.3.90.30.0
0. Vigência: Até 31/12/2022. Fundamento Lei nº. 8.666/93. 

 eXTrATo reFerenTe Ao 2º ADiTiVo 
Ao conTrATo nº 14/2020 

 Torna público o eXTrATo reFerenTe Ao 2º ADiTiVo Ao con-
TRATO Nº 14/2020, fi rmado em 22.03.2022, entre o Serviço Municipal 
de saneamento Básico de unaí e a empresa inoVAÇÃo coMpuTA-
ÇÃo MÓVeL LTDA. reajuste de valor. prorrogação (doze) meses. 
Fundamento na Lei nº. 8666/93; signatários: pela contratante: Geraldo 
Antônio de oliveira e pela contratada: Lander Aparecido de oliveira. 

 eXTrATo DA ATA De reGisTro De preÇos n° 01/2022 
 Torna público o eXTrATo DA ATA De reGisTro De preÇos n° 
01/2022, fi rmado em 22.03.2022, entre o Serviço Municipal de Sane-
amento Básico de unaí-MG e a empresa MApA consTruTorA 
LTDA. oBJeTo: Fornecimento parcelado de cBuQ – concreto Betu-
minoso usinado a Quente no valor unitário de r$ 480,00 e emulsão 
asfáltica rr – 1c no valor unitário de r$ 5,70. Vigência: 12 (doze) 
meses. 

 eXTrATo reFerenTe Ao conTrATo nº 14/2022 
 Torna público o eXTrATo reFerenTe Ao conTrATo nº 
14/2022, fi rmado em 22.03.2022, entre o Serviço Municipal de Sane-
amento Básico de unaí-MG e a empresa roniLDA ALVes Fer-
reirA. oBJeTo: Fornecimento futuro e parcelado de lanches diários 
para os servidores do saae/unaí-MG. Valor: r$ 104.924,00 (Total). 
Vigência: 12(doze meses). Dotação: 03.01.00.04.512.3000.2801.3.3.9
0.30.00. 

 eXTrATo DA ATA De reGisTro De preÇos n° 02/2022 
 Torna público o eXTrATo DA ATA De reGisTro De preÇos n° 
02/2022, fi rmado em 23.03.2022, entre o Serviço Municipal de Sanea-
mento Básico de unaí-MG e a empresa Kirin coMÉrcio De pro-
DuTos QuíMicos eireLi. oBJeTo: Fornecimento parcelado de 
áciDo FLuossiLícico no valor unitário de r$ 3,00. Vigência: 12 
(doze) meses. 

 eXTrATo DA ATA De reGisTro De preÇos n° 03/2022 
 Torna público o eXTrATo DA ATA De reGisTro De preÇos n° 
03/2022, fi rmado em 23.03.2022, entre o Serviço Municipal de Sanea-
mento Básico de unaí-MG e a empresa inDusTriA QuíMicA MAs-
ciA LTDA. oBJeTo: Fornecimento parcelado de orTopoLiFos-
FATo no valor unitário de r$ 40,62. Vigência: 12 (doze) meses.  

 10 cm -29 1614485 - 1  

    EXTRATO REFERENTE AO 3º. ADITIVO AO 
CONTRATO N°. 05/2020, FIRMADO EM 25.02.2022  

 prorroga o contrato de 05.04.2022 a 04.10.2022. contratante: saae – 
Geraldo Antônio de oliveira; estagiária: Giuliana silva Galdino e enti-
dade interveniente: unip – Hélio Lourenço Júnior.  

 1 cm -29 1614523 - 1    

 Urucânia

 Prefeitura Municipal
    AVISO - CANCELAMENTO DE EDITAL 

DE LICITAÇÃO N° 052/2022  
 preGÃo presenciAL n° 027/2022 o Município de urucânia torna 
público o cancelamento do processo Licitatório n° 052/2022- pre-
GÃo nº 027/2022, objeto: Aquisição de Fraldas. Município de urucâ-
nia. sérgio Fernando Mayrink. pregoeiro.  

 2 cm -28 1614276 - 1    

 Vargem Grande 
do Rio Pardo

 Prefeitura Municipal
    AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO: 0023/2022  
 preGÃo presenciAL: 0009/2022 obj: registro de preço para 
contratação de empresa/pessoa física especializada no fornecimento 
de materiais de construção e itens para cobertura metálica, a fi m de 
atender as necessidades do município de Vargem Grande do rio pardo/
MG. Data 11/04/2022 09:00:00hs. o edital poderá ser retirado na sede 
da pref. Municipal de Vargem Grande do rio pardo em dias úteis das 
08 às 12hrs e das 14 às 17hrs no end: rua dos esportes, 63 - centro. 
Gabriel Arcanjo Braz - prefeito Municipal. inf. licitacao@vargemgran-
dedoriopardo.mg.gov.br 

 AViso De LiciTAÇÃo processo LiciTATÓrio: 0024/2022  
 preGÃo presenciAL: 0010/2022 obj: contratação de empresa 
para prestação de serviços de assessoria relacionada a projetos de 
extensão de rede de iluminação pública urbana e rural, a fi m de atender 
as necessidades do município de Vargem Grande do rio pardo/MG. 
Data 12/04/2022 09:00:00hs. o edital poderá ser retirado na sede da 
pref. Municipal de Vargem Grande do rio pardo em dias úteis das 08 às 
12hrs e das 14 às 17hrs no end: rua dos esportes, 63 - centro. Gabriel 
Arcanjo Braz - prefeito Municipal. inf. licitacao@vargemgrandedorio-
pardo.mg.gov.br  

 5 cm -29 1614882 - 1    

 Vazante

 Prefeitura Municipal
    AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS   

  Nº 04/2022 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 75/2022   
 prefeitura Municipal de Vazante torna público Tomada de preços nº 
04/2022. objeto: contratação de empresa especializada, incluindo 
mão de obra, materiais e disponibilização de equipamentos necessá-
rios para executar obras de pavimentação Asfáltica com cBuQ - con-
creto Betuminoso usinado a Quente, numa área total de 11.746,34 m², 
na zona rural - na saída da LMG-706 sentido à comunidade bagres, 
no Município de Vazante-MG. protocolo dos envelopes: até as 14:00h 
do dia 19/04/2022, no setor de protocolo. Abertura e Julgamento: dia 

19/04/2022 às 14h10min. recursos oriundos de contrato de Financia-
mento nº 558.539 – DV: 13 - caixa econômica Federal e o Municí-
pio de Vazante; destinado ao apoio fi nanceiro para o fi nanciamento de 
despesas de capital, conforme plano de investimento com recurso do 
Finisa. o edital na íntegra está disponível no site https://www.vazante.
mg.gov.br/editais-e-licitacoes. Vazante-MG, 29/03/2022. Dayane Apa-
recida Fonseca- presidente cpL – portaria 046/2022  

 4 cm -29 1614711 - 1    

 Viçosa

 Prefeitura Municipal
     UASG 985427– AVISO DE LICITAÇÃO 

– PROCESSO 0202/2022.   
 o Município de Viçosa-MG torna público para conhecimento dos inte-
ressados que fará realizar licitação na modalidade pregão eletrônico 
53/2022, nos termos da Lei 10.520/02, regulamentada pelo Decreto 
Municipal nº 3.893/04, nº 3.906/05, aplicando subsidiariamente, no 
que couber, a Lei 8.666/93, para aquisição e instalação do sistema de 
climatização e ar condicionado para o centro de referência em sane-
amento do cisAB-zM em Viçosa, solicitado pela secretaria Munici-
pal de saúde. A data de início e abertura será 13/04/2022 às 09h00min 
no endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br o edital e 
seus anexos poderão ser examinados e adquiridos gratuitamente através 
dos sites: www.comprasnet.gov.br e www.vicosa.mg.gov.br, ou ainda, 
junto ao Departamento de Licitações situado na rua Gomes Barbosa 
nº 803, centro Viçosa-MG. Viçosa, 29 de março de 2022. raimundo 
nonato cardoso – prefeito Municipal. 
  
 uAsG 985427. Aviso de Licitação. processo 0276/2022. o Município 
de Viçosa-MG torna público para conhecimento dos interessados que 
fará realizar licitação na modalidade pregão eletrônico 54/2022, sis-
tema de registro de preço n° 32/2022, nos termos da Lei 10.520/02, 
regulamentada pelo Decreto Municipal nº 3.893/04, nº 3.906/05, apli-
cando subsidiariamente, no que couber, a Lei 8.666/93, eventual aquisi-
ção de cBuQ (massa asfáltica) para atender as demandas da secretaria 
Municipal de obras e serviços urbanos. A data de início e abertura 
será 19/04/2022 às 09h00min no endereço eletrônico www.compras-
governamentais.gov.br o edital e seus anexos poderão ser examinados 
e adquiridos gratuitamente através dos sites: www.comprasnet.gov.br e 
www.vicosa.mg.gov.br, ou ainda, junto ao Departamento de Licitações 
situado na rua Gomes Barbosa nº 803, centro Viçosa-MG. Viçosa, 29 
de março de 2022. raimundo nonato cardoso – prefeito Municipal. 
  
 uAsG 985427. Aviso de Licitação. processo 0251/2022. o Município 
de Viçosa-MG torna público para conhecimento dos interessados que 
fará realizar licitação na modalidade pregão eletrônico 55/2022, sis-
tema de registro de preço n° 31/2022, nos termos da Lei 10.520/02, 
regulamentada pelo Decreto Municipal nº 3.893/04, nº 3.906/05, apli-
cando subsidiariamente, no que couber, a Lei 8.666/93, eventual aqui-
sição de material escolar para atender as escolas e creches para o ano 
letivo de 2022, conforme solicitação da secretaria Municipal de educa-
ção. A data de início e abertura será 19/04/2022 às 09h00min no ende-
reço eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br o edital e seus 
anexos poderão ser examinados e adquiridos gratuitamente através dos 
sites: www.comprasnet.gov.br e www.vicosa.mg.gov.br, ou ainda, junto 
ao Departamento de Licitações situado na rua Gomes Barbosa nº 803, 
centro Viçosa-MG. Viçosa, 29 de março de 2022. raimundo nonato 
cardoso – prefeito Municipal. 
  
 uAsG 985427. Aviso de Licitação. processo 0277/2022. o Município 
de Viçosa-MG torna público para conhecimento dos interessados que 
fará realizar licitação na modalidade pregão eletrônico 56/2022, sis-
tema de registro de preço n° 33/2022, nos termos da Lei 10.520/02, 
regulamentada pelo Decreto Municipal nº 3.893/04, nº 3.906/05, apli-
cando subsidiariamente, no que couber, a Lei 8.666/93, eventual aqui-
sição de material de limpeza para atender as escolas e creches muni-
cipais no ano de 2022, conforme solicitação da secretaria Municipal 
de educação. A data de início e abertura será 20/04/2022 às 09h00min 
no endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br o edital e 

seus anexos poderão ser examinados e adquiridos gratuitamente através 
dos sites: www.comprasnet.gov.br e www.vicosa.mg.gov.br, ou ainda, 
junto ao Departamento de Licitações situado na rua Gomes Barbosa 
nº 803, centro Viçosa-MG. Viçosa, 29 de março de 2022. raimundo 
nonato cardoso – prefeito Municipal.  
  
 uAsG 985427. Aviso de Licitação. processo 0274/2022.o Município 
de Viçosa-MG torna público para conhecimento dos interessados que 
fará realizar licitação na modalidade pregão eletrônico 57/2022, sis-
tema de registro de preço n° 34/2022, nos termos da Lei 10.520/02, 
regulamentada pelo Decreto Municipal nº 3.893/04, nº 3.906/05, apli-
cando subsidiariamente, no que couber, a Lei 8.666/93, eventual aqui-
sição de leite uHT para atender as pessoas e famílias do município 
de Viçosa, conforme solicitação da secretaria Municipal de Assistên-
cia social. A data de início e abertura será 20/04/2022 às 09h00min 
no endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br o edital e 
seus anexos poderão ser examinados e adquiridos gratuitamente através 
dos sites: www.comprasnet.gov.br e www.vicosa.mg.gov.br, ou ainda, 
junto ao Departamento de Licitações situado na rua Gomes Barbosa 
nº 803, centro Viçosa-MG. Viçosa, 29 de março de 2022. raimundo 
nonato cardoso – prefeito Municipal.  

 17 cm -29 1614828 - 1   

 Consórcio Intermunicipal 
de Saúde da Microrregião 

de Viçosa - CISMIV
    PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2022- UASG 927964.   

 Aviso de Licitação. proc. 13/2022. objeto: registro de preços para 
futura e eventual aquisição de 80 (oitenta) pneus com medidas 215/75-
r17.5, para atender às necessidades dos serviços de saúde do consórcio 
intermunicipal De saúde Da Microrregião de Viçosa. Total de itens lici-
tados: 01. edital disponível a partir de 30/03/2022 das 08h00 às 11h00 
e das 13h00 às 17h00 no endereço: rua José dos santos, 120, centro, 
Viçosa /MG, cep 36570-135 ou www.comprasgovernamentais.gov.br, 
ou http://cismiv.mg.gov.br/licitacao/. entrega das propostas: a partir 
de 30/03/2022 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das 
propostas: 11/04/2022 as 09:00h no site www.comprasnet.gov.br. infor-
mações Gerais: Vide edital e e-mail: pregaoeletronico.cismiv@gmail.
com. Viçosa, 29 de março de 2022.   

 3 cm -29 1614541 - 1    

 Visconde do 
Rio Branco

 Prefeitura Municipal
    AVISO DE RETIFICAÇÃO E REPUBLICAÇÃO DE 

LICITAÇÃO – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 057/2022  
 preGÃo presenciAL n° 018/2022 A Administração Municipal 
de Visconde do rio Branco, através da sua pregoeira, torna público 
que fará licitação na modalidade pregão presencial, visando à seleção 
de empresa especializada no ramo, para composição do Quadro Geral 
de registro de preços para prestação de serviços de manutenção pre-
ventiva e corretiva de equipamentos como bebedouro elétrico, freezers 
e refrigeradores, para atender às necessidades das secretarias requi-
sitantes. (Ver maiores especifi cações no Edital) – Entrega de propos-
tas, documentações e credenciais até o dia 12/04/2022 às 09:00 horas, 
quando será dado início aos trabalhos. cópia do edital já se encontra 
disponível para os interessados, à praça 28 de setembro, centro, ou 
pelo site: www.viscondedoriobranco.mg.gov.br. informações pelo Tel: 
(32) 3551-8150. (Ass.) Jordana Teixeira da Luz – Pregoeira Ofi cial.  

 4 cm -29 1614891 - 1     
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