
 6 – sábado, 26 de Fevereiro de 2022 diário dos Municípios Mineiros Minas Gerais 

Esmeraldas

Prefeitura Municipal
EXTRATO DE CONTRATO:

CONTRATO Nº 016/2022. 
partes: Município de esmeraldas e a empresa Fisiocare comercio de 
produtos para Fisioterapia, estética e Home care eireli. objeto: Aqui-
sição emergencial de CPAP, mascara nasal e nobreak para atender 
ordem judicial para a paciente Maria clara rodrigues sampaio. Valor: 
r$ 7.163,00. Dotação orçamentária: 02.07200.10.122.0016.2047.3.3.9
0.30.00 - 102; Vigência: 180 (cento e oitenta) dias a partir da assinatura. 
Assinatura: 24/02/2022. 

2 cm -25 1599534 - 

EXTRATO DE CONTRATO:
CONTRATO Nº 009/2022. 

partes: Município de esmeraldas e a empresa Deva Veículos Ltda. 
objeto: Aquisição de veículo caminhão carroceria, para atender a 
prefeitura no apoio a pequeno e médios produtores, conforme pro-
posta 40728/2019, convênio n° 890950/2019, termo aditivo n° 
14255356/2021. Valor: r$ 273.802,00. Dotação orçamentária: 02.09
.00.04.122.0026.1028.4.4.90.52.00 – 124 (687), 02.09.00.04.122.0026.
1028.4.4.90.52.00 – 260 (792); Vigência: até 31 de dezembro de 2022. 
Assinatura: 08/02/2022.

2 cm -25 1599638 - 

Ewbank da Câmara

Prefeitura Municipal
 EDITAL DE LICITAÇÃO PÚBLICA N. º 036/2022, 

p.p. n. º 005/2022, cujo objeto é “registro de preços para a prestação 
de serviços mecânicos, elétricos, lanternagem, pintura, solda e funilaria 
para toda a frota de veículos e máquinas”, sendo a abertura dia 17 de 
março de 2022, às 10h, 25 de janeiro de 2022 – pregoeira.

1 cm -25 1599190 - 

Extrema

Prefeitura Municipal
 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 000080/2022 

 ToMADA De preÇos nº 000007/2022: o Município de extrema, 
através da comissão permanente de Licitação, torna público que fará 
realizar às 14:00 horas do dia 15 de março de 2022, em sua sede Av. 
Delegado Waldemar Gomes Pinto, 1624, Bairro da Ponte Nova, a habi-
litação para o processo Licitatório nº 000080/2022 na modalidade 
Tomada de preços nº 000007/2022, objetivando a conTrATAÇÃo 
De eMpresA pArA DesenVoLViMenTo De proJeTo eXe-
cuTiVo pArA coBerTurA DA LAJe Do eXTreMA FuTeBoL 
cLuBe. Mais informações pelo endereço eletrônico <http://extrema.
mg.gov.br/licitacoes> . extrema, 25 de fevereiro de 2022.

3 cm -25 1599703 - 

 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 000082/2022 
cHAMADA pÚBLicA nº 000001/2022 - o Município de extrema, 
através da comissão permanente de Licitações nomeada pelo 
DecreTo nº 4.039 De 13 De JuLHo De 2.021, comunica aos inte-
ressados a abertura da chamada pública através do processo licitatório 
nº 000082/2022 - chamada pública nº 000001/2022, a qual estará rece-
bendo envelopes de documentação e proposta em 17 de março de 2022 
às 14:00, na sala de licitações, situada na Av. Waldemar Gomes Pinto, 
1.624 - Bairro Ponte Nova, para fins de AQUISIÇÃO DE GÊNEROS 
ALiMenTícios DA AGricuLTurA FAMiLiAr ATrAVÉs Do 
pnAe (proGrAMA nAcionAL De ALiMenTAÇÃo escoLAr). 
Mais informações pelo endereço eletrônico http://extrema.mg.gov.br/
imprensaoficial/licitacoes/.Extrema, 25 de fevereiro de 2022.

3 cm -25 1599711 - 

Faria Lemos

Prefeitura Municipal
AVISO DE LICITAÇÃO – PROCESSO Nº 019-2022 

 preGÃo eLeTrÔnico nº 009-2022 - o Município de Faria 
Lemos-MG torna público, nos termos da Lei 10.520/02 c/c Lei 8.666/93 
e suas alterações que fará realizar Licitação pública contratação de 
empresa para realização do transporte escolar dos alunos de educa-
ção Básica da rede municipal de ensino e da rede estadual conforme 
quantitativos estimados em edital através do sistema Licitanet www.
licitanet.com.br. na modalidade de pregão eletrônico n.º 009-2022 às 
12:30 do dia 14 de março de 2022. o edital completo encontra – se à 
disposição na sede da prefeitura, no site www.farialemos.mg.gov.br ou 
no sistema Licitanet.

3 cm -25 1599556 - 

Felisburgo

Prefeitura Municipal
PREGÃO PRESENCIAL RP Nº 007/2022

A prefeitura Municipal de Felisburgo torna público o proc. Adm. nº 
026/2022, pp rp nº 007/2022, objeto: Futura e eventual aquisição 
de materiais de limpeza e utensílios domésticos para manutenção das 
secretarias municipais, com abertura no dia 16/03/2022 às 07:00hs. 
informações na sede da prefeitura Municipal localizado a Av. Brasil, nº 
969, centro ou pelo site www.felisburgo.mg.gov.br.
 ideuvan de souza Avelar - prefeito Municipal.

2 cm -25 1599414 - 

Florestal

Prefeitura Municipal
PL 010/2022, PP 006/2022

Torna público aos interessados a realização do proc. licitatório. objeto: 
prestação de serviço, incluindo fornecimento de materiais, instalação 
de gradil nylofor h=2.03 m inclusive poste ou equivalente, cor verde, 
com portão pivotante nylofor, conforme planilhas e memorial - Giná-
sio poliesportivo Aristides saliba e campinho do pernambuco. Tipo: 
Menor preço global. entrega dos envelopes: 15/03/2022 as 08:00 h. 
Informações tel.: 31 3536 2233. Edital site www.florestal.mg.gov.br. 
Antonio Ferreira Leite Junior. pregoeiro Municipal.

pL 012/2022, pp 008/2022, Arp, torna público aos interessados a rea-
lização do proc. licitatório. objeto: aquisição de dietas enterais e leites 
específicos para atendimento das necessidades da Secretaria Municipal 
de saúde do Município, bem como pacientes amparados por manda-
dos judiciais, com entrega parcelada. Tipo: Menor preço item. entrega 
dos envelopes: 15/03/2022 as 10:00 h. informações tel.: 31 3536 2233. 
Edital site www.florestal.mg.gov.br. Antonio Ferreira Leite Junior. Pre-
goeiro Municipal.

4 cm -25 1599270 - 

Fortuna de Minas

Prefeitura Municipal

PREGÃO PRESENCIAL 08/2022
 Aviso de Licitação - pregão presencial 08/2022 - processo Licitatório 
14/2022. o Município de Fortuna de Minas/MG torna pública a reti-
ficação do edital de licitação Pregão Presencial Nº 08/2022. Objeto: 
registro de preço de serviços de limpeza e manutenção de vias públicas, 
manutenção e conservação de jardinagem. Fica reagendada a sessão 
de recebimento dos envelopes para 14/03/2022 com protocolo até às 
09hs, na prefeitura. o edital e seus anexos estão à disposição dos inte-
ressados na Av. renato Azeredo, 210, centro, para consulta, gratuita-
mente através do e-mail: licitacao@fortunademinas.mg.gov.br, e pelo 
site www.fortunademinas.mg.gov.br informações pelo (31) 3716-7111 
ou 3716-7138.

 preGÃo presenciAL 11/2022 - Aviso de Licitação - processo 
Licitatório 18/2022. o Município de Fortuna de Minas/MG torna 
pública a realização de licitação na modalidade pregão presencial nº 
11/2022. registro de preço de ovos de páscoa para atender as secreta-
rias municipais de Fortuna de Minas. sessão de recebimento dos enve-
lopes 15/03/2022 com protocolo até às 09hs, na prefeitura. o edital e 
seus anexos estão à disposição dos interessados na Av. renato Azeredo, 
210, centro, para consulta, gratuitamente através do e-mail: licitacao@
fortunademinas.mg.gov.br, e pelo site www.fortunademinas.mg.gov.br 
informações pelo (31) 3716-7111 ou 3716-7138.

5 cm -25 1599873 - 

Francisco Dumont

Prefeitura Municipal
EXTRATO DO EDITAL DO PROCESSO 015/22 – TP 002/22

objeto: contratação de empresa especializada para construção de 
01(uma) Quadra poliesportiva coberta, nas dependências da escola 
Municipal estrela Dalva Fonseca, Localizada no Bairro Alto esplanada 
ii, no valor total estimado de r$ 566.933,87. critério de julgamento 
será o de menor preço do tipo empreitada por prego Global. entrega 
dos envelopes: Até as 13:30h do dia 16/03/22. Abertura dos envelopes: 
13:45h do dia 16/03/22 – edital disponível no site: https://www.francis-
codumont.mg.gov.br/transparencia/licitacoes-e-contratos. Josina neves 
Fonseca – presidente da cpL.

3 cm -25 1599781 - 

EXTRATO DO EDITAL DO PROCESSO 014/22 – TP 001/22
objeto: contratação de empresa especializada para execução de obras e 
serviços de engenharia para cobertura da Quadra poliesportiva, locali-
zada na comunidade de Vila unida, na Zona rural deste Município, no 
valor total estimado de r$ 339.542,06. critério de julgamento será o de 
menor preço do tipo empreitada por prego Global. entrega dos envelo-
pes: Até as 08:00h do dia 16/03/22. Abertura dos envelopes: 08:30h do 
dia 16/03/22 – edital disponível no site: https://www.franciscodumont.
mg.gov.br/transparencia/licitacoes-e-contratos. Josina neves Fonseca – 
presidente da cpL.

3 cm -25 1599680 - 

Fronteira

Prefeitura Municipal
AVISO - REPUBLICAÇÃO DO EDITAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2022
RP 010/2022 “MENOR PREÇO”

o prefeito Municipal no uso de suas atribuições legais, torna público 
que fará realizar às 09hrs00min do dia 15 de março de 2022, no 
DepArTAMenTo De LiciTAÇÃo - na Av. Minas Gerais nº 110 - 
centro - Fronteira/MG, pregão presencial, objetivando o registro de 
preços para contratação de empresa para prestação de serviços na rea-
lização de exames de imagens, a serem utilizados no atendimento da 
demanda existente e auxílio aos médicos nos diagnósticos de média e 
alta complexidade, por um período de 12 (doze) meses.

Fronteira, 25 de fevereiro de 2022
elaine pinesso - pregoeira

3 cm -25 1599553 - 

Fruta de Leite

Prefeitura Municipal
AVISO DE LICITAÇÃO

CREDENCIAMENTO 002/2022
A prefeitura Municipal de Fruta de Leite/MG, torna público a realiza-
ção de licitação na modalidade ineXiGiBiLiDADe 004/2022 - cre-
DenciAMenTo 002/2022, processo de credenciamento a partir de 18 
de março de 2022, com finalidade de Contratação de serviços médicos 
especializados em consultas, exames e cirurgias (clínica Médica) em 
diversas áreas para atendimento à população do município, segundo 
as condições estabelecidas no edital, nos seus anexos e na minuta de 
contrato. Maiores informações, bem como editais completos, junto a 
prefeitura Municipal de Fruta de Leite/MG, com sede na Avenida Mon-
tes claros, 900 - centro, e-mail licitacao@frutadeleite.mg.gov.br e site 
frutadeleite.mg.gov.br

Fruta de Leite/MG, 24 de fevereiro de 2022
comissão de Licitações

4 cm -25 1599255 - 

Gameleiras

Prefeitura Municipal
EXTRATO DO CONTRATO RELATIVO AO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 39/2021 - 
o Município de Gameleiras/MG, torna público o extrato do contrato 
relativo ao pregão presencial nº 39/2021 - objeto: contratação de 
empresa para prestação de serviços em assessoria contábil e licença de 
uso de sistema integrado para gestão pública municipal em atendimento 
a secretaria Municipal de Administração. contratada: HLH Assesso-
ria e consultoria Ltda. Valor total: r$ 225.600,00. contrato assinado 
no dia 03/01/2022. Vigência até 03/01/2023. DispensA De Lici-
TAÇÃo nº 01/2022 - objeto: Locação de imóvel destinado ao fun-
cionamento da Fundação nacional de saúde - FunAsA. contratada: 
elton Fernandes Baleeiro. Valor total: r$ 6.000,00. contrato assinado 
no dia 12/01/2022. Vigência até 12/01/2023. preGÃo presenciAL 
Nº 41/2021 - Objeto: Aquisição de 01 (um) veículo 0km para trans-
porte sanitário, em atendimento a resolução ses/MG nº 7.791, de 21 
de outubro de 2021. contratada: strada Veículos e pecas Ltda. Valor 
total: r$ 285.000,00. contrato assinado no dia 12/01/2022. Vigência 
até 12/04/2022. DispensA De LiciTAÇÃo nº 02/2022 - objeto: 
Locação de imóvel destinado ao funcionamento do centro educacional 
pingo de Gente, no Distrito de Brejo dos Mártires. contratada: Lucia 
rodrigues de oliveira. Valor total: r$ 2.400,00. contrato assinado no 
dia 12/01/2022. Vigência até 12/01/2023. DispensA De LiciTAÇÃo 
nº 03/2022 - objeto: Locação de imóvel para desenvolvimento do pro-
jeto estudantil “Mais educação” no Distrito de Jacú das piranhas. con-
tratada: ormezinda Alves da silva. Valor total: r$ 4.200,00. contrato 
assinado no dia 13/01/2022. Vigência até 13/01/2023. preGÃo pre-
senciAL nº 01/2022 - objeto: contratação exclusiva de Me/epp ou 
equiparadas para a prestação de serviços de confecção de bloquetes 
sextavados e meios-fios de concreto destinados à manutenção e repo-
sição das vias urbanas do município de Gameleiras. contratada: pedro 
Lino José de oliveira. Valor total: r$ 34.800,00. contrato assinado no 
dia 27/01/2022. Vigência até 27/01/2023. ToMADA De preÇos nº 
01/2022 - objeto: prestação de serviços médicos para manutenção de 
programas e ações da secretaria Municipal saúde. contratada: Thamara 
silveira Mendes serviços Médicos Ltda. Valor total: r$ 74.940,00. 
contrato assinado no dia 28/01/2022. Vigência até 27/07/2022. pre-
GÃo presenciAL nº 03/2022 - objeto: contratação de empresa 
para prestação de serviços de transporte de estudantes no município 
de Gameleiras/MG. contratada: stop serviços de Locação Ltda. Valor 
total: r$ 301.360,00. contrato assinado no dia 15/02/2022. Vigência 
até 15/02/2023. ADesÃo A reGisTro De preÇo nº 01/2022 - 
objeto: Aquisição de veículo de transporte escolar diário de estudantes, 
denominado de ônibus rural escolar (ore), em atendimento ao Termo 
de compromisso 202100833-4. contratada: Man Latin America indus-
tria e comercio de Veículos Ltda. Valor total: r$ 317.900,00. contrato 
assinado no dia 17/02/2022. vigência até 24/11/2022. DispensA De 
LiciTAÇÃo nº 04/2022 - objeto: prestação e utilização do serviço 
público de energia elétrica entre a distribuidora e o consumidor, de 
acordo com as condições gerais de fornecimento de energia elétrica e 
demais regulamentos expedidos pela Agência nacional de energia elé-
trica - AneeL. contratada: ceMiG Distribuição s.A. contrato assi-
nado no dia 18/02/2022. vigência até 18/02/2023.

11 cm -25 1599575 - 

Governador 
Valadares

Prefeitura Municipal
PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2022

Aviso de repetição. o Município de Governador Valadares torna 
público o aviso de repetição pregão presencial nº 000009/2022, pAc 
000025/2022, “Menor preço por item - pregão” referente à registro de 
preços para futura e eventual aquisição de insumos em aço para emprego 
nas atividades da secretaria Municipal de obras e serviços urbanos. 
Considerando que o edital foi retificado. Nova sessão está agendada. 
os interessados poderão obter informações na r. Mal. Floriano nº 905, 
3º andar, Departamento de suprimentos e contratos (tel. 33 3276-4025) 
nos dias úteis, entre 12h e 18h e poderão retirar o edital através do site 
www.valadares.mg.gov.br/licitacoes - Data do pregão: 18 de março de 
2022. Horário limite para credenciamento, entrega dos envelopes e iní-
cio da sessão: 14:00. Governador Valadares, 25 de fevereiro de 2022. 
Filipe rigo Diniz - secretário Municipal de Administração.

3 cm -25 1600057 - 

Serviço Autônomo de Água 
e Esgoto - SAAE

EDITAL PROCESSO LICITATÓRIO Nº 016/2022
PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2022

o sAAe – serviço Autônomo de água e esgoto do Município de 
Governador Valadares, torna público que fará realizar o processo Lici-
tatório nº 016/2022, na modalidade de pregão presencial nº 011/2022, 
tipo menor preço por item, que tem por objeto a AQuisiÇÃopHMe-
Tro De BoLso coM coMpensAÇÃo AuToMáTcA De TeM-
perATurA. o edital encontra-se disponível no site: www.saaegoval.
com.br, podendo ser obtido também através do e-mail licitacao@saae-
goval.com.br. o início de julgamento dar-se-á às 09h00min do dia 16 
de março de 2022.

Governador Valadares, 25 de fevereiro de 2022. (a): 
Walter de Albuquerque - Diretor Geral do SAAE.

eDiTAL processo LiciTATÓrio nº 017/2022
preGÃo presenciAL nº 012/2022

sisTeMA De reGisTro De preÇos nº 001/2022
o sAAe – serviço Autônomo de água e esgoto do Município de 
Governador Valadares, torna público que fará realizar o processo Lici-
tatório nº 017/2022, na modalidade de pregão presencial nº 012/2022, 
tipo menor preço por item, que tem por objeto o registro de preços 
para futuras AQuisiÇÕes De suLFATo De ALuMínio ecLo-
reTo De poLiALuMinio FÉrrico. o edital encontra-se disponí-
vel no site: www.saaegoval.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 17 de março de 2022.

Governador Valadares, 25 de fevereiro de 2022. (a): 
Walter de Albuquerque - Diretor Geral do SAAE.

eDiTAL processo LiciTATÓrio nº 023/2022
preGÃo presenciAL nº 014/2022

o sAAe – serviço Autônomo de água e esgoto do Município de 
Governador Valadares, torna público que fará realizar o processo Lici-
tatório nº 023/2022, na modalidade de pregão presencial nº 014/2022, 
tipo menor preço por item, que tem por objeto a AQuisiÇÃo De 
cALÇADos De seGurAnÇA. o edital encontra-se disponível no 
site: www.saaegoval.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 março de 2022.

Governador Valadares, 25 de fevereiro de 2022. (a): 
Walter de Albuquerque - Diretor Geral do SAAE.

9 cm -25 1599957 - 

EDITAL PROCESSO LICITATÓRIO Nº 024/2021
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2021

SUSPENSÃO
o sAAe – serviço Autônomo de água e esgoto do Município de 
Governador Valadares, torna pública a suspensão “sine die” do pro-
cesso Licitatório nº 024/2021, na modalidade de concorrência pública 
nº 001/2021 - tipo menor preço global, que tem por objeto a con-
TrATAÇÃo De eMpresA De enGenHAriA pArA eXecuÇÃo 
DAs oBrAs De esGoTAMenTo sAniTário eTe eLVAMAr, 
no Município De GoVernADor VALADAres/MG, para atu-
alização dos orçamentos.

Governador Valadares, 25 de fevereiro de 2022. (a): 
Walter de Albuquerque - Diretor Geral do SAAE.

3 cm -25 1599901 - 

Associação Pró-Gestão das Águas 
da Bacia Hidrográfica do Rio 

Paraíba do Sul - AGEVAP
AVISO DE ALTERAÇÃO - ATO CONVOCATÓRIO Nº 03/2022

A AssociAÇÃo prÓ-GesTÃo DAs áGuAs DA BAciA HiDro-
GráFicA Do rio pArAíBA Do suL - AGeVAp, entidade Dele-
gatária e equiparada às Funções de Agência de água da Bacia Hidro-
gráfica do Rio Doce, de acordo com a Resolução ANA nº 122/2019 e, 
subsidiariamente, Lei Federal nº 8.666/93, torna público aos interessa-
dos a alteração do Ato convocatório nº 03/2022, que tem por objeto a 
contratação de empresa especializada para apoiar a escola de projetos 
no gerenciamento e fiscalização da implantação de projetos hidroam-
bientais e/ou de saneamento rural na Bacia Hidrográfica do Rio Doce 
- iniciativa rio ViVo, tendo como referência os programas: p12 - pro-
grama de controle das Atividades Geradoras de sedimentos, p52 - pro-
grama de recomposição de Apps e nascentes (hidroambientais) e p42 
- programa de expansão do saneamento rural (saneamento). o edital 
com alterações poderá ser verificado, pelo link: https://agedoce.org.br/
atos-convocatorios-2022/. A sessão pública para conhecimento e julga-
mento das propostas permanecerá no DiA 10/03/2022 Às 09 HorAs.

Governador Valadares, 25 de fevereiro de 2022
Juliana Vilela pinto,

presidente da cGLc – AGeVAp - Filial Governador Valadares-MG
5 cm -25 1599812 - 

Grão Mogol

Prefeitura Municipal
 PROC.23/22 - PP 14/22. 

Aquis. mat. gráficos-Credenciamento: 16/03/2022-08h. Proc.24/22-PP 
15/22-Prest. serv. de loc. de máq. reprográficas-Credenciamento: 
16/03/2022-13h. proc.25/2022-pp 16/2022-Aquis. mat. de limpeza-
credenciamento: 17/03/2022-09h-licitagraomogol.mg@gmail.com-
www.graomogol.mg.gov.br.

2 cm -25 1599612 - 

Guapé

Prefeitura Municipal
 EDITAL DE LICITAÇÃO – PREGÃO 15/2022

processo 32/2022. recebimento de envelopes 01 e 02 até 9h dia 
18 de março de 2022. objeto: registro de preços para contratação de 
empresa especializada em prestação de serviços de manutenção pre-
ventiva/corretiva dos veículos da frota da prefeitura e convênios desta 
municipalidade, com fornecimento de peças e acessórios genuínos da 
marca do veículo ou originais de fábrica. Tel.: (35) 3856-1250, trans-
parencia.guape.mg.gov.br. Antônio simoned de souza – ordenador de 
Despesas.

2 cm -25 1599692 - 

Guimarânia

Prefeitura Municipal
AVISO DE SUSPENSÃO

Devido a erro de digitação, ficou suspenso o Processo Licitatório 
15/2022, pregão eletrônico 05/2022. objeto: registro de preços para 
futura e eventual aquisição de equipamentos de proteção individual, 
conforme condições, quantidades, descrições e exigências estabeleci-
das neste edital, termo de referência e seus anexos. Tendo a nova aber-
tura marcada para o dia 22/03/2022 às 9:00 hrs. o edital e proposta 
digital podem ser retiradas no site do município no endereço: www.
guimarania.mg.gov.br licitações, portal da transparência do municí-
pio, portal da licitanet: www.licitanet.com.br, solicitado pelo e-mail 
licitacao@guimarania.mg.gov.br, ou pessoalmente por qualquer inte-
ressado no setor de licitações a rua Guimarães, nº 280. informações: 
34 – 3834-2000.

 
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 320220225214316026.


