
Minas Gerais  diário dos Municípios Mineiros sábado, 19 de Março de 2022 – 5 

Extrema

Prefeitura Municipal
 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 000111/2022 

 ToMADA De preÇos nº 000011/2022: o Município de extrema, 
através da comissão permanente de Licitação, torna público que fará 
realizar às 09:00 horas do dia 11 de abril de 2022, em sua sede Av. Dele-
gado Waldemar Gomes pinto, 1624, Bairro da ponte nova, a habilita-
ção para o processo Licitatório nº 000111/2022 na modalidade Tomada 
de preços nº 000011/2022, objetivando a contratação de empresa para 
elaboração de projetos executivos para construções de muros de con-
tenção/gabião. Mais informações pelo endereço eletrônico <http://
extrema.mg.gov.br/licitacoes> . Extrema, 18 de março de 2022.

3 cm -18 1610300 - 1

 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 000061/2022 
concorrÊnciA pÚBLicA nº 000003/2022: o Município de 
extrema, através da comissão permanente de Licitação, torna público 
que fará realizar às 09:00 horas do dia 20 de abril de 2022, em sua sede 
Av. Delegado Waldemar Gomes pinto, 1624, Bairro da ponte nova, a 
habilitação para o processo Licitatório nº 000061/2022 na modalidade 
concorrência pública nº 000003/2022, objetivando a contratação de 
empresa para fornecimento de materiais e mão de obra para constru-
ção do prédio para abrigar a sede da DeLeGAciA reGionAL De 
poLíciA ciViL, posTo De períciA inTeGrADo- ppi e ALoJA-
MenTo contemplando serviços de fundação, estrutura, acabamentos 
em geral, sistema de proteção contra incêndio e pânico e fechamento 
externo em sua totalidade. Mais informações pelo endereço eletrônico 
<http://extrema.mg.gov.br/licitacoes> . Extrema, 18 de março de 2022.

4 cm -18 1610288 - 1

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 000066/2022 
ToMADA De preÇos nº 000006/2022: o Município de extrema, 
através da comissão permanente de Licitação, torna público que fará 
realizar às 14:00 horas do dia 12 de abril de 2022, em sua sede Av. Dele-
gado Waldemar Gomes pinto, 1624, Bairro da ponte nova, a habilita-
ção para o processo Licitatório nº 000066/2022 na modalidade Tomada 
de preços nº 000006/2022, objetivando a contratação de empresa para 
desenvolvimento de projetos executivos, levantamento planialtimé-
trico e realização de sondagem para construção do pArQue Munici-
pAL DA FAZenDA Do MATÃo oDeTe siLVeirA picone. Mais 
informações pelo endereço eletrônico <http://extrema.mg.gov.br/licita-
coes> . Extrema, 18 de março de 2022.

3 cm -18 1610312 - 1

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 000110/2022 
 ToMADA De preÇos nº 000010/2022: o Município de extrema, 
através da comissão permanente de Licitação, torna público que fará 
realizar às 14:00 horas do dia 06 de abril de 2022, em sua sede Av. Dele-
gado Waldemar Gomes pinto, 1624, Bairro da ponte nova, a habilita-
ção para o processo Licitatório nº 000110/2022 na modalidade Tomada 
de preços nº 000010/2022, objetivando a contratação de empresa para 
fornecimento de materiais e mão de obra para execução de de pas-
seios de concreto. Mais informações pelo endereço eletrônico <http://
extrema.mg.gov.br/licitacoes> . Extrema, 18 de março de 2022.

3 cm -18 1610291 - 1

Felisburgo

Prefeitura Municipal
PREGÃO PRESENCIAL RP Nº 010/2022

A prefeitura Municipal de Felisburgo torna público o proc. Adm. nº 
035/2022, pp nº 010/2022, objeto: contratação de empresa para pres-
tação de serviços de transporte escolar. Abertura dia 04/04/2022, às 
08:00hrs. 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 -18 1610082 - 1

Florestal

Prefeitura Municipal
PL 011/2022, P. PRESENCIAL 007/2022

em razão da impugnação apresentada pela empresa Tecvida comér-
cio e Distribuição Ltda, cujo objeto é a aq. de materiais de limpeza, 
consumo, descartáveis, correlatos e utensílios para diversos setores da 
adm. municipal, com entrega parcelada, a Administração excluiu do 
certame os itens 98 a 105 para análise quanto aos fundamentos apresen-
tados na impugnação. Maiores informações tel: 31-35362233. Edital 
site www.florestal.mg.gov.br. Antônio Ferreira Leite Júnior. Pregoeiro 
Municipal.

2 cm -18 1610394 - 1

Formiga

Prefeitura Municipal
 PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº. 019/2022 

MoD. preGÃo eLeTrÔnico nº 011/2022 - reGisTro De pre-
Ços - Tipo: Menor preÇo por iTeM. oBJeTo: Aquisição de 
materiais saneantes e EPI’s, para subsidiar as ações e medidas de con-
trole e preservação ao novo coronavirus, causador da covid-19, desti-
nados a atender as Instituições de Ensino da Rede Municipal e a Secre-
taria Municipal de educação e esportes. recebimento das propostas: do 
dia 23/03/2022 às 08:00h até dia 04/04/2022 às 08:30h. Data de aber-
tura das propostas e início da sessão de disputa de preços: Às 08:31h do 
dia 04/04/2022. Modo de disputa: Aberto. referência de tempo: Horá-
rio de Brasília – DF. endereço eletrônico: https://www.licitanet.com.br. 
Informações: Telefone (37) 3329-1844. Consultas ao edital e divulga-
ção de informações: www.formiga.mg.gov.br; www.licitanet.com.br ou 
pelo e-mail: pregoeirospmformiga@gmail.com.

3 cm -18 1610021 - 1

Serviço Autônomo de Água 
e Esgoto - SAAE

EXTRATO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0025/2022
 realizará o pregão eletrônico 022/2022 – registro de preços. Tipo: 
Menor preço unitário. objeto: aquisição de ÓLeo DieseL s10 e 
ÓLeo ArLA 32. A abertura da sessão será às 08h00min, do dia: 
01/04/2022. Aos interessados, informações está à disposição nos 
sites: www.licitanet.com.br e www.saaeformiga.com.br. Záira rangel 
– pregoeira.

2 cm -18 1610094 - 1

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 01 de abril de 2022, no depar-
tamento de licitação - na Av. Minas Gerais nº 110 - centro - Fronteira/
MG, pregão presencial, objetivando o registro de preços para contra-
tação de empresa para prestação de serviços na realização 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, 18 de março de 2022
elaine pinesso - pregoeira

3 cm -18 1610202 - 1

Frutal

Prefeitura Municipal

AVISO DE SUSPENSÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2022
O Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Frutal/MG, 
torna pública a decisão referente ao pregão presencial nº 22/2022, que 
tem por objeto a locação de veículos automotores, com gestão, manu-
tenção e suporte, para atender diversas secretarias desta prefeitura, no 
município de Frutal-MG, do tipo menor preço por item. considerando 
as impugnações apresentadas ao edital, determino a suspensão do cer-
tame até decisão final. Frutal/MG, 18 de março de 2022. Regina Car-
mélia de oliveira - presidente da cpL.

2 cm -18 1610018 - 1

EXTRATO DO CONTRATO Nº 53/2022 – PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 083/2021 – PROCESSO Nº 541/2021

contratante: prefeitura Municipal de Frutal – contratado: clínica de 
oftalmologia e correção da Visão LTDA. objeto: contratação de 
empresa especializada na prestação de serviços médicos na área de 
oftalmologia especificamente para realização de cirurgias corretivas de 
catarata e pterígio, com realização dos exames de pré e pós-operatório, 
atendendo a Secretaria Municipal de Saúde, conforme especificações 
constantes no termo de referência. Fundamento Legal: Lei nº 8.666, de 
1993.Valor Global: r$ 443.902,50 (quatrocentos e quarenta e três mil, 
novecentos e dois reais e cinquenta centavos). prazo: 17/03/2022 a 16 
/03/2023. Frutal/MG, 17 de março de 2022. Bruno Augusto de Jesus 
Ferreira. prefeito Municipal.

3 cm -18 1610078 - 1

Goiabeira

Prefeitura Municipal

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022
A prefeitura Municipal de Goiabeira/MG torna pública aos interessados 
que será realizada licitação, modalidade preGÃo eLeTrÔnico nº 
006/2022, sobre o registro de preços “Menor preço por item”, para 
a aquisição de equipamentos e material permanente para a unidade 
Básica de saúde, referente a proposta de nº 97550.158000/1210-04. A 
ser realizado na data 01/04/2022 às 09h30min, na sala de reuniões da 
prefeitura, na rua pinheiro nº 44, Bairro centro, na cidade de Goia-
beira, estado de Minas Gerais. o edital encontra-se à disposição dos 
interessados a partir desta data, no horário de 08h00min às 16h00min, 
no endereço acima, informações através do telefone (0x33) 3262-1113. 
e-mail: licita.comprasgoiabeiramg@gmail.com / www.bll.org.br

3 cm -18 1610154 - 1

Gonzaga

Prefeitura Municipal

 PROCESSO LICITATÓRIO N.º 037/2022 
- AVISO DE LICITAÇÃO

 o município de Gonzaga torna público que realizará o processo Lici-
tatório n° 037/2022 - modalidade Tomada de preço n.º 005/2022, tipo 
menor preço global, para a construção de prédio para instalar a secre-
taria Municipal de saúde do Município de Gonzaga/MG. Data da ses-
são: 07 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 disposição 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 - Prefeita Municipal.

3 cm -18 1610275 - 1

Governador 
Valadares

Prefeitura Municipal
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022

Aviso de Licitação. o Município de Governador Valadares, Minas 
Gerais, através da secretaria Municipal de Administração, torna público 
o resultado da sessão e chamamento para segunda sessão de licitação 
da Tomada de preço n.º 003/2022 – pAc 030/2022, tipo menor preço 
global, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na área de 
engenharia para a execução da obra de adequação de estradas vicinais, 
acesso ao distrito de Melquíades, no município de Governador Valada-
res/MG, custeados com recursos provenientes do contrato de repasse n° 
908347/2020/MApA/cAiXA, processo n° 1074219-92, não acudiram 
interessados a licitação, sendo considerada então, DeserTA. nova 
sessão foi agendada. os interessados poderão obter o edital da “Tomada 
de Preço”, através do site www.valadares.mg.gov.br. Informações: Rua 
Marechal Floriano n. 905, centro, 3º andar, na sala da comissão per-
manente de Licitação, ou pelo e-mail cpl@valadares.mg.gov.br. Data 
para a entrega e abertura dos envelopes: 06 de abril 2022, até às 14:00 
horas. Governador Valadares, 18 de março de 2022. Filipe rigo Diniz - 
secretário Municipal de Administração.

4 cm -18 1610502 - 1

CONCORRÊNCIA Nº 012/2021
Aviso de Licitação. o Município de Governador Valadares, Minas 
Gerais, através da secretaria Municipal de Administração, torna 
público que realizará licitação sob a modalidade concorrência n° 
012/2021 – pAc 1.174/2021, tipo menor preço global, cujo objeto é 
o registro de preços para futura e eventual contratação de empresa de 
engenharia especializada para execução de serviços de levantamentos 
topográficos, sondagens e análises de solo, a fim de atender às neces-
sidades do município de Governador Valadares/MG. os interessados 
poderão obter o edital de “concorrência”, através do site www.vala-
dares.mg.gov.br. Informações: Rua Marechal Floriano n. 905, Centro, 
3º andar, na sala da comissão permanente de Licitação, ou pelo e-mail 
cpl@valadares.mg.gov.br. Data limite para a entrega dos envelopes: 20 
de abril de 2022 às 14:00. Governador Valadares, 18 de março de 2022. 
Filipe rigo Diniz - secretário Municipal de Administração.

4 cm -18 1610492 - 1

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 173/2021
Aviso de Licitação. o Município de Governador Valadares/MG, torna 
público o aviso de licitação pregão eletrônico nº 000173/2021, “Menor 
preço por item - pregão” referente à Aquisição de cadeiras odontológi-
cas completas (equipo, sugador e refletor), compressores odontológicos 
e um RC – Digitalizador de Imagens Radiográficas (monocassete). Para 
a efetivação da compra reservamos os recursos da portaria 3614Ms/
GM de 20 de dezembro de 2019, número da conta 122425-5. cujo edi-
tal encontra-se à disposição dos interessados, para exame e aquisição, 
através dos sites www.gov.br/compras e https://www.valadares.mg.gov.
br/licitacoes. o recebimento das propostas dar-se-á: até às 09:00 do dia 
30 de março de 2022. o início da sessão de disputa de preços com aná-
lise das propostas: a partir das 09:30hs do dia 30 de março de 2022, 
com os representantes das licitantes devidamente credenciados e quan-
tos interessarem. Governador Valadares, 17 de março de 2022. Filipe 
rigo Diniz - secretário Municipal de Administração.

4 cm -18 1610268 - 1

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 092/2022
 extrato da Ata 92/2022, celebrado entre o Município de Governador 
Valadares e a comercial Barros GV LTDA, cnpJ: 03.145.640/0001-88, 
o qual rege o registro de preços para eventual e futura aquisição de sai-
bro e de brita graduada simples para emprego nas atividades da secre-
taria Municipal de obras e serviços urbanos. início em 08/03/2022 
e término em 07/03/2023, valor total estimado de r$ 11.130.000,00 
(Onze milhões e cento e trinta mil reais). Filipe Rigo Diniz – Secretário 
Municipal de Administração.

2 cm -18 1610423 - 1

Grão Mogol

Prefeitura Municipal
PROC. 27/22 - PE 18/22 

cont. serv. confecção e instalação de próteses dentárias - port. Ms 
3577/18 - credenciamento 31/3/22, 08h. licitagraomogol.mg@gmail.
com - www.graomogol.mg.gov.br

1 cm -18 1610277 - 1

Guanhães

Prefeitura Municipal
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO 

DO CONTRATO Nº 005/2021 
 processo Administrativo nº003/2021 – credenciamento nº 001/2021. 
objeto: contratação dos serViÇos De rADio DiFusÃo sonorA 
tendo como área de abrangência no mínimo local (todo território do 
Município de Guanhães/MG, com frequência modulada (FM) ou ampli-
tude modulada (AM), que exerça atividade regulamente, nos termos da 
legislação vigente em especial o decreto n° 52,795 de 31 de outubro 
de 1963. Fornecedor: AGenciA GuAnHAnense De coMuni-
cAÇÃo LTDA, cnpJ: 03.902.567/0001-41, Vigência: 15/03/2022 a 
14/03/2023, Valor total do contrato: r$202.002,00 (duzentos e dois mil 
e dois reais). Data da assinatura: 10/03/2022. Mariana Teixeira coelho 
Menezes - Presidente da CPL/Pregoeira Oficial.

3 cm -18 1610315 - 1

Serviço Autônomo de Água 
e Esgoto - SAAE

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 008/2022 – AVISO DE LICITAÇÃO
encontra-se abertona sede do serviço Autônomo de água e esgoto, 
na Travessa dos Leões, nº 140, Centro, CEP 39.740-000, Guanhães/
MG, o preGÃo presenciAL nº. 008/2022. oBJeTo: contratação 
de empresa especializada em prestação de serviços de manutenção cor-
retiva e preventiva, ajustes e calibração dos equipamentos utilizados 
no monitoramento da qualidade da água no município de Guanhães, 
bem como do efluente, incluindo a aquisição de peças e fornecimento 

de acessórios e serviços correlatos referentes aos equipamentos, cuja 
sessão pública acontecerá no dia 07/04/2022 às 08h30min, na sala de 
reuniões do SAAE, no endereço supramencionado. Detalhes da licita-
ção encontram-se à disposição dos interessados, no endereço acima, 
pelo telefone (33) 3421 1531, e-mail material@saaeguanhaes.com.br 
ou pelo site www.saaeguanhaes.com.br. Guanhães/MG, 18/03/2022. 
(a) robson Barbosa - pregoeiro.

4 cm -18 1610269 - 1

Guaranésia

Prefeitura Municipal
 EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO. PROCESSO Nº. 008/2022

 pregão presencial nº. 014/2022. objeto: registro de preço para loca-
ção de aparelhos/equipamentos médicos respiratórios – BpAp e cpAp 
pelo período de doze meses. empresa vencedora: Gibiel e Gonçalves 
Ltda-ME. Itens e valores unitários: 1 R$580,00; 2 R$248,00; 3 R$60,00; 
4 R$180,00; 5 R$79,00; 6 R$490,00. EXTRATO DE HOMOLOGA-
ÇÃo. processo nº. 040/2022, pregão presencial nº. 017/2022. objeto: 
registro de preço para aquisição eventual e futura de equipamentos 
agrícolas pelo período de doze meses. empresa vencedora: Afox equi-
pamentos Ltda. Itens e valores unitários: 1 R$2.200,00; 2 R$2450,00. 
eXTrATo De HoMoLoGAÇÃo. processo nº. 031/2022, pregão 
presencial nº. 019/2022. objeto: registro de preço para aquisição 
eventual e futura de combustíveis para os veículos e máquinas da frota 
municipal pelo período de doze meses. empresa vencedora: posto 77 
Ltda-EPP. Itens e valores unitários: 1 R$6,64; 2 R$4,44; 3 R$5,80;4 
r$6,15. eXTrATo De HoMoLoGAÇÃo. processo nº. 056/2022, 
Pregão Presencial nº. 023/2022. Objeto: Contratação de leiloeiro oficial 
para preparação, organização, condução e fechamento de leilão público 
de bens móveis inservíveis do município. Licitante vencedora: patri-
cia Graciele de Andrade sousa. eXTrATo De HoMoLoGAÇÃo. 
processo nº. 006/2022, pregão presencial nº. 011/2022. objeto: regis-
tro de preço para prestação de serviços funerários, incluindo trans-
lado, para atender a secretaria Municipal de Desenvolvimento social. 
empresa vencedora: Funerária Monte santo Ltda. itens e valores uni-
tários: 1 R$801,70; 2 R$919,33; 3 R$251,00; 4 R$312,00; 5 R$356,33; 
6 R$460,54; 7 R$500,00; 8 R$898,00; 9 R$1.050,00 e 10 R$1.100,00. 
eXTrATo De conTrATo.contrato nº. 030/2022, processo Admi-
nistrativo nº. 056/2022, inexigibilidade nº. 003/2022, credenciamento 
nº. 003/2022. objeto: contrato de prestação de serviços de pessoas 
jurídicas ou pessoas físicas para prestação de serviços profissionais de 
médicos especialistas em diversas áreas para o centro de Apoio à saúde 
da Mulher e Especialidades e PSF’s que entre si celebram o Município 
de Guaranésia e o profissional THIAGO ALEXANDRE ANDERSON 
eireLi.contrato nº. 031/2022, credenciamento nº. 013/2020, inexigi-
bilidade nº. 013/2020, processo nº. 147/2020. objeto: contratação de 
empresa para prestação de serviços de manutenção de auto-elétrica dos 
veículos e máquinas que compõem a frota municipal, que entre si cele-
bram o Município de Guaranésia e ceLso AnTÔnio FrAnco cpF 
15033010875.contrato nº. 032/2022, Tomada de preço nº. 002/2022, 
processo nº. 037/2022. objeto: contrato para prestação de serviço 
para obra de execução de rede de água potável do Loteamento nabi 
Miguel e a empresa FLeX coMÉrcio e represenTAÇÃo LTDA. 
Valor: r$ 1.145.645,15. Vigência: 09/12/2022.contrato nº. 033/2022, 
Tomada de preço nº. 004/2022, processo nº. 038/2022. objeto: con-
trato para prestação de serviço para obra de construção de elevatória 
de esgoto do Loteamento nabi Miguel e a empresa FLeX coMÉr-
cio e represenTAÇÃo LTDA. Valor: r$ 414.957,29. Vigência: 
09/12/2022. contrato nº 034/2022, processo nº. 055/2022, pregão pre-
sencial nº.023/2022. Objeto: Contratação de leiloeiro oficial para pre-
paração, organização, condução e fechamento de leilão público de bens 
móveis inservíveis do município, que entre si celebram o município de 
Guaranésia e pATriciA GrAcieLe De AnDrADe sousA. Valo: 
percentual de 5% sobre o valor arrematado sobre os bens.contrato 
nº. 035/2022, Tomada de preço nº. 001/2022, processo nº. 026/2022. 
objeto: contrato para prestação de serviço para obra de execução de 
alambrado no campo de futebol do Distrito de santa cruz da prata con-
forme Convênio nº. 167100125/2019/SEDESE firmado com a Secre-
taria de estado de esportes do estado de Minas Gerais e a empresa 
ATiTuDe enGenHAriA LTDA. Valor: r$ 120.347,22. Vigência: 
11/02/2023. eXTrATo De ATA De reGisTro De preÇo. Ata de 
registro de preço nº. 041/2022, processo Administrativo nº. 041/2022, 
pregão presencial nº. 018/2022, Validade da Ata: 08/03/2023. objeto: 
registro de preço para contratação eventual e futura de mão-de-obra 
para manuseio de maquina de roçada, motossera, podadeiras entre 
outros equipamentos de jardinagem e limpeza de barrancos em áreas 
públicas do município pelo período de doze meses. Fornecedor: 
sTeLLA MAriA ViLAs BoAs riBeiro eireLi. Ata de registro 
de preço nº. 042/2022, processo Administrativo nº. 030/2022, pregão 
presencial nº. 015/2022, Validade da Ata: 08/03/2023. objeto: registro 
de preço para aquisição eventual e futura de água em galão, garrafinha 
e copo descartável pelo período de doze meses. Fornecedor: siLVio 
FrAncisco De sALes 60221356649.Ata de registro de preço nº. 
043/2022, processo Administrativo n.º 031/2022, pregão presencial nº 
019/2022, Validade da Ata: 13/03/2023. objeto: registro de preços para 
aquisição eventual e futura de combustível – gasolina, etanol e diesel 
s500 e s10, pelo período de 12 (doze) meses. Fornecedor: posTo 77 
LTDA – epp. Ata de registro de preço nº. 044/2022, processo Admi-
nistrativo nº. 040/2022, pregão presencial nº. 017/2022, Validade da 
Ata: 14/03/2023. objeto: registro de preço para aquisição eventual e 
futura de equipamentos agrícolas pelo período de doze meses. Forne-
cedor: AFoX eQuipAMenTos LTDA. Luís José pereira – secretá-
rio Municipal de Administração - Laércio cintra nogueira – prefeito 
Municipal.
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Guaxupé

Prefeitura Municipal
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DA 

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022 
 processo Administrativo nº 030/2022, empreitada tipo menor preço 
global, destinada à seleção e contratação de empresa na área de enge-
nharia cível e/ou arquitetura para execução de pavimentação asfáltica 
no bairro polo da Moda ii, no município de Guaxupé/MG. com base 
no exame e parecer da Assessoria Jurídica do Município de Guaxupé, a 
Tomada de preços n.º 003/2022 – processo Administrativo nº 030/2022 
foi Homologada e foi Adjudicada para a empresa pAViDeZ enGe-
nHAriA LTDA, cnpJ/MF 01.744.153/0001-06, sediada na Avenida 
Vereador Dr. Antero Veríssimo da costa, 420 – cep 37890-000 – 
Muzambinho/MG, com o valor de r$599.629,61(quinhentos e noventa 
e nove mil, seiscentos e vinte e nove reais e sessenta e um centavos). 
Guaxupé, 18 de março de 2022 – rafael Augusto olinto – secretário 
Municipal de Administração.
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 CHAMADA PÚBLICA N.º 001/2022, PROCESSO 
N.º 080/2022, DISPENSA 030/2022. 

o Município de Guaxupé – MG torna pública a realização da chamada 
publica 001/2022, que tem por objeto a aquisição de gêneros alimen-
tícios da Agricultura Familiar, para comporem a alimentação escolar 
destinada aos aproximadamente 4.200 alunos das 23 escolas das moda-
lidades de ensino infantil e Fundamental até 31.12.2022. os interes-
sados (Grupos Formais, informais ou Fornecedores individuais) deve-
rão apresentar a Documentação para Habilitação e projeto de Venda 
na secretaria Municipal de Administração, situada na Avenida conde 
ribeiro do Valle, 113 – pavimento superior, centro, Guaxupé/MG no 

 
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 320220318202628025.


